รายงานการประชุมสภาองค์ การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 4) ประจาปี พ.ศ.2552
วันพุธที่ 30 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. นายชยุต
20. นายศรัณยพงศ์
21. นายอัฏฐกร
22. นายศิรสิ ทธิ์
23. นายสมบูรณ์
24. นายพงษ์พนั ธุ์
25. นายไพฑูรย์
26. นายวิสูตร
27. นายกิติพงศ์
28. นายอดุลย์
29. นายองอาจ
30. นายประพจน์
31. นางวนิดา
32. นายณัฐชัย
33. นายสมบัติ

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
พงศ์ธนทรัพย์
อนิวตั กูลชัย
อินทร์ ศร
เลิศด้วยลาภ
นิยมไร่
พันธุ์ศรี นคร
เพ็ญจันทร์
เจริ ญสันธิ์
พงศ์สุรเวท
อยูย่ ืน
พฤกษ์พนาเวศ
ธรรมประทีป
เสตะปุตตะ
ธิ ติรัตนานนท์
กาญจนวัฒนา

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.ครบุรี
ส.อบจ.เขต.อ.ปากช่อง เขต 1
ส.อบจ.เขต.อ.ปากช่อง เขต 2
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 1
ส.อบจ.เขต.อ.เมืองฯ เขต 2
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

ประธานสภา อบจ.นม.
รองประธานสภา คนที่ 1
รองประธานสภา คนที่ 2

เลขานุการสภา อบจ.นม.
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34. นายสมศักดิ์
35. นายประสงค์
36. น.ส.กนกกาญจน์
37. นายสมจิต
38. นางจินตนา
39. นายชาญ
40. นางอรอนงค์
41.นายพรชัย
42.นายกิตติ
43.นายประชา
44.น.ส.สุ ธาสิ นี
45.นายมนัส
46.นายพิชยั ศักดิ์
47.นายประเวทย์
48.นายชุณห์
ฝ่ ายบริ หาร
1. นายสาเริ ง
2. นางปวันรัตน์
3. นายนริ ศ
4. นายนพดล
5. นายเถกิงศักดิ์
6. นายเจริ ญ
7.นายอุบล
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. นายอภิวตั น์
2. นางบุญสิ ตา
3. นายไพศาล
4. นางมลิ
5. นางวิรัลพัชร
6.นางสาววรัทยา
7.นายกิตติ
8.นายจิรยุทธ
9.นางสริ ตา
10.นางศรี วรรณ
11. นางเพ็ญประภา
12. นางสาวสธิ ตา
13. นายชัยเกียรติ

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

ส.อบจ.เขต.อ.ลาทะเมนชัย
ส.อบจ.เขต.อ.สู งเนิน
ส.อบจ.เขต.อ.สี คิ้ว 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

แหยงกระโทก
ปานรักษา
เรื องธนานุรักษ์
เนียมสู งเนิน
สุ ขวาสนะ
ปุสุรินทร์ คา
เอื้อศรี

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

พลสยม
ขันธะวินะหุ
สมุทรเผ่าจินดา
จันทร์ อาภาส
พูนพิพฒั น์
วัชรธีรเดช
สนธิเดชกุล
อาสาเสน
กันตยาสกุล
เจริ ญเดช
ภูมิโคกรักษ์
พานิชวงศ์
เกษรบัวทอง

ปลัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
รองปลัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
ผูอ้ านวยการกองคลัง
ผูอ้ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
เจ้าพนักงานสาธารณสุ ขชุมชน (แทนผูอ้ านวยการกองสาธารณสุ ข)
ผูอ้ านวยการกองส่ งเสริ มคุณภาพชีวติ
ผูอ้ านวยการกองกิจการสภา
นักบริ หารงานคลัง
เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์ฯ
เจ้าพนักงานธุรการ 6
เจ้าหน้าที่ศูนย์อาเภอเมืองฯ
นักบริ หารงานนโยบายและแผน
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14. นางณัฐชยา
15. นางขวัญจิตร
16. น.ส.วัชราวรรณ
17.นางจรรยารักษ์
18. นายสาเริ ง
19. นางมาลิน
20. นางรังสิ ยา
21.นายเอกชัย
22.นางบัวรอง
23.นางจิตรา
24.นางชูรัตน์
25.นางสุ รีรัตน์
26.นางสุ พรรณี
27. นางสุ วรรณา
28. นายบรรลือ
29.นายกิติศกั ดิ์
30.นางวินญา
31.นางอรนุช
32.น.ส.ลัดดาวัลย์
33.น.ส.จิราภา
34. น.ส.พันณิ ดา
35. นายธีรชาติ
36. นายวินยั
37. นายสาราญ
38. นายวสันต์ชาย
39. นายมานะ
40.นายสุ นนั ท์
41.นางวิมลรัตน์
42. นายกมลศักดิ์
43.นายนิพล
44. นายณรงค์
45. นายสังคม
46.นายประสิ ทธิ์
47.นางรัตนาภรณ์
48. นายณฐกฤต
49. นายวัชรกฤตย์
50. นายธีระศักดิ์

นริ นทร์ นอก
เกตุสระน้อย
เนียมสู งเนิน
โพธิ์ ทองงาม
ทากิน
จันทร์ ศรี นวล
นุทกิจ
พงษ์พานิช
สุ ขสมัย
ชิตไธสง
อยู่คงดี
แนมพลกรัง
ครุ ฑธะกะ
สัตย์ซื่อ
แพงพงศ์
ชายากร
ศรี อุทธา
นิยะโมสถ
กาญจนพิมาย
ศรเดช
กุยแก้ว
เสยกระโทก
ศิลา
อินทรังษี
อุลิตสถิตย์
แย้มจะบก
แสงเมือง
บุตรราช
กลอนสันเทียะ
หอมสุ วรรณ
สุ ขศรี นาค
อินทร์ อร่ ามวงษ์
จองรัตนวนิช
ขอมเกาะ
ตะถา
ทุมปิ ติศิริรัตน์
คาแก้ว

เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์
นักบริ หารงานนโยบายและแผน
ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
สันทนาการ 7 ว
เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์ฯ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นักบริ หารงานทัว่ ไป
นักบริ หารงานทัว่ ไป
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ลูกจ้างประจา
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
เจ้าหน้าที่ธุรการ
พนักงานจ้างทัว่ ไป
เจ้าหน้าที่ธุรการ
พนักงานจ้างทัว่ ไป
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
นักบริ หารงานทัว่ ไป
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
นักศึกษาฝึ กงาน
นักศึกษาฝึ กงาน
ผูช้ ่วยนายก อบจ.นม.
หนังสื อพิมพ์การเมืองยุคใหม่
หนังสื อพิมพ์สยาม-ทันโลก
พนักงานจ้างทัว่ ไป
หนังสื อพิมพ์มหาชน
หนังสื อพิมพ์โคราชเศรษฐกิจ
หนังสื อพิมพ์โคราชอินไซต์
พนักงานจ้างภารกิจ
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
ประชาสัมพันธ์
หนังสื อพิมพ์สีมานิวส์-โคราชการเมือง
หนังสื อพิมพ์เทิดไท โคราชอัพเดท
หนังสื อพิมพ์สตรี ธุรกิจ
ผูส้ ื่ อข่าว KCTV
หนังสื อพิมพ์ไผทสยาม
หนังสื อพิมพ์นิวส์ ธุรกิจ
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เริ่ มประชุมเวลา
14.30 น.
เลขานุการสภา อบจ.นม. ขณะนี้องค์ประชุมครบ ขออนุญาตเรี ยนเชิญท่านประธานสภา อบจ.นม. รองประธานสภา อบจ.นม.
ขึ้นบัลลังก์เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ครับ
ประธานสภา อบจ.นม. วันนี้เป็ นการประชุมสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจาปี
พ.ศ.2552 วันที่ 30 ก.ย.52 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่ อง ที่ประธานจะแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ
ด้ วยองค์ การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา ได้ ประกาศใช้ แผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2553 – 2555) และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2552 – 2554) เปลี่ยนแปลงและ
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6
ประธานสภา อบจ.นม. 1.ด้วยองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555) และ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2552-2554)เปลี่ยนแปลงและเพิม่ เติม ฉบับที่ 6 จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
2. ด้วยองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา ได้รับหนังสื อจากศาลอุทธรณ์ภาค 3 เรื่ อง แจ้งคาสัง่ ศาล
อุทธรณ์ภาค 3 ว่าบัดนี้ ศาลอุทธรณ์ภาค 3 ได้พิจารณาคาสั่งเมื่อวันที่ 11 ก.ย.52 ให้ยกคาร้อง ตามคดี
หมายเลขแดงที่ 4764/2552 ของนายอัฏฐกร อินทร์ ศร ส.อบจ.อ.ปากช่อง และ ให้ยกคาร้ อง คดีหมายเลข
แดงที่ 4765/2552 ของนายอดุลย์ อยูย่ ืน ส.อบจ.อ.เมือง จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่ อง รั บรองรายงานการประชุม
- ไม่มีระเบียบวาระที่ 3
ญัตติ เรื่ อง ขออนุมัติกันเงินกรณีไม่ ได้ ก่อหนี้ผูกพันไว้ งบประมาณประจาปี 2552
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญฝ่ ายบริ หารแถลง
นายนพดล เนียมสู งเนิน เรี ยนประธานสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
รองนายก อบจ.นม.
นครราชสี มา ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน หลักการ เพื่อขออนุมตั ิต่อสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด กันเงิ นกรณี
ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ที่ต้งั จ่ายไว้ในข้อบัญญัติองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา เรื่ อง งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี 2552 เหตุผล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน และการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 การกันเงิน ข้อ 59
ในกรณี ที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุ ภณั ฑ์ที่ดินและสิ่ งก่อสร้ าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจาเป็ นจะต้องใช้
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นรายงานขออนุมตั ิกนั เงินต่อสภาท้องถิ่น ได้อีกไม่เกิ น
ระยะเวลาหนึ่งปี หากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมิได้ดาเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ ง
ให้ขออนุมตั ิขยายเวลาเบิกจ่ายเงิ นได้ไม่เกิ นอีกหนึ่ งปี ต่อสภาท้องถิ่น หรื อกรณี มีความจาเป็ นต้องแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทาให้ ลักษณะ ปริ มาณ คุณภาพเปลี่ยน หรื อเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้ าง
ให้ขออนุมตั ิเปลี่ยนแปลงและหรื อขยายเวลาเบิกจ่ายเงิ นได้ไม่เกิ นอีกหนึ่ งปี ต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี
เพื่อประโยชน์ในการบริ หารงบประมาณและเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่ วนรวมและยังมีความ
จาเป็ นที่จะต้องใช้งบประมาณต่อไป องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา จึงเสนอญัตติขออนุ มตั ิกนั
เงินกรณี ยงั มิได้ก่อหนี้ผูกพัน ที่ต้งั ไว้ในข้อบัญญัติองค์การบริ หารสวนจังหวัดนครราชสี มา งบประมาณ
รายจ่ า ยประจาปี 2552 ออกไปอี ก 1 ปี ตั้ง แต่ วนั ที่ 1 ตุ ล าคม 2552 เป็ นต้น ไป ในหมวดค่ า ที่ ดิน และ
สิ่ งก่อสร้ าง จานวน 1 โครงการ เป็ นเงิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามบัญชี
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โครงการที่ได้นาเสนอเพื่อไปเบิกจ่ายในปี งบประมาณประจาปี 2553 ต่อสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดต่อไป
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญสมาชิกที่มีความประสงค์จะอภิปราย ไม่มีนะครับ ผมขอมติที่ประชุม ขณะนี้องค์ประชุมครบแล้ว
สมาชิกท่านใดอนุมตั ิให้กนั เงินกรณี ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ งบประมาณประจาปี 2552 ตามที่ฝ่ายบริ หาร
เสนอขอให้ยกมือขึ้น (44 เสี ยง) ท่านใดไม่อนุมตั ิ ขอให้ยกมือขึ้น (ไม่มี)
สรุ ปมติที่ประชุม
อนุมัติให้ กันเงินกรณีไม่ ได้ ก่อหนี้ผูกพันไว้ งบประมาณประจาปี 2552
ระเบียบวาระที่ 4
ญัตติ เรื่ อง ขอความเห็นชอบร่ างข้ อบัญญัติองค์ การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
เรื่ องงบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2553 วาระที่ 1 ขั้นรั บหลักการ
ประธานสภา อบจ.นม. การพิจารณางบประมาณ มี 3 วาระ วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ วาระที่ 3 ขั้นลงมติ
สาหรับวันนี้เป็ นการพิจารณางบประมาณในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ขอเชิญนายก อบจ.นม.แถลง
นายก อบจ.นม.
กราบเรี ยนประธานสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา และ ส.อบจ.นม.ผูท้ รงเกี ยรติทุกท่านใน
การพิ จารณาร่ างข้อ บัญ ญัติง บประมาณรายจ่ า ยองค์ก ารบริ หารส่ วนจัง หวัด ปี 2553 ผมขออนุ ญ าต
มอบหมายให้ท่านนพดล เนียมสู งเนิน รองนายก อบจ.นม. ผูท้ ี่รับผิดชอบเกี่ ยวกับด้านงบประมาณ เป็ น
ผูน้ าเสนอครับ
ประธานสภา อบจ.นม. เชิญท่านนพดล ครับ
นายนพดล เนียมสู งเนิน กราบเรี ยนประธานสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
รองนายก อบจ.นม.
นครราชสี มา และผูท้ รงเกียรติทุกท่าน ก่อนที่จะแถลงร่ างงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2553 ผมขออนุญาต
ท่านประธาน เพิ่มเอกสารแก้ไขบันทึกข้อความนะครั บ บัดนี้ ถึงเวลาที่นายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
นครราชสี มา จะได้เสนอร่ างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2553 ต่อสภาองค์การบริ หารส่ วน
จังหวัดนครราชสี มา ฉะนั้น ในโอกาสนี้กระผม จึงขอแถลงให้ท่านประธานสภาและสมาชิ กสภาองค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัด ได้ทราบถึงสถานการณ์ คลังตลอดจนหลักการจัดทาร่ างข้อบัญญัติงบประมาณตาม
แนวนโยบายในการดาเนินการในปี งบประมาณ พ.ศ.2553 ดังต่อไปนี้ สถานการณ์คลัง 1.1 รายรับ-รายจ่าย
ก.รายรั บ ในปี งบประมาณ พ.ศ.2553 องค์การบริ หารส่ วนจัง หวัดได้ต้ งั ประมาณการรายรั บ ไว้ท้ งั สิ้ น
1,248,934,420 บาท โดยแยกเป็ น * ประมาณการรายรั บ งบประมาณรายจ่ า ยทั่ว ไป จ านวน
1,223,600,000 บาท ประกอบด้วย หมวดภาษีอากร จานวน 133,000,000 บาท หมวดภาษีจดั สรรที่รัฐบาล
จัดเก็บแล้วจัดสรรให้ จานวน 810,000,000 บาท หมวดค่าธรรมเนี ยม ค่าปรั บ และใบอนุ ญาต จานวน
13,700,000 บาท หมวดรายได้จากทรั พย์สิน จานวน 5,700,000 บาท หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จานวน
1,500,000 บาท หมวดรายได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สิน จานวน 1,000,000 บาท หมวดเงิ นอุดหนุ น
จานวน 258,700,000 บาท * ประมาณการรายรั บงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานี ขนส่ ง อ.โชคชัย
จานวน 734,420 บาท * ประมาณการรายรั บงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการศู นย์พฒั นาคุณภาพชี วิต ผู ้
สู งอายุฯ จานวน 24,600,000 บาท ข รายจ่าย ในปี งบประมาณ พ.ศ.2553 องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดได้ต้งั
งบประมาณการรายจ่ายไว้ท้งั สิ้ น 1,248,913,747 บาท * งบประมาณรายจ่ายทัว่ ไป จานวน 1,223,579,327
บาท *งบประมาณรายจ่ายทัว่ ไป จานวน 1,223,579,327 บาท ด้านบริ หารงานทัว่ ไป 1.แผนงานบริ หารงาน
ทัว่ ไป จานวน 192,621,084 บาท2.แผนงานการรั ก ษาความสงบภายใน จานวน 10,576,680 บาท ด้า น
บริ การชุ มชนและสังคม 1.แผนงานการศึ กษา จานวน 149,986,372 บาท 2.แผนงานการสาธารณสุ ข
จานวน 15,153,619 บาท 3.แผนงานสังคมสงเคราะห์ จานวน 33,270,620 บาท 4.แผนงานเคหะและชุมชน
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จานวน 288,810,000 บาท 5.แผนงานสร้ างความเข้มแข็งของชุมชน จานวน 52,452,000 บาท 6.แผนงาน
การศาสนา วัฒ นธรรมและนัน ทนาการ จานวน 96,246,000 บาท ด้า นการเศรษฐกิ จ 1.แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา จานวน 159,491,460 บาท 2.แผนงานการเกษตร จานวน 165,036,000 บาท
ด้านการดาเนินการด้านอื่น 1.แผนงานงบกลาง จานวน 59,935,492 บาท *งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
จานวน 25,334,420 บาท 1.แผนงานการพาณิ ชย์ จานวน 694,940 บาท 2.แผนงานสัง คมสงเคราะห์
จานวน 24,289,000 บาท 3.แผนงานงบกลาง จานวน 350,480 บาท หรื อ แยกเป็ นหมวดรายจ่ าย คือ 1.
รายจ่ายงบกลาง จานวน 59,935,492 บาท 2.หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา จานวน 76,684,331 บาท 3.
หมวดค่าจ้างชัว่ คราว จานวน 57,688,596 บาท 4.หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จานวน 347,279,508
บาท 5.หมวดค่าสาธารณู ปโภค จานวน 347,279,508 บาท 5.หมวดค่าสาธารณู ปโภค จานวน 16,824,000
บาท 6. หมวดเงินอุดหนุน จานวน 32,000,000 บาท 7.หมวดรายจ่ายอื่น จานวน 5,973,000 บาท 8.หมวด
ค่าครุ ภณั ฑ์ที่ดินและสิ่ งก่อสร้ าง จานวน 627,194,400 บาท เพื่อให้การดาเนิ นงานตามนโยบายของคณะ
ผูบ้ ริ หาร ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดสามปี ตลอดปี งบประมาณ พ.ศ.2553
จึงเสนอร่ างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2553 เพื่อสมาชิกสภาองค์การบริ หาร
ส่ วนจังหวัดพิจารณาต่อไป
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญสมาชิกที่มีความประสงค์จะอภิปรายครับ เชิญท่านกิติพงศ์ ครับ
นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท กราบเรี ยนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผูท้ รงเกียรติ กระผมกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท ส.อบจ.อ.เมือง
ส.อบจ.อ.เมือง
เขต 1 วันนี้ เป็ นวันที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง และเป็ นวันสุ ดท้ายของปี งบประมาณ 2552 เนื่ องจากในวัน
พรุ่ งนี้จะเป็ นปี งบประมาณใหม่ และสิ่ งที่พี่นอ้ งประชาชนรอคอย คือเรื่ องการใช้งบประมาณในปี หน้า ปี
2553 กระผมคิดว่าที่ผ่านมาถึงแม้จะเกินกรอบระยะเวลา แต่สภาก็เห็นชอบในการขยายเวลาเพื่อให้ฝ่าย
บริ หารไปทาแผนงานและนาเสนอตามยุทธศาสตร์ ที่ฝ่ายบริ หารแถลงนโยบายต่อสภา ซึ่ งทุกคนทราบดี
แล้วนั้น วันนี้ ครั บเราต้องการเห็น บรรยากาศความสมานฉันท์เกิ ดขึ้ นในสภาแห่ งนี้ ผมคิดว่าเนื่ องจาก
สถานการณ์ในประเทศมีความขัดแย้งพอสมควร ในขณะเดียวกัน อบจ.นม.นั้นเป็ นองค์กรที่ใหญ่ที่สุดมี
บทบาท มีผ ลกระทบต่ อ พี่ น้องประชาชน ฉะนั้น จึ ง มี ความจาเป็ นที่ จะเป็ นต้น แบบที่ ดี ให้ก ับพี่ น้อ ง
ประชาชน เมื่อเปิ ดดูตวั ร่ างงบประมาณรายจ่ายประจาปี ที่ท่า นนายก อบจ. ได้กรุ ณานาเสนอตัวรายรั บ
รายจ่าย 1,248 ล้านบาทเศษ ซึ่งได้ตดั ในส่ วนของกองการศึกษาออกไปอยู่นอกของรายรับงบประมาณ แยก
เป็ นส่ วนหนึ่งนั้น กระผมคิดว่าส่ วนใหญ่ก็เป็ นในสิ่ งที่สามารถรั บได้ และจะมีขอ้ สังเกตในบางข้อที่มีขอ้
สงสัย แต่กระผมคิดว่าเพื่อนสมาชิกด้วยกัน ก็สามารถสอบถามกับท่านนายกได้ในโอกาสต่อไป เพราะเรา
ต้องการเห็น ประโยชน์ของประชาชนมาก่ อนในการทางาน และเนื่ องจากเรามีระยะเวลาจากัดในการ
ทางาน ฉะนั้น ถือว่าให้ท่านนายกสบายใจนะครั บ พวกเราทั้งหมดไม่มีคา้ นครั บ ทุกคนเป็ นทีมเดียวกัน
ครับ ทีม อบจ. จะทางานร่ วมกับท่านนายก และทางานร่ วมกันทั้งทีม และทางานร่ วมกับข้าราชการเพื่อ
ประโยชน์ ข องพี่ น้อ งประชาชนชาวจัง หวัดนครราชสี มา ฉะนั้น เรายิ น ดีส นับสนุ นงบประมาณเพื่ อ
ดาเนินการต่อไปได้ครับ ขอบพระคุณครับ
ประธานสภา อบจ.นม. มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิม่ เติมไหมครับ ไม่มีนะครับ ผมขอมติที่ประชุม ขณะนี้องค์ประชุมครบแล้ว
สมาชิกท่านใด รับหลักการแห่งร่ างข้อบัญญัติองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มาเรื่ องงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2553 ขอให้ยกมือขึ้น (44 เสี ยง) สมาชิกท่านใดไม่รับหลักการ ขอให้ยก
มือขึ้น (ไม่มี) ท่านใดงดออกเสี ยง (ไม่มี)
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สรุ ปมติที่ประชุม

สมาชิกสภาองค์ การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา รั บหลักการแห่ งร่ างข้ อบัญญัติองค์ การบริ หารส่ วน
จังหวัดนครราชสี มาเรื่ องงบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2553
ประธานสภา อบจ.นม. เมื่อรับหลักการ วาระที่ 1 แล้ว มอบคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ประจาสภา อบจ.ทาหน้าที่เป็ น
กรรมการแปรญัตติ ผมจะขอให้ที่ประชุมกาหนดเวลาในการเสนอคาแปรญัตติ ขอเชิญสมาชิกเสนอครับ
เชิญท่านกิติพงศ์ ครับ
นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท ท่านประธานทีเ่ คารพครับ ขออนุญาตอีกครั้งครับ ขอกาหนดระยะเวลาแปรญัตติ 15 วันครับ จากวันที่
ส.อบจ.อ.เมือง
1 ต.ค. 52 ถึง 15 ต.ค. 52
ประธานสภา อบจ.นม. ขอผูร้ ับรอง...ผูร้ ับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็ นอย่างอืน่ หรื อไม่ครับ สรุ ปสมาชิกเสนอคาแปร
ญัตติ จานวน 15 วัน ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2552 ณ ห้องทางานกองแผนและ
งบประมาณ อบจ. เชิญท่านกิติพงศ์ ครับ
นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท กราบเรี ยนท่านประธานที่เคารพครับ ขออนุญาตเสนอขยายสมัยประชุมไปอีก 15 วัน ตั้งแต่วนั ที่ 5 ตุลาคม
ส.อบจ.อ.เมือง
2552 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2552
ประธานสภา อบจ.นม. ขอผูร้ ับรอง...ผูร้ ับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็ นอย่างอืน่ หรื อไม่ครับ ไม่มีนะครับ
สรุ ปมติที่ประชุม
สภา อบจ.นม. อนุมัติให้ ขยายเวลาการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2552 ออกไปอีก 15 วัน
ตั้งแต่ วันที่ 5 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2552
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่ อง อื่นๆ (ถ้ ามี)
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญสมาชิกที่มีความประสงค์จะอภิปราย เชิญท่านสุ ชาติ ครับ
นายสุ ชาติ ภิญโญ
กราบเรี ยนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมสุ ชาติ ภิญโญ ส.อบจ.อ.แก้งสนามนาง ท่านประธานครับผมขอ
ส.อบจ.อ.แก้งสนามนาง อนุญาตเรื่ องวาระอื่นๆ วันนี้ เรื่ องของการประชุ มเป็ นบรรยากาศซึ่ งทั้งฝ่ ายบริ หารและสมาชิ กก็คงจะมี
ความสุ ขกับการประชุ มในวันนี้ เพราะว่าไม่มีเรื่ องอะไรที่จะให้กระทบกระทัง่ กัน อย่างไรก็ตามผมขอ
อนุญาตเรี ยนท่านประธานผ่านไปยังฝ่ ายบริ หารว่าในอนาคตข้างหน้าเรื่ องของสภา และเรื่ องการพิจารณา
และการดาเนินการต่างๆ อยากให้เป็ นลักษณะของภาพรวม เพราะการทางานนั้น ถ้าทาเป็ นกลุ่มหรื อเป็ น
พวกจะทาให้เ กิ ดความแตกแยก เท่าที่ ดูท้ งั ฝ่ ายบริ หารเอง และฝ่ ายสภา ได้ถอยคนละก้า ว เพื่อ ให้การ
ดาเนินงาน อบจ. ตามนโยบายของ นายก อบจ.ก้าวไปข้างหน้าแต่จากที่ผมได้ดูงบประมาณ ผมขออนุญาต
กราบเรี ยนท่านประธานว่าโครงการก่อสร้ างสานักงาน อบจ.อยากจะขอทราบรายละเอียดจากฝ่ ายบริ หาร
ว่าจะดาเนินการอย่างไร เพราะในร่ างข้อบัญญัติไม่มีในส่ วนนี้ตอ้ งขออนุญาตเรี ยนท่านประธานผ่านไปยัง
ฝ่ ายบริ หารได้กรุ ณาชี้แจงเรื่ องของสานักงานเพื่อให้สมาชิกเข้าใจครับ
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญฝ่ ายบริ หารครับ
นายก อบจ.นม.
กราบเรี ยนท่ า นประธานสภา อบจ. และส.อบจ.ผู ้ทรงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า นครั บ ก่ อ นจะตอบค าถามผม
ขอขอบพระคุณท่าน ส.อบจ.นม.ทุกท่านที่ผิดจากความคาดคิดของฝ่ ายบริ หารที่นอนไม่หลับหลายคืน ใน
เรื่ องของข้อบัญญัติต่างๆ ซึ่ งทาให้เป็ นบรรยากาศที่ดี ที่คณะผูเ้ ตรี ยมการงบประมาณหรื อข้อบัญญัติได้คิด
ทุกวิถีทางและร่ างนาเสนอต่อสภา สภารับในหลักการขั้นต้น ก็จะทาให้ความคิดหรื อความฝั นที่จะทาตาม
นโยบายต่างๆ ได้เดินทางไปสู่ จุดมุ่งหมายได้ ในส่ วนข้อเสนอแนะเห็นเป็ นภาพรวม ที่จะถอยคนละก้าว
หรื อได้ทางานร่ วมกัน เพราะการเมืองใหญ่ ก็บอบช้ าเยอะ กระผมเองเห็นด้วยในฐานะที่เราเป็ นจังหวัด
ใหญ่ เราจะทาอย่างไรที่จะให้ฝ่ายบริ หาร ฝ่ ายสภา หรื อในภาพรวมของ อบจ.เราได้ทางานร่ วมกันด้วย
ความสมานฉันท์ ด้วยความสุ ขซึ่งกระผมเองและคณะได้พยายามหาวิถีทางในการที่จะทาสิ่ งนี้ ให้เป็ นจริ ง
และจะพยายามศึกษาเรี ยนรู ้ และจะให้คณะได้ร่วมกันเรี ยนรู ้เช่นเดียวกัน ที่จะได้ทางานร่ วมกับสภา ในการ
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ที่จะให้เกิดความสมานฉันท์ และไปสู่ จุดมุ่งหมายที่เป็ นจริ ง สาหรับเรื่ องการก่อสร้ างอาคารสานักงานและ
สภาใหม่ที่จะเกิดขึ้นนั้น หลังจากที่ได้ผ่านที่ประชุม ได้เคยนาเสนอในเรื่ องที่ดินแล้ว ทางฝ่ ายบริ หารไม่ได้
นิ่งนอนใจ ก็พยายามได้หาที่ดินที่เป็ นจุดมุ่งหมาย ให้ถูกต้องในหลักการที่สุด แต่โดยหลักการเบื้องต้นนั้น
ที่ดินได้เรี ยบร้ อย เพียงแต่วา่ ยังมีปัญหาเรื่ องทางเข้าเล็กน้อย หรื อปั ญหาเรื่ องต้นไม้ที่เราจะตัดให้ไม่ผิดจาก
ทางป่ าไม้ แต่โดยหลักการได้พูดคุยและเจรจากันอยู่ ซึ่งคาดว่าไม่นานเกิน 2-3 อาทิตย์ นี้ก็จะได้เรื่ องที่ดิน
เรี ยบร้ อยทั้งหมด ทั้งนิตินยั และพฤตินยั และรวมทั้งสังคมรอบข้าง ซึ่ งถ้าถึงตอนนั้นคงจะนาเข้าสู่ สภา
และเรี ยนให้ทราบอีก ครั้ งหนึ่ ง ว่า เงิ นกู้ล่า สุ ดดอกเบี้ย เป็ นเท่า ไหร่ แล้วถ้าตัดรายการบางรายการออก
โดยเฉพาะทางเขื่อนกั้นน้ า จะมีท่อระบายลงไปข้างล่าง เพราะฉะนั้นปั ญหาน้ าท่วมเราก็หมดกังวลได้ และ
งบประมาณจานวนหนึ่งที่เราเคยวางไว้เพื่อป้ องกันน้ าท่วมก็จะลดลง โดยไปเสริ มให้กบั ท่อระบายน้ าของ
ทางส่ วนราชการหรื อ อบต.นั้นทาง่ ายขึ้น เพราะฉะนั้นจะนาเสนอพวกเราอย่างแน่ นอนในรู ปแบบและ
ความชัดเจน รวมทั้ง ท้องฟ้ าจาลองหรื อศูนย์วทิ ยาศาสตร์ เราได้รับงบเฉพาะกิ จมา ตอนนี้ ถึงแม้ไม่อนุ มตั ิ
ชัดเจน 99% มีหวังจะได้เป็ นงบเฉพาะกิจ เพื่ออยู่ขา้ งๆ อาคารของเราอีกฝั่ งหนึ่ง โดยจะมีการเปิ ดโอกาสให้
เด็กนักเรี ยน นักศึกษา ประชาชน ที่ไปใช้สนามกีฬาได้มาใช้บริ การตรงนี้ได้ จะเป็ นท้องฟ้ าจาลองแห่งแรก
ในอีสานที่มีความใหญ่ขนาดนี้โดยงบประมาณทั้งสิ้ น 150 ล้านบาท นี่ เป็ นส่ วนหนึ่ งที่น่าจะทาควบคู่กนั
ไป เพียงแต่วา่ ถ้าเป็ นงบเฉพาะกิจไม่ตอ้ งนาเข้าสภา แต่ถา้ เป็ นการก่อสร้างอาคาร ต้องนาขออนุมตั ิจากสภา
แต่ ก่ อ นถึ ง เวลานั้น ผมเองตั้ง ใจว่า น่ า จะให้ ทางตัว แทนของสภา ได้ร่ วมคิดร่ วมท าก่ อ น ก็ คื อ อยู่ ใ น
คณะทางานก่อน ก่อนที่จะนาเข้าสภา ก็เป็ นอันหนึ่งที่ถือว่าน่าจะมีส่วนร่ วมของสภาอย่างพร้ อมเพรี ยงกัน
ตั้ง แต่ คิ ด ทา การตัดสิ น ใจต่ า งๆ แล้วจึ ง น าเข้า สภาเป็ นวาระสุ ดท้า ยก่ อ นที่ อ นุ มตั ิ ก ารก่ อ สร้ า งจริ ง ๆ
เพราะฉะนั้น คงจะตั้งคณะทางาน และจะเรี ยนให้พวกเราได้ทราบเป็ นระยะอีกครั้ งหนึ่ ง ที่จะให้ก่อสร้ าง
สาหรับเรื่ องการก่อสร้าง สาหรับเรื่ องอื่นๆ จะเรี ยนให้ทราบก่อนที่ท่านสมาชิกอาจจะมีขอ้ ซักถาม เพื่อเป็ น
การเปิ ดกว้างและให้ทางสภาได้รับทราบร่ วมด้วย ว่าขณะนี้ในภาพการบริ หารของ อบจ.เราซึ่ งการบริ หาร
ที่ผ่านมาท่าน ส.อบจ.อาจจะได้ดูข่าว อ่านหนังสื อพิมพ์ เห็นภาพทางโทรทัศน์ในหลายเรื่ องก็จะเรี ยนให้
ทราบเพื่อท่านสมาชิกจะได้ซกั ถามเพิ่มเติม หรื อถ้ายังไม่ทราบก็จะได้ทราบถึงความเคลื่อนไหวในฐานะ
เป็ น อบจ.ของเรา เรื่ องแรก เรื่ องข่าวหนังสื อพิมพ์ และโทรทัศน์ที่ อ.ปากช่ องที่มีการร้ องเรี ยนเรื่ อง
ถนน 18 สาย เรื่ อ งนี้ ก็ เ ป็ นข้อ ขัดแย้งทางการเมือ งเป็ นประเด็น หลัก ในส่ วนของ อบจ.เราเอง ได้ต้ งั
คณะกรรมการขึ้นไปตรวจสอบข้อเท็จจริ ง และเพื่อดาเนินการให้คณะผูป้ ฏิบตั ิได้สบายใจ แต่ทาง อบจ.เอง
ก็ไม่ได้ปฏิเสธที่จะใช้ในการดูแล หรื อควบคุมให้มากยิ่งขึ้นตามที่กรรมาธิ การได้นาเสนอ ขณะนี้ ยงั อยู่ใน
ขั้นตอนที่กรรมาธิ การสภาที่มาดูงานของเราที่จะสรุ ป ทางฝ่ ายบริ หารก็ประสานอย่างใกล้ชิด เพื่อจะแก้ไข
ในส่ ว นที่ ส ภาได้ไ ปดู ส ภาใหญ่ และจะท าให้ ดี ข้ ึ น ต่ อ ไป นั่น เป็ นเรื่ อ งที่ ห นึ่ ง เรื่ องที่ ส องที่ มี ข่ า ว
หนังสื อพิมพ์ เรื่ อง ดีเอสไอ ได้เข้ามาตรวจสอบที่ อบจ. ซึ่ งวันนี้ ได้ตรวจสอบข้อมูลอยู่ เป็ นเรื่ องที่มีการ
ร้ องเรี ยนเข้าไปที่ ดีเอสไอ บังเอิญวันที่ดีเอสไอเข้ามา มีนกั ข่าวมาทาข่าวเยอะ แต่โดยความเป็ นจริ ง ยังไม่
เป็ นประเด็นปั ญ หาของข้อ ผิดพลาดหรื อบกพร่ อง ทางหัวหน้าดี เอสไอที่มา เพียงกา รมาปฏิ บตั ิหน้า ที่
ตามปกติ ได้รับการร้ องเรี ยนเรื่ องการใช้เงิ น อสม. การใช้เงิ นผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการ และเรื่ องหวัด 2009 ทาง
คณะผูบ้ ริ หารได้นาเอกสาร นาข้อมูลต่างๆ ชี้แจงด้วยเหตุดว้ ยผล ก็ยงั ไม่พบข้อผิดพลาดหรื อบกพร่ องสิ่ ง
ใด แต่ทางดีเอสไอ ได้นาเอกสารและข้อมูลนี้ ไปสรุ ปอีกครั้ งหนึ่ ง สรุ ปว่าเป็ นเพียงการมาติดตามข้อมูล
เท่านั้น อยากจะให้พี่นอ้ ง ส.อบจ.ที่เป็ นห่วง ที่ได้ซกั ถามมาได้เรี ยนให้ทราบตรงนี้ดว้ ย เป็ นการถอยหลังมา
เจอกันหรื อถอยมาคนละก้าวแล้วพบกัน แล้วถ้ามีสิ่งใดที่ฝ่ายบริ หารจะตอบข้อชี้แจงได้ในเรื่ องอื่นๆ ที่เรา
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ยังไม่ได้ประชุมกันเป็ นระยะนานพอสมควร และมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้น ทางฝ่ ายบริ หารก็ยินดีที่จะตอบ
และให้ความกระจ่างต่อไปครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญสมาชิกที่มีความประสงค์จะอภิปรายเพิม่ เติม เชิญท่านโป้ ย
นายโป้ ย พรหมอภิบาล กราบเรี ยนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผูท้ รงเกียรติ ท่านนายก อบจ.นม. วันนี้ถือว่าเป็ น
ส.อบจ.อ.ปั กธงชัย
บรรยากาศที่ดี ผมขอเสนอปิ ดการประชุม ครับ
ประธานสภา อบจ.นม. ขอผูร้ ับรอง ผูร้ ับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็ นอย่างอื่นไหมครับ ถ้าไม่มี ผมขอปิ ดประชุมครับ
เลิกประชุมเวลา
16.00 น.

(ลงชื่อ)

ผูถ้ อดรายงานการประชุม
(นางสุ พรรณี ครุ ฑธะกะ)
เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)

ผูต้ รวจ
(นายรชตะ ด่านกุล)
เลขานุการสภา อบจ.นม.

