รายงานการประชุมสภาองค์ การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2552
วันพฤหัสบดีที่ 13 สิ งหาคม พ.ศ.2552 เวลา 14.00 น.
ณ ห้ องประชุมองค์ การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
*******************
ผู้เข้ าประชุม
1. นายคณะวัฒน์
2. นายวีระวัฒน์
3. นายราเมศ
4. นายกิตติ
5. นายชวาล
6. นายประชา
7. นายชาคริ ต
8. นายบุญดี
9. นายกลวัชร
10. นายรชตะ
11. นายธวัฒน์
12. นายสมพงษ์
13. นายสมโภชน์
14. นายชุณห์
15. นายสมเกียรติ
16. น.ส.สุ ธาสิ นี
17. นายมนัส
18. น.ส.จุฑาสัณห์
19. นายโกวิทย์
20. นายศักดิ์เกษม
21. นายโป้ ย
22. นายศรัณยพงศ์
23. นายชยุต
24. นายศิรสิ ทธิ์
25. นายสมบูรณ์
26. นายพงษ์พนั ธุ์
27. นายไพฑูรย์
28. นายกิติพงศ์
29. นายวิสูตร
30. นายองอาจ
31. นายประพจน์
32. นางวนิดา
33. นายณัฐชัย

อังสนานิวฒั น์
มิตรสู งเนิน
เรื องธนานุรักษ์
เชาวน์ดี
พัฒนกาชัย
ฉัตรวงศ์วาน
ทิศกลาง
วงศ์ไตรรัตน์
อึ้งสวัสดิ์
ด่านกุล
ศิริปริ ญญานันต์
เทียบขุนทด
จินตนามณี รัตน์
ศิริชยั คีรีโกศล
ตันดิลกตระกูล
ศิริโภคานนท์
ศรี บงกช
ตั้งตรี วรี ะกุล
เลาวัณย์ศิริ
สัตยานุชิต
พรหมอภิบาล
อนิวตั กูลชัย
พงศ์ธนทรัพย์
เลิศด้วยลาภ
นิยมไร่
พันธุ์ศรี นคร
เพ็ญจันทร์
พงศ์สุรเวท
เจริ ญสันธิ์
พฤกษ์พนาเวศ
ธรรมประทีป
เสตะปุตตะ
ธิ ติรัตนานนท์

ส.อบจ.เขต อ.สี ควิ้ เขต 1
ส.อบจ.เขต.อ.เมืองฯเขต 7
ส.อบจ.เขต.อ.ประทาย
ส.อบจ.เขต.อ.ขามทะเลสอ
ส.อบจ.เขต.อ.ขามสะแกแสง
ส.อบจ.เขต.อ.คง
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.อ.วังน้ าเขียว
ส.อบจ.เขต.อ.โนนสู ง เขต 1
ส.อบจ.เขต.อ.โนนสู ง เขต 2
ส.อบจ.เขต.อ.โนนไทย
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.เมืองฯ เขต 1
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

ประธานสภา อบจ.นม.
รองประธานสภา คนที่ 1
รองประธานสภา คนที่ 2

เลขานุการสภา อบจ.นม.
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34. นายสมบัติ
35. นายประเวทย์
36. นายสมศักดิ์
37. นายประสงค์
38. น.ส.กนกกาญจน์
39. นายสมจิต
40. นางจินตนา
41. นายชาญ
42. นางอรอนงค์
43.นายพรชัย
ผู้ลาประชุม
1. นายสุ ชาติ
2. นายพิชยั ศักดิ์
3.นายพิเชฎฐ์
ฝ่ ายบริ หาร
1. นายสาเริ ง
2. นางปวันรัตน์
3. นายนริ ศ
4. นายนพดล
5. นายเถกิงศักดิ์
6. นายอุบล
7. นางพัฒนฉัตร
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. นางสิ รีนาถ
2. นายชนะชัย
3. นางมลิ
4.นางวิรัลพัชร
5.นายสัญญา
6. นางรัตนกาญจน์
7.นายกิตติ
8. นายอาราม
9. นายจิรยุทธ
10.นายบุญเริ่ ม
11.นางอรนุช
12.นางรังสิ ยา
13.นายเอกชัย
14.นางณภัทร

กาญจนวัฒนา
ชุมสงฆ์
แสงแก้ว
มีสวัสดิ์
ตรงจันทึก
คิดการ
จันทเมนชัย
เขียวแก้ว
ธนสุ นทรสุ ทธิ์
อานวยทรัพย์

ส.อบจ.เขต.อ.เมืองฯ เขต 8
ส.อบจ.เขต.อ.เมืองยาง
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

ภิญโญ
ชัยศรี
ชัยศรี

ส.อบจ.เขต.อ.แก้งสนามนาง
ส.อบจ.เขต.อ.บัวใหญ่ เขต 1
ส.อบจ.เขต.อ.บัวใหญ่ เขต 2

แหยงกระโทก
ปานรักษา
เรื องธนานุรักษ์
เนียมสู งเนิน
สุ ขวาสนะ
เอื้อศรี
ภัทรศาศวัตวงษ์

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

เกิดเหมาะ
ชอบบัว
จันทร์ อาภาส
พูนพิพฒั น์
อังคตรี รัตน์
พร้ อมสันเทียะ
สนธิเดชกุล
สุ วรรณชัยรบ
อาสาเสน
บรรณทอง
นิยะโมสถ
นุทกิจ
พงษ์พานิช
นิลกาแหง

รองปลัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
รองปลัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
ผูอ้ านวยการกองคลัง
ผูอ้ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
ผูอ้ านวยการกองช่าง
ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุ ข
ผูอ้ านวยการกองส่ งเสริ มคุณภาพชีวติ
ผูอ้ านวยการกองการศึกษา
ผูอ้ านวยการกองกิจการสภา
รก.ผอ.กองทรัพยากรธรรมชาติ
นักบริ หารงานทัว่ ไป
นักบริ หารงานทัว่ ไป
นักบริ หารงานทัว่ ไป
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
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15.นางวินญา
16.นางสาวชริ นรัตน์
17.นางสาวลัดดาวัลย์
18.นางสุ รีรัตน์
19.นางจิตรา
20.นางมาลิน
21.นางสุ พรรณี
22.นายบรรลือ
23.นางชูรัตน์
24.นายวสันต์ชาย
25.นายกิติศกั ดิ์
26.นายศิริ
27.นางรัตนาภรณ์
28.นายอรรถสิ ทธิ์
29.นายธี ระศักดิ์
30.นางพัชชาภา
31.นายมานะ

ศรี อุทธา
ทรัพย์ประดิษฐ์
กาญจนพิมาย
แนมพลกรัง
ชิตไธสง
จันทร์ ศรี นวล
ครุ ฑธะกะ
แพงพงศ์
อยู่คงดี
อุลิตสถิตย์
ชายากร
อินทร์ อร่ ามวงษ์
ขอมเกาะ
วิชยั คามาตย์
คาแก้ว
เตชะบุตรศรี
แย้มจะบก

เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ อบจ.
พนักงานทัว่ ไป
พนักงานทัว่ ไป
เดอะนิวส์
สตรี ธุรกิจ
อีสานโพสต์นิวส์
นิวส์ ธุรกิจ
เดอะนิวส์
มหาชน

เริ่ มประชุมเวลา
14.00 น.
เลขานุการสภา อบจ.นม. ขณะนี้องค์ประชุมครบแล้ว ขออนุญาตเรี ยนเชิญท่านประธานสภา และรองประธานสภา อบจ.ขึ้น
บัลลังก์เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ครับ
เลขานุการสภา อบจ.นม. นาสมาชิกสภาสวดมนต์
ประธานสภา อบจ.นม. เชิญเลขานุการสภา อ่านประกาศสภา อบจ.ครับ
เลขานุการสภา อบจ.นม. ประกาศสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา เรื่ อง เรี ยกประชุมสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2552 ด้วยในการประชุมสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
สมัย สามัญ สมัย ที่ 1 ประจาปี 2552 เมื่อ วัน ที่ 12 กุ มภาพันธ์ 2552 สภาองค์การบริ หารส่ วนจัง หวัด
นครราชสี มา ได้กาหนดวันประชุ มสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 6
สิ งหาคม 2552 เป็ นต้นไป ภายในกาหนดเวลา 45 วัน ดังนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 22 และ
มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2546 ประธานสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา จึงเรี ยกประชุ มสภาองค์การบริ หารส่ วน
จังหวัด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2552 ตั้งแต่วนั พฤหัสบดีที่ 6 สิ งหาคม 2552 เป็ นต้นไป ณ ห้อง
ประชุ ม องค์ ก ารบริ หารส่ ว นจัง หวัด นครราชสี มา ประกาศ ณ วัน ที่ 22 กร กฎาคม พ.ศ.2552
นายคณะวัฒน์ อังสนานิวฒั น์ ประธานสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
ประธานสภา อบจ.นม. เรี ยน นายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา รองนายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา ปลัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา รอง
ปลัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา ผูอ้ านวยการกอง ตลอดจนผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มผูม้ ีเกี ยรติทุก
ท่านการประชุมสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา สมัยสามัญ สมัยที่ 2
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ระเบียบวาระที่ 1

ประจาปี พ.ศ. 2552 ในวันนี้เป็ นวันสาคัญวันหนึ่ งของท่านผูม้ ีเกี ยรติทุกท่าน จะได้ร่วมกันพิจารณาเรื่ อง
ต่างๆ ผมหวังว่าการประชุมสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด นครราชสี มา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี
พ.ศ.2552 จะดาเนินไปด้วยความเรี ยบร้ อยมีประสิ ทธิ ภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านทั้งหลายจะได้แสดง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด เพื่อความเจริ ญก้าวหน้าของท้องถิ่น บัดนี้ ได้เวลา
อันสมควรแล้ว ผมขอเปิ ดการประชุมสภาแห่งนี้ เพื่อดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
เรื่ องที่ประธานจะแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ

ประธานสภา อบจ.นม.

ด้วยฝ่ ายบริ หารได้มีประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2552-2554) แก้ไขเพิม่ เติม ฉบับที่ 5 ตั้งแต่วนั ที่ 22 มิ.ย.52
เป็ นต้นไป จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่ องรั บรองรายงานการประชุมสภาองค์ การบริ หารส่ วนจังหวัด
2.1 สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 3) ประจาปี พ.ศ.2552 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2552
2.2 สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 4) ประจาปี พ.ศ.2552 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2552
2.3 สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 5) ประจาปี พ.ศ.2552 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552

ประธานสภา อบจ.นม.

มติที่ประชุม
ประธานสภา อบจ.นม.

มติที่ประชุม
ประธานสภา อบจ.นม.

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
ประธานสภา อบจ.นม.

2.1 สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 3) ประจาปี พ.ศ.2552 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2552
ขอเชิ ญ ท่า นสมาชิ ก ที่ประสงค์จะขอแก้ไ ข ไม่มีท่า นใดแก้ไ ขนะครั บ ผมขอมติที่ประชุ ม ขณะนี้ องค์
ประชุมครบแล้ว สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุ มสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด สมัยสามัญ
สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 3) ประจาปี พ.ศ.2552 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2552 ขอให้ยกมือขึ้น (39 เสี ยง) ท่านใดไม่
รับรอง (ไม่มี)
มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 3) ประจาปี พ.ศ.2552
2.2 สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 4) ประจาปี พ.ศ.2552 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2552
ขอเชิ ญ ท่า นสมาชิ ก ที่ประสงค์จะขอแก้ไ ข ไม่มีท่า นใดแก้ไ ขนะครั บ ผมขอมติที่ประชุ ม ขณะนี้ องค์
ประชุมครบแล้ว สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุ มสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด สมัยสามัญ
สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 4) ประจาปี พ.ศ.2552 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2552 ขอให้ยกมือขึ้น (39 เสี ยง) ท่านใดไม่
รับรอง (ไม่มี)
มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 4 ) ประจาปี พ.ศ.2552
2.3 สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 5) ประจาปี พ.ศ.2552 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552
ขอเชิ ญ ท่า นสมาชิ ก ที่ประสงค์จะขอแก้ไ ข ไม่มีท่า นใดแก้ไ ขนะครั บ ผมขอมติที่ประชุ ม ขณะนี้ องค์
ประชุมครบแล้ว สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุ มสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด สมัยสามัญ
สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 5) ประจาปี พ.ศ.2552 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552 ขอให้ยกมือขึ้น (39เสี ยง) ท่านใดไม่
รับรอง (ไม่มี)
มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้ งที่ 5) ประจาปี พ.ศ.2552
กาหนดวันประชุมสภาองค์ การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 และ
สมัยที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2553
ผมขอเรี ยนหารื อเรื่ องกาหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2553 ขอเชิญสมาชิกเสนอ
เชิญท่านชาคริ ต ครับ
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นายชาคริ ต ทิศกลาง
ส.อบจ.อ.เฉลิมพระเกียรติ
ประธานสภา อบจ.นม.
มติที่ประชุม

กราบเรี ยนท่านประธานที่เคารพ ผมชาคริ ต ทิศกลาง ส.อบจ.อ.เฉลิมพระเกียรติ ขอเสนอเป็ นวันอังคารที่
16 กุมภาพันธ์ 2553 ขอผูร้ ับรองครับ
ผูร้ ับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็ นอย่างอื่นไหมครับ ไม่มีนะครับ
กาหนดวันประชุมสภาองค์ การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2553
เป็ นวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553
ประธานสภา อบจ.นม. ต่อไปผมขอเรี ยนหารื อเรื่ องกาหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2553 เชิญสมาชิก
เสนอครับ เชิญท่านชาคริ ต ครับ
นายชาคริ ต ทิศกลาง
กราบเรี ยนท่านประธานที่เคารพ ผมชาคริ ต ทิศกลาง ส.อบจ.อ.เฉลิมพระเกียรติ ขอเสนอเป็ นวันพฤหัสบดี
ส.อบจ.อ.เฉลิมพระเกียรติ ที่ 5 สิ งหาคม 2553 ขอผูร้ ับรองครับ
ประธานสภา อบจ.นม. ผูร้ ับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็ นอย่างอื่นไหมครับ ไม่มีนะครับ
มติที่ประชุม
กาหนดวันประชุมสภาองค์ การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2553
เป็ นวันที่ 5 สิ งหาคม 2553
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่ อง การแต่ งตั้งสมาชิกสภาองค์ การบริ หารส่ วนจังหวัดเป็ นคณะกรรมการศูนย์ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุและประชาชน องค์ การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญฝ่ ายบริ หารแถลง
นางปวันรัตน์ ปานรักษา เรี ยนประธานสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
รองนายก อบจ.นม.
นครราชสี มา ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน ฝ่ ายบริ หารองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา ขอเสนอญัตติ เรื่ อง
การแต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดเป็ นคณะกรรมการศูนย์พฒั นาคุณภาพชีวติ ผูส้ ู งอายุและ
ประชาชนองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา หลักการ เพื่อขอให้แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริ หาร
ส่ วนจังหวัดนครราชสี มา เป็ นคณะกรรมการศู นย์พฒั นาคุณภาพชี วิตผูส้ ู งอายุแ ละประชาชน องค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา จานวน 3 คน เหตุผล ตามที่สภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
ได้เ ห็ น ชอบข้อ บัญ ญัติอ งค์การบริ หารส่ วนจัง หวัดนครราชสี มา เรื่ อ ง การจัดเก็ บค่า ธรรมเนี ย มจาก
ผูใ้ ช้บริ การศูนย์พฒั นาคุณภาพชีวติ ผูส้ ู งอายุ และประชาชนองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา พ.ศ.
2552 ในคราวประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 3,4) ประจาปี 2552 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2552 และวันที่ 25
มิถุนายน 2552 และได้ประกาศใช้แล้วตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2552 ตามข้อบัญญัติองค์การบริ หารส่ วน
จังหวัดนครราชสี มา เรื่ อง การจัดเก็บค่าธรรมเนี ยมจากผูใ้ ช้บริ การศู นย์พฒั นาคุณภาพชี วิตผูส้ ู งอายุและ
ประชาชนองค์ ก ารบริ หารส่ วนจัง หวัด นครราชสี มา พ.ศ.2552 หมวด 1 คณะกรรมการ ข้อ 6
คณะกรรมการ ให้มีคณะกรรมการจานวนไม่เกิน 25 คน ซึ่ ง 3 ใน 25 คนนั้น ได้มาจากสมาชิกสภาองค์การ
บริ หารส่ วนจัง หวัดนครราชสี มา ที่ สภาองค์ก ารบริ หารส่ วนจัง หวัดนครราชสี มาแต่ง ตั้ง ไม่ เกิ น 3 คน
องค์ ก ารบริ หารส่ ว นจัง หวัด นครราชสี ม า จึ ง เสนอญัต ติ เ พื่ อ ให้ ส ภาองค์ ก ารบริ หารส่ ว นจัง หวัด
นครราชสี มาพิ จารณาแต่ งตั้ง สมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่ วนจัง หวัดเป็ นคณะกรรมการศู น ย์พฒ
ั นา
คุณภาพชีวติ ผูส้ ู งอายุและประชาชน องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มาต่อไป
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อ เชิญท่านกลวัชร ครับ
นายกลวัชร อึ้งสวัสดิ์
ขอเสนอ 1.นายโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ 2. นายชุณห์ ศิริ ชยั คีรีโกศล 3.นายสมบัติ กาญจนวัฒนา ครับ ขอผู ้
ส.อบจ.อ.ชุมพวง
รับรองครับ
ประธานสภา อบจ.นม. ผูร้ ับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็ นอย่างอื่นไหมครับ ไม่มีนะครับ
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มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบให้ แต่ งตั้ง ส.อบจ. จานวน 3 คน เป็ นคณะกรรมการศู นย์ พัฒนาคุณภาพชี วิตผู้สูงอายุและ
ประชาชน องค์ การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา ดังนี้
1. นายโกวิทย์ เลาวัณย์ ศิริ
ส.อบจ.อ.บ้ านเหลื่อม
2. นายชุณห์
ศิริชัยคีรีโกศล ส.อบจ.อ.วังน้าเขียว
3. นายสมบัติ กาญจนวัฒนา ส.อบจ.อ.เมือง เขต 8
ระเบียบวาระที่ 5
ญัตติ เรื่ องขออนุมัติขยายเวลาเสนอร่ างงบประมาณรายจ่าย ประจาปี 2553
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญฝ่ ายบริ หารแถลง
นายนพดล เนียมสู งเนิน เรี ยนประธานสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด และผูท้ รงเกียรติทกุ
รองนายก อบจ.นม.
ท่าน หลักการ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
พ.ศ.2541 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2,3) พ.ศ.2543 ข้อ 23 ผูบ้ ริ หารนาเสนอร่ างงบประมาณรายจ่ายต่อสภา
ท้องถิน่ ภายในวันที่ 15 สิ งหาคม ข้อ 24 ในกรณี ที่คณะผูบ้ ริ หารท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถที่
จะนาร่ างงบประมาณรายจ่ายประจาปี เสนอต่อสภาท้องถิ่นได้ทนั ภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ ให้เสนอ
ขออนุ มตั ิ ต่อ สภาท้อ งถิ่น แล้วรายงานให้ผู ้ว่า ราชการจัง หวัดนครราชสี มาทราบ องค์การบริ หารส่ วน
จังหวัดนครราชสี มา จึงขออนุมตั ิเพื่อขยายเวลาเสนอร่ างงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2553 ต่อสภา
องค์ก ารบริ หารส่ วนจัง หวัด เหตุ ผล องค์ก ารบริ หารส่ วนจัง หวัดนครราชสี มา ไม่ สามารถเสนอร่ า ง
ข้อบัญญัติองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด เรื่ อง งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2553 ต่อสภา
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มาภายในเวลา ที่กฎหมายกาหนด ด้วยสาเหตุสาคัญ คือ การจัดทา
แผนพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดสามปี (พ.ศ.2553-2555) ได้จดั ทาโดยใช้หลักการมีส่วนร่ วมจากทุก
ภาคส่ วน ออกจัดทาเวทีประชาคมใน 32 อ าเภอ ซึ่ งได้ดาเนิ นการสิ้ นสุ ดที่อาเภอปากช่ อง เมื่ อวันที่ 28
กรกฎาคม 2552 มีการนาเอาข้อมูลปั ญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่มาประกอบจัดทาแผนฯ แต่
ด้วยเหตุที่จงั หวัดนครราชสี มา มีพ้ืน ที่แ ละมีปริ มาณข้อมู ลจานวนมาก ทาให้ก ารรวบรวมข้อมู ลเข้า สู่
ขบวนการในแต่ละขั้นตอนทาได้ล่าช้า ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการเชิ ญประชุ มคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อพิจารณาร่ างแผนพัฒนาสามปี ในวัน ที่ 13 สิ งหาคม 2552 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2,3) พ.ศ.2543 ข้อ
22 ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิน่ เป็ นแนวทางในการจัดทางบประมาณ จากเหตุผลที่
กล่าวแล้ว เป็ นเหตุให้การจัดทาร่ างงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2553 มีความล่าช้าไม่แล้วเสร็ จภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด เพื่อประโยชน์ของทางราชการ อาศัยอานาจตามความในข้อ 24 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2,3) พ.ศ.2543 องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดจึงขออนุ มตั ิขยายเวลาเสนอร่ างงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ.2553 ออกไปอีก 30 วัน นับตั้งแต่วนั ที่ 15 สิ งหาคม 2552 ถึงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2552 จึง
เสนอญัตติมาเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญสมาชิกที่มีความประสงค์จะอภิปราย ไม่มีนะครับ ผมขอมติที่ประชุม ขณะนี้ องค์ประชุ มครบแล้ว
สมาชิกท่านใดอนุมตั ิให้ขยายเสนอร่ างงบประมาณรายจ่าย ประจาปี 2553 ตามที่ฝ่ายบริ หารเสนอขอให้ยก
มือขึ้น (39 เสี ยง) ท่านใดไม่อนุมตั ิ (ไม่มี)
มติที่ประชุม
มีมติอนุมัติให้ ขยายเวลาเสนอร่ างงบประมาณรายจ่ าย ประจาปี 2553
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ระเบียบวาระที่ 6

ญัตติ เรื่ องขอความเห็นชอบการรับบริจาคที่ดินให้ องค์ การบริหารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
เพื่อใช้ ในการก่ อสร้ างอาคารเรื อนนอนเอนกประสงค์ ปี 2552
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญฝ่ ายบริ หารแถลง
นางปวันรัตน์ ปานรักษา เรี ยน ประธานสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
รองนายก อบจ.นม.
นครราชสี มา และผูท้ รงเกียรติทุกท่าน หลักการ เพื่อขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
นครราชสี มา ในการรั บบริ จาคที่ดินให้องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา เพื่อใช้ในการก่ อสร้ าง
อาคารเรื อนนอนเอนกประสงค์ ปี 2552 เหตุผล ด้วยองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มาได้รับบริ จาค
ที่ดินจาก นายพรชัย อิ่มหาญ ตามหลักฐานโฉนดที่ดิน เลขที่ 160934 เล่มที่ 1610 หน้า 34 อาเภอเมือ ง
นครราชสี มา จังหวัดนครราชสี มา เนื้อที่ดินจานวน 1 งาน 50 ตารางวา ที่ดินตั้งอยู่ตาแหน่ งที่ดินระหว่าง
5438IV เลขที่ดิน 752 หน้าสารวจ 3563 ตาบลหนองระเวียง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา ซึ่ งอยู่ติดกับ
ศูนย์บาบัดผูต้ ิดยาเสพติด วัดยองแยง เพื่อใช้ในการก่อสร้างเรื อนนอนเอนกประสงค์สาหรับรองรับผูต้ ิดยา
เสพติดที่มาบาบัดเลิกสิ่ งเสพติดได้พกั ซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อประชาชน จังหวัดนครราชสี มา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่ วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 ฉบับแก้ไ ข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2539 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3,4 และ 5) พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.
2543 และแก้ไ ขเพิ่ มเติ ม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2545 หมวด 2 ข้อ 9 ว่า ด้วยในกรณี ที่มีผู ้อุ ทิศ พัส ดุ ให้เ ป็ น
กรรมสิ ทธิ์ แก่หน่วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิน่ หรื อให้สิทธิ์ อันเกี่ ยวกับพัสดุหรื อมอบให้เป็ นผูด้ ูแล
พัสดุน้ นั ถ้าการกระทาดังกล่าวมีเงื่อนไขหรื อมีภาระติดพัน หน่ วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่นจะรั บ
เอาพัสดุหรื อสิ ทธิ์ นั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบต่อสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด แล้วแต่กรณี
และต้องได้รับอนุมตั ิจากผูว้ า่ ราชการจังหวัด องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา จึงเสนอญัตติเพื่อ
ขอความเห็นชอบรับบริ จาคที่ดินดังกล่าวเพื่อสร้ างอาคารเรื อนนอนเอนกประสงค์ โดยใช้งบประมาณซึ่ ง
ตั้งไว้ในหมวดที่ดินและสิ่ งก่อสร้ าง โครงการก่อสร้ างเรื อนนอนเอนกประสงค์ คสล.2 ชั้น ขนาดกว้าง 6
เมตร ยาว 30 เมตร ก่ อ สร้ า งบนที่ ดิน โฉนดที่ ดิ น เลขที่ 160934 เล่ มที่ 1610 หน้ า 34 อ าเภอเมื อ ง
นครราชสี มา จังหวัดนครราชสี มา เนื้ อที่จานวน 1 งาน 50 ตารางวา ที่ดินตั้งอยู่ ตาแหน่ งที่ดินระหว่า ง
5438IV 0058 เลขที่ดิน 752 หน้าสารวจ 3563 ตาบลหนองระเวียง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา ซึ่ งอยู่
ติดกับศูนย์บาบัดผูต้ ิดยาเสพติดวัดยองแยง โดยมิได้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่นแต่ประการใด จึงเสนอ
ญัตติเพื่อให้สภาฯ พิจารณาอนุมตั ิต่อไป
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญสมาชิกที่มีความประสงค์จะอภิปราย ไม่มีนะครั บ ผมจะขอมติที่ประชุ ม ขณะนี้ องค์ประชุ มครบ
แล้ว สมาชิกท่านใดเห็นชอบการรับบริ จาคที่ดินให้องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มาเพื่อใช้ในการ
ก่อสร้ างเรื อนนอนเอนกประสงค์ ปี 2552 ขอให้ยกมือขึ้น (39 เสี ยง) ท่านใดไม่เห็นชอบ (ไม่มี)
มติที่ประชุม
มีมติเห็นชอบการรั บบริ จาคที่ดินให้ องค์ การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา เพื่อใช้ ในการก่ อสร้ างอาคาร
เรื อนนอนเอนกประสงค์ ปี 2552
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ระเบียบวาระที่ 7

ญัตติ เรื่ องขออนุมัติแก้ ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ ายในหมวดค่าครุ ภัณฑ์
ที่ดินและสิ่ งก่ อสร้ าง ประจาปี พ.ศ.2552
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญฝ่ ายบริ หารแถลง
นายนริ ศ เรื องธนานุรักษ์ เรี ยนประธานสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
รองนายก อบจ.นม.
นครราชสี มา และผูท้ รงเกียรติทุกท่าน หลักการ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ่ น พ.ศ.2541 แก้ไ ขเพิ่ มเติ ม (ฉบับที่ 2,3) พ.ศ.2543 ข้อ 29 การแก้ไ ข
เปลี่ ยนแปลงคาชี้ แ จงงบประมาณรายจ่า ยในหมวดค่ าครุ ภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่ อสร้ าง ที่ทาให้ลกั ษณะ
ปริ มาณ คุณภาพเปลี่ยน หรื อเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้ างให้เป็ นอานาจอนุ มตั ิของสภาท้องถิ่น องค์การ
บริ หารส่ วนจัง หวัดจึ ง ขอรั บอนุ มตั ิ จ ากสภาองค์ก ารบริ หารส่ ว นจัง หวัด ในการแก้ไ ขเปลี่ ย นแปลง
งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด ประจาปี งบประมาณ
2552 หมวดค่าครุ ภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่อสร้ าง เหตุผล ด้วยองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา มีความ
จาเป็ นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด เรื่ อง
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2552 หมวดค่าครุ ภณ
ั ฑ์ที่ดินและสิ่ งก่ อสร้ าง ของส่ วนราชการประจา
องค์การบริ หารส่ วนจัง หวัดนครราชสี มา ดัง ต่อไปนี้ 1.โรงเรี ยนวังหมีพิทยาคม โครงการ ก่ อ สร้ างรั้ ว
โรงเรี ยน โดยขอแก้ไขรายละเอียดเนื้องาน และปริ มาณงานเนื่องจากงบประมาณที่ได้ต้งั จ่ายไว้ ไม่สามารถ
ดาเนินการได้ 2.โรงเรี ยนสี ควิ้ หนองหญ้าขาว โครงการจัดซื้ อครุ ภณั ฑ์การเกษตรรถฟาร์ มแทรกเตอร์ ขอ
เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ เนื่องจากงบประมาณที่ต้งั ไว้ไม่เพียงพอสาหรั บการจัดซื้ อ 3.กองช่ าง โครงการ
ก่อสร้ างถนนลูกรังบ้านหนองบง หมู่ 4 ตาบลแก้งสนามนาง เชื่ อมบ้านหนองบัว ตาบลบึงสาโรง อาเภอ
แก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสี มา เปลี่ยนชนิดผิวจราจร ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 4.โรงเรี ยนโนนไทย
คุรุอุปถัมภ์ โครงการจัดซื้ อครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ พร้ อมอุปกรณ์ 1 ชุ ด เครื่ องพิมพ์ เอกสารคอมพิวเตอร์
จานวน 2 ชุด และเครื่ องดนตรี สากล 1 ชิ้น แก้ไขคุณลักษณะเพื่อให้สามารถดาเนิ นการจัดซื้ อได้ ทั้งนี้ ได้
เสนอบัญชีแก้ไขเปลีย่ นแปลงคาชี้แจงให้ท่านพิจารณาแล้ว จึงเสนอญัตติเพื่อขอรับอนุมตั ิจากสภาองค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัดต่อไป
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายไหมครั บ ไม่มีนะครั บ ผมขอมติที่ประชุ ม ขณะนี้ องค์ประชุ ม
ครบแล้ว สมาชิ กท่านใดอนุ มตั ิให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้ แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุ ภณั ฑ์ที่ดินและสิ่ งก่อสร้ าง ประจาปี พ.ศ.2552 ขอให้ยกมือขึ้น (39 เสี ยง) ท่านใดไม่อนุมตั ิ (ไม่มี)
มติที่ประชุม
มีมติอนุ มัติใ ห้ แก้ ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้ แจงประกอบงบประมาณรายจ่ า ยในหมวดค่ า ครุ ภัณฑ์ ที่ดิ นและ
สิ่ งก่ อสร้ าง ประจาปี พ.ศ.2552
ระเบียบวาระที่ 8
ญัตติ เรื่ องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ ายในหมวดค่ าครุ ภัณฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่ อสร้ าง
ประจาปี 2552
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญฝ่ ายบริ หารแถลง
นายนพดล เนียมสู งเนิน เรี ยนประธานสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
รองนายก อบจ.นม.
นครราชสี มา และผูท้ รงเกียรติทุกท่าน หลักการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2,3) พ.ศ.2543 ข้อ 27 การโอนเงิ น
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุ ภณั ฑ์ที่ดินและสิ่ งก่อสร้างที่ทาให้ลกั ษณะ ปริ มาณ คุณภาพเปลี่ยน หรื อ
โอนไปตั้ง จ่ า ยเป็ นรายการใหม่ ให้เ ป็ นอ านาจอนุ มตั ิ ข องสภาท้อ งถิ่ น นั้น เหตุ ผ ล ตามข้อ บัญ ญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ 2552 และบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2552 ซึ่ งได้
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ตั้ง งบประมาณส าหรั บดาเนิ น โครงการต่า งๆ แต่ปัจจุบนั เนื่ องจากมีค วามจาเป็ นต้องดาเนิ น โอนเงิ น
งบประมาณที่ได้ต้งั ไว้ดงั กล่าว ไปดาเนินการโครงการอื่น เพื่อให้สอดคล้องกับความจาเป็ น โดยขออนุมตั ิ
โอนเงิ น งบประมาณดัง ต่ อ ไปนี้ 1.กองแผนและงบประมาณ โอนลด โครงการประสานการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด จานวน 46,000 บาท โอนเพิ่ม โครงการจัดซื้ อเครื่ องคอมพิวเตอร์
พร้ อมทั้ง ปริ๊ นเตอร์ และโต๊ะทางานเหล็กขนาด 4 ฟุต พร้ อมกระจก พร้ อมเก้าอี้ทางานขาเหล็กมีทา้ วแขน
พนัก พิ ง จานวน 1 ชุ ด รวมเป็ นเงิ น ทั้ง สิ้ น 46,000 บาท 2.ส านัก ปลัดองค์ก ารบริ ห ารส่ วนจัง หวัด
นครราชสี มา โอนลด สานักปลัดฯ โครงการก่อสร้ างลานกีฬา เพื่อรณรงค์ให้เป็ นประชาชนออกกาลังกาย
จานวน 1,000,000 บาท โอนเพิ่ม กองช่ าง โครงการก่ อสร้ างลานกี ฬาสถานที่ก่อสร้ างลานกี ฬา บ้านหัว
ถนน ตาบลหัวทะเล อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา เป็ นเงิน 1,000,000 บาท โอนลด ค่าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ จานวน 196,000 บาท โอนเพิ่ม โครงการ จัดซื้ อเครื่ องปรั บอากาศขนาด 36,000 บีทียู จานวน 2
เครื่ อง และเครื่ องถ่า ยเอกสารระบบดิจิตอล 1 เครื่ อ ง รวมเป็ นเงิ นทั้งสิ้ น 196,000 บาท 3.กองส่ งเสริ ม
คุณภาพชี วิตและกองสาธารณสุ ข โอนลด กองสาธารณสุ ขเงิ นอุดหนุ นสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
นครราชสี มา จานวน 5,599,000 บาท โอนลด กองส่ งเสริ มคุณ ภาพชี วิต โครงการส่ งเสริ มและพัฒนา
เกษตรอินทรี ย์ จานวน 357,000 โอนเพิ่ม กองช่าง โครงการก่อสร้ างถนนผิวจราจรหินคลุก บ้านแชะ หมู่ที่
3 ตาบลแชะ เชื่อมบ้านหนองค่า หมู่ 9 ต.แชะ อาเภอครบุรี จังหวัดนครราชสี มา จานวน 2,000,000 บาท
โอนเพิ่ ม กองช่ า งโครงการบู ร ณะซ่ อ มแซมถนนลาดยาง สายบ้า นซั บ ระวิ ง หมู่ 9 ต าบลล าเพี ย ก
อาเภอครบุรี – บ้านบ่อลิง หมู่ 10 ต.โนนสมบูรณ์ อาเภอเสิ งสาง จังหวัดนครราชสี มา จานวน 2,000,000
บาท โอนเพิ่ม กองช่าง โครงการซ่ อมสร้ างถนนลาดยางแบบผิวเรี ยบ บ้านบึงกระโตน ม.8 ต.ประทายบ้านดอนยาว ม.4 ต.เมืองโดน อ.ประทาย จังหวัดนครราชสี มา จานวน 2,000,000 บาท โอนเพิ่ม กอง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม โครงการขุดลอกคลองระบายน้ า บ้านหนองหินดาด หมู่ 4 ต.สระว่าน
พระยา เชื่อมเขตตาบลเฉลียง อ.ครบุรี จังหวัดนครราชสี มา จานวน 656,000 บาท 4.กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม (โรงเรี ยนด่านเกวียนวิทยา) โอนลด โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึ กษาขั้นพื้นฐาน
จานวน 146,500 บาท โอนเพิ่ม โครงการจัดซื้ อเครื่ องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล 1 เครื่ อง และเครื่ องพิมพ์
สาเนาระบบดิจิตอล จานวน 146,500 บาท 5.กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (โรงเรี ยนสู งเนิน) โอน
ลด โครงการจัดซื้ อเครื่ องคอมพิวเตอร์ จานวน 27 เครื่ อง จานวน 600,000 บาท โอนเพิ่ม โครงการจัดซื้ อ
อุปกรณ์ กระจายสัญญาณ จานวน 1 ชุ ด โครงการจัดซื้ อระบบเครื่ องเสี ยงห้องเรี ยนรวม 1 ชุ ด โต๊ะวาง
คอมพิวเตอร์ จานวน 31 ตัว เครื่ องคอมพิวเตอร์ จานวน 31 เครื่ อง เครื่ องฉายโปรเจ็คเตอร์ 1 เครื่ อง รวม
เป็ นเงินทั้งสิ้ น 600,000 บาท 6.กองการศึ กษาศาสนาและวัฒนธรรม (โรงเรี ยนสุ ขไพบูลย์วิริยะวิทยา)
โอนลด ค่าจ้างเหมาในการเชื่ อ มต่อระบบอิน เตอร์ เ น็ต จานวน 24,000 บาท โอนเพิ่ม ค่ าจัดซื้ อ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครื่ อง จานวน 24,000 บาท 7. กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (โรงเรี ยนวัง
โป่ งพิทยาคม) โอนลด โครงการค่ายคุณ ธรรม โครงการอบรมการให้ความรู ้ เกี่ ยวกับไร่ มนั สาปะหลัง
จานวนโครงการเผยแพร่ สารเคมีในครัวเรื อนสู่ สาธารณชน โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ สู่ชุมชน โครงการ
ประกวดกีฬานันทนาการและสุ ขภาพ โครงการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการจัดการศึกษาเพื่อแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ จานวน 171,000 บาท โอนเพิ่ม โครงการจัดทาป้ ายประชาสัมพันธ์ พร้ อมกระจก จานวน 9 ชุ ด
โครงการปรั บปรุ งอาคาร 108ล/30 โครงการจัดซื้ อเครื่ องคอมพิวเตอร์ จานวน 4 เครื่ อง เป็ นเงิ นทั้งสิ้ น
171,000 บาท 8.กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (โรงเรี ยนหนองงูเหลือมพิทยาคม)
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มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 9
ประธานสภา อบจ.นม.
นายกลวัชร อึ้งสวัสดิ์
ส.อบจ.อ.ชุมพวง
ประธานสภา อบจ.นม.
นายกลวัชร อึ้งสวัสดิ์
ส.อบจ.อ.ชุมพวง

โอนลด โครงการจัดซื้ อตูไ้ ม้ จานวน 1 ตู ้ จานวน 100,000 บาท โอนเพิ่ม โครงการจัดซื้ อตูเ้ อกสารโครงไม้
เนื้ อ แข็ง ไม้สัก อัดภายใน สี ธ รรมชาติ จานวน 4 ตู ้ จานวน 100,000 บาท ทั้งนี้ ได้เสนอบัญ ชี โ อนเงิ น
งบประมาณรายจ่ ายให้ท่านพิจารณาแล้ว จึง เสนอญัตติ เพื่ อขอรั บอนุ มตั ิจากสภาองค์ก ารบริ หารส่ วน
จังหวัดต่อไป
ขอเชิญสมาชิกที่มีความประสงค์จะอภิปราย ไม่มีนะครับ ผมขอมติที่ประชุม ขณะนี้ องค์ประชุ มครบแล้ว
สมาชิกท่านใดอนุมตั ิให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุ ภณ
ั ฑ์ที่ดินและสิ่ งก่ อสร้ าง ประจาปี
2552 ขอให้ยกมือขึ้น (39 เสี ยง) ท่านใดไม่อนุมตั ิ (ไม่มี)
มีมติอนุมัติให้ โอนเงินงบประมาณรายจ่ ายในหมวดค่ าครุ ภัณฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่ อสร้ าง ประจาปี 2552
เรื่ อง อื่น ๆ (ถ้ ามี)
ขอเชิญสมาชิกที่มีความประสงค์จะอภิปราย เชิญท่านกลวัชร ครับ
กราบเรี ยนท่านประธานที่เคารพ ท่านนายกและฝ่ ายบริ หาร ผมกลวัชร อึ้งสวัสดิ์ ส.อบจ.อ.ชุมพวง
ขออนุญาตท่านประธานเปิ ดซี ดีได้ไหมครับ
เชิญครับ
(เมื่อฉายซี ดีเสร็ จสิ้ น ) สมาชิกผูท้ รงเกียรติก็ได้ฟัง ได้ชมแล้วนะครับ ตั้งแต่ตน้ มาดี ตอนสุ ดท้ายผมรู ้ สึก
เอะใจ ท่านพูดนโยบายทุกอย่าง ผมก็ชอบตามท่าน ก็ลงสมัครผมก็ใส่ เสื้ อรักโคราช พอสมัคร รู ้ สึกยังไงอยู่
ผมก็เลยถอดออกใส่ สูทถ่ายรู ปใหม่ ตอนนี้ผมได้ยิน ผมคงคิดใหม่ ผมก็คงจะต้องคิดใหม่ กว่าจะคิดใหม่
ผมก็มาคิดว่าตอนนี้เราเพิ่งทางานแค่ปีกว่าๆเอง นายกเริ่ มขีดเส้นแล้ว ถ้าซี ดีแผ่นนี้ไปเปิ ดทุกงานของ อบจ.
ผมก็ไม่ทราบว่าใช้งบอะไรไปหาเสี ยงแบบนี้ รักโคราช เพราะที่ไปทาผมได้มาช่ วงงานของผูส้ ู งอายุ เขา
ไม่ได้เชิ ญผมด้วย เจ้าหน้าที่เขาบอก ท่าน สจ.ถ้าท่านจะไปก็ไปเป็ นเกี ยรติเฉยๆ เพราะเขาจัดให้ นายก
อบต.เป็ นประธานไปแล้ว ผมถามใครจัด เขาตอบสาธารณสุ ขอาเภอจัด งบประมาณวิธีการจัดผมไม่ได้ว่ า
อะไรครับ เพราะถือว่าฝ่ ายบริ หารจัดการตามนั้น แต่วา่ ให้เกียรติ สจ.บ้าง นี่คืองบของ อบจ.นครราชสี มา
สมาชิกไม่มีสิทธิ เป็ นประธาน เข้าไปได้แค่ให้เกียรติ นี่คือสิ่ งที่ผมได้รับกระทา เมื่อก่ อนผมไม่เคยพูด ผม
เข้าไปอีกงานหนึ่ง ทากับข้าวไปให้แขกทานด้วย เอาไปหนึ่งคันรถเลย ยกของลงเสร็ จกาลังจะนัง่ เก้าอี้ มี
คาถามด้วยว่า พวกเราหรื อเปล่า กระซิ บกันไม่อยากให้ผมได้ยนิ พอดีผมมองเห็นว่าผมมาผิดงานหรื อเปล่า
แต่นี่เป็ นงานของ อบจ. ผมอยากทราบแนวนโยบายของท่านนายก ว่าความคิดแตกต่างอย่างผมในบางครั้ง
ผ่านมา 1 ปี จะเข้าปี ที่ 2 ก็ยงั มีอีก ท่านบอกจะบริ หารแบบสมานฉันท์ โปร่ งใส ตรวจสอบได้ ผมก็ฟังท่าน
แต่พอเข้าปี ที่ 2 ผมยังโดนอีก ซึ่งถ้าไม่เจอด้วยตา ผมเห็นแต่คนอื่นเขาพูด ผมไม่เคยพูด แต่ผมได้เห็นด้วย
ตา และซาบซึ้ งแล้วว่ามันมีจริ งๆ เมื่อก่อนผมกับพี่นอ้ ง อสม.พี่นอ้ งสาธารณสุ ข ผมดูแลเขาอย่างดี ตอนนี้
แม้กระทัง่ เชิญไปงานเขา ผมก็ไม่ได้เชิญนะครับ แต่ผมจะถามใครผมก็ไม่กล้าถาม ผมต้องมาถามท่านพ่อ
ใหญ่ของพี่นอ้ ง อสม. และดีไม่ดี ผมต้องถามว่าผมจะอยู่อย่างไร กาลังทางานได้ปีกว่าๆ เขาเริ่ มจะเขี่ยออก
แล้วหรื อ แต่วา่ ท่านฝ่ ายบริ หารกับผมทางานคนละหน้าที่นะครับ ท่านจะเขี่ยผมออกจากฝ่ ายบริ หารก็เขี่ย
เลยผมไม่ได้เป็ นอยู่แล้ว แต่วา่ ผมเป็ นสมาชิก ผมก็อยากเป็ นสมาชิ กที่ทางานตามหน้าที่ แต่ว่าพอลงพื้นที่
ผมก็เจอลักษณะนี้ ไม่รู้ผมจะเข้ามายังไง ทางานแบบไหนผมก็เริ่ มเอะใจ ผมอยากฝากถามว่าถ้าท่านจะหา
เสี ยง ท่านหาได้แล้วครั บ เพราะเป็ นปกติ แต่ใช้งบส่ วนตัวหาเสี ยงนะครั บท่าน งบหลวงมันเหมือนเอา
เปรี ยบนะครับ ผมบอกได้เลยว่าท่านไม่ให้ผมไปอยู่กลุ่มรักษ์โคราชท่านหรอก ผมเข้าใจ ผมคงต้องอยู่ตรง
อื่น เพียงแต่วา่ ผมอยากให้ดูเรื่ องงบประมาณ ว่างบไหนที่จะพอหาเสี ยงได้ท่านก็จดั การ งบไหนที่ จะพอหา
เสี ยงได้ ท่านก็จดั การ งบไหนที่ท่านจะใช้ในทางอื่นท่านก็จดั การ ผมพูดในวันนี้อึดอัดครับ เพราะปี หนึ่ง
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นายกิตติ เชาวน์ดี
ส.อบจ.อ.ขามทะเลสอ

ผมไม่ค่อยได้พูดเรื่ องนี้ แต่ปีนี้ ปี 2553 งบประมาณก็จะเข้า ผมก็ไม่พูด ผมอยากให้ท่านเปลี่ยนทัศนคตินะ
ครับ ความเห็นเราแตกต่างกันได้ แต่วา่ อย่าให้แตกแยกเลยครั บ พี่น้องประชาชน เขาอยากให้อยู่ดว้ ยกัน
ผมก็รักประชาชนเหมือนกับท่านรักพี่นอ้ งประชาชน ผมก็รักโคราชครั บ แต่ผมมีแนวคิดประชาธิ ปไตย
ไม่เผด็จการให้พี่นอ้ งตัดสิ นใจ แต่วา่ ทาในสิ่ งที่ถูกต้อง พี่นอ้ งต้องการอะไรผมก็พยายามจัดให้ ผมพูดวันนี้
เพื่อนสมาชิกบางคนอาจเห็นดีดว้ ยที่โดนเหมือนผม แต่เพื่อนสมาชิ กที่ไม่เห็นด้วย ก็มีความเห็นแตกต่าง
ผมคิดว่าขอให้เป็ นครั้งสุ ดท้าย ถ้าท่านนายกบอกเป็ นครั้ งสุ ดท้าย ในวันนี้ ผมก็รับทราบ ถือว่าเป็ นสิ่ งที่ดี
แล้วเรื่ องงบประมาณก็มาดูกนั ให้พี่นอ้ งได้รับผลประโยชน์จากงบประมาณของท่านตามนโยบายของท่าน
ผมก็จะดูให้อย่างดีที่สุดครับ กราบขอบพระคุณครับ
ขอเชิญท่านกิตติ ครับ
กราบเรี ยนท่านประธานที่เคารพ ผมกิตติ เชาวน์ดี ส.อบจ.อ.ขามทะเลสอ ท่านประธานที่เคารพครับ ผมมี
เรื่ องที่ตอ้ งตาหนิท่านประธาน วันนี้มีเนื้อหาสาระที่ท่านประธานได้เพิกเฉย ไม่ได้แจ้งสมาชิกได้รับทราบ
ผมได้ข่าวว่าจริ งหรื อ ไม่จริ งไม่ ทราบ เพราะเพื่อนสมาชิ กบางท่าน บางเขต ได้โ ดนคาสั่งศาล ให้หยุ ด
ปฏิบตั ิหน้าที่ เรื่ องเหล่านี้เป็ นเรื่ องสาคัญ เพราะเป็ นข้อเท็จจริ ง เป็ นข้อคลางแคลงใจของพี่น้องประชาชน
ทั้งจังหวัด ว่า ส.อบจ.บางเขตถูกสั่งให้หยุดปฏิบตั ิราชการจริ งหรื อไม่ ถูกสั่งด้วยเหตุผลใด ไปฆ่าคนตาย
หรื อ หรื อผิดถูกตรงไหน ผมอยากให้ท่านประธานนาเรื่ องนี้มาเปิ ดเผยให้กบั สภาแห่งนี้ เพราะพวกเราทุก
คนผมเชื่อแน่วา่ ต้องลงพื้นที่ ไปพบกับพี่นอ้ งประชาชน ไปรับฟั งปั ญหาที่เกิ ดขึ้น สิ่ งนี้ มนั ทาให้เสื่ อมเสี ย
กับองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด เสื่ อมเสี ยต่อสภา ผมไม่อยากให้เรื่ องเหล่านี้ ทาให้สภาของเรา ไม่มีความ
ชัดเจน ไม่อยากปลาเน่าตัวสองตัว มันเน่าทั้งหมด ท่านประธานต้องไปหาให้ผมนะครั บ เรื่ องที่ผมตาหนิ
ว่ามันจริ งหรื อไม่ ที่มีคาสั่งศาลว่าให้หยุดปฏิ บตั ิราชการ และผิดเรื่ องอะไร เราจะได้ไปชี้ แจงให้พี่น้อง
ประชาชนได้ทราบ ว่ามีปัญหาตรงไหน และมีอะไรบ้าง วันนี้ผมได้เห็นว่าเพื่อนสมาชิ กของเราไม่ได้เข้า
หลายท่าน ไม่รู้คนที่ไม่เข้าโดนพักราชการด้วยหรื อไม่ หรื อพักการปฏิ บตั ิหน้าที่ เรื่ องที่ 2 ต้องกราบขอ
ประทานอภัย โดยปกติแล้วถ้ามีขา้ ราชการใหม่ มีผบู ้ ริ หารใหม่ หรื อมีคนที่ทางานใหม่ของ อบจ. ผมต้อง
ขออนุ ญาตท่านนายก ผมเห็นรองนายกฯ ใหม่มา ผมเข้าใจว่ารู ปร่ างหน้าตาคนเดิมไม่ใช่ แบบนี้ วันนี้ มี
ข้าราชการใหม่ ถ้าเป็ นคนเก่าอย่างท่านรองนริ ศฯ ที่ต้งั ใจทางานขนาดนี้ก็ยงั พอว่า แต่พอคนใหม่เข้ามาไม่
ทราบว่ามีคุณสมบัติอย่างไร ต้องขอให้ท่านนายกช่วยอธิ บาย ความรู ้ ความสามารถมาทดแทน เรื่ องความ
จาเป็ นการเปลี่ยนแปลงรองนายกบ่อยๆ มันแสดงออกให้เห็นสองทางอันแรกปฏิ บตั ิหน้าที่ ไม่เหมาะสม
หรื อเปล่า อันที่สองท่านนายกมองเพชร เป็ นขี้ดิน ขี้ตมไหม หรื อปฏิ บตั ิราชการอะไรผิด อย่างท่านรอง
ปวันรัตน์ฯ ไม่เคยเปลี่ยนแปลงทาหน้าที่อะไรทาได้ดี รองนพดลฯ ประสาน สจ.ได้ดีข้ นึ รองนริ ศฯอาจจะ
ประสานงานบ้าง ประสานงาบ้าง เป็ นเรื่ องปกติ สงสัยชุดท่านใส่ ไม่ค่อยได้ เขาให้ใส่ ชุดข้าราชการ หรื อ
ท่านรองตีตนเท่านายก เห็นนายกไม่ใส่ ท่านรองเลยไม่ใส่ ดว้ ย หรื อเป็ นรองคนรั ก คนสนิ ท ผมชอบนะ
ครับคนพูดจริ งทาจริ ง คนพูดอย่างทาอย่าง ไม่น่าเคารพ นะครั บท่านรองนริ ศครั บพูดแบบไหนต้องแบบ
นั้น พวกเรายินดีปฏิบตั ิตาม เรื่ องที่สองอยากให้ท่านนายกได้ช้ แี จงว่าตอนนี้ขา้ ราชการใหม่เป็ นลูกเต้าเหล่า
ใคร ย้ าอีกครั้ง มีความสามารถมากน้อยขนาดไหน พี่นอ้ งประชาชน 2 ล้านกว่าคน จะได้รับผลประโยชน์
จากการเป็ นรองนายก หรื อเป็ นผูส้ นับสนุ นหรื อเป็ นอะไร แต่สิ่งหนึ่ งที่ผมได้เล็งเห็น เมื่อสักครู่ ได้ดูซีดี
ของท่านกลวัชรได้นามาเปิ ด ผมเข้าใจว่าของท่านนายก อย่างอื่นผมไม่ค่อยติดใจ แต่มีขอ้ มูลบางอย่างที่
ท่านนายกทราบผิดๆ ไม่รู้มนั เกิดมาจากรองนายกที่ไม่ดี หรื อไม่เข้าใจหรื อไม่รู้ หรื อว่าการบริ หารงานไม่
ทัว่ ถึง จริ งๆ 32 อาเภอยังมีศูนย์ไม่ครบนะครับ อาเภอขามทะเลสอไม่มีครับ ศูนย์ประสานงานเราตอนนี้
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เขายังไม่โอนให้นะครับ ยังไปขอใช้เขาอยู่เลย สิ่ งเหล่านี้มนั บอกถึงว่าการปฏิบตั ิของฝ่ ายบริ หารได้เข้าอก
เข้าใจ อย่างคาปราศรัยที่ไปพบปะพี่นอ้ งประชาชนหรื อเปล่า ขอให้ท่านนายกได้กรุ ณาทบทวนผูบ้ ริ หาร
ถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงควรจะแจ้งสมาชิกได้ทราบบ้าง ว่าใครปฏิ บตั ิหน้าที่ตรงไหน ถ้าคนไหนปฏิ บตั ิดี
ปฏิบตั ิชอบแล้วให้ปฏิบตั ิต่อ คนไหนปฏิบตั ิไม่ดี ปฏิบตั ิชวั่ ควรให้ออกจากตาแหน่งไป และผมชื่นชมท่าน
นายกเป็ นคนที่มีความรู ้ ความสามารอยู่แล้ว สุ ดท้ายท่านประธานครับ สื บเนื่องมาจากวีซีดีชุดนี้ จะได้เป็ น
ที่เข้าอก เข้าใจพร้ อมเพรี ยงกัน ว่าตามที่ท่านนายกได้พบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชน ทั้งสมาชิ กสภาก็มี
ความเห็นแตกต่างหลายคนก็ไม่เข้าอก เข้าใจว่า หาเสี ยงหรื อนานโยบายไปบอกกับประชาชน หรื อหาเสี ยง
ให้กลุ่ม คาว่ารักษ์โคราชอาจจะไม่ใช่กลุ่มก็ได้ ท่านประธานครับผมนาเสนอครับว่าซี ดีแผ่นนี้ ขอให้คงอยู่
ต่อไป อยากให้เป็ นสมบัติของทางราชการ ให้ลงรับเป็ นเรื่ อง เป็ นราว จะได้มีเอกสารตรวจสอบได้ถูกต้อง
หรื อลงรับเสร็ จแล้วท่านประธานครับ วันนี้ไม่ได้วา่ ถูกว่าผิด เราไม่สามารถวินิจฉัยได้ ท่านประธานส่ งไป
ที่ทอ้ งถิ่นจังหวัด ส่ งไปที่ สตง. ส่ งไปที่ ปปช. ได้ข่าวว่าดีเอสไอจะเข้าวงการ ส่ งให้ดีเอสไอด้วยก็ได้ครั บ
ขอให้ท่า นประธานได้ดาเนิ น การมัน จะได้เ ป็ นบรรทัดฐาน จะได้รู้ ช ัดว่า ถู ก ต้อ งหรื อ ไม่ จะได้เ ป็ น
แบบอย่าง จะได้ไม่ ตอ้ งมานั่งเถีย งกัน ถ้า ทาแบบนี้ ถู กต้อ งท่านนายกจะได้สบายใจ สภาจะได้ไ ม่มีข ้อ
เคลือบแคลงสงสัย ไม่ตอ้ งมาแบ่งซ้าย แบ่งขวา และสุ ดท้าย ผมอยากให้เหตุการณ์ แบบนี้ ไม่อยากให้มนั
เกิดขึ้นอีก เราควรจะทาหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ให้พี่นอ้ งประชาชน ผมชื่นชมยินดี ผมกลับมานัง่ คิดดูแล้ว
ผมเข้ามาประชุ มครั้ งแรก ได้รับใบพาย ผมเชื่ อมัน่ ว่านายกแจกเป็ นพายทั้ง 48 ใบพาย แต่ท่านนายกลืม
เขียนบอกไปว่าให้พายไปข้างหน้า ไม่ให้พายไปข้างหลัง หรื อแจกฝั่ งหนึ่งพายข้างหนึ่ง แจกฝั่ งหนึ่งพายอีก
ข้าง วันนี้ผมไม่อยากให้สภาเกิดความแตกแยก อยากให้สภากับฝ่ ายบริ หารได้ทางานร่ วมกันอย่างเต็มที่
เหมือนพายวนในอ่างน้ า ไม่ได้ทางาน ทาการ นโยบายหลายอย่าง ท่านนายกก็เห็นใจ เห็นดี อยากทางาน
เพื่อสังคม อยากทางานเพื่อบ้าน เพื่อเมือง อยากทางานเพื่อประชาชน ผมเชื่อแน่พี่นอ้ งประชาชนคาดหวัง
ต่ อ ตัวท่ า นนายก แต่ ในที่ สุ ดพี่ น้อ งประชาชนก็ คาดหวัง ต่ อ สมาชิ ก สภาจั ง หวัด เฉกเช่ น เดี ย วกัน ให้
ตรวจสอบการทางาน ผมอยากให้ฝ่ายบริ หารและท่านประธานสภาได้มีโอกาสได้จิบน้ าชา กิ นหู ฉลาม
แบบรัฐมนตรี เขาได้กินกันบ้าง เพื่อความเข้าใจที่ดีงาม แน่นอนที่สุดครับ พูดถึงการเมืองในสภาเป็ นส่ วน
ใหญ่ จะไม่ได้ออกจากห้องประชุมสภา ไม่ได้ออกจาก อบจ.จะไม่พูดถึงเรื่ องพี่น้องประชาชนเลยก็คงจะ
ไม่ได้ ผมดีใจที่ไข้หวัด 2009 อบจ.มีส่วนร่ วม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เป็ นข้อที่ดีไม่ได้แตกต่าง นอกจาก
เรื่ องไข้หวัด 2009 แล้วเรื่ องปากท้องของพี่นอ้ งประชาชน เรื่ องการสัญจรไปมา แหล่งน้ า ถนน ไม่ใช่เรื่ อง
ที่ไม่มีความสาคัญให้กบั พี่นอ้ งประชาชน วันนี้เองฤดูฝน ผมได้อ่านวารสารของ อบจ.ไปแล้ว ถนนดีหลัง
ฝน ถนนเลวหลังฝน หรื ออะไรไม่แน่ใจ วันนี้ ได้จดั ทาแผน บอกกับประชาชน บอกกับสมาชิ กสภาแล้ว
หรื อยัง และวันนี้ได้ถามความคิดเห็นของ สจ.บ้างหรื อไม่ ผมเชื่อแน่วา่ 32 อาเภอ48 สจ. ประชาชน 2 ล้าน
กว่าคน พื้นที่หลายล้านตารางกิโลเมตร ท่านนายกไปเหยียบไม่ทุกแผ่นดินหรอกครับ ไม่ทราบหรอกครับ
ว่าตรงไหนดี รองนริ ศ เก่งแสนเก่ง เก่งที่สุดก็ที่ประทายไม่มีใครเถียง แต่ที่อื่นละครับ เรามีตวั แทนอยู่แทบ
ทุกอาเภอ ไม่ได้ให้เกียรติเขาเลยหรื อ ถามเขาบ้างสิ ครับ ผมไม่เชื่อหรอกว่า สจ.ไม่เคยออกพื้นที่เลย ผมเชื่อ
แน่วา่ แม้กระทัง่ หรื อกระทัง่ รองนายกเอง อาเภอวังน้ าเขียว ซึ่ งวันนี้มีสจ.ผูอ้ าวุโส นัง่ ตรงนี้ มีรองนายกซึ่ ง
เป็ นลูกหลาน ส.ส.เป็ นลูกเขย ส.ส.ต้องรู ้ พ้ืนที่ หลายคนในนี้ รู้พ้ืนที่หมดว่าอะไรตรงไหนบ้าง และสิ่ งที่
สาคัญอีกส่ วนหนึ่ ง วันนี้ ไม่อยากจะพูดแต่มีความจาเป็ นที่จะต้องพูด ยังไม่อยากจะเอ่ย เรื่ องแผน วันนี้
งบประมาณไม่ได้เข้า อบจ.ต้องมีแผนการทางาน มีความชัดเจน จะไปบีบบังคับต้องเข้าตรงโน้น ตรงนี้
คนนั้น คนนี้สั่ง เทวดา ฟ้ าฝนสั่งหรื ออย่างไร ผมอยากให้ท่านประธาน ประสานพี่นอ้ งข้าราชการ
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ประสานฝ่ ายบริ หาร ให้ทาใจให้กว้าง แผนก็คือแผน สิ่ งที่ สจ.สิ่ งที่รองนายกได้เข้าพื้นที่ เข้าไปพบปะพี่
น้องประชาชน และรับผิดชอบปั ญหามา ว่าตรงนั้น มันไม่ดี ตรงนั้นมันเลว ตรงนั้นถนนไม่มีแหล่งน้ า ไม่
เพียงพอ ประปาไม่ได้ สิ่ งเหล่านี้เป็ นความหวังของพี่นอ้ งประชาชน นอกจากจะมี อบต. มีเทศบาล และมี
สจ.นี่ ล่ะ แน่ น อนครั บ เวลาผมเข้า พื้ นที่ ไ ป เขาถามหาว่า จะมี หมอมาเพิ่ มไหมบ้า นเรา เขาถามว่า ปี นี้
ผูส้ ู ง อายุ จะได้เงิ น เท่ า ไหร่ หน้า ฝนปี นี้ น้ า ท่วม น้ า แล้ง ระบบชลประทานของประเทศไทย 10 กว่า
เปอร์ เซ็นต์ ส่ วนท้องถิ่นมีส่วนช่วยขนาดไหน ท่านรองนริ ศทราบดี ผมเชื่อว่าท่านทางานเกี่ยวกับเรื่ องนี้มา
มาก ทางานหลายกรมมา ถนนหลายเส้นทางฝี มือท่านก็เยอะแยะ มันเป็ นเรื่ องจริ งครับ ผมไม่ได้โกหก สิ่ ง
ที่ผมเข้าไปในพื้นที่ไปเจอปั ญหามา ไปรั บปั ญหามา ผมก็เชื่ อแน่ ว่า สจ.ในนี้ ก็ไปรั บปั ญหามาเหมือนกัน
ไม่ มี ใครหรอกเข้า เป็ น สจ.โดยไม่ เ ข้า พื้ น ที่ ไม่ รู้ จ ัก พี่ น้อ งประชาชน ไม่ รู้ จกั อสม. ไม่ รู้ จกั ก านัน
ผูใ้ หญ่บา้ น ไม่รู้จกั ผูค้ น ท่านรองนริ ศ ยังรู ้ จกั กานันตั้งเยอะ ลูกน้องผมทั้งนั้น รองนายก อบต. นายก อบต.
แน่นอน สจ.ก็ทาแบบนั้นเช่นเดียวกัน ปั ญหาของ อบต.ที่เขาทาไม่ได้ เงินเขา 8 ล้านบาท ปี นี้งบเขายิ่งน้อย
8 ล้านบาท เหลือ 5 ล้านบาท จาก 20 ล้านบาท เหลือ 12 ล้านบาท เหลือ 6 ล้านบาท เงินบริ หาร เงิ นคงคลัง
จะไม่มี ใช้ง บเหลื อจ่ าย ตั้งเหลื อ 30-40% วัน นี้ ท่านประธานที่ เคารพขออนุ ญ าตครั บ เรื่ องแผนที่ เป็ น
ความหวังของพี่นอ้ งประชาชน หลายคนหลายท่านอาจจะไม่เอาของ อบจ.ก็ได้ แต่สิ่งที่เอามาทาต้องผ่าน
ตรงไหน เป็ นตัวกลางต่อเชื่อม สาธารณสุ ขให้อะไรครับ ให้อบจ.จ่ายเงิน อสม. ให้ อบต.จ่ายเงิ นผูส้ ู งอายุ
เป็ นทางผ่านเชื่อม วันนี้สภาเราหลายคนมีลูกพี่ หลายคนมีที่มาที่ไป ไม่ใช่ท่านนายก เป็ นคนเก่งคนดี คนมี
ความสามารถ นามสกุลไม่ดงั สตางค์ไม่มี แต่ได้รั บเลือกตลอด แต่ หลายคนมีลูกพี่ สามารถติดต่อจาก
ข้างบนได้ ผมไม่ได้พูดผิดนะ ถ้าท่านนายกไม่เชื่อฟั งใหม่ได้เลย นามสกุลไม่ดงั ตังค์ไม่มี แหยงกระโทก
ลูกชาวนา ผมชื่นชม ไม่ใช่ไม่ชื่นชม แต่บางสิ่ งบางอย่างท่านครั บ วันนี้ มาทางานการเมืองเต็มที่ บางครั้ ง
ท่านก็ต้องพลิ้วบ้า ง เหมื อนคนใส่ สู ทของท่ านต้อ งพลิ้ วซ้ าย พลิ้ วขวาหน่ อ ย ต้อ งยืดหยุ่ นบ้างไม่ใช่ ไ ม้
บรรทัด ต้องตรงเป๊ ะ ตรงเป๊ ะได้ครับเป็ นบางเรื่ อง แต่ไม่ใช่สงั่ ทุกเรื่ อง ท่านประธานมาสัง่ สมาชิ กทุกเรื่ อง
ไม่ได้นะ นี่ก็คือสิ ทธิ ของสมาชิกนะครับ ท่านประธานดูนะครับ การสัง่ มากๆ เหมือนระบอบบางระบอบ
ที่เขาขับไล่กนั ผมไม่อยากให้สภาแบบนี้ เหมือนที่อื่นๆ ไม่อยากให้สร้ างความแตกแยกไม่อยากให้เป็ น
เกาหลี ไต้หวัน กว่าจะเข้าห้องประชุ มได้ก็ ตอ้ งเอารองเท้า ปาบ้าง รองเท้า ตบหน้าบ้าง พวกผมโดนไม่
เท่าไหร่ หรอกครับ ท่านประธานโดนหรื อคนอื่นโดนที่ใหญ่กว่าผมน่าอายเขานะ ทาร้ ายร่ างกายปรั บ 500
บาท ใช่ไหมครับท่านรองนริ ศ ผมฝากหลายๆเรื่ องท่านประธาน มันต้องมีการประสานงานต้องมีการใจ
กว้าง ต้องมีการยืดหยุ่น ผ่อนปรน พระพุทธศาสนากล่าวไว้ ถ้าตึงไปก็ขาด ถ้าหย่อนไปก็ยาน ผมเชื่ อแน่
ผูบ้ ริ หารหลายท่านคงทราบข้อเหล่านี้ดี ผมฝากท่านประธานสองสามเรื่ อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่ องแผ่นซี ดี
ให้เป็ นเอกสารหลักฐานที่ท่านอภิปราย มันจะได้รู้ชดั เจนไปเลยว่าทาแบบนี้ ได้หรื อไม่ได้ ไม่ตอ้ งมานัง่
เถียงกันอีกในสภา ส่ งให้หน่วยงานหลายหน่วยงานตรวจสอบ ให้ทอ้ งถิ่นจังหวัดไป ให้สตง.ไป ให้ดีเอส
ไอไป ให้องค์กรที่เกี่ยวข้องไป ไม่ได้กล่าวหา กล่าวร้ ายฝ่ ายบริ หาร ไม่ได้เข้าข้างท่านกลวัชร ยืนอยู่ตรง
กลาง ข้าราชการทางานได้มีซีดีประชาสัมพันธ์ จะผิดด้วยไหม หรื อถ้าฝ่ ายประชาสัมพันธ์ ไม่ทา ก็ไม่รู้ว่า
ใครทาใช้เงิ นตรงไหน ที่ แจกไปให้กบั สาธารณสุ ข สาธารณสุ ขเกี่ ยวข้องอะไรกั บ อบจ. มันเป็ นความ
จาเป็ นเร่ งด่วน กองสาธารณสุ ขทางานไม่ได้อย่างนั้นหรื อ ตั้งขึ้นมาทางาน ผอ.กอง ซี 8 ซี 9 เงินเดือนก็กิน
ของ อบจ. ข้าราชการไม่พอก็รับสิ เหมือนครู รั บเพิ่มเยอะๆ แต่อย่าให้เขาฟ้ องเราเดี๋ยวเป็ นเรื่ องใหญ่ ถ้า
ตรงไหนไม่พร้ อมก็รับเปิ ดกรอบเข้าไป ผมเชื่ อว่าเรื่ องเหล่านี้ เรื่ องระเบียบ เรื่ องข้อราชการ ท่านนายกเป็ น
อดีตซี 10 เคยเป็ นถึงซี 11 เรื่ องแค่น้ ีไม่น่ายาก ไม่ตอ้ งไปใช้จมูกคนอื่นหรอกครับ หายใจเอง ผมยังกลัวเลย
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ใส่ อะไรไว้ที่จมูกหรื อเปล่า กลัวมีคนจูง ไม่รู้วา่ วันนี้พูดว่ามีคนจูง จะมีใครฟ้ องอีกไหม ต้องขอบคุณท่าน
ประธานที่ให้โอกาส ต้องขอบคุณท่านฝ่ ายบริ หารที่เปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อผลประโยชน์ของพี่น้อง
ประชาชน เพื่อเด็กนักเรี ยนของเรา ขอบคุณมากครับ
ประธานสภา อบจ.นม. ผมขออนุญาตนิดหนึ่งครับเรื่ องที่ท่านกิตติได้ตาหนิ มีจริ งครับ ท่านสมาชิกของเราได้ มีคาสั่งศาลให้หยุด
ปฏิ บตั ิ หน้าที่ ครั บ ผมจะทาหนังสื อแจ้ง ให้ส มาชิ ก ทุกท่ านทราบในครั้ ง ต่อไป ในเร็ วๆนี้ ต้องกราบขอ
ประทานอภัยสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับ และเรื่ องซีดี ท่านกลวัชรทาหนังสื อนาส่ งพร้ อมเอกสารส่ งให้ผม
เพื่อจะได้ดาเนินการต่อไป เดี๋ยวท่านสมาชิกจะตาหนิผมนะครับ เชิญท่านกิติพงศ์ ครับ
นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท กราบเรี ยนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท ส.อบจ.อ.เมือง เขต 1 ผมขออนุญาตใช้เวลา
ส.อบจ.อ.เมือง เขต 1
ของที่ประชุ มแห่ ง นี้ เ พื่ อความต่ อ เนื่ อ งของเพื่ อนสมาชิ ก ได้ก รุ ณ าพูดถึ งเรื่ อ งความสมานฉัน ท์ภายใต้
นโยบายของท่านนายก ด้วยความเคารพ ตั้งแต่ทาหน้าที่มาปี เศษ ไม่ได้มีเหตุผลส่ วนตัวที่จะไปขัดแย้งกับ
ท่านนายก แต่ทุกอย่างทานั้น เพื่อเป็ นการติตงั และให้ความเห็นชอบหลายเรื่ อง ที่ฝ่ายบริ หารเสนอ แต่เมื่อ
สักครู่ ดูซีดีแล้ว มีความรู ้ สึกว่ามันเริ่ มขัดแย้งภายใต้นโยบายสมานฉันท์ของท่านนายกตลอดเวลา ผมมี
ตัวอย่างหนึ่ งในเรื่ องของการทาหน้าที่ของสมาชิ กสภา ในบทบาทของคณะกรรมการสภา ที่ได้รับการ
แต่ง ตั้ง จากสภา และมีหน้า ที่ตามกฎหมาย ก็ ยงั มีร ะเบี ยบรองรั บให้ทาหน้า ที่ในการทาได้ ผมเองเป็ น
ประธานคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณ ของสภาองค์การบริ หารส่ วนจั งหวัด
นครราชสี มา ได้มีการประชุมกันไปหลายครั้ง แต่ท่านทราบไหมครับ ประชุมครั้งที่ 1 พอประชุ มไปเสร็ จ
ข้าราชการที่มาชี้แจง ก็ถูกตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริ งในข้อหาที่ฟังแล้วตลกมาก เพราะมาบอกว่าใช้คาว่า
ปล้นงบประมาณ ซึ่ งเป็ นการเปรี ยบเทียบ เปรี ยบเปรย และไม่ได้กล่าวหาผู ้บริ หารแต่อย่างใด แต่ก็ถูก ตั้ง
กรรมการสอบ ผมเห็นใจข้าราชการผูน้ ้ นั เป็ นอย่างยิ่ง ประการต่อมาเราประชุมอีกครั้งหนึ่ง เป็ นเรื่ องที่เป็ น
การถกเถียงและเป็ นเรื่ องการหาเหตุผล ว่าตัวเลขงบประมาณหายไปไหน และเป็ นอย่างไร ก็ปรากฏว่า
หลังจากนั้นก็มีการไปแจ้งความ ผมในฐานะเป็ นประธานคณะกรรมการฯก็ได้ไปให้ปากคาและบอกว่า
เป็ นเพราะอะไรบ้างในการที่เป็ นเช่นนี้ มันเกิดมาจากอะไรภาพรวมเป็ นอย่างไร ไม่ใช่แค่บุคคลใด บุคคล
หนึ่ง กล่าวเฉพาะเหตุที่ตวั เองได้ประโยชน์ และไปบอกให้การกับเจ้าหน้าที่ตารวจ ฉะนั้นเหตุการณ์ สอง
ครั้งที่เกิดขึ้นและมีเรื่ องตลอด แต่สิ่งที่ผมไม่สบายใจก็คือ ท่านนายกยึดมัน่ อุดมการณ์ ของท่าน นโยบาย
ของท่าน และบอกว่าการบริ หารต้องโปร่ งใส ถามว่าโปร่ งใส ต้องตรวจสอบได้ใช่ ไหมครั บ พร้ อมให้
ตรวจสอบได้ทุกเรื่ อง เรื่ องที่สงสัยต้องตรวจสอบได้ คณะกรรมการได้ใช้อานาจตามระเบียบข้อบังคับการ
ประชุมสภา ว่าด้วยองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นของ อบจ.ไปใช้ ของท่านนายกเราขอข้อมูลท่านรองนริ ศก็
มาชี้แจง เราขอข้อมูลทุกกองช่วยส่ งข้อมูลให้กบั เรา ผลการดาเนินการในรอบ 4-5 เดือนเป็ นอย่างไรบ้าง
และมาชี้ แจง มีหลายกองเตรี ยมข้อมูลมา หลายกองไม่ได้เตรี ยมมาให้พอไม่เตรี ยมมาให้ก็บอกว่าช่ วย
กลับไปแล้วส่ งมาให้เราได้ไหม ไปทามาเลย สรุ ปมาเลย คุณทากี่ โครงการ เสร็ จกี่ โครงการ ไม่เสร็ จกี่
โครงการ ท่านรองนายกนริ ศก็อยู่ แต่ปรากฏว่าอีก 3 วัน ก็มีหนังสื อมาจากท่านนายกเลย บอกว่าให้ไม่ได้
ชะลอไว้ก่ อน ผมสงสั ยครั บ ถ้า จะทางานให้เ กิ ดความราบรื่ น ให้ความสมานฉัน ท์เ ป็ นไปด้วยความ
เรี ยบร้ อย และเข้าตรงหลักธรรมาภิบาล โปร่ งใส ตรวจสอบได้ นิติธรรม คุณธรรม ที่พูดมาตลอดการสั่งให้
ชะลอให้ขอ้ มูลและการอ้างให้มาตรา 39 กับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม พ.ศ.
2547 ข้อ 113 ข้อ 114 มันตลกครับ ท่านไปดูให้ดีนะครั บคนร่ างหนังสื อให้ท่าน ข้อ 113 ข้อ 114 นี้ มัน
เป็ นเรื่ องของการเข้าฟั งการประชุ ม ไม่ได้บอกว่าให้อานาจสาหรั บท่านนายกไม่ให้ส่งข้อมูลให้กบั สภา
ไม่ใช่ ฉะนั้นเป็ นอีกเหตุผลหนึ่งผมอยากจะกราบเรี ยนท่านนายกว่าเราประชุมกันเพื่อประโยชน์
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ประธานสภา อบจ.นม.
นายก อบจ.นม.

ของประชาชน เพื่อ การทาหน้าที่ ต่า งฝ่ ายต่า งทาหน้าที่ ท่านทาบริ หารทาดีผ มชมครั บ ท่ านไหนทาไม่
ถูกต้องผมต้องติติง เพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด แต่การไปให้ไม่ให้มาข้อมูลกับสภาท่านให้เกี ยรติสภา
หรื อ ไม่ เรื่ องนี้ เป็ นเรื่ องสาคัญมาก เพราะผมทาหน้าที่ แต่เรื่ องศักดิ์ ศรี สภาที่ฝ่ ายบริ หารต้องให้ค วาม
ร่ วมมือ และให้เกียรติกบั สภา ข้อมูลไม่ได้ไปไหน ถ้าดีก็ตอ้ งไปแถลงว่ามันดี ทาถูกต้อง บริ หารได้ดี ถ้า
ข้อมูลไม่ดีก็ตอ้ งบอกว่ามันมีสิ่งปกติเกิดขึ้น ควรให้ฝ่ายบริ หารไปแก้ไข ฉะนั้น วันนี้ ขา้ ราชการทาไม่ถูก
จะเอาข้อมูลมาให้แต่ฝ่ายบริ หารก็บอกเอาข้อมูลให้ไม่ได้ วันนี้ ขอ้ มูลฉบับนี้ ผมว่ามันน่ าเกลียดหนังสื อ
ฉบับนี้ไม่ควรออกมา ออกมาอย่างนี้สื่อมวลชนดูคงตลกแน่วา่ ออกมาได้อย่างไร บังคับไม่ให้มาให้ขอ้ มูล
ถ้า ตรวจสอบตามที่ ถูก ต้อง วันนี้ 3 เดือ นแล้ว ตรวจสอบอะไรครั บข้อ มู ลยัง ไม่ เ สร็ จเลย ยัง ส่ งให้ก ับ
คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบไม่ได้ และบางครั้ งไปบอกว่าคณะกรรมการชุ ดนี้ ไม่ตอ้ งให้คนมา
เสนอ ไม่ตอ้ งให้คนมาบอกข้อมูลเพราะกรรมการชุ ดนี้ ไม่มีอานาจหน้าที่ตามกฎหมายเรามีถึงทา ฉะนั้น
ฝากท่านนายกพวกผมยินดีให้ความร่ วมมือในการบริ หารงานของท่านนายก เพื่อประโยชน์ของประชาชน
ในขณะเดียวกันขอให้ท่านนายกให้เกียรติกบั สภาในเรื่ องการทางานด้วย เรื่ องนี้ จะต้องเป็ นบรรทัดฐาน
งวดต่อไปฝ่ ายบริ หารจะสั่งไม่ให้ขา้ ราชการมาชี้แจงข้อมูลได้หรื อไม่ และผมคิดว่าผมไม่จบ เรื่ องนี้ผมต้อง
ส่ งไปให้หน่ วยเหนื อ ไปตรวจสอบดู ว่าอ านาจหน้า ที่ที่ข ดั แย้งกันอย่างนี้ เ กิ ดขึ้ นจะใช้ดุล ยพินิ จตัดสิ น
อย่างไร ข้าราชการจะทาอย่างไร ข้าราชการไม่ทาตามระเบียบที่คณะกรรมการเชิ ญ ผิดไหม ต้องปฏิ บตั ิ
ตามวินยั ข้อบังคับ ทุกอย่างและในขณะเดียวกัน ท่านสั่งไม่ให้มาข้อมูลเป็ นอย่างไร ระหว่างอานาจสอง
ฝ่ ายเป็ นอย่า งไรบ้า ง ฉะนั้นเรื่ อ งนี้ ผ มจะมี การดาเนิ น การส่ งหนังสื อไปให้หน่ วยงานหน่ วยเหนื อ ได้
พิจารณาแก้ไขกันต่อไป เพื่อเป็ นแนวทางให้กบั คณะกรรมการชุดอื่น จะได้ทางานด้วย ไม่ใช่ เรื่ องขัดแย้ง
แต่เพื่อการทางานที่ถูกต้องต่อไปในอนาคต ฉะนั้น เรื่ องอย่างนี้ตอ้ งฝากกราบเรี ยนท่านประธานสภาไปถึง
ฝ่ ายบริ หารว่าอยากให้เปิ ดใจกว้างอยากเห็นว่าการตรวจสอบเป็ นเรื่ องที่ ดี ตรวจสอบได้มากเท่าไหร่ ยิ่งดี
เท่านั้น และเกิดประโยชน์ต่อสภาของเราในเรื่ องภาพพจน์ต่อไปในอนาคต ขอบพระคุณครับ
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ ขอเชิญท่านนายก ครับ
กราบเรี ยนท่านประธาน ท่านสมาชิก และผูบ้ ริ หารของ อบจ.ทุกท่านครับ ความจริ งผมจะรอให้ทางท่าน
สมาชิกได้พูดให้ครบหมดทุกคนที่ได้นาเรี ยน และในช่วงวาระอื่นได้ต้งั ใจจะแนะนารองนายกท่านใหม่ที่
ท่านกิ ตติฯพูดถึงคือท่านเถกิ ง ศักดิ์ สุ ขวาสนะ เป็ นรองนายกที่มาแทนท่านลบพาลฯ ความจริ งเราได้มี
หนังสื อเวียนไปถึงผูบ้ ริ หารและถึงสภาด้วยแล้ว แต่ว่ายังไม่ได้แนะนา ถ้าจะให้เกี่ ยวพันกันในประเด็น
คาสั่งศาลที่สมาชิกของเราได้ไม่ปฏิบตั ิงาน ผมไม่ทราบว่าท่านสมาชิกที่ถามจะถามถึง สจ.2 ท่านที่ไม่ได้
ปฏิบตั ิงานคือ สจ.อัฏฐกร อินทร์ ศร และสจ.อดุลย์ อยู่ยืน หรื อพูดถึงรองนายกผมไม่ทราบ แต่ว่าฟั งดู
เหมื อ นจะพู ด ทั้ง สองส่ ว น ความจริ ง เรามี ส.อบจ. 2 ท่ า น ที่ ถู ก ค าสั่ ง ศาลให้ห ยุ ดปฏิ บ ัติง าน ก็ คื อ
นายอัฏฐกร อินทร์ ศร ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต 2 และนายอดุลย์ อยู่ยืน ส.อบจ.อ.เมือง เขต 2 ซึ่ งได้ข้ ึนศาล
และศาลจะตัดสิ นประมาณวันที่ 12 กันยายน เพราะ กกต.ได้มีหนังสื อไปถึงศาลถ้าศาลรั บก็ถื อว่าหยุด
ปฏิบตั ิงาน โดยศาลมีคาสั่ง แต่สาหรั บรองนายก ถ้าท่านหมายถึงรองนายก ไม่มีคาสั่งศาลใดๆ เป็ นการ
ลาออกของรองนายก ที่ไ ด้มีภารกิ จที่จะไปทางาน คือท่านรองลบพาลฯ ไปทาเรื่ องฟุตบอล ซึ่ งตอนนี้
ฟุตบอลเราถือว่าได้ชื่อเสี ยง ที่จะไปเข้าดิวชิ นั่ เป็ นที่เชิดหน้าชูตาได้ สมเป็ นจังหวัดใหญ่ อีกประการหนึ่ ง
ท่านจะได้มีเวลาทาธุ รกิจได้มากขึ้น เพื่อให้ประสบความสาเร็ จเพราะฉะนั้นใบลาออกของท่านมีผลตั้งแต่
วันที่ 14 เป็ นการลาออก ส่ วนเรื่ องศาลหรื อเรื่ องที่ท่านสมาชิกจะไปทราบอย่างอื่นเป็ นเรื่ องส่ วนตัวและ
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เป็ นเรื่ องภายในมิใช่หน้าที่ที่เราจะรับรู ้หรื อนามาเปิ ดเผย ส่ วนการเลือกตั้งรองนายก ก็เป็ นหน้าที่ของนายก
อานาจเขียนไว้ชดั เจนนะครับ ผมจะเป็ นผูต้ ดั สิ นใจเองว่าใครทาหน้าที่ได้ ไม่ได้ และมีเหตุผลประการใด
เพราะการแต่งตั้งคนคนหนึ่งนั้น มีหลายปั จจัยมีหลายเหตุผลที่จะให้ทางานร่ วมกันในหลายส่ วน และผม
คิดว่าถ้าตั้งคนนี้แล้วก็สามารถตอบสนองต่อนโยบายของนายกที่ต้ งั ไว้และการร่ วมทางานกับสภา จึงได้
แต่งตั้งขึ้นมาตามอานาจหน้าที่ ต่อไปเรื่ องการใส่ เสื้ อที่ท่านได้ติง วันนี้ใส่ เสื้ อนอก รองนริ ศ กับนายก แต่
ท่านลืมประธานด้วยนะครับ ซึ่งสามารถใส่ ได้ อีกเรื่ องหนึ่งที่ศูนย์ประสานฯที่ท่านกิตติ ได้บอกว่าที่อาเภอ
ขามทะเลสอไม่มี อันนี้ เ รื่ องจริ ง มีอยู่ 4 อ าเภอที่ย งั ไม่มีศูนย์ประสานฯโดยการก่ อสร้ างงบของเรา คื อ
อาเภอบัวใหญ่ตอ้ งไปแอบอยู่หลังห้องประชุม อาเภอปากช่องสร้ างอยู่ที่ว่าการอาเภอ อาเภอสู งเนิ นต้อง
ไปศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยน และอาเภอขามทะเลสอต้องไปอยู่บนอาเภอแต่ว่า 3 อาเภอนั้น สถานที่
พอใช้ได้ เพียงแต่ไปปรับปรุ งเพิ่มเติม สาหรับอาเภอขามทะเลสอ ตอนนี้ ได้ขอที่การประถมศึ กษาอาเภอ
กาลังปรับปรุ งที่จะได้แยกออกมา เหตุที่แยกศูนย์ประสานออกมาเพราะเราต้องการให้ศูนย์ประสานเป็ น
ตัวแทนของ อบจ.เราที่จะมีสถานที่มีที่ติดต่อ มีขอ้ มูลข่าวสาร เพราะมีภารกิ จเพิ่มขึ้นเพราะมีการเก็บค่า
น้ ามัน ภาษีน้ ามัน การจดทะเบียนพาณิ ชย์ การติดต่อในเรื่ องต่างๆ เพราะฉะนั้นจาเป็ นต้องมีสถานที่ และ
จะต้อ งมี ค อมพิ วเตอร์ ไ ปตั้ง มี ที่ป ระชุ ม เราจะประสานกับเรื่ อ งโครงการหลัง ฝน ถนนดี ที่ จะให้ มี
คอมพิวเตอร์ ต้งั อยู่แล้วทา GIS แล้วเปิ ดดูวา่ ถนนที่ อบจ.เราชารุ ดตรงไหนก็จะได้ทางานที่ศูนย์ประสาน
ด้วย เพราะฉะนั้น ของอ าเภอขามทะเลสอ ถึ ง แม้ไ ม่ ไ ด้มีก ารก่ อ สร้ า งอะไร แต่ ไ ด้ไ ปขอที่ ข องการ
ประถมศึกษาอาเภอตอนนี้อนุมตั ิมาแล้ว และกาลังสร้ างและคาดว่าจะลงไปอยู่ขา้ งล่างได้ในไม่กี่สัปดาห์น้ ี
และมีชุดคอมพิวเตอร์ ให้ได้ ส่ วนเรื่ องโครงการหลังฝน ถนนดี เป็ นความหวัง ไม่ใช่ ว่าเราไม่ไปดูนะครั บ
เราได้ให้ช่างทุกคนของกองช่ างไปประจาอยู่รายอาเภอ จะทาหน้าที่แทนพวกเราในการที่จะไปดูถนน
หนทางต่างๆ ซึ่ งผมเองให้ความสาคัญ งบประมาณที่ผ่านมาตลอดกว่า 2 ปี ตั้งแต่ผมเข้ามาไม่เคยไปตัด
งบประมาณของเรื่ องโครงสร้ างพื้นฐานและเป็ นจานวนเปอร์ เซ็นต์ ของงบประมาณที่มากกว่า และการไป
ทาครั้งนี้ ก็คือการซื้ อเครื่ องจักรที่จะทาปี 2553 และให้นายช่างสารวจ นี่เป็ นเรื่ องที่จะทาให้ครบทุกอาเภอ
ที่ท่านสมาชิกได้ถามถึงเรื่ องถนน สาหรับเรื่ องการตรวจสอบซึ่งที่ท่านกิติพงศ์ได้นาเสนอ ผมขอเรี ยนให้
ทราบว่าโดยหลักการหรื อโดยนโยบายผมเอง โปร่ งใส ชัดเจน อยากให้มีการร่ วมกันมาตรวจสอบ ร่ วมกัน
ทางาน เพียงแต่การขอของคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบฯ 2 ครั้งนั้น มีปัญหาทั้ง 2 ครั้ ง ดูจากการ
อัดเทป ท่านสมาชิกที่รักความเป็ นธรรม ขอให้ท่านไปอ่านจากเทป หรื อข้อสรุ ปจากเทป ว่าลักษณะเป็ น
อย่างไร ครั้งที่ 2 ก็เช่นเดียวกันก็มีปัญหาอีก ความจริ งผมจะไม่อนุ ญาตตั้งแต่ให้มีการประชุ มครั้ งที่ 2 แต่
เพื่อความสมานฉันท์ให้มีการประชุม แต่ประชุมก็เกิดปั ญหาอีกเพราะฉะนั้นการขออนุญาตประชุมครั้งที่ 3
คาว่าตรวจสอบ โดยคาของมันก็ไม่ใช่สมานฉันท์แล้วครับ มันเหมือนจะมาตรวจสอบการทางาน บริ หาร
ซึ่ งโดยหน้าที่ของ ส.อบจ. เขียนไว้ในกฎหมายชัดเจนนะครับ คือการออกข้อบัญญัติ ถ้ามีขอ้ สงสัยในการ
บริ หารตั้งกระทูถ้ ามในลักษณะอย่ างนี้ ผมยิ นดีครั บ หรื ออภิ ปรายโดยไม่มีก ารลงมติ นี่ คือบทบาทการ
ตรวจสอบที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นท่านสามารถเอาหนังสื อที่ขอประชุ มผูอ้ านวยการกอง เอาไปถามได้ใน
ระดับจังหวัดหรื อระดับกรม ซึ่งการถามด้วยวาจาหรื อการตอบมาข้างต้นก็บอกมาแล้ว หน้าที่ของ ส.อบจ.
ถ้าจะตรวจสอบฝ่ ายบริ หารก็ทาได้โดยการตั้งกระทูถ้ ามหรื อการอภิปรายโดยไม่มีการลงมติ หรื อใช้อานาจ
เรื่ องข้อมูลข่าวสารทาหนังสื อไป ไม่มีอานาจที่จะเรี ยกผูอ้ านวยการกองมาประชุมโดยเฉพาะถ้าไม่ใช่ การ
ประชุมธรรมดา มานัง่ คาดเค้น อันนี้ผมซะอีกที่จะต้องเป็ นคนดูแล หัวอก หัวใจของข้าราชการประจา
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แต่ คราวนี้ ผมขอรั บคนเดีย วนะครั บ ว่า ผมสั่ งห้ามประชุ ม และไม่ให้มีก ารเรี ยกประชุ มขอให้ท่านได้
สอบถามเป็ นทางการ ถึงอานาจหน้าที่ ถ้าท่านอยากบริ หารท่านต้อ งสมัครตาแหน่ งใหม่นะครั บ ไม่ใช่
ตาแหน่งส.อบจ. แต่เป็ นตาแหน่งนายก อบจ. ถ้าสมัครตาแหน่งนี้ท่านจะได้ทางานบริ หารอย่างเต็มที่ หรื อ
จะเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาของข้าราชการได้อย่างเต็มที่ นี่คืออานาจตามกฎหมาย ที่เขียนไว้ ผมเองมิได้ต้ งั ใจที่
จะไปสร้ างข้อขัดแย้ง หรื อไม่ให้เกียรติกบั สภา อยากให้ท่านสมาชิกสภาให้ความเป็ นธรรมกับผมด้วย ผม
ให้เกียรติกบั สภาตลอด แต่สภาแม้แต่คาว่าตรวจสอบท่านก็ใช้คาผิดตั้งแต่ตน้ แล้ว แล้วผมก็ให้ประชุมถึง 2
ครั้ง ก็มีการประชุมที่พูดพาดพิง วาจาก้าวร้ าว เสี ยดสี ท่านลองไปอ่านดูได้นะครั บ เพราะฉะนั้นนี่ คือการ
ให้เกี ยรติ ถ้าท่ าน ส.อบจ.จะประชุ มวิชาการ จะเรี ย กพบเพื่อสอบถามเรื่ องอื่ นๆ เชิ ญเลยครั บ ผมยิน ดี
สนับสนุน และอยากให้มีสิ่งเหล่านี้ แต่ถา้ แนวคิดตั้งมาตั้งแต่ตน้ ขอคิดด้านกลับกัน ว่าท่านให้เกี ยรติกบั
ฝ่ ายบริ หารไหมนี่คือในเรื่ องของการตรวจสอบ เช่นเดียวกัน เรื่ องต่อไปคืองานผูส้ ู งอายุ ที่ท่านกลวัชรได้
เอาซี ดีมาเปิ ด ผมพร้ อมที่จะให้ท่านเอาซี ดีไปส่ งให้ สตง. ดีเอสไอ ปปป. หรื อ ปปช. ได้ทุกชิ้ น หรื อจะให้
ผมส่ งไปเป็ นลังก็ยินดีจะส่ งให้ เพราะว่างานนี้ โดยความตั้งใจนั้นการทางานของฝ่ ายบริ หารในกฎหมาย
ระเบียบเขียนไว้ 3 ประการ 1.เราทาเองโดยตรงโดย อบจ. 2.เราสามารถทาร่ วมกับหน่วยงานอื่นโดยเป็ น
ความร่ วมมือในลักษณะของ mou หรื อลักษณะของโครงการร่ วม หรื อในลักษณะแชร์ งบประมาณทา
ร่ วมกัน หรื อเราส่ งให้หน่วยงานอื่นทาได้อย่างเต็มที่โดยเงินอุดหนุนออกไป ถ้าหน่ วยงานนั้นทาได้ดีกว่า
เป็ นภารกิจของ อบจ.แต่ก็สามารถทาได้ดีกว่า ก็สามารถอุดหนุนให้เขาทาได้ นี่คือ 3 ประการ เพราะฉะนั้น
ผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการ ผูด้ อ้ ยโอกาส หรื อศักยภาพเป็ นงานที่เราสามารถทาได้ในระดับหนึ่ง แต่วา่ ถ้าจะให้ผอู ้ ื่นมี
ส่ วนร่ วม ที่เขามีความรู ้ ความชานาญ ภารกิจนี้ก็ตกอยู่กบั กระทรวงพัฒนาสังคมฯและตกอยู่กบั กระทรวง
สาธารณสุ ข เพราะฉะนั้น จึงเป็ นโครงการความร่ วมมือที่ทาด้วยกันในการที่จะให้เกิดผลประโยชน์สูงสุ ด
ต่องานด้านสังคม ซึ่ งเป็ นนโยบายอย่างชัดเจน เพราะฉะนั้นมิได้ต้งั ใจที่จะแตกแยกจาก ส.อบจ.หรื อกล่าว
ให้เกิดความแตกแยกใดๆ ตั้งแต่มีโครงการผมเองมีนโยบาย และสั่งการบอกว่าให้เชิ ญท่าน ส.อบจ.ทุก
ท่าน ไปร่ วมการประชุมครั้งนี้ให้แจ้งให้ทราบทุกเวที แต่แน่นอนการปฏิบตั ิในแต่ละพื้นที่ย่อมแตกต่างกัน
บ้าง การที่ท่านไปท่านจะเป็ นประธานหรื อท่านไม่ได้เป็ นประธาน มันก็ข้ นึ อยู่กบั ตัวของท่าน ส.อบจ.เอง
ด้วยนะครับ เพราะมันต้องใช้การประสานงาน เพราะในระดับอาเภอนั้นถ้าพูดถึงผูส้ ู งอายุเป็ นสมบัติของ
ทุกคนครับ บางแห่งท่านนายอาเภอไป บางแห่ งปลัดอาวุโสไป บางแห่ ง ส.ส.ไป บางแห่ ง ส.จ.ไป บาง
แห่งหัวหน้าส่ วนราชการของอาเภอไป เช่น สาธารณสุ ขอาเภอ เพราะฉะนั้นถ้าเราได้มีการประสานงาน
และทางานร่ วมกันอย่างดี ผมคิดว่าเขาจะเชิญและบอกทุกครั้ง และจะให้เป็ นประธานในที่ประชุ มผมเอง
ได้ฟังจากหลายๆท่านที่เขาได้มีการประชุม ส่ วนการกล่าวถึงหรื อการพูดในซี ดีท้งั หมด ผมพูดความจริ ง มี
สิ่ งไหนในเทปหรื อสิ่ งที่ผมพูดว่าไม่ใช่ความจริ ง ขอให้ท่านฟั งทุกประโยคทุกคา ว่าโครงการนี้ จดั ขึ้นเพื่อ
อะไร ผมเป็ นใคร ผมทาอะไร และการที่ผมทางานยากลาบากก็เป็ นเรื่ องจริ ง ผมคิดว่า ส.อบจ. คงปฏิ เสธ
ไม่ได้ การที่งบประมาณผมไม่ผ่าน นัน่ แหละคือความยากลาบากผมทางานไม่ได้ คนที่เลือกผมมา 600,000
คนเขารออยู่ แต่ผมถูก 32 คนที่ไม่ให้ผมทางานนี่คือเรื่ องจริ งครับ และผมไม่เคยไปกล่าวใส่ ร้าย ป้ ายสี ใคร
มีแต่พูดความจริ งว่าผมรักโคราช ต้องการพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอน ถ้าจะให้ผมทางานได้ตอ้ งมี ส.อบจ.ที่
ยกมือให้ หรื อโหวตให้ เพราะฉะนั้นผมก็จะยืนสิ่ งนี้ ต่อไปครั บท่านประธานครั บ ถ้าไม่อย่างนั้นผมจะ
ลาออกมาสมัครนายกเพื่ออะไร ถ้าเราไม่ได้ทาในสิ่ งที่เราต้องการ เพราะฉะนั้นก็จะเดินในสิ่ งนี้ ต่อและ
พยายามทาต่อไป และผมขอยืนยันว่าผมมีจิตใจสมานฉันท์ เปิ ดกว้างแต่ไม่ใช่ผมตบมือข้างเดียว หรื อ
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แสดงฝ่ ายเดี ย วก็ ข อคิ ด ด้า นกลับ และร่ วมกัน ท างาน ผมพร้ อ มที่ จ ะร่ วมท างานกับ พวกเราทุ ก คน
ขอขอบคุณมากครับ
ประธานสภา อบจ.นม. ขออนุญาตนิดหนึ่งครับ ผมก็ตอ้ งกราบขอโทษสภาแห่งนี้ที่วนั นี้แต่งตัวไม่เหมาะสม เนื่องจากชุดที่มีอยู่ใส่
ไม่ได้น ะครั บ ไม่ใช่ ไม่อ ยากใส่ นะครั บ ชุ ดข้าราชการนั้นได้มายากลาบากมาก อยากใส่ นานๆและใส่
ตลอดไปด้วยนะครั บ ก็ก ราบเรี ยนแต่ตอนนี้ กาลังจัดเตรี ยมชุ ดใหม่อยู่น ะครั บ ครั้ ง ต่อไปคงจะไม่เห็ น
เหตุการณ์อย่างนี้อีกนะครับ อีกเรื่ องครับเรื่ องที่แจ้งสมาชิกเรื่ องคาสัง่ ศาล ท่านกิตติน้ นั ได้ตาหนิ ผมไม่ได้
ตาหนิฝ่ายบริ หารนะครับ ตาหนิวา่ มีเหตุการณ์อย่างนี้ทาไมไม่แจ้งให้สมาชิกทราบ เป็ นความบกพร่ องของ
ผมนิดหน่อย แต่วา่ ไม่ใช่เรื่ องสาคัญหรื อร้ ายแรงอะไรนะครับท่านกิตติ พรุ่ งนี้ผมจะเริ่ มดาเนิ นการแจ้งได้
เลยนะครับ และเรื่ องการประชุมคณะกรรมการของสภาที่มีการถกเถียงกันมากมายว่าเรี ยกประชุมได้ไหม
จัดการประชุมได้ไหม จริ งๆแล้วทุกคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการสามารถเรี ยกประชุมได้นะครับ
ไม่ตอ้ งขออนุญาตฝ่ ายบริ หารเพียงแต่วา่ ต้องแจ้งให้ฝ่ายบริ หารทราบทุกครั้ง ที่มีการประชุมเกิดขึ้นทุกคณะ
แต่ฝ่ายบริ หารนั้นจะเข้าหรื อไม่เข้าก็แล้วแต่ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หารนะครั บ ซึ่ งในส่ วนนั้นทางประธาน
คณะกรรมการก็คงจะทาอะไรไม่ได้ เพียงแต่ทาหนังสื อแจ้งไป กรรมการก็มีหน้าที่ประชุ มในเรื่ องต่างๆ
หรื อในกิจการของคณะนั้นๆ เท่าที่จดั ประชุมขึ้นมาผมก็ทราบทุกครั้ งก็ยงั ไม่มีคณะไหนได้มีการประชุ ม
หรื อพูดถึงเกี่ยวกับกิจการนอกเหนือจากอานาจหน้าที่ของคณะนั้นๆเลย ในส่ วนเรื่ องของข้าราชการจะเข้า
หรื อไม่เข้านั้นก็อยูท่ ี่ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร ซึ่ งคณะกรรมการคงจะดาเนินการอะไรไม่ได้เรี ยกแล้วไม่มา
เราก็ประชุมของเราไป ถ้าต้องการเอกสารอะไรก็คงจะให้ประธานคณะนั้นๆทาหนังสื อถึงฝ่ ายบริ หารเพื่อ
ขอเอกสารส่ วนที่ตอ้ งการทราบต่อไปนะครับ ผมก็เลยอยากกราบเรี ยนทั้งฝ่ ายบริ หารและสมาชิกทราบ แต่
ถ้ายังติ ดใจในเรื่ องการจะเรี ยกประชุ มได้หรื อไม่ไ ด้น้ นั ผมจะให้ก องกิ จการสภาทาหนังสื อไปถามที่
จังหวัดต่อไปในเกี่ยวกับอานาจหน้าที่และบทบาทของคณะกรรมการแต่ละคณะของกิจการสภาว่าสามารถ
ดาเนินการอะไรได้บา้ ง
นางปวันรัตน์ ปานรักษา กราบเรี ยนท่านประธาน ขออนุญาตเรี ยนเพิม่ เติมเกี่ยวกับคณะกรรมการติดตามงบประมาณได้ประชุม 2
รองนายก อบจ.นม.
ครั้งและได้มีการพูดคุยในที่ประชุมของฝ่ ายบริ หาร ในวันนั้นเราก็ได้คุยถึงขอบเขตได้ให้ ผอ.กองกิ จได้
ตรวจสอบ และสอบถามและเรี ยนถามผ่านที่ประชุมนี้เลยว่าตอนนั้นได้มอบภาระนี้แล้ว ให้สอบถามไปยัง
ท้องถิ่นหรื อไม่ทอ้ งถิ่นตอบไม่ได้ ให้สอบถามไปยังกระทรวงเลยว่าขอบเขตที่ชดั เจนคืออะไร เราจะได้มี
มาตรฐานติดตามงานกันได้ กรุ ณาถามกองกิจด้วยค่ะ
ประธานสภา อบจ.นม. ต้องกราบเรี ยนถามนายก ท่านถามมา ท่าน ผอ.กองกิ จการสภา ไม่ทราบคนไหนเหมือนกันนะครั บ คน
ใหม่หรื อคนเก่าไม่ได้แจ้งผม เพราะหนังสื อที่สอบถามไปผมต้องออกหนังสื อนะครับ ท่านบอกไปท่านไม่
แจ้งผม ผมจะทราบได้อย่างไร เบอร์ ติดต่อผมก็มีนะครับ รบกวนโทรหาผมนิดหนึ่งครั บ ถ้าไม่ทราบเดี๋ยว
บอกให้นะครับ เดี๋ยวผมจะจัดการให้นะครับ เชิญท่านประชาครับ
นายประชา ฉัตรวงศ์วาน เรี ยนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายก ท่านรอง ท่านเพื่อนสมาชิกทุกท่าน ส่ วนราชการและท่านผูม้ ี
ส.อบจ.อ.คง
เกียรติทุกท่านครับ ผมอยากจะแสดงความคิดเห็นสักนิ ดตามที่เพื่อนสมาชิ กได้พูดถึงการตรวจสอบ ผม
อยากจะยกตัวอย่างถ้าการตรวจสอบโดยวิธีเหวี่ยงแห โดยที่จะให้ทุกกองส่ ง เอกสารต่างๆมาให้ ผมว่า
จะต้องมีเ อกสารมากขนาดไหน ผมยกตัวอย่าง ถ้า ส.ส.เป็ นกรรมาธิ การคมนาคมบอกว่าให้กระทรวง
คมนาคม ส่ ง เอกสารต่า งๆให้คณะกรรมการพิ จารณาว่าท่ า นบริ หารโปร่ ง ใส ผิ ดพลาดอย่า งไร ผมมี
ความเห็นว่าข้อบัญญัติงบประมาณของแต่ละท่านน่าจะมี ถ้าไม่มีที่ศูนย์ประสานงานน่าจะมี หรื อทางกอง
แผนน่าจะมี เราน่าจะตรวจสอบดูวา่ มีโครงการใดบ้างหรื อมีกิจกรรมใดบ้างที่เราสงสัยว่ามันอาจจะไม่
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โปร่ งใส หรื อมันอาจจะเคลือบแคลงก็น่าจะเรี ยกถาม การที่เชิญ ผอ.กองทุกกองมานัง่ แล้วมาสอบ มาถาม
ภารกิจของเจ้าหน้าที่ ผมว่า อบจ.โคราชเรา เป็ นหน่วยงานที่ใหญ่ผมเองไม่ได้เข้าข้างเจ้าหน้าที่หรื อเข้าข้าง
ฝ่ ายบริ หาร แต่การตรวจสอบมันน่าจะต้องมีจุดเน้นว่าตรงไหน อะไร อย่างไร ไม่ใช่ตรวจสอบโดยเหวี่ยง
แห แล้วจะบอกว่าทางฝ่ ายบริ หารไม่ให้ความร่ วมมือ อันนี้ อยากจะฝากพวกเรา ลองช่ วยคิด และอีกท่าน
หนึ่งที่บอกว่าท่านนายกไม่ได้ช้ ี แจงว่าผูป้ ฏิ บตั ิงานเป็ นลูกเต้าเหล่าใครมาจากไหน หรื อมีความสัมพันธ์
อย่างไรในข้อ 90 เขียนไว้ชดั ว่า ขออนุญาตท่านประธานอ่านนะครับ ใน (8) ขอทราบกิ จการส่ วนตัวของ
บุคคลใดๆ เว้นแต่ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ราชการคือเราจะไปสอบถามว่าคนนี้เขาเป็ นลูกเต้าเหล่าใคร ตรง
นี้ เป็ นนโยบายของฝ่ ายบริ หารว่า จะพิ จารณาท่านใดที่ เหมาะสมก็ จะแต่งตั้ง ไป แล้ว 4 ปี เป็ นสิ่ ง พิสูจน์
ผลงานการหาเสี ยงนักการเมืองเป็ นเรื่ องปกติ ผมอยากจะฝากพวกเรา ผมว่าสภาแห่ งนี้ เป็ นสภาที่มีเกี ยรติ
การพู ดอะไรอยากจะให้พูดจากใจจริ ง และพู ดความจริ ง ทั้ง หมด และปฏิ บตั ิ ดว้ ยความจริ ง ใจทุก อย่ า ง
ขอบคุณครับ
ประธานสภา อบจ.นม. ขออนุญาตท่านกิติพงศ์สักครู่ นะครับ คือเรื่ องข้อ 90 ที่ท่านประชาบอก ท่านกิตติอาจจะถามเป็ นคาพูด แต่
ที่ผมฟั งผมไม่ได้แ ก้ตวั แทนสมาชิ กหรื อใครนะครั บ คือเพื่อ ทราบกิ จการส่ วนตัวของบุคคลใด เว้นแต่
เกี่ ย วข้อ งกับหน้า ที่ร าชการ คงจะหมายถึง คุณสมบัติ เ พราะคุณ สมบัติของรองนายกก็ต้อ งเหมือ นกับ
คุณสมบัติของท่านนายกนะครับ น่าจะเป็ นส่ วนนี้มากกว่าส่ วนเรื่ องอื่นๆคงไม่มีอะไร เชิญท่านกิตติครับ
นายกิตติ เชาวน์ดี
ท่านประธานครับ ท่านเพื่อนสมาชิกผูท้ รงเกียรติ ผมกิตติครับ จริ งๆแล้วอย่าตีเจตนาเป็ นอย่างอื่น ที่ถาม
ส.อบจ.อ.ขามทะเลสอ หมายถึงว่าลูกเต้าเหล่าใคร อยากจะแปลเป็ นภาษาไทยให้ทราบว่าเป็ นมาอย่างไร
ประธานสภา อบจ.นม. ขอโทษครับผมตอบแล้วครับ เชิญท่านกิติพงศ์ครับ
นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท ท่านประธานที่เคารพครับ ผมกิติพงศ์ พงศ์สุรเวทครับ นิดเดียวครับสาหรับข้อชี้แจงของท่านนายก ผมติด
ส.อบจ.อ.เมือง เขต 1
ใจครั บประเด็นที่บอกว่าต้องขออนุ ญาตการประชุ ม ผมอนุ ญ าตให้ไปสองครั้ ง แล้วต่อไปผมไม่ให้ไ ป
ความจริ ง ไม่ ใช่ น ะครั บ เพราะท่ า นบอกว่า หน้า ที่ ส มาชิ ก มี หน้า ที่ แ ค่ยื่ น กระทู ้ส อบถามและระเบี ย บ
ข้อบังคับตัวนี้เป็ นกฎหมายหรื อเปล่า เพราะตัวนี้ออกจากกฎหมายรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยเป็ น
ผูล้ งนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก็แสดงว่าเป็ นกฎหมายเหมือนกันสาหรับการใช้แม้กระทัง่ การ
ใช้ในการประชุมตัวนี้ดว้ ย ฉะนั้น คณะกรรมการย่อมมีอานาจเต็มที่ในการดาเนิ นการ ประเด็นที่ 2 ท่าน
บอกว่า การเรี ย กคนมาใช้แ จง ในเมื่ อ คณะกรรมการชื่ อ ก็ บอกอยู่ แ ล้วติ ดตามและตรวจสอบการใช้
งบประมาณเราเรี ยกมาทุกกอง แล้วเรี ยกมาก็บอกชัดเจนว่าให้ท่านสรุ ปรายงานมาว่าผลการดาเนินการรอบ
ปั จจุบนั เป็ นอย่างไร ท่านทาโครงการ ท่านทาเสร็ จกี่โครงการ ไม่ได้เพราะอะไร นี่ คือสิ่ งที่เราต้องการจะ
ถาม มันมีปัญหาอะไรเท่านั้นเองในการดาเนินการไม่ได้บอกว่าต้องไปขนเอกสารรายละเอียด ฎีกา ไม่ใช่
ให้สรุ ปผลการดาเนินงานของโครงการ เท่ากับช่วยกลัน่ กรองให้ฝ่ายบริ หารด้วยซ้ าว่างานไปถึงไหนแล้ว
แล้วประการสุ ดท้าย เรื่ องที่บอกว่าถ้าจะมาทาลักษณะผู ้บริ หารต้องมาสมัครนายก คงไม่ใช่ เข้าใจผิดนะ
ครั บ วัน นี้ มี ค วามสุ ข กับ การท าหน้ า ที่ ส มาชิ ก ที่ ไ ด้ต รวจสอบนายกชื่ อ ส าเริ ง แหยงกระโทกครั บ
ขอบพระคุณครับ
ประธานสภา อบจ.นม. ผมจะสรุ ปประเด็นนี้ นะครั บ ผมได้ตอบไปแล้วนะครั บว่า สมาชิ ก ประธานคณะกรรมการแต่ ละคณะ
สามารถเรี ยกประชุ มได้ไม่ ตอ้ งขอฝ่ ายบริ หารนะครั บ ในส่ วนที่จะเชิ ญข้าราชการมา ข้า ราชการจะมา
หรื อไม่มาก็แล้วแต่ดุลยพินิจของแต่ละท่านนะครับ เพียงแต่ทาหนังสื อแจ้งทางฝ่ ายบริ หารจะมาหรื อไม่มา
ก็อยู่ในดุลยพินิจอีกครั้งนะครับ ประเด็นถ้ายังคาใจผมบอกไปแล้วว่าจะทาหนังสื อสอบถามไปที่จงั หวัด
ให้จะได้ไม่ตอ้ งคาใจกัน ประเด็นนี้ผมว่าหยุดเปลี่ยนประเด็นดีกว่านะครับ เชิญท่านชุณห์ ครับ
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นายชุณห์ ศิริชยั คีรีโกศล กราบเรี ยนท่านประธานสภาที่เคารพ ฝ่ ายบริ หารและสมาชิกผูท้ รงเกียรติทุกท่านนะครับ อยากให้คุยกัน
ส.อบจ.อ.วังน้ าเขียว
เรื่ องทามาหากินนะครับ เวลานี้เราได้มาอยู่ 3 อย่าง แต่เราปฏิบตั ิอยู่อย่างเดียว เราได้ยศมาทางฝ่ ายบริ หารก็
ได้ตาแหน่งนายกมา ทางฝ่ ายสมาชิกก็ได้ตาแหน่งสมาชิกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดมา ฝ่ ายเจ้าหน้าที่ก็ได้
ตาแหน่งยศได้มาแล้ว อานาจก็พอมีอยู่ ทุกคนก็มีอานาจหน้าที่อยู่ เวลานี้ไม่อยากให้เรื่ องทรั พย์ เป็ นปั จจัย
สาคัญ ถ้ามีอยู่มีกิน อยู่ดีกินดี มันก็พออยู่พอกินแล้วปั ญญาก็จะเกิด แค่คุยกัน 48 คนห้องเดียวกันห้องเล็กๆ
ก็ยงั ไม่รู้เรื่ องเลย ถ้าจะสร้ างห้องประชุมสภาใหม่และใหญ่ จะคุยรู ้ เรื่ องไหมก็เป็ นห่ วงอยู่ ผมอยากเรี ยน
อย่างนี้ ผมยกให้อานาจหน้าที่ของท่านนายกที่เราไว้วางใจ เพราะมีอยู่ 3 อย่าง ให้เอาใจกัน ให้เข้าใจกัน ให้
ไว้ใจกัน สามอย่างนี้มีแต่ไม่หมดเลย ฝ่ ายหนึ่งจะให้ท่านนายกพูดก็กลัวจะอัดเทปพูดนอกเวลา อีกฝ่ ายหนึ่ง
ให้ต้ งั งบประมาณกลัวจะซุ ก กลัวจะซ่ อ น อี ก ฝ่ ายหนึ่ ง ก็ ก ลัวจะไม่ ไ ด้ง บประมาณ ทาก่ อ น ทาที หลัง
เพราะฉะนั้นเรามอบหน้าที่ให้ท่านนายก วันนี้สมาชิก 48 คนคุยกัน เหลือเท่าไหร่ ก็คุยกันเท่านั้นว่าเราจะ
เดินในทิศทางไหน เรา ส.อบจ.ให้พี่นอ้ งมีความศรัทธาแค่ไหน เราเคยกินแต่ปลาที่เขานึ่งแล้วเวลานี้ พอถึง
เวลาก็ยกมาให้ ก็คล้ายๆกับว่าเราไม่ได้หาเงิน เงินก้อนนี้ลอยมา แล้วเราจัดสรรกันยังไม่ลงตัว แต่ถา้ ให้ ส.
อบจ. แต่ ล ะท่ า นไปหางบเอง ผมคิ ดว่า ค่ า ตอบแทนตัวเองยัง ไม่ พอเลยนะครั บ ฝากไว้ว่า วัน นี้ เ รื่ อ ง
เล็กๆน้อ ยๆ หยุดเถอะครั บ ท่านนายกก็หยุดด้วย ฝ่ าย 32 คนก็ ตอ้ งหยุดด้วย ไม่ มีฝ่ายไหน เราเป็ นฝ่ าย
เดียวกันทั้งหมด อีกสักพักขออนุญาตคุยกันนอกรอบ เอา ส.อบจ.คุยกัน ท่านนายกอยู่คุยกันด้วยก็ได้ เราจะ
ได้เดินทางไม่เสี ยเวลา เราเดินทางมามากแล้ว แล้วปี 2553 เราจะทาอย่างไรที่จะดูแลทุกข์ สุ ข ของ อบจ.
ของพี่นอ้ งประชาชนที่รออยู่ เวลานี้งบถ่ายโอนค่อนข้างมาก แต่พวกเราเอางบถ่ายโอนหลายๆส่ วนมาลงที่
อบจ. มัวแต่หาเวลาทาอย่างอื่นที่มีแล้วเท่าที่มีก็ทา อันนั้นใครก็เป็ นได้ไม่ตอ้ งเอาผูเ้ ฉลียวฉลาดหรอกครั บ
เงิ นเขาหามาให้ใครก็ ทาได้ แต่ต้องการดึ งงบประมาณจากส่ วนอื่ นๆ กองอื่น ๆที่เ อามาให้ดูแ ลพี่น้อ ง
ประชาชนที่มีความจาเป็ น ทุกอาเภอ ทุกพื้นที่ ทาอย่างไรผมว่าวันนี้ ทุกคนมีเมียน้อยหรื อเปล่าไม่ทราบ
ส่ วนใหญ่ถา้ มีเมียน้อยจะทะเลาะกันมาก แต่ถา้ ไม่มีผมคิดว่าคุยคาเดียวก็น่าจะจบนะครับ เพราะฉะนั้น ไม่
อยากให้เสี ยเวลาอยากจะขอปิ ดประชุ มด้วยซ้ าไป แต่วนั นี้ อยากแจ้งให้ทราบอย่างนี้ ถ้าเราคุยกันอย่างนี้
แล้วผมคิดว่าน่าจะพอแล้วล่ะ แล้วขอคุยนอกรอบสักนิ ดหนึ่ง ไม่ ตอ้ งกลัวใครจะอัดเทปหรื อไม่อดั ก็ไม่
ต้องกลัว พอรู ้ วา่ คนไหนอัด เราก็มาอัดคนที่มาอัดนัน่ แหละนะครั บคงจะจบ เพราะฉะนั้นวันนี้ ผมขอให้
ท่านสมาชิกทุกท่านเอาคาที่มีปัญหาให้แก้ดว้ ยสติ ขอบคุณครับ
ประธานสภา อบจ.นม. เชิญท่านรองนริ ศ ครับ
นายนริ ศ เรื องธนานุรักษ์ ผมโดนพาดพิงหลายๆเรื่ อง ผมอยากขอสร้ างความเข้าใจ กับ ส.อบจ.ทุกท่านครับ เรื่ องความขัดแย้ง
รองนายก อบจ.นม.
ส่ วนตัวหรื อเรื่ องความไม่ดีของส่ วนตัวนั้น ที่มีปมด้อย ผมเองนั้นอยากขอฝากกับ ส.อบจ.รวมทั้งผูบ้ ริ หาร
และกรรมการเรา ณ ที่น้ ีวา่ อย่ามาพูดในสภาเลยครับ สาเหตุเพราะอะไร เราควรให้เกียรติซ่ ึงกันและกัน จะ
ให้ผมพูดว่าอนุโมทนาขอ ผมคิดว่าทุกท่านก็คงให้เพราะโดนใครก็ไม่ใช่สิ่งที่ดี ผมขอด้วยครั บ เพื่อความ
รัก ความสามัคคี เพื่อความปรองดองของเรา ณ วันนี้มนั จะดีแล้วครับ เรื่ องที่สองเรื่ องซี ดีเมื่อสักครู่ ผมขอ
โทษท่านกลวัชร ด้วยครั บผมอ่านหรื อเคยอ่านเห็นรวมทั้งดูซีดีเมื่อสักครู่ ถ้าท่านฟั งว่าขัดแย้งมันก็แย้ง
จริ งๆ ถ้าท่านคิดว่าเป็ นคากล่าวของท่านนายกผมว่านิดเดียวผมก็จะขออโหสิ กรรมอีก คืออะไรหรื อครั บ
ท่านอย่าลืมนะ ผมไปเป็ นตัวแทนงานกีฬาผมขอกล่าวผมไม่ได้วา่ ท่านนะผมขอโทษท่านไว้ก่อน ท่านเงิ น
องค์การท่านไม่ได้ต้งั ผมเป็ น ท่านตั้งคนอื่นผมไม่โกรธแม้แต่นิด แล้วผมไม่เคยเล่าให้ท่านนายกฟั งเลย นี่
คืองบประมาณของ อบจ. ผมไม่โกรธ ไม่โลภ ไม่หลง เพราะอะไร ทาใจได้ เพราะอยากให้พวกเรา รั ก
ออมชอม สามัคคีกนั เรื่ องที่ 3 เรื่ องการทางานเป็ นเรื่ องสาคัญของผม ผมเองนั้นทาหลายสิ่ ง หลายอย่าง
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ประธานสภา อบจ.นม.
นายสมบูรณ์ นิยมไร่
ส.อบจ.อ.พิมาย

ทาทุกอย่าง เสี ยสละจริ งๆเพื่อการทางาน และผมก็ขอกราบท่านตรงๆว่าทาจริ งๆ นายกก็ทามากกว่านายก
เดิม ผมไม่ได้เชียร์ นายก ผมพูดเรื่ องจริ งๆ และท่านคงเห็นที่ไม่ได้แต่งตัววันนี้ก็ขอโทษท่านด้วย เพราะตัด
เสื้ ออยู่ยงั ไม่เสร็ จ อ้วนเพราะอะไร อ้วนเพราะผมทางานดึกครับ กินเหล้ากับนายกทุกวัน เที่ยงคืน ตีหนึ่ง ตี
สอง ผมไม่ได้พูดว่าอดีตนายกเดิมทางานดีไม่ดีนะครั บ สิ่ งที่ดีนายกแหยงท่านทาให้เสมอ สิ่ งที่บกพร่ อง
ท่านก็ไม่ได้ทา คือไม่ดี แต่ผมรับประกันในที่น้ ีเลยนะครับว่าท่านทามากกว่า ผมขอว่าทางานเรามารั กกัน
เช่นงบประมาณ ท่านรู ้ ดีนะครับว่างบประมาณ รายได้เกินประมาณ 20 กว่าล้าน แต่อุดหนุ นขาดเป็ น 100
ท่านนายกยอมปรับให้เรา ส.อบจ.ทุกท่านเพื่อทางานให้ทอ้ งถิ่น ท่านมีใจรักท้องถิ่นจริ งๆ ผมไม่ได้หาเสี ยง
ให้ท่านนะครั บ เรื่ อ งจริ ง เพราะอะไรหรื อครั บ อยู่ ในนี้ ได้รับผลบุญกันทุ กคน ผมไม่ต้องมาดี ใจหรื อ
ปรบมือนะครับ ให้ท่านใช้สติ คิด นิดหนึ่งว่าสาเหตุเป็ นอะไรและอย่างไร และผมกล้าพูดเลยนะครั บว่า
ศักดิ์ศรี ผม ผมพูดตรง พูดจริ ง จากใจ และผมไม่โกรธ ไม่โลภ ไม่หลง ไม่มีอคติ ทุกท่านมาหาผมถามได้
ครับผมแก้ให้หมด ท่านมีปัญหาผมช่วยแก้ ท่านจะโกรธผม ผมไม่เกลียด ผมไม่เครี ยดมาถาม อธิ บาย ให้
หมดครับ ท่านอย่าลืมอีกเรื่ องหนึ่งว่าโดยเฉพาะท่านที่มีความจริ งใจ ทางานเพื่อชาวบ้านจริ งๆ และติดตาม
ในผลงาน มันกระทบนะครับ นักการเมืองไม่ว่าในระดับท้องถิ่นหรื อในระดับเดียวกัน หรื อเล็กกว่านั้น
หรื อแม้แต่สูงกว่านั้นคือนักการเมืองระดับ ส.ส.ท่า นก็กระทบ ผมกล้าเรี ยนท่านเลย ผมช่ วยแต่บางท่าน
อาจจะโกรธ แต่ทุกคนผมว่าทุกคนท่านรู ้ ผมทาตลอด ผมไม่มีอคติ รวมทั้ง วันนี้ก็รู้ที่ท่านกิตติจะพูดอะไร
หลายท่านในกลุ่มนี้ อย่าพูด ปมด้อยของท่านกิ ตติ ผมไม่พูดนะ ถ้าท่านอยากรู ้ ผมก็ไม่บอก แต่อีกสองปี
ครึ่ งผมจะบอกให้ท่านทราบว่าเรื่ อ งอะไร สิ่ งไหนขอกันเถอะครั บ ขออีกครั้ ง สิ่ ง ต่างๆนี้ แล้วเรื่ องการ
ทางาน หลัง ฝน ถนนดี ถ้าท่ านต้องการที่จะร่ วมมือกับท่า นนายกกับผม กับท้อ งถิ่ น กับอบต. เดี๋ย วคุ ย
รายละเอียดท่านจะได้ทราบเรื่ องงบที่จะซ่อมถนน ที่ความเดือดร้ อนของประชาชนจริ งๆ เหมือนท่านชุณห์
บอกว่าเรามาเถียงอะไรกัน ณ วันนี้ เราเจ็บปวด ฟั นฝ่ ามาจนปี เศษ ยังจะมากระแนะกระแหนกันอย่าเลยขอ
เถอะครับ ผมจะขอสรุ ปสั้นๆ เรื่ องที่ 4 เรื่ องคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณ ผมขอ
กล่าวขอพูดเลยว่าผมอยู่ในการประชุม 2 ครั้ง แต่ผมคงไม่กล้าพูดอะไรมาก เพื่อความรั ก ความปรองดอง
ความสามัคคี ท่านครับเรื่ องการรายงานผล ท่านประธานคณะกรรมการ คือท่านกิ ติพงศ์ ผมตามตลอดนะ
ครับกับ ผอ.กองต่างๆ ท่านตั้งสตินิดหนึ่งนะครับว่าการทางานนั้น ผูบ้ ริ หารทางาน หรื อข้าราชการทางาน
จริ งๆท่านกิติพงศ์ก็เคยเป็ นรองนายก ข้าราชการ อบจ.เคยทางานมา สมมติ 100% อาจจะทา 90% หรื อ
100% ณ วันนี้นายกมาทางาน 250% มันจะขนาดไหน ขออีกสักปี เถอะครับท่าน ปี หน้าท่านกิ ติพงศ์จะเอา
อะไร ฮิตาชิเลยครับ คงรู ้ วา่ อะไรนะครับ สิ่ งต่างๆนี้เอง ผมขอเถอะ มาช่ วยกันสร้ าง มาช่ วยกันทา ให้เรา
นั้น ได้พฒั นาจังหวัดเราให้มีความเจริ ญ รุ่ งเรื อง และราษฎร ได้รับสิ่ งต่างๆที่เราช่วยกันทาเพื่อศักดิ์ศรี เมือง
โคราช ขอขอบคุณทุกท่านครับ
เชิญท่านสมบูรณ์ครับ
เรี ยนท่านประธาน ท่านนายก รองนายก ผอ.กองทุกกอง ท่าน ส.อบจ.ทุกท่าน ผมนายสมบูรณ์ นิยมไร่
ส.อบจ.อ.พิมาย ดีใจนะครับที่ท่านได้แสดงออกที่ทางสภาหรื อทางนายก ดูแล้วทุกคนตั้งใจทางาน แต่ท้งั นี้
ทั้งนั้น เราทางานมาปี กว่าแล้ว จะมีเวลาทางานอีก 2 ปี กว่าๆเท่านั้นเอง ผมอยากจะให้ ส.อบจ.ทุกท่านได้
เปิ ดใจทางานร่ วมกับนายก ถามว่าท่านนายกต้องการสมานฉันท์ไหม ในข้อเท็จจริ งทุกครั้ งที่นายกพู ด
ต้องการทางานร่ วมกับ ส.อบจ.ทั้ง 48 คน ไม่เคยแบ่งพรรค แบ่งพวก แบ่งฝ่ าย พวกเดียวกันพูดอย่างนี้
ตลอดมา ผมว่านายกเปิ ดใจมากแล้ว ปี งบประมาณ 2551-2552 ครั้งแรกนายกมีนโยบายและมีความคิดที่ดี
ก็คือ 5 ล้านบาท ในการพัฒนาแต่ละอาเภอ
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ประธานสภา อบจ.นม.
นายสมบูรณ์ นิยมไร่
ส.อบจ.อ.พิมาย
ประธานสภา อบจ.นม.
นายสมบูรณ์ นิยมไร่
ส.อบจ.อ.พิมาย

ขออนุญาตครับ ท่านพูดเนื้อหาเกี่ยวกับประเด็นอะไร
พูดถึงการจัดสรรงบประมาณของท่านนายกที่จดั สรรให้ ส.อบจ.อย่างยุติธรรม

ขอให้อยู่ในประเด็นที่เหมาะสมด้วยนะครับ
ท่านนายกได้จดั สรรให้อย่างยุติธรรม ผมว่าช่วยกันทางานเถอะครับ เพราะอีกสองปี กว่าก็จะมีการเลือกตั้ง
อีก เราจะทางานกันทุกคนเพื่อผลประโยชน์สูงสุ ดของประชาชน ผมขอพูดประเด็นว่าเรื่ องการอบรม
ผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการ เข้าถึงในชีวติ จิตใจของประชาชนอย่างแท้จริ ง ผูส้ ู งอายุ ถ้าหากไม่มีงบประมาณตรงนี้เขา
เองจะอยู่อย่างเดียวดาย ถ้ามีงบอบรมตรงนี้ผสู ้ ู งอายุจะได้ไม่เหงา ทางสาธารณสุ ขจะพูดว่า ส.อบจ. 48 คน
ยกมือผ่านให้มีการอบรม จะได้รับประโยชน์ถึง ส.อบจ.ด้วย เพราะถือว่าทางานให้ประชาชน เพื่อสังคม
เพื่อบ้าน เพื่อเมืองของเรา ฉะนั้นตรงนี้อย่าติติงเลยครับเป็ นเรื่ องจริ ง ถ้าจะตรวจสอบกันอย่างนี้ อีกหลาย
อาเภอตั้งงบประมาณอบรม ให้กบั ผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการ และผูข้ าดโอกาส ผมอยากจะให้ท่านกลวัชรไปใน
แนวทางเดียวกันเถอะครับ เพราะเป็ นเรื่ องดีและเกิดประโยชน์ต่อประชาชน เรื่ องต่อมาคือที่ทุกคนบอกว่า
อยากให้ท่านนายกเปิ ดใจ ท่านนายกปฏิ บตั ิตลอดจริ งๆนะครั บ ฉะนั้น ช่ วยกันทางานเถอะครั บต่อไปนี้
อยากจะให้เกิดสิ่ งที่ดีงามในบ้านในเมืองของเรา ทั้ง 32 อาเภอของจังหวัดนครราชสี มาเราให้เป็ นน้ าหนึ่ ง
ใจเดียวกัน ทางานให้สนุ ก และโอกาสหน้าหมดวาระจะได้มีการเลือกตั้งใหม่ และมีผลงานเข้ามาและ
ได้รับการเลือกตั้งอีกครั้ง ขอขอบคุณครับ
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญท่านชุณห์ ครับ
ส.อบจ.ชุณห์ ศิริชยั คีรีโกศล กราบเรี ยนท่านประธานสภาที่เคารพ ฝ่ ายบริ หาร และสมาชิกผูท้ รงเกียรติ ผมคิดว่าน่าจะเหมาะสมแล้ว
ส.อบจ.อ.วังน้ าเขียว
นะครับ อยากจะให้คุยนอกรอบหลังจากปิ ดการประชุม จะได้ปรึ กษากันเกี่ ยวกับงบประมาณปี 2553 ผม
ขอเสนอปิ ดประชุม ขอผูร้ ับรองครับ
ประธานสภา อบจ.นม. ผูร้ ับรองถูกต้องครับ ผมขออนุญาตปิ ดประชุมครับ
เลิกประชุมเวลา
17.00 น.

( ลงชื่อ )
ผูถ้ อดรายงานการประชุม
(นางสุ พรรณี ครุ ฑธะกะ)
เจ้าหน้าที่ธุรการ

( ลงชื่อ )

ผูต้ รวจ
(นายรชตะ ด่านกุล)
เลขานุการสภา อบจ.นม.

