รายงานการประชุมสภาองค์ การบริหารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 5) ประจาปี พ.ศ.2553
วันศุกร์ ที่ 1 ตุลาคม 2553 เวลา 14.00 น.
ณ ห้ องประชุมองค์ การบริหารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
***************************
ผู้มาประชุม
1. นายคณะวัฒน์
2. นายวีระวัฒน์
3. นายราเมศ
4. นายรชตะ
5. นายสุ ชาติ
6. นายกิตติ
7. นายชวาล
8. นายประชา
9. นายชยุต
10. นายพรชัย
11. นายวิสูตร
12. นายชาคริ ต
13. นายบุญดี
14. นายกลวัชร
15. นายธวัฒน์
16. นายสมพงษ์
17. นายสมโภชน์
18. นายสมเกียรติ
19. น.ส.สุ ธาสิ นี
20. นายมนัส
21. นายพิชยั ศักดิ์
22. นายพิเชฎฐ์
23. น.ส.จุฑาสัณห์
24. นายโกวิทย์
25. นายศักดิ์เกษม
26. นายโป้ ย
27. นายศรัณยพงศ์
28. นายอัฏฐกร

อังสนานิวฒั น์
มิตรสูงเนิ น
เรื องธนานุรักษ์
ด่านกุล
ภิญโญ
เชาวน์ดี
พัฒนกาชัย
ฉัตรวงศ์วาน
พงศ์ธนทรัพย์
อานวยทรัพย์
เจริ ญสันธิ์
ทิศกลาง
วงศ์ไตรรัตน์
อึ้งสวัสดิ์
ศิริปริ ญญานันต์
เทียบขุนทด
จินตนามณี รัตน์
ตันดิลกตระกูล
ศิริโภคานนท์
ศรี บงกช
ชัยศรี
ชัยศรี
ตั้งตรี วีระกุล
เลาวัณย์ศิริ
สัตยานุชิต
พรหมอภิบาล
อนิวตั กูลชัย
อินทร์ศร

ส.อบจ.เขต.อ.สี คิ้ว เขต 1
ประธานสภา อบจ.นม.
ส.อบจ.เขต.อ.เมืองฯ เขต 7 รองประธานสภา คนที่ 1
ส.อบจ.เขต.อ.ประทาย
รองประธานสภา คนที่ 2
ส.อบจ.เขต.อ.ด่านขุนทด เขต 1 เลขานุการสภา อบจ.นม.
ส.อบจ.เขต.อ.แก้งสนามนาง
ส.อบจ.เขต.อ.ขามทะเลสอ
ส.อบจ.เขต.อ.ขามสะแกแสง
ส.อบจ.เขต.อ.คง
ส.อบจ.เขต.อ.ครบุรี
ส.อบจ.เขต.อ.ครบุรี เขต 2
ส.อบจ.เขต.อ.จักราช
ส.อบจ.เขต.อ.เฉลิมพระเกียรติ
ส.อบจ.เขต.อ.โชคชัย
ส.อบจ.เขต.อ.ชุมพวง
ส.อบจ.เขต.อ.ด่านขุนทด เขต 2
ส.อบจ.เขต.อ.เทพารักษ์
ส.อบจ.เขต.อ.โนนแดง
ส.อบจ.เขต.อ.โนนสูง เขต 1
ส.อบจ.เขต.อ.โนนสูง เขต 2
ส.อบจ.เขต.อ.โนนไทย
ส.อบจ.เขต.อ.บัวใหญ่ เขต 1
ส.อบจ.เขต.อ.บัวใหญ่ เขต 2
ส.อบจ.เขต.อ.บัวลาย
ส.อบจ.เขต.อ.บ้านเหลื่อม
ส.อบจ.เขต.อ.ปักธงชัย เขต 1
ส.อบจ.เขต.อ.ปักธงชัย เขต 2
ส.อบจ.เขต.อ.ปากช่อง เขต 1
ส.อบจ.เขต.อ.ปากช่อง เขต 2
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29. นายศิรสิ ทธิ์
30. นายสมบูรณ์
31. นายพงษ์พนั ธุ์
32. นายไพฑูรย์
33. นายอดุลย์
34. นายองอาจ
35. นายประพจน์
36. นางวนิดา
37. นายณัฐชัย
38. นายสมบัติ
39. นายประเวทย์
40. นายชุณห์
41. น.ส.กนกกาญจน์
42. นายสมจิต
43. นางจินตนา
44. นายชาญ
45. นางอรอนงค์
46. นายกิติพงศ์
47. นายประสงค์
ฝ่ ายบริหาร
1. นายสาเริ ง
2. นายนริ ศ
3. นายเถกิงศักดิ์
4. นายนพดล
5. นายสุ ทธิ จกั ร
6. นายอุบล
7. นางพัฒนฉัตร
8. นายชัยธนา
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. นางวิรัลพัชร
2. น.ส.สริ ตา
3. นายฉัฐกร
4. นายจิรยุทธ

เลิศด้วยลาภ
นิยมไร่
พันธุ์ศรี นคร
เพ็ญจันทร์
อยูย่ ืน
พฤกษ์พนาเวศ
ธรรมประทีป
เสตะปุตตะ
ธิ ติรัตนานนท์
กาญจนวัฒนา
ชุมสงฆ์
ศิริชยั คีรีโกศล
ตรงจันทึก
คิดการ
จันทเมนชัย
เขียวแก้ว
ธนสุ นทรสุ ทธิ์
พงศ์สุรเวท
มีสวัสดิ์

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 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
ส.อบจ.เขต.อ.เมืองยาง
ส.อบจ.อ.วังน้ าเขียว
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.เมืองฯ เขต 1
ส.อบจ.เขต.อ.สูงเนิน

แหยงกระโทก
เรื องธนานุรักษ์
สุ ขวาสนะ
เนียมสูงเนิน
วิริยะจารุ
เอื้อศรี
ภัทรศาศวัตวงษ์
สันติชยั วัฒน์

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

พูนพิพฒั น์
กันตยาสกุล
ชูเกียรติ
อาสาเสน

ผูอ้ านวยการกองคลัง
รก.ผูอ้ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
รก.ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุ ข
ผูอ้ านวยการกองกิจการสภา
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5. นางวรรณภา
6. นางณัฐชยา
7. นางศรี วรรณ
8. นางเพ็ญประภา
9. นางจิตรา
10. นางสาวปิ่ นนภา
11. นางอรนุช
12. นางรังสิ ยา
13. นางสุ รีรัตน์
14. นางลัดดาวัลย์
15. นางบัวรอง
16. นางทองแม้น
17.นางมาลิน
18. นางสุ พรรณี
19. นายบรรลือ
20.นางชูรัตน์
21. นางบุญเลี้ยง
22. จ.อ.ทวีศกั ดิ์
23. นายภานุวฒั น์
24. นายมานะ
25. นายมงคล
26. นายศิริ
27. นายธี ระศักดิ์
28. นางรัตนภรณ์
29. ด.ด.เถลิงชาติ
30. นายอนันตศักดิ์
31. นายณรงค์
32. นางพิจิตรา
33. นายจันทร์หอม
34. นายสุ รเชษฐ์
35. นายวัชรกฤติ
36. นางขวัญใจ
37. นายสมจิตร

นวลฉิ มพลี
นริ นทร์นอก
เจริ ญเดช
ภูมิโคกรักษ์
ชิตไธสง
สุ ดาทิพย์
นิยะโมสถ
นุทกิจ
แนมพลกรัง
ญาณอุบล
สุ ขสมัย
กองโคกสู ง
จันทร์ศรี นวล
ครุ ฑธะกะ
แพงพงศ์
อยูค่ งดี
กองเพชร
ชมพูทอง
ชิดสาโรง
แย้มจะบก
แย้มจะบก
อินทร์อร่ ามวงษ์
คาแก้ว
ขอมเกาะ
หงส์ทอง
ตั้งสิ ทธิ ประเสริ ฐ
สุ ขศรี นาค
ปิ ดตาฝ้ าย
กุลเกษ
อ่อนละเอียด
คุปติศิริรัตน์
พิมพ์วงษ์
อยูเ่ ย็น

รก.ผูอ้ านวยการกองแผนและงบประมาณ
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
หัวหน้าฝ่ ายกิจการสภาฯ
หัวหน้าฝ่ ายส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชน
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้างทัว่ ไป
เจ้าพนักงานธุรการ
นิติกร
ผูส้ ื่ อข่าว
ผูส้ ื่ อข่าว
ผูส้ ื่ อข่าว
ผูส้ ื่ อข่าว
ผูส้ ื่ อข่าว
ช่วยราชการ อบจ.นม
ผูส้ งั เกตการณ์
ผูช้ ่วยช่างไฟฟ้ า
เจ้าพนักงานธุรการ
ผูส้ ื่ อข่าว
ผูส้ ื่ อข่าว
ผูส้ ื่ อข่าว
ประชาชน
ประชาชน
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38. นางกาศ
อยูเ่ ย็น
ประชาชน
39. นางณัฐกฤตา
เสยกระโทก
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
40. นายคมกริ ช
แหยงกระโทก
พนักงานตามภารกิจ
41. นายวสันต์ชาย
อุลิตสถิตย์
พนักงานจ้างทัว่ ไป
42. นายคิตกิจ
แทนพลกรัง
เจ้าหน้าที่ อบจ.
43. นายอุดม
ทุ่งจันทร์
พนักงานจ้างทัว่ ไป
เริ่มประชุมเวลา
14.00 น.
เลขานุการสภา อบจ.นม. ขอเชิญประธานสภา อบจ.นม. รองประธานสภา อบจ.นม. ขึ้นบัลลังก์เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ครับ
ประธานสภา อบจ.นม. ขณะนี้เป็ นการประชุมสภา อบจ.นม. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 5) ประจาปี พ.ศ.2553
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานจะแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ
ขอเชิญท่านสมาชิก ร่ วมเป็ นเกียรติในงานมหกรรม รวมพลคนรักษ์โคราช ครั้งที่ 2 ในวันที่ 3 ตุลาคม 2553 ณ
เวทีกิจกรรมหน้าร้านธนพรคลินิก ชั้น 3 ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ นครราชสี มา นะครับ
ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุมสภาองค์ การบริหารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 3
ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบร่ างข้ อบัญญัตอิ งค์ การบริหารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา เรื่องงบประมาณรายจ่ าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ
ประธานสภา อบจ.นม. การพิจารณางบประมาณมี 3 วาระ คื อ วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ วาระที่ 3 ขั้นลงมติ
สาหรับวันนี้เป็ นการพิจารณางบประมาณในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ขอเชิญฝ่ ายบริ หารแถลง
นายก อบจ.นม.
กราบเรี ยนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดผูท้ รงเกียรติทุกท่าน วันนี้ ถึงเวลา
ที่นายก อบจ.นม. จะได้เสนอร่ างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ต่อสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
นครราชสี มา ฉะนั้นในโอกาสนี้ นายก อบจ.นม. จึงขอแถลงให้ท่านประธานสภา และท่านสมาชิ ก ส.อบจ.ได้
ทราบถึ งสถานการณ์ ค ลัง ตลอดจนหลักการ และแนวนโยบายในการด าเนิ น งานในปี งบประมาณ 2554
ดังต่อไปนี้ 1. สถานะการคลัง 1.1 รายรับ-รายจ่าย ก. รายรับ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 องค์การบริ หารส่ วน
จังหวัดได้ต้ งั ประมาณการรายรับไว้ท้ งั สิ้ น 1,614,140,000 บาท โดยแยกเป็ น ประมาณการรายรับงบประมาณ
รายจ่ายทัว่ ไป จานวน 1,600,000,000 บาท ประกอบด้วย หมวดภาษีอากร จานวน 136,000,000 บาท หมวดภาษี
จัดสรรที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ จานวน 1,090,000,000 บาท หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
จานวน 6,100,000 บาท หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 25,800,000 บาท หมวดรายได้เบ็ ดเตล็ด จานวน 4,000,000
บาท หมวดรายได้จ ากการขายทอดตลาดทรั พ ย์สิ น จ านวน 1,000,000 บาท หมวดเงิ นอุ ด หนุ น จานวน
337,100,000 บาท ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานี ขนส่ ง อ.โชคชัย จานวน 740,000
บาท ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะศูนย์พฒั นาคุณภาพชีวิตผูส้ ูงอายุฯ จานวน 13,400,000 บาท
ข. รายจ่ าย ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด ได้ต้ งั ประมาณการรายจ่ า ยไว้ท้ งั สิ้ น
1,614,140,000 บาท โดยแยกเป็ น งบประมาณรายจ่ายทัว่ ไป จานวน 1,600,000,000 บาท ด้านบริ หารงานทัว่ ไป
1. แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป จานวน 209,208,110 บาท 2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน จานวน
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850,000 บาท ด้านบริ การชุ มชนและสังคม 1. แผนงานการศึ กษา จานวน 421,414,100 บาท 2. แผนงานการ
สาธารณสุ ข จานวน 66,726,600 บาท 3. แผนงานสังคมสงเคราะห์ จานวน 36,166,690 บาท 4. แผนงานเคหะ
และชุ มชน จานวน 302,000,000 บาท 5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุ มชน จานวน 84,536,000 บาท
6. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ จานวน 100,656,000 บาท ด้านการเศรษฐกิ จ 1. แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา จานวน 200,563,500 บาท 2. แผนงานการเกษตร จานวน 123,200,000 บาท ด้าน
การดาเนิ นการด้านอื่น 1. แผนงานงบกลาง จานวน 54,679,000 บาท งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จานวน
14,140,000 บาท 1. แผนงานการพาณิ ช ย์ จ านวน 700,520 บาท 2. แผนงานสั ง คมสงเคราะห์ จ านวน
12,839,000 บาท 3. แผนงานงบกลาง จานวน 600,480 บาท 2. การบริ หารงบประมาณในปี ที่ ผ่านมา และปี
ปัจจุบนั ในปี งบประมาณที่ผา่ นมาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา สามารถดาเนิ นกิจการตามที่แถลง
นโยบายและวางแผนพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดได้ครบถ้วน ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 องค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา มี รายรั บจริ งรวมทั้งสิ้ น 1,548,204,462 บาท และมีรายจ่ายจริ งรวมทั้งสิ้ น
1,458,071,120 บาท ซึ่ งรายรั บสู งกว่ารายจ่ าย 90,133,342 บาท ในปี ปั จจุบนั ณ 31 สิ งหาคม 2553 องค์การ
บริ หารส่ ว นจังหวัด มี ร ายรั บรวม 1,115,712,218 บาท และมี รายจ่ า ยรวม 378,816,452 บาท ดังนั้น เมื่ อ
เปรี ยบเทียบสาธารณะงบประมาณปี 2554 มีสถานะการเงินที่ดีมากที่จะสามารถทางบประมาณรายรับ - รายจ่าย
ประมาณ 1,600,000,000 บาท ได้เพื่อให้การดาเนิ นงานตามนโยบายของคณะผูบ้ ริ หารที่ ได้วางแผนไว้ตาม
แผนพัฒ นาองค์ ก ารบริ หารส่ ว นจัง หวัด นครราชสี ม า ตลอดปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 จึ ง ขอเสนอร่ า ง
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ 2554 เพื่อให้สภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มาพิจารณา
โดยแยกเป็ น 2 เล่ม เล่มที่ 1 ข้อบัญญัติองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด ซึ่ งเป็ นภาพรวมของกองต่างๆ และมีใบแก้
คาผิดส่ วนหนึ่งที่จ่ายในวันนี้ เล่มที่ 2 เป็ นงบประมาณรายจ่ายเฉพาะของโรงเรี ยนในสังกัด 58 แห่ ง ทั้ง 2 เล่มนี้
ได้ส่งมอบให้กบั ท่ านสมาชิ กได้ศึกษาล่วงหน้าเป็ นระยะเวลา 3 วันแล้ว บัดนี้ เพื่ อสภาองค์การบริ หารส่ วน
จังหวัดได้พิจารณาจึงได้เสนอให้สภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มาพิจารณาต่อไป ขอบคุณครับ
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญท่านสมาชิกที่มีความประสงค์จะอภิปราย เชิญท่านกิติพงศ์ฯ ครับ
นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท กราบเรี ยนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผูท้ รงเกียรติ กระผมกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท จาก อ.เมือง เขต 1
ส.อบจ.อ.เมือง เขต 1
กระผมขอขอบพระคุ ณท่ านประธานที่ กรุ ณาให้โอกาส ได้แสดงการอภิ ปรายข้อคิ ดเห็ นท้วงติ ง ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2554 ก็ตอ้ งขอขอบคุณท่านนายกฯ ครับที่วนั นี้ เสนอภายในเดือน กันยายน ถึงแม้
จะเลยมา 1 วัน ก็อยูใ่ นช่วงที่สามารถรับได้ มากกว่านี้น้ นั เป็ นเรื่ องประสิ ทธิ ภาพของการบริ หาร ท่านประธานที่
เคารพครับ อยากจะฝากกราบเรี ยนท่านนายกฯ ว่าวันนี้ การเสนอร่ างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนั้น ท่านไม่
ต้องเกรงและไม่ตอ้ งเครี ยด เห็นผมขึ้นมาพูดแล้วไม่ตอ้ งเครี ยดนะครับ วันนี้ เราสมานฉันท์และเราก็ปรองดอง
เป็ นสิ่ งที่ ผ มจะพูด เป็ นสิ่ งที่ เ ป็ นข้อสั งเกต สิ่ งไหนที่ ฝ่ ายบริ หารสามารถรั บไปด าเนิ นการแก้ไ ขได้ ก็ฝ าก
ข้อสังเกตไปดาเนินการสิ่ งไหนที่ท่านเสนอว่าดี ผมก็จะขอชื่ นชม ผมขออนุญาตอย่างนี้ ครับ ในตัวงบประมาณ
รายจ่าย-รายรับ ที่ต้ งั ไว้ 1,614,140,000 บาท และเอกสารประกอบที่ท่านแนบมา ผมมีขอ้ สงสัยโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งรายได้ที่เกิดขึ้น ท่านนายกฯ บอกว่าปี ที่แล้วถือเป็ นรายได้ที่มีประสิ ทธิ ภาพที่ดี แต่ในขณะเดียวกันที่ดีเพราะ
รายจ่ายท่านเข้าไปขมวดตัวท้ายไว้วา่ มีรายรับเข้ามาทั้งหมด จานวน 1,115,000,000 บาท เศษทั้งปี แต่วา่ รายจ่าย
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แค่ 378,000,000 บาท ถ้าเปรี ยบเที ยบแล้วผมอยากให้เป็ นตัวเลขจริ งๆ ใกล้เคี ยงจริ งๆ ณ กันยายน น่ า จะ
สวยงามกว่า เพราะอย่างนั้นกลายเป็ นว่า อบจ. ทางานไม่ถึง 50 เปอร์ เซ็นต์ ของการใช้จ่ายขอฝากท่านนายกฯ
ไปดูเรื่ องนี้ ดว้ ยครับอันนี้ เป็ นเรื่ องที่ 1 ประเด็นที่ 2 ตัวรายได้ที่ท่านบอกว่าเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเงินอุดหนุนจาก
รัฐ ถ้าดูในหมวดที่ 2 ภาษีจดั สรรที่รัฐบาลจัดสรร เก็บให้น้ ี เพิ่มขึ้นถึง 114,000,000 บาท มีความเป็ นไปได้มาก
น้อยขนาดไหน ในส่ วนของเงิ นอุดหนุ นข้อ ง. เพิ่มอีก 252,000,000 บาท มันใกล้เคี ยงกับข้อเท็จจริ งหรื อไม่
เพราะตัวเลขตัวนี้มนั สามารถที่จะนามาเป็ นตัวลายกราฟเป็ นตัวตั้งและก็ทารายจ่าย กระผมมีขอ้ สงสัยตรงนี้
2 ประการ ในส่ วนของงบประมาณที่ทาเป็ นข้อบัญญัติออกมา 2 เล่ม ท่านประธานครับ ผมจะขออนุญาตไล่ไป
เป็ นกองๆ จะใช้เวลาไม่มากเพื่อไม่รบกวนเวลาของท่านสมาชิ ก สานักปลัดครับ ท่านประธานครับ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเรื่ องของการบริ หารงานบุคคลเพิ่ มขึ้ น ไม่เป็ นไรถือว่าประสิ ทธิ ภาพงานมีเยอะ แต่ในขณะที่ โบนัส
50,000,000 บาท กระผมคิดว่าขณะนี้ องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดมีบุคลากรที่มาก รวมทั้งครู ที่เข้ามาอยู่ดว้ ยแต่
โบนัสก็ควรจะเพิ่มมากขึ้น เพราะปี ที่แล้วผมสอบถามข้อมูลมาเราจ่ายสตาร์ ทกันที่ประมาณ 5,000 บาท เริ่ มต้น
และคนที่ 1 ขั้น ประมาณ 0.5 คน 1 ขั้น ครึ่ ง ก็ ประมาณ 0.6 และคนที่ ไ ด้ 2 ขั้น ก็จ ะได้เ พิ่ มเป็ น 0.7 ถ้า
เปรี ยบเทียบอยากให้เป็ นขวัญ และกาลังใจน่าจะเพิ่มมากกว่านี้ ในโอกาสต่อไป ถ้าท่านได้เกิดได้ดาเนิ นการใน
เรื่ องนี้นะครับ ประเด็นที่ 2 ผมขออนุญาตไปลงรายละเอียดของสานักปลัด ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ ข้อ 3.2.4
ตั้งไว้ 7,000,000 บาท อันนี้ผมไม่ติดใจครับถ้าตั้งให้สูงมากเท่าไร ถ้าเป็ นการประชาสัมพันธ์ภาพพจน์ของอบจ.
แต่ในสื่ อประชาสัมพันธ์น้ ี ผมต้องการให้มีหลายๆ ฝ่ ายหลายๆ องค์กรเข้าไปร่ วมประกอบด้วยสภานี้ มีโอกาส
เป็ นไปได้บา้ งหรื อไม่ เพราะส่ วนใหญ่ที่ออกมาจะเป็ นภาพของคณะผูบ้ ริ หารอย่างเดี ยว อยากให้เป็ นภาพ
กิจกรรมของสภาที่ สามารถทางานร่ วมกัน เป็ นลักษณะของสมานฉันท์ที่เห็นอย่างชัดเจนในการเกิ ดขึ้ นครับ
ประเด็นที่ 2 เรื่ องของงบรัฐพิธี ท่านประธานครับปี ที่แล้วผมสังเกตว่าท่านจัดกันอยู่ที่ 500,000 บาท ก็ 500,000
บาท อยู่ตลอดผมคิ ดว่าเรื่ องนี้ เป็ นเรื่ องสาคัญครับ งานรั ฐพิธีที่ไม่ได้อยู่นอกเหนื อมาโดยตลอด และหลายๆ
พระองค์ไ ด้เ สด็ จมาที่ โ คราช ถื อ เป็ นเกี ย รติ เ ป็ นมงคลอย่ า งยิ่ ง ส าหรั บ ชาวโคราช เวลาทางจัง หวัด จะขอ
งบประมาณมานี้ เราก็จะบอกว่าไม่มีในแผน เพราะเราตั้งไว้นอ้ ยเป็ นไปได้ไหมที่ เราจะมี โอกาสตั้งเพิ่ มขึ้ น
ผมอยากเห็นว่าหน่วยงานสาคัญ คือ อบจ. ได้เข้าไปซับพอร์ทเข้าไปสนับสนุน กิจกรรมที่เป็ นโครงการเกี่ยวกับ
สถาบันพระมหากษัตริ ย ์ให้มากขึ้ น เราควรจะเพิ่มในเรื่ องนี้ หรื อแม้กระทั้งโครงการที่ ปกป้ องสถาบันหรื อ
เทิดทูนสถาบัน ตั้งไว้ 500,000 บาท มันก็นอ้ ยครับสถานการณ์ในขณะนี้ ทัว่ ประเทศพากันปกป้ องสถาบันมัน
ควรจะเพิ่ มภาพของท่ า นนายกฯ ก็เ ป็ นภาพที่ จงรั กภักดี ต่ อสถาบันอยู่แ ล้ว ทั้งสมาชิ กสภาทุ กคน ฉะนั้นนี้
กิ จกรรมเหล่ า นี้ เ ป็ นสื่ อแสดงออกไปให้เ ห็ นว่า อบจ. ให้ค วามส าคัญสู งสุ ด ผมอยากให้เ พิ่ มครั บ ในเรื่ อ งนี้
ในขณะเรื่ องของสื่ อครับ สื่ อมวลชนท่านตั้งไว้อบรม 300,000 บาท ผมกราบเรี ยนว่ามันน้อยไปครับ วันนี้ สื่อ
โคราชมีเป็ นร้อยเป็ นศูนย์รวมข่าวทั้งนั้นเลย ช่อง 7 ช่ อง 5 ช่ อง 9 และที่ สาคัญออกข่าวท่านนายกฯ บ่อยด้วย
และก็เป็ นประจาถ้าไปสัมมนา 300,000 บาท วันนี้ท่านไปดูเทศบาลซิ ครับ เทศบาลเข้าดูแลสื่ อดีมาก เทศบาลนี้
จัดอบรม จัดสัมมนาดูแลสื่ ออย่างดี วันนี้ ก็อยากให้ท่านเพิ่มดูแลสื่ อให้มากที่สุด ผมคิดว่า 300,000 บาท มันทา
อะไรท่านไม่ได้ไปอบรมกันได้ไม่กี่คนอบรมกันไม่กี่คณะ อบรมกันไม่ครอบคลุมทุกคนก็มีปัญหาแบ่งฝักแบ่งฝ่ าย
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ฉะนั้นควรจะเพิ่มเรื่ องนี้ให้กบั สื่ อมวลชน เพื่อเป็ นกระบอกเสี ยง เราไม่ใช่ไปเอาใจประชาสัมพันธ์ให้กบั เราแต่
เอาข้อเท็จจริ ง ฉะนั้นอยากให้เพิ่มขึ้นในเรื่ องนี้ในขณะต่อไป โครงการแข่งขันกีฬาอบจ. สัมพันธ์
17,500,000 บาท มีความสาคัญแต่ผมก็เสี ยดาย เพราะใช้งบประมาณสู งมาก 17,500,000 บาท กับการที่เราเป็ น
เจ้าภาพ ทาอย่างไรที่จะทาให้เราประหยัดมากกว่านี้ในการดาเนินการ เพราะแข่งขันกีฬากันไม่กี่วนั ก็เลิกกันไป
แต่ ค วามเดื อดร้ อ นของพี่ น้องประชาชนยังมี อีกมาก ผมคิ ดว่า ถ้าปรั บในเรื่ องนี้ ได้หรื อฝากท าให้เกิ ด ความ
ประหยัดมากยิ่งขึ้นก็ฝากท่านนายกฯ ฝากผูบ้ ริ หารได้ไปดูในเรื่ องนี้ดว้ ยครับ ส่ วนต่อไปผมขออนุญาตไปดูใน
ส่ วนของการตรวจสอบภายใน ผมขออนุ ญาตข้ามไปเลยนะครับ การตรวจสอบภายในงบประมาณแต่ละปี ก็
น้อยเป็ นไปได้หรื อไม่ ว่าประสิ ทธิ ภาพการตรวจสอบภายในไม่ดี เพราะโครงการที่ขอไม่มีกิจกรรมที่จะทาให้
เกิ ดการครอบคลุมในการตรวจสอบให้มากยิ่งขึ้ น ให้เห็นว่าภาพลักษณ์ของอบจ. เราไม่มีเรื่ องทุจริ ต เราไม่มี
เรื่ องที่เสี ยหาย แต่การตรวจสอบภายในเป็ นตัวบ่งชี้ วดั ว่าสามารถทาได้อย่างดี วันนี้ มีแต่ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายก็
เป็ นค่าเงินเดือน คนที่จา้ งมาทางานเป็ นพนักงานจ้างก็แค่ 42,000 บาท มันน้อยมากค่าอื่นๆ ก็ไม่มี ผมอยากให้ดู
ให้ความสนใจในส่ วนของการตรวจสอบภายใน เพื่อเป็ นสิ่ งสะท้อนออกไปสู่ ภายนอกด้วยในการดาเนิ นการ
ท่านประธานที่ เคารพครับ กองกิ จการสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด ดี ใจที่ ท่านนายกฯได้ต้ งั งบประมาณ
มากมายพอสมควร โดยเฉพาะที่ ได้ปรับปรุ งห้องประชุ มสภาแห่ งนี้ ในงบประมาณปี 2553 ที่ ผ่านมาองค์การ
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพของสมาชิ ก ผูบ้ ริ หาร กับผูท้ ี่เกี่ยวข้อง 6,000,000 บาท และไปต่างประเทศผมได้ข่าวว่าท่าน
นายกฯ จะเชิญชวนไปทุกคนขอให้เป็ นอย่างนั้น ใครจะไปไม่ไปอีกเรื่ องหนึ่ งครับ แต่การแจ้งสาคัญมากเพราะ
ที่ผ่านมาการแจ้งไม่มีครับ มีแต่บอกว่าไปแล้วและแจ้งให้ทราบ ผมว่าประสิ ทธิ ภาพการทางานจะบอกว่า กอง
กิจการสภาแห่ งนี้ ผมก็ไม่ตาหนิ เจ้าหน้าที่ แต่ผมก็ไม่รู้จะไปบอกใครนะครับ ว่าเกิดขึ้นด้วยเพราะอะไร แต่ว่า
สมาชิกสภาเป็ นภาพรวมท่านต้องการสมานฉันท์ ท่านต้องทาให้หมด ท่านไม่ตอ้ งกลัวนะครับว่ากิติพงศ์จะ ไป
ไม่ไปอีกเรื่ องหนึ่ง แต่ภาพของอบจ. ต้องเชิญทุกคนต้องแจ้งทุกคนในการดาเนิ นการ ท่านจะไปลาว ท่านจะไป
ภูเก็ต ท่ านจะไปอะไรในประเทศ ต่ างประเทศมันต้องเป็ นภาพของอบจ. ทั้งที มถ้าท่ านต้องการเห็ นความ
สมานฉันท์ เห็นความราบรื่ น เห็นการทางานที่เป็ นเอกภาพ แล้วฝ่ ายสภาช่วยสนองการทางานให้กบั ท่าน ก็ขอ
ฝากในเรื่ องนี้ ดว้ ย ท่านประธานที่เคารพครับ ในเรื่ องของกองแผนและงบประมาณ ผมติดใจในเรื่ องของแผน
ชุ มชน 7,000,000 บาท ที่ ท่านจะไปอบรมในกระบวนการทาแผน ผมอยากฝากท่ านให้ดูนะครั บ เพราะว่า
ในขณะนี้ ผบู ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นผมมีโอกาสเจอเยอะมากจะบอกว่าอบจ. ประชุ มทาแผนเป็ น
ประจาทาแผนแล้วไม่ได้อะไรผลสัมฤทธิ์ ก็ไม่ค่อยชัด ฉะนั้นแต่วา่ ท่านเน้นไปเรื่ องของกรรมการชุมชน ไปเน้น
ของกรรมการหมู่บา้ นอะไรต่างๆ ก็ทาให้มนั เห็นประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น ผมไม่อยากเห็นเอาเงินไปทิ้งไว้เฉยๆ
นะครับ ฉะนั้นถ้าเงิน 7,000,000 บาท ท่านทาครึ่ งและอีกครึ่ งหนึ่ง สามารถไปทาอย่างอื่นได้ก็จะเกิดประโยชน์
ในการดาเนินการมากกว่าที่จะไปทาแผนในนี้ ท้ งั หมดครับ ประเด็นต่อไปที่ ผมอยากจะเรี ยนของกองคลังครับ
กองกลังที่ผมดูอยู่น้ ี ผมต้องขอขอบคุณกองคลังและฝ่ ายบริ หารที่ดาเนิ นการที่ ผ่านมามี 2 โครงการ ที่ ผมเจอ
ผูป้ ระกอบการแล้วเข้าชื่ นชม คื อ โครงการอบรมสัมมนาผูป้ ระกอบการธุ รกิจ 1,400,000 บาท และโครงการ
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในเรื่ องรายได้ 2,000,000 บาท ทั้งโรงแรม ทั้งในส่ วนของสถานี บริ การน้ ามัน ซึ่ งทาให้ยอด
การจ่ายภาษีของน้ ามันสูงขึ้น อันนี้เป็ นโครงการที่เขาชื่นชมในการอบรม แต่วา่ เป็ นไปได้ไหมต่อไปในอนาคต
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ให้โครงการเหล่านี้เพิ่มมากกว่าที่เชิญมาแค่อบรม กินข้าว มอบรางวัล และจบแค่น้ ี มันไม่ควรจะมีแค่น้ ี มันควร
จะต่อยอดมากกว่านี้ในการดาเนินการทั้งๆ ที่กลุ่มของ 2 กลุ่มนี้เป็ นกลุ่มที่ให้เงิน และเป็ นกลุ่มที่ให้ความ
ร่ วมมือกับอบจ. อย่างเต็มที่ ในการดาเนิ นการ กระผมก็ขอฝากในเรื่ องนี้ ไว้ดว้ ย กองทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม ผมไม่เข้าใจครับเพราะว่าครั้งที่ แล้วที่ ผ่านมาหลายๆ ปี เงินอบรมตารวจบ้านท่านก็อุดหนุนให้กบั
กองบังคับการตารวจภูธรจังหวัดนครราชสี มาเป็ นคนไปดาเนิ นการ แต่ในโครงการครั้งนี้ เป็ นการอบรมตารวจ
หมู่บา้ น 5,000,000 บาท อปพร. ผมไม่ติดใจมันเกี่ยวเนื่ องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ตารวจบ้าน
มันเกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมด้วยหรื อไม่ ฉะนั้นมันควรจะมีความชัดเจนแล้วมันเป็ น
เรื่ องของภารกิ จหน้า ที่ ข องกองทรั พยากรสิ่ งแวดล้อมด้วยหรื อเปล่ า ที่ เ อาต ารวจบ้า นมาอบรมแล้วใช้เ งิ น
งบประมาณสู งถึง 5,000,000 บาท ในขณะนี้ โครงการที่ท่านนายกฯ ขึ้นป้ ายว่าประสพความสาเร็ จโคราชเป็ น
เมื องพลังงาน แต่ ผมเห็ นตัวหนึ่ งงบประมาณโคราชเมืองพลังงานส่ งเสริ ม 500,000 บาท มันทาไม่ได้ครั บ
500,000 บาท ต้องเพิ่ ม ครั บ ต้องทาเรื่ องนี้ ใ ห้มนั จริ งจัง แล้วท่ า นก็ถือว่า เป็ นโอกาสที่ ดี ที่ ข ณะนี้ รั ฐ มนตรี
กระทรวงพลังงานได้ทุ่มเท ในการทาให้โคราชเป็ นเมืองพลังงานอย่างต่อเนื่ อง และจริ งจัง ท่านควรประสาน
และบูร ณาการ และเพิ่ มงบประมาณให้มากขึ้ นในเรื่ องนี้ อย่างเช่ น ท่ านไปติ ด ตั้งเครื่ องกังหันลมไฟฟ้ าที่
โรงเรี ยนเตรี ยมอุดม 1,600,000 บาท มันตัวเล็กๆ ทาไมไม่ขอความร่ วมมือกับกระทรวงพลังงาน เข้าติ ดตั้งตัว
หนึ่ง 400,000,000 บาท 500,000,000 บาท หรื อตัวเบาะๆ ที่ลาตะคองตัวงบประมาณ 30,000,000 กว่าล้านบาท
มันควรจะเป็ นอย่างนั้นได้เห็นผลชัดเจน 1,600,000 บาท ผมไม่รู้มนั จะเป็ นส่ วนไหนที่จะมาผลิตกระแสไฟฟ้ า
และกระแสไฟฟ้ ามันจะได้เท่าไร มันจะเอามาใช้ได้หรื อเปล่า ฉะนั้นเราต้องคิดค่าถึงความคุม้ ทุนด้วย ผมเห็น
ด้วยที่ท่านทาโครงการนี้แต่วา่ มันต้องมีประสิ ทธิ ภาพมากกว่านี้ ฉะนั้นก็ขอฝากในเรื่ องนี้ดว้ ยเรื่ องของโครงการ
เพิ่มพื้นที่สีเขียว ผมคิดว่าพื้นที่จงั หวัดนครราชสี มาทั้ง 32 อาเภอ มีความสาคัญมากท่านนายกฯ เราควรจะเน้น
และส่ งเสริ มอนุ รักษ์ เพราะเป็ นการถวายพระเกี ยรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั และสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชิ นีนาถ 1,000,000 บาท กับทา 32 อาเภอ มันน้อยไป โครงการนี้ น่าจะเป็ นโครงการกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่ อง และจริ งจัง และทาเพิ่มไม่มากขึ้ น ผมคิ ดว่าเป็ นโครงการที่ ช่วยลดภาวะโลกร้อนในปั จจุบนั และก็มี
ความสาคัญมากด้วย ประเด็นต่อไปในเรื่ องของโครงการบางโครงการกระผมคิดว่าที่ควรจะต้องมีการปรับปรุ ง
และก็มีการดูแลมากยิ่งขึ้น ผมเห็นกองช่างครับท่านประธาน กองช่างโครงการหลังฝนถนนดี 57,900,000 บาท
อันนี้ ตอ้ งขอบคุณเพราะคนพูดกันเยอะว่าหลังฝนถนนดี ผมไม่กระทบมากเท่าไร เพราะผมอยู่ในเขตเทศบาล
เหมือน ท่านประพจน์ เหมือนท่านอดุลย์ เหมือนท่านองอาจ ที่ไม่ค่อยกระทบแต่ขา้ งนอกเจออยู่ไหนโครงการ
หลังฝนถนนดี ฉะนั้นพอเห็นตัวโครงการที่ท่านใส่ มาเสร็ จแล้ว 57,000,000 บาทผมก็เชื่ อมัน่ โครงการของท่าน
จะทาได้ และขอเอาใจช่วยเรื่ องนี้ที่ทาให้สาเร็ จและก็ทาเร็ วๆ ตอนนี้นะครับ เพราะคนเรี ยกร้องมาก บางแห่ งไป
ขึ้นป้ ายไว้คนก็โจมตีวา่ ขึ้นป้ ายแล้วทาไมไม่ทา ฉะนั้นขอให้ท่านนายกฯ เร่ งรัดในเรื่ องนี้ 57,000,000 บาท หลัง
ฝนถนนดี ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้ น แต่โครงการประกันภัยรถนี้ 200,000 บาท รถหลวงต้องประกันหรื อ
เปล่า สมัยที่ผมมีโอกาสทางานร่ วมกับผูบ้ ริ หารในอดีต ใช้รถประจาตาแหน่งผมก็ประกันเองนะครับไม่ได้ให้
หลวงทา เพราะว่ามีระเบียบมีกองคลังมาบอกว่าพัสดุมาบอกว่าประกันไม่ได้นะ ต้องประกันเองผมจ่ายประกัน
เองกี่ปีไปถามดูได้ครับ เราจ่ายกันเองจ่ายกันเป็ นรายปี นะครับ อยูๆ่ ท่านมาด่วนตั้งงบประมาณมันจะมีปัญหา
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หรื อเปล่า ในทางปฏิบตั ิก็ฝากให้ท่านไปดูในเรื่ องนี้ ดว้ ยครับว่าเป็ นเรื่ องที่มีความสาคัญ ในขณะที่ในเรื่ องของ
การซื้ อประเภทหิ นคลุก วัสดุบารุ งทาง ผมเห็นแล้วนะครับว่า 4,000,000 บาท 3,000,000 บาท 1,000,000 บาท
ประมาณ 8,000,000 บาท แต่ไปเจอโครงการหลังฝนถนนดีไม่ติดใจ ทีแรกนึ กว่าน้อยแต่เมื่อมีโครงการนี้ แล้ว
ถือว่าชดเชยกันได้ ก็ตอ้ งขอขอบคุณท่านนายกฯ ที่ ได้ทาในเรื่ องนี้ ประเด็นต่อไปผมอยากจะกราบเรี ยนท่าน
นายกฯ คื อ โครงการของการการศึ กษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีเรื่ องหนึ่ งท่านนายกฯ ผมเห็นว่าเกิ ดความ
ผิดพลาดหรื อเปล่า หรื อว่าเป็ นเอกสารที่ท่านคิดมาอย่างนี้ ผมอ่านรายละเอียดแล้วมันไม่มีว่าคืออะไร ค่าใช้จ่าย
โครงการผลิตภัณฑ์บา้ นย่าโม 100,000 บาท เอาไปทาไม 100,000 บาท เพราะโครงการผลิตภัณฑ์บา้ นย่าโม
ท่านนายกฯ พูดเรื่ องนี้ มาตั้งแต่เริ่ มต้น ตั้งแต่ท่านเข้ามาเป็ นนายกฯ จะผลักดันจะส่ งเสริ ม เชิ ญชวนคนบริ จาค
ซื้ อที่ดินดาเนิ นการกัน 100,000 บาท มันทาอะไรไม่ได้และคนก็จะมีขอ้ สงสัยและจะทาให้มนั เกิดผลสัมฤทธิ์
ผลบ้างหรื อ ไม่โ ครงการคุ ณ ย่า ทุ กคนก็รอคอยความหวังเพราะเป็ นเรื่ องที่ มีความส าคัญ ต่ อปูชนี ยบุ ค คลมี
ความสาคัญของเมืองโคราช ฉะนั้นผมคิ ดว่า 100,000 บาท ไม่เกิ ดประโยชน์อะไร แต่ควรจะเพิ่มและให้มนั
จริ งจังมากกว่านี้ ส่ วนโครงการอบรมต่างๆ ต้องถือว่าปี นี้ อบรมเยอะมากครับ ผมดูโครงการอบรมแล้วเรื่ องนี้
พระก็มี ธรรมทู ต 1,000,000 บาทไปในเรื่ อ งของการศึ กษาอบรมแม่ บ้า น อบรมอสม. 30,000,000 บาท
50,000,000 บาท เยอะมาก ถ้าสรุ ปโครงการอบรมทั้งหมดของกองสาธาณสุ ข ด้วยเป็ น 1,000,000 บาท ไม่
เป็ นไรเพื่ออบรมคน แต่ผมมีขอ้ สังเกตอบรมมีพระ อสม. เกษตรกร ที่เยอะมาก และก็มีเรื่ องของเด็กเยาวชน
สตรี ผูส้ ูงอายุ แม้กระทั้งผูด้ อ้ ยโอกาส สามล้อถีบ ก็อบรมเรื่ องนี้ ขาดอย่างเดียวครับเหลือเณร แม่ชี เพราะท่าน
อบรมเกื อบหมดเลยครับ ผมดูแล้วเกื อบหมดเลยนะครับ และผมไม่ติดใจ เพราะว่าปี หน้ามันเป็ นโอกาสของ
ท่านนายกฯ อยู่แล้ว ทาอย่างนี้ ได้หมดคะแนนท่านถล่มทลายแน่ นอน ไหนๆ ทาแล้วก็ทาให้มนั ครบเลยครับ
อุบาสก อุบาสิ กา ที่ไปถือศีลด้วยแม่ขาว พ่อขาว ก็อบรมไปด้วยครับให้มนั ครบไปเลย ให้ท่านเปิ ดดูครับอบรม
เยอะมาก เพื่อโอกาสของท่านนายกฯ เราไม่วา่ กันนะครับเราก็ขอให้ทาให้เต็มที่ ในขณะโครงการเพื่อการศึกษา
เรื่ องการศึกษา อันนี้เป็ นสิ่ งที่ชื่นชมเพราะว่า 58 โรงเรี ยนมาอยู่กบั เราวันนี้ ตวั ที่ชดั เจน ผมคิดว่าเรื่ องการเรี ยนรู ้
เรื่ องสื่ อ ห้องคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ห้องเรี ยนคุณภาพ แบบ 1 แบบ 2 ก็แล้วแต่ ตัวนี้ ครับเป็ นตัวที่จะทาให้
โรงเรี ยนต่างๆ เป็ นตัวแข่งขันมาอยู่กบั อบจ. แล้วประสพความสาเร็ จ และมาอยู่กบั อบจ. แล้วสามารถในเรื่ อง
ของสร้างประสิ ทธิ ภาพการเรี ยน การสอนได้ ผมคิดว่าโครงการเปล่านี้ มีความจาเป็ นต้องขอบคุณเพื่อนสมาชิ ก
ที่ให้ความร่ วมมือในเรื่ องนี้ และฝ่ ายบริ หารที่เสนอโครงการมาเป็ นจานวนมาก ฉะนั้นเรื่ องนี้ ผมขอสนับสนุ น
เต็มที่เพราะถือว่าเกิด ในเรื่ องภาพลักษณ์อย่างดี ในขณะเดี ยวกันงบวัฒนธรรมท่านตั้งไว้แล้วเขตละ 300,000
บาท ก็ขอความกรุ ณาว่าให้มนั ใช้จ่ายไปตามเขตจริ งๆ สิ ทธิ ของสมาชิ กที่ เขาร้องขอให้กบั อาเภอ หมู่บา้ น ใน
พื้นที่ ของเขา ก็ควรได้รับสิ ทธิ ตามนั้น กระผมไม่ได้บอกว่าสิ ทธิ ของผมในอาเภอเมืองที่ ผ่านมาไม่ได้รับ ใช้
ไม่ได้รับไม่ได้ทว้ ง แต่ก็บอกว่ามันคงทับสิ ทธิ เหมือนกัน เพราะว่างานวัฒนธรรมและประเพณี มนั มีเยอะ ผม
อาจจะเอาไปใช้ดา้ นอื่นก็ได้ เพราะว่าท่านไปจัดงานลอยกระทง 2,500,000 บาท แต่งานแห่ เที ยนพรรษาท่าน
ไม่ได้จดั งานอื่นๆ ท่านก็ไม่ได้จดั ซึ่ งเป็ นงานใหญ่ๆ ของภาพรวมของอบจ. ที่จะต้องสะท้อนเห็นความยิ่งใหญ่
มันไม่มีเรื่ องนี้ ฉะนั้นก็ฝากในเรื่ องนี้ดว้ ย ซึ่ งผมคิดว่าทางฝ่ ายบริ หารก็สามารถดาเนิ นการในเรื่ องนี้ ได้ สิ่ งที่ผม
พูดมาทั้งหมดสบายใจ เพราะว่าการสนับสนุนๆ ครับ ผมอยากจะฝากท่านนะครับ เมื่อวานนี้ที่สมุทรปราการ
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ประธานสภา อบจ. นม.
นายก อบจ.นม.

เพื่อนผมเล่าให้ผมฟั ง ผมก็เจอเขาเมื่อเช้าไปกรุ งเทพฯ มาด้วยกันที่ อบจ. สมุทรปราการออกจากห้องประชุ ม
สภาเกือบ 4 ทุ่ม และบอกกับผมว่าที่น้ นั มีปืนเกือบ 8 กระบอก และท่านนายกฯ ถูกล๊อกคอ เรื่ องงบประมาณ
รายจ่าย นี้ การเงินนะครับ 700,000,000 บาท และก็มีผบู ้ ริ หารโรงเรี ยนอยู่ดว้ ยถูกล๊อกคอ ข้างนอกมีมือฉกรรจ์
ถือปื นเป็ นจานวนมากท่านนายกฯ แทบออกไม่ได้ เพื่อนผมเล่าให้ผมฟังว่ากว่าจะออกมาได้เกือบตายเขาถามว่า
โคราชมีไหมเพราะเคยได้ยินข่าวมาก่อนเรื่ องงบประมาณ ผมบอกว่าโคราชพัฒนาแล้วครับ โคราชไม่มีเรื่ องนี้
แล้วครับ โคราชมีแต่เรื่ องสมานฉันท์ ฉะนั้นขอให้ท่านนายกฯ มองทัศนคติ ว่าสมาชิ กคอยตรวจสอบจับผิด
ท่านนายกฯ หมดไปแล้วนะครับไม่มี ถือปื นก็ไม่มีอาวุธก็ไม่มี มีแต่สร้างความร่ วมมือให้กบั อบจ. ของเราให้มี
ความพัฒนาเจริ ญเติบโตก้าวหน้าต่อไปขอบคุณครับ
เชิญท่านนายกฯ ครับ
ครับกราบเรี ยนท่านประธานสภา และสมาชิ กผูท้ รงเกียรติครับ ต้องขอขอบคุณท่านกิติพงศ์ ที่ได้มีขอ้ อภิปราย
และมีขอ้ ซักถาม เพราะถ้าไม่อย่างนั้นผมไม่มีโอกาสได้พูดด้วยได้อธิ บายในรายละเอียดและก็เป็ นบรรยากาศ
ผมก็ยงั คิดว่าเป็ นบรรยากาศของความปรองดอง ซึ่ งเป็ นบรรยากาศที่ประเทศชาติยงั ต้องการอยู่ และเป็ นเรื่ องที่
สมานฉันท์ เพราะว่าเรื่ องปื นของเราไม่มีแต่ยงั มี ดีเอสไอ ป.ป.ช. สตง. เต็มอยู่ขา้ งหลังเต็มไปหมดเลยครับ ซึ่ ง
น่าจะค่อยๆ หมดไป เพราะนั้นที่ถามผม ผมก็ขอตอบเพื่ออธิ บายด้วยเป็ นการเรี ยนรู ้ของพวกเราด้วยนะครับ ผม
คิดว่าในเรื่ องระบบที่ผมจะเล่าเป็ นข้อเท่าที่จดไว้เท่าที่จาได้คงได้เรี ยนและมีคาตอบทุกคาตอบนะครับ เพราะว่า
กว่าจะได้ 2 เล่มนี้ มาท่านประธานอุบลฯคงเข้าใจดี พิจารณาเตรี ยมแผนมาทั้งหมด 2 เดือนกว่า เตรี ยมมาตั้งแต่
ไล่มาตั้งแต่การเสนอปั ญหาของอบต. เทศบาล เสนอเข้ามาและฝ่ าย คป.อบจ. ที่ได้ไปดูแล กองแผนฯได้เล่มนี้
ออกมาถึงแม้อาจจะมี ขอ้ ผิดพลาดในรายละเอี ยดบ้างก็สามารถแก้ไขและปรั บปรุ งได้ เพราะฉะนั้นในเรื่ อง
รายรับข้อที่ 1 ในเรื่ องรายรับ 31 สิ งหาคม 2553 ว่าเรารับมา 1,100 บาท แต่ทาไมรายจ่ายแค่ 378 บาท ณ 31
สิ งหาคม 2553 เป็ นตัวเลขอย่างนี้จริ งๆ คือ รายจ่ายของปี 2552 เรายังจ่ายไม่ทนั มีแต่รายการอยู่ในข้อ เราจะเห็น
ว่ า ที่ เ ราต้อ งกัน เงิ น เพราะว่ า รายรั บ เราเยอะ แต่ ร ายจ่ า ยมี แ ต่ เ รื่ องรายการอยู่ใ นข้อ แต่ ต ัว เลขจ่ า ยไปแค่
378,000,000 บาท ซึ่ งปี นี้ถา้ เราดาเนินการทันอย่างที่ผมเรี ยนว่าตั้งแต่ ตุลาคม เป็ นต้นไป เราจะไล่ไป เพราะปี ที่
แล้ว กุมภาพันธ์ เราถึงได้เริ่ มงาน เพราะนั้นสิ งหาคม เราจ่ายได้ไปแค่ 30 เปอร์ เซ็นต์ เท่านั้นเองเราถึงต้องกัน
เงินเป็ นจานวนมากนี้ คือตัวเลขจริ ง สาหรับเรื่ องเงินอุดหนุนปี 2554 ที่บอกว่า 252,000,000 บาท นี้ เป็ นตัวเลข
จริ ง ถ้าเราดูแผ่นที่เทียบไปข้อ ง. ท่านกิติพงศ์ฯ คงดูรายละเอียด จะเห็นว่าปี 2552 เราได้รับอุดหนุน
467,000,000 บาท แต่ว่าปี 2553 รับมาแค่ 85,000,000 บาท ลดลงเยอะเพราะเงิ นอุดหนุนจากรัฐบาลลดลง 30
เปอร์ เซ็ นต์ เพราะฉะนั้นมาปี 2554 เราตั้ง 252,000,000 บาท ครึ่ งหนึ่ งของปี 2552 เท่านั้นเอง เพราะฉะนั้น
ตัวเลขนี้ ก็เป็ นจริ งได้ครับท่าน ว่าเป็ นตัวเลขที่รัฐบาลจะอุดหนุนเพิ่มเติมมาให้ว่าปี 2553 เราได้มา 85,000,000
บาท ท่านดูขอ้ ง. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพราะฉะนั้นตัวเลขนี้เป็ นตัวเลขที่เราจะได้รับเพิ่มขึ้นก็จะเป็ นตัวเลขที่
จริ งก็ไม่ผิดพลาดอะไรไม่เป็ นการคาดเกินไป สาหรับสานักปลัดฯสาหรับรายจ่ายโบนัส 50,000,000 บาท ปี
2552 เราตั้ง 20,000,000 บาท ปี 2553 เราตั้ง 40,000,000 บาท พอปี 2554 เราเพิ่ มอีก 10,000,000 บาท ถ้าดู
ตัวเลขอย่างนี้ เราไม่ตอ้ งการหาเสี ยงกับข้าราชการเราต้องการให้ดูความเป็ นจริ ง ของการทางานว่าโบนัสของ
เราก็มีขอ้ ติงอย่างท่านกิติพงศ์ฯว่าเหมือนกันว่าทาไมเราตั้งโบนัสไว้ 50,000,000 บาท แต่ผมบอกให้ขา้ ราชการ
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ไปดู ของกระทรวงต่างๆ ปี นี้เขาได้ 2,000 บาท 3,000 บาท แม้แต่ของเราจะเป็ น .6 ของเงินเดือน แต่บางคนได้
ถึง 30,000 บาท 20,000 บาท มากกว่าของกระทรวงทัว่ ไป 6 เท่านะครับ ในขณะที่รัฐบาลเองกาลังจะพยายาม
ยกเลิกโบนัสขณะนี้ โดยไปเพิ่มเป็ นเงิ นเดื อนเพราะโบนัสไม่มีผลต่อการเพิ่มกาลังใจในการทางาน แต่อบจ.
ของเราถึงแม้จ่ายไป 40,000,000 บาท เราก็พยายามทา KPI เป็ นจังหวัดแรกในประเทศไทย เราตรวจสอบว่าถ้า
คุณไม่ทางาน 40,000,000 บาท คุณก็จะไม่ได้ หรื อได้ก็ได้ส่วนแบ่งน้อยเพราะฉะนั้น KPI ที่เราทาตรวจขณะนี้
เป็ นจังหวัดแรกในประเทศไทย ทางกรมหรื อแม้แต่ทางท้องถิ่นจังหวัดเองก็ยงั ชมว่าเราสามารถใช้เงินโบนัส
เพื่อกระตุน้ การทางานเพราะฉะนั้นเราเพิ่มอีก 10,000,000 บาท ก็อยู่ในเกณฑ์ที่เป็ นเหตุเป็ นผลที่ว่าข้างนอกมี
แต่จะลดลงแต่ของเราเพิ่มอีก 10,000,000 บาท ตามสัดส่ วนปี ที่แล้วเราเพิ่มจาก 20 เป็ น 40 เพราะเรามีครู เข้ามา
ที เดี ยว 1,000 คน จากข้าราชการเดิ มเป็ น 1,000 คน แต่ พ อปี 2554 ครู คงที่ แล้วข้า ราชการไม่เ พิ่ มแล้ว เมื่ อ
ข้าราชการไม่เพิ่มเงินเราเพิ่มอีก 10,000,000 บาท ก็จะเพิ่มให้กบั เจ้าตัวโดยตรง แต่อาจจะต่างสมัยก่อนที่เรามี
เพียงข้าราชการแค่ 500 คน ตั้งโบนัสให้ 20,000,000 บาท อาจจะได้คนละ 3 เท่าของเงินเดือน แต่เมื่อครู มาด้วย
แล้ว 2,000 คน พร้อมกันเราก็ถือว่าเป็ นการเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุ ข ซึ่ งข้าราชการอบจ. ทุกคนก็ยินดี ที่ได้เฉลี่ยสุ ขไป
ให้กบั ครู เพื่อให้ครู ทางานกับเด็กนักเรี ยนได้ดี เพราะฉะนั้นการตั้ง 40,000,000 บาท อยู่ในวิสัยทัศน์เป็ นจริ งได้
และสามารถกระตุน้ ให้เกิดงานได้ และปี 2554 เราตั้งเพิ่มอีก 10,000,000 บาท เพิ่มให้ตามเหตุตามผลของเงินที่
เราได้เพิ่มขึ้นขณะนี้ เพื่อจะได้มีเงินมาทาส่ วนอื่นนั้นก็ คือ เงินโบนัสที่เราได้ต้ งั ขึ้นนะครับ เรื่ องประชาสัมพันธ์
7,000,000 บาท ความจริ งเป็ นการอบรมสื่ อด้วย 300,000 บาท แต่จริ งๆ ทางสื่ อมวลชน วิทยุ โทรทัศน์ เรา
พยายามดูแลอย่างทัว่ ถึง ถึงแม้ว่าตัวเลข 300,000 บาท ที่ว่าจะน้อยไปนี้ ก็เป็ นเพราะกรรมการได้พิจารณาอย่าง
รอบด้านว่าให้ต้ งั รวมกันอยู่ 7,000,000 บาท ทั้งเอกสาร ทั้งอบรมสื่ อ สามารถเพิ่มเติมได้ เพราะฉะนั้นที่ท่าน
บอกว่าให้เพิ่มในการอบรมสามารถใช้หมวดนี้ร่วมกันได้ถวั จ่ายได้นะครับ เรื่ องรัฐพิธีผมเองเห็นด้วยอย่างยิ่งว่า
เรื่ องรัฐพิธีเราไม่เคยขาด ถึงแม้เราตั้งตัวเลข 500,000 บาท แต่เรามีงบกลางอย่าง เช่น ครบุรีที่จะรับพระองค์เจ้า
ขอทีเดียว 800,000 บาท เราก็จดั ให้หรื อศูนย์สามใบของปั กธงชัย พึ่งมาขอเมื่อวานอีก 1,700,000 บาท เราก็จดั
ให้ เพราะฉะนั้นอะไรที่เป็ นเกี่ยวกับสถาบัน หรื อปกป้ องสถาบันเราก็พร้อมเพียงแต่ตวั เลข เมื่อเวลาเราดูถา้ ไม่มี
เหตุการณ์อะไรเราตั้งไว้ขณะนี้ ถ้ามีสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็พร้อมที่จะดูตลอด ไม่เคยขาดแคลนตรงนี้ ก็สามารถปรับ
เงินอื่นมาช่วยได้ สาหรับเรื่ องกีฬาที่เราตั้งไว้ 17,000,000 บาท ท่านกิติพงศ์ฯบอกว่าอาจจะสู งไป แต่ปีนี้ เป็ นปี
แล้วที่ เราเป็ นเจ้าภาพของ 2 งาน นี้ พยายามเขม็ดแขม่และประหยัดที่ สุดนะครั บ คณะกรรมการครู ที่มาเป็ น
เจ้าภาพนักเรี ยนที่จะเกิดขึ้นเดือนหน้านี้จงั หวัดอื่นเขาจัดงาน ร้อยเอ็ด ศรี สะเกษ เป็ นเจ้าภาพครั้งนี้เขาเสนอมา
ทั้งหมด 24,000,000 บาท ของเราเป็ นงบปี 2553 ส่ วนหนึ่ ง งบปี 2554 ส่ วนหนึ่ ง ผมถามว่าทาไมสู งนักก็ได้
คาตอบว่า ที่ ร้ อยเอ็ด ขอนแก่ น เขาใช้ประมาณ 22,000,000 - 23,000,000 บาท เหมื อนกันของเราเพิ่ มอี ก
1,000,000 บาท เราเป็ นครั้งแรกที่จะเอาเด็ก 10,000 คน มานัง่ บนสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ซึ่ งเด็กของเราต้อง
ให้กิน ข้า ว ใส่ ชุ ด ชุ ด เขาก็เ อากลับ ไป เพราะฉะนั้นการตั้ง 17,000,000 บาท ไม่ สู งเลยเป็ นการประหยัด
เพราะฉะนั้นนี้ คือ กีฬา ที่เราจะเป็ นเจ้าภาพถึง 2 ครั้ง โดยใช้งบปี 2553 เป็ นส่ วนหนึ่ ง งบปี 2554 เป็ นส่ วนหนึ่ ง
แล้วยังมีกีฬารอบที่ 2 ที่เราจะเป็ นเจ้าภาพอีก คือ กีฬาย่าโม อบจ.เกมส์ ในวันที่ 20-30 มกราคม 2554 นะครับ
เพราะฉะนั้นตัวเลขนี้ไม่สูง สาหรับการตรวจสอบภายในผมเห็นด้วยเราตั้งให้อย่างเต็มที่ เพราะนโยบายเรา

-12-

โปร่ งใสอยู่แล้ว เพี ย งแต่ คณะกรรมการที่ ไ ด้พิจารณากันอาจเห็ นว่าให้ใช้จ่ายตามความจาเป็ น ถ้ามี เหตุ ผ ล
สามารถใช้งบกลางได้ เพราะจริ งๆ แล้วเรื่ องนี้เราจะต้องถูกตรวจสอบและตั้งคณะกรรมการประชุมจนดึกดื่น
สาหรับกิจการสภาที่จะมีการพัฒนาและไปร่ วมกัน ท่านกิติพงศ์ฯ ได้ติงว่าบอกไม่ทวั่ ถึง อันนี้ เป็ นเหตุการณ์ที่
ผ่านมาแต่ ปีต่อไปก็คงจะไม่มีเหตุการณ์เช่ นนี้ เกิ ดขึ้ นมาอีกครับ ผมคิ ดว่าคงบอกกันอย่างทัว่ ถึงไม่ได้ห่วงว่า
ท่านกิติพงศ์ฯ จะไม่ไป ผมอยากให้ไปครบกัน เพียงแต่ว่าบางครั้งอาจจะเป็ นบางกลุ่มของบางราย แต่ต่อไปนี้
จัดเป็ นภาพรวม 48 ท่านครับ ให้ใช้หลักอันนี้ แม้แต่การเรี ยกว่า ฝ่ ายเขา ฝ่ ายเรา ผมได้เรี ยนกับท่านประธาน
และท่านรองประธานสภา ไว้เราไม่อยากเรี ยกว่าไป มึงไป กูไป เขาไป เราจะเรี ยกเป็ นสายกฐิ น เหมือนกับกฐิ น
ที่เราจะทอด มันเป็ นสายที่เป็ นเรื่ องปกติ ความรู ้สึกนึกคิด แต่เรื่ องที่เป็ นสายกฐิ นเป็ นเรื่ องที่ช่วยกันหากองกฐิ น
เป็ นเรื่ อ งที่ ช่ วยกันท าบุ ญ เพราะฉะนั้น ไม่ ใ ช่ เ รื่ องของการแตกแยก อาจจะยังมี ส ายอยู่ เพราะความถนัด
ความชอบแบบ แต่วา่ ส่ วนลึกช่วยกันหากองกฐิน เพราะฉะนั้นวันนี้กเ็ ช่นเดียวกันเรายังมีสายงานอยู่ แต่ว่าเราจะ
คิดอะไรคิดถึง 38 คน ในเรื่ องกองแผนงานที่มีเรื่ องของแผนชุมชน 48 คน เราจะคิดถึง 48 คน ที่จะไปพร้อมกัน
ไปด้วยกัน เรื่ องแผนชุมชนขอให้ลดลงครึ่ งหนึ่ ง อันนี้ เป็ นงานที่ผวู ้ ่าราชการจังหวัดสั่งมา ที่กรรมการหมู่บา้ น
คือ ผูใ้ หญ่บา้ น ทาแผนชุมชนและไม่ได้รับการตอบสนอง สั่งมาให้ทาทุกอาเภอของอบจ. แต่ปี 2553 เราทาได้
อาเภอเดี ยว คื อ อาเภอโนนสู ง ส่ วนอาเภออื่ นๆ ยังไม่ได้ทาอี ก ทางกรรมการหมู่บา้ น คื อ กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น
อยากจะทาบ้าง เราก็ไม่สามารถที่ จะจัดงบประมาณไปได้เ ยอะ เราบอกว่าเราตั้งเผื่อไว้ เพื่ อสนองตอบต่ อ
นโยบายของรัฐบาล ของมหาดไทยโดยตรงว่าท้องถิ่นต้องช่วยสนับสนุนกรรมการหมู่บา้ น ซึ่ งเป็ นผูใ้ หญ่บา้ น
เป็ นองค์กร องค์กรหนึ่ ง แต่ ไม่มีงบประมาณสนับสนุ น เพราะฉะนั้นเราจึ งตั้ง 3 นโยบาย เป็ นทิ ศทางของ
กระทรวงมหาดไทย ซึ่ งเขาให้ต้ งั อย่างน้อยอาเภอละ 1,000,000 บาท แต่เราขอตั้งขนาดนี้ เพื่ อสมมาพาควร
ขนาด 7,000,000 บาท เพื่อสนองต่อนโยบายซึ่ งเป็ นมหาดไทยที่ดูแลเราอยู่ดว้ ยแล้ว ในการทาแผนชุ มชน ใน
เรื่ องของกองคลัง การอบรมผูป้ ระกอบการอันนี้ตอ้ งขอบคุณที่ได้ทราบตรงนี้ เราได้รับรางวัลจาก ฯพณฯ ท่าน
นายกรัฐมนตรี ในการมีงานเด่น คือ การเก็บภาษีน้ ามัน ด้วยสภาแห่งนี้ อนุมตั ิได้ลดจาก 4.54 สตางค์ มาเป็ น 1.5
สตางค์ /ลิตร เพิ่มขึ้นปี ละ 1 สตางค์ 3 ปี และสิ้ นสุ ดที่ 3.5 สตางค์ ทาให้รายรับเราเดิม 3 สตางค์ เมื่อเราเก็บ 4.54
สตางค์ แต่มีรายรับเพียง 3,000,000 บาท แต่เมื่อเราลดลง 1.5 เราสามารถเก็บได้ปีแรกเกือบ 6,000,000 บาท
เพราะฐานการเก็บมากขึ้นจาก 200 ราย กลายเป็ น 6-700 ราย จนกระทัง่ ปัจจุบนั นี้เราสามารถเก็บได้ 17,000,000
บาท นี้คือ ตัวอย่างที่ทอ้ งถิ่นจะต้องพึ่งตนเอง เก็บภาษีตนเอง ให้ได้จึงได้รับรางวัล แล้วให้ไปนาเสนออีกหลาย
เวที ที่จะกระทาเช่นนี้ สาหรับผูป้ ระกอบการผมเห็นด้วยอย่างยิ่งว่า ไม่ใช่มาอบรมแล้วก็มารับรางวัล เพราะจะ
เป็ นการสร้างชมรมให้เข้มแข็ง อันนี้ ก็จะรับไปต่อยอดมากกว่าการอบรมจะได้ทากับโรงแรม จะได้ทากับเรื่ อง
ภาษี VAT จะได้ทากับบุ หรี่ ที่ เป็ นเรื่ องที่ เราจะต้องเก็บเพิ่ มให้ได้ต่อไปเป็ นหน้าที่ ของกองคลัง เรื่ องกอง
ทรัพยากร ตารวจบ้าน ต้องอยูใ่ นหมวดของกองทรัพย์ ความจริ งกองทรัพย์ ตั้งชื่ อว่ากองทรัพยากรก็จริ ง แต่ใน
งานอื่ นที่ ยงั ไม่มีกองเฉพาะแฝงอยู่ดว้ ย คื อ ผังเมือง ด้านหนึ่ ง และบรรเทาสาธารณภัย คื อ ปภ. ป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย หรื อการดูแลความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของหมู่บา้ น เพราะฉะนั้นถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่ อง
เหล่านี้อยูใ่ นเรื่ องของกองทรัพย์ ดังนั้น ตารวจบ้าน เป็ นหมวดหนึ่ง
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เรื่ องตารวจบ้า นอี กเหมื อนกันครั บ เนื่ องจากท่ า นผูบ้ งั คับการตารวจ ท่ านพลตารวจตรี ฉัตรกนก ท่ านได้
สนับสนุนแล้วให้มีการดาเนิ นการประสานงานตลอด ยอดเดียวเท่านั้นไม่มียอดอื่นยอดนี้ 5,000,000 บาท
ท่ า นขอมา 7,000,000 บาท ท่ า นสมาชิ กสภาผูท้ รงเกี ย รติ เราก็ข อต่ อรองกับ ท่ า นว่า เนื่ องจากมี ภารกิ จอื่ น
เพราะฉะนั้นเหลือ 5,000,000 บาท ยังไม่พอกับความต้องการ และตารวจบ้านผมเข้าไปหมู่บา้ นครั้งใดเขาบอก
ว่าทาไมให้แค่อบรม อยากได้ชุด อยากได้ค่าตอบแทน แต่เราไม่สามารถจัดให้ได้ เพราะฉะนั้น 5,000,000 บาท
ยังไม่พ อเพี ยงกับการดาเนิ นงานที่ ท่านผูบ้ งั คับการได้ติด ต่ อและประสานงานกันมา และผมคิ ดว่าเราเองก็
ร่ วมงานประสานงานกับตารวจเราจัดเพียง 5,000,000 บาท ก็น่าจะเป็ นการที่พอเหมาะพอควร ที่จะทางานด้าน
ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย และก็จาเป็ นต้องอยู่ในหมวด กองทรัพย์ เพราะมันเป็ นแขนงงาน ป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย สาหรับพลังงานนั้นไม่ตอ้ งห่ วงเลย เราเป็ นอบจ.ที่ทางานเรื่ องพลังงานมากที่สุด เรามีศูนย์
พลังงานอยูท่ ี่วงั น้ าเขียว ขณะนี้ผลิตเอทานอลได้ดว้ ยตัวเองด้วยเครื่ องมือของชุมชนและปรับรถมอเตอร์ ไซค์ไป
ประมาณ 50 คัน ที่วงั น้ าเขียวเป็ นตัวอย่างท่านสจ.ชุณห์ ยืนยันได้ และรถของเรา 3 คัน ใช้ E85 เพื่อปรับให้ใช้
เป็ นตัวอย่าง เพื่อจะทางานโรงไฟฟ้ าชี วมวลกาลังจะเกิดขึ้น เซ็นต์สัญญาไปแล้ว ที่ อาเภอครบุรีจะใช้พลังงาน
แก๊ซ และเนื่องจากที่เราจัดตั้งพลังงานลมที่โรงเรี ยนเตรี ยมอุดม เพราะที่โคกกรวดอยากจะเรี ยนพี่นอ้ งทราบว่า
เราจะเป็ นอบจ.ปาร์ค หรื ออุทยานแห่งการเรี ยนรู ้ ณ ที่น้ นั เรากาลังจะย้ายไปตั้งที่ใหม่ตรงนั้นเหลือขั้นตอนเดียว
คื อ ที่ ดิน ประชุ มกรรมการงวดหน้าก็จบ เราไปตั้งอบจ.ที่ น้ นั อุทยานแห่ งการเรี ยนรู ้ ก็จะมี เรื่ องของท้องฟ้ า
จาลองสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา จะเสด็จมาว่างศิลาฤกษ์ในวันที่ 25 ตุลาคม 2553 นี้ เราจะมีศูนย์แห่ งการ
เรี ยนรู ้หอ้ งสมุดมีชีวิต โคราชจาลอง อควาเรี ยม (ทะเลโคราช, สวนไดโนเสาร์ ต่างๆ ) เพราะฉะนั้นตรงนั้นเป็ น
แหล่งพักผ่อนอีกจุดหนึ่งที่เราวาดฝันไว้ รวมทั้งสวนลุมโคราช ซึ่ งทางอบต.โคกกรวด มีที่ดินฟรี อีก 80 ไร่ ก็จะ
เป็ นที่นงั่ พักผ่อน เพราะฉะนั้นเมื่อคนไปเราอยากให้เห็นพลังงานทดแทนมีรูปแบบอย่างใดบ้าง เพราะฉะนั้น
เป็ นเพียงการสาธิ ตให้เห็นว่าโลกของเรามันร้อน เพราะนั้นพลังงานทดแทนเกิดขึ้นมีสิ่งใดบ้าง 1,600,000 บาท
เป็ นเพียงการสาธิ ตให้เห็นไม่สามารถเข้ามาใช้ได้เต็มที่ น่าจะเป็ นการวาดรู ปแบบหนึ่ งเมื่อคนไปตรงนั้นแล้วก็
น่าจะเรี ยนรู ้สิ่งต่างๆ เรี ยนรู ้เรื่ องพลังงานทดแทนด้วยก็คือ เรื่ องกังหันลม นี้กเ็ ป็ นสิ่ งที่จะเกิดขึ้นในโคราชเราทา
เป็ นตัวอย่าง สาหรับพื้นที่สีเขียวก็ไม่ตอ้ งเป็ นห่ วงเราได้ประสานงานกับคุณกิติพงศ์ ชื่ อเดียวกันที่เป็ นหัวหน้า
ศูนย์อยู่ขณะนี้ และท่านได้ขอเรื่ องพันธุ์ไม้ตน้ ไม้ และเป็ นครั้งแรกที่ เราจะสนับสนุนและเสริ มงานก็จะขยาย
การปลูกต่อเช่นเดียวกันเพราะผมเองได้ต่อสู ้เรื่ องลดโลกร้อนตลอดการปลูกต้นไม้ก็เป็ นเรื่ องหนึ่ ง สาหรับกอง
ช่างหลังฝนถนนดีท่านคงหายห่ วงได้ กองช่ างจะเป็ นยุคที่ปฏิรูปอย่างวันจันทร์ น้ ี เราขอประชุ มทั้งวัน เพื่อให้
เครื่ องจักรออกทางานได้ ชุ ดอย่างที่ ผมเรี ยนแล้วว่าเรามี 5 เรื่ องที่ เราจะทาไปพร้อมกันคื อ เรื่ องที่ 1 หิ นคลุก
ต้องมีชุดทางาน 16 ชุด พร้อมกันวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 เราจะเช่าเราขอเป็ นเครื่ องจักร เครื่ องกล ที่สจ.อยู่
ในพื้นที่ได้ช่วยด้วย ชุดที่ 2 ซ่ อมลาดยางที่ เป็ นหลุม ชุ ดที่ 3 ชุดลาดยางที่ เสี ยมากให้ร้ื อใหม่ ชุ ดที่ 4 เป็ นงบที่
เสนอต่อปั ญหาของ สจ.เอง ครั้งละเล็กครั้งละน้อยหรื อจะทาใหม่ แล้วเรื่ องที่ 5 ที่ เรากาลังทา คือ โครงสร้าง
พื้นฐาน ตัวอย่าง อย่างโนนแดงสะพาน 7,000,000 บาท ไม่มีงบทาสักครั้งหนึ่ งแต่จะเอางบอบจ.ไปไม่ได้ หรื อ
ของท่านสจ.วนิดา ที่ตอ้ งการทาถนนไปสัก 10,000,000 บาท งบสจ.ไม่มีครับ งบส่ วนกลางเหมือนกัน ต้องเป็ น
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โครงสร้างใหญ่ๆ ของทุกอาเภอ เราจะเตรี ยมใช้วิธีเงิ นกู้ คื อ เป็ นถนนตัวอย่างแอสฟาลสติ ก นี้ เป็ นแบบที่ 5
เป็ นการคิดร่ วมกันระหว่างสจ. และฝ่ ายบริ หาร สจ.ไปหาปัญหามา และฝ่ ายบริ หารก็จะไปดูวา่ อะไรที่เกิด
ประโยชน์ ก็เป็ นเรื่ องที่ 5 เพราะฉะนั้นกองช่างจะทา 5 เรื่ องนี้ จึงตั้งงบประมาณไว้พอเพียงทั้งเรื่ องการเช่ารถ
การดาเนินการ 5 เรื่ องและการปฏิรูปในกอง เพื่อจะให้ทาเรื่ องนี้ให้ได้น้ ีกค็ ือ งานที่เราตั้งไว้ที่กองช่าง เพื่อให้
เป็ นจริ งเป็ นจัง เพราะฉะนั้นขณะนี้ พื้ น ที่ ก าลัง รอ ผมก็ เ รี ย นว่ า ให้ร ออี กสัก นิ ด หนึ่ ง หลังฝนจริ งๆ เดื อ น
พฤศจิกายน เป็ นต้นไป จะมีเครื่ องจักรดาเนินงานอย่างเต็มพื้นที่ 1 ชุด ต่อ 2 อาเภอ ถ้าอาเภอใหญ่อาจจะเพิ่มไป
และกรอบของสจ.เองที่จะต้องมาดาเนิ นการเราก็จะทาให้เร็ ว เราก็จะแก้ปัญหาได้อย่างพร้อมเพรี ยง ส่ วนทาง
กองการศึ กษา บ้านย่าโม นี้ ไม่ไ ด้ทิ้งแต่ เป็ นเรื่ องที่ ยากมากขณะนี้ ที่เรากาลังทา เราตั้ง 100,000 บาท เพี ย ง
การศึกษาแต่งบที่ ใช้ส่วนใหญ่มีมูลนิ ธิย่าโมก็พร้อมที่ จะมาช่วยและกรรมการ เนื่ องจากผูว้ ่าได้เปลี่ยนไปเรื่ อย
ตอนที่ต้ งั กรรมการเสร็ จ ต้องไปซื้ อที่ดินเตรี ยมการแต่เราไม่ได้ทิ้งไปไหนกาลังประสานงาน และให้เกิดการทา
เพราะ 100,000 บาท เพื่อการศึกษาเท่านั้น เรายังไม่ทิ้งโครงการนี้ยงั ทาอยู่ เรื่ องอบรมต่างๆ ผมยอมรับว่ามีเยอะ
จริ งแต่ไม่ใช้เยอะเฉพาะปี นี้ ที่วา่ เป็ นโอกาสของนายกฯ ที่วา่ อบรมพระ อสม. เณร แม่ชี ยังเหลืออีก หมอ ลิเก ก็
ไม่อบรมครับลูกจ้างไม่อบรมจริ งๆ อบรมคนต้องอบรมหมด อย่างเกษตรความรู ้คือปั ญญา ความรู ้เรื่ องที่เข้าไป
ทางาน ไม่ใช่ อบรมเพื่อหาเสี ยงยืนยันครับ อบรมเพื่อให้เขามี อาวุธที่ เข้าไปทางาน อสม.ของเราจ่ายไป 600
บาท/เดือน ถ้าจ่ายโดยเขาไม่มีอาวุธไปทางานไข้เลือดออกตายไป 10 ราย ป่ วยไป 4,000 บาท เกษตรเพลี้ยแป้ ง
ลง งบเกษตรไม่มี ผูส้ ู งอายุเราตั้งกองทุนให้เขาแล้ว แต่เขาจะบริ หารอย่างไร เพราะฉะนั้นผมคิดว่าทุกคนเป็ น
ทรัพยากรที่สาคัญที่สุด เพราะฉะนั้นอันนี้ ยืนยันผมจะนาเรี ยนให้ท่านสจ.ทุกพื้นที่ ที่มีช่วงอบรมให้ทราบเข้า
มาร่ วมการอบรม แล้วดูกระบวนการอบรมของเรา นายกฯ เองก็ยงั ไม่เคยพาคนไปดูงานให้ดูแบบผิวเผิน ไม่เคย
ไปทางานที่อยู่นอกพื้นที่ของตนเอง หรื อไม่ทาแบบฉาบฉวยแต่เราทาเพื่อคุณภาพของงานจริ งๆ เพราะฉะนั้น
งบอบรมแต่ไม่ถึง 100,000,000 บาท นะท่านครับทั้งหมดที่เสนอตามสัดส่ วนของการเพิ่มทรัพยากรมนุษย์ ที่
เขาจะมีอาวุธไปทางาน อย่างอสม. 50,000 คน ทาอย่างไรให้ได้ 600 บาท ที่เขาได้เพราะเป็ นงบของอบจ. เงิ น
อุดหนุนของอบจ. ให้เขาไปทางานเป็ นหน้าที่ของเราให้เงินเดือนเขาแล้ว ถ้าไม่ให้อาวุธเขามันก็สูญเปล่า แต่เรา
เองเงิ นอบรมนี้ ไ ปต่ อยอดอี ก 300,000,000 กว่า บาท ที่ เป็ นเงิ นเดื อนอสม. แต่ เป็ นหมวดอุด หนุ นเดื อนละ
92,000,000 บาท ไปอีกประมาณ 700,000,000 บาท ให้มีคุณภาพให้มากที่สุดนั้นต้องเป็ นอาวุธให้เขาก็อยากจะ
เรี ยนให้ทราบ ส่ วนห้องเรี ยนการศึ กษาตรงกันอยู่แล้วที่ พี่นอ้ งอบจ. สจ.ได้ช่วยพัฒนาโรงเรี ยนก็จะได้ทาต่อ
ส่ วนงานวัฒนธรรมนี้ เป็ นงานที่ เราได้ต้ งั ไว้ต้ งั แต่ ตน้ ปี ผมเรี ยนว่างานวัฒนธรรม ศาสนาและประเพณี และ
ท่องเที่ ยวอยู่หมวดเดี ยวกัน และไม่ได้จ่ายตามเขตของสจ.และไม่ได้ตามจานวนสจ. แต่จ่ายตามความจาเป็ น
ของพื้นที่ โดยให้ศูนย์ประสานงานเป็ นพระเอกที่จะพิจารณาเข้ามากับวัฒนธรรมอาเภอ นั้นคือไม่มีกรอบตาม
สิ ทธิ หรื อกรอบปัญหาของสจ.ที่จะได้คนละ 300,000 บาท อันนี้ ไม่มีเป็ นกรอบ เรื่ องวัฒนธรรมต่อไปนี้ จะเป็ น
เรื่ องของความจาเป็ นของพื้นที่ ว่าเขามีงานอะไรเราจะทาตามนั้น โดยทางอบจ.ได้ประชุ มกับฝ่ ายบริ หารได้
ประชุมงบประมาณกันให้พิจารณาดูว่างานนั้นเป็ นประโยชน์ประชาชนไหม งานนั้นมีคนร่ วมมือมากไหม มี
ท้องถิ่นเข้ามาร่ วมแชร์ งบประมาณด้วยมากไหม งานนั้นให้เกี ยรติ อบจ.ไหม เราให้ความสาคัญกับตรงนี้ ให้
เกียรติอบจ.หมายความว่าผูจ้ ดั งานนั้นเห็นความสาคัญของอบจ.หรื อไม่ ที่วา่ เป็ นเงินของอบจ.เข้าไปจ่าย แต่ถา้
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ไม่เห็นความสาคัญเราคิดว่าเหมือนกับไม่มีชื่ออบจ.อยู่ ไม่ใช่จาเป็ นต้องนายกฯ ต้องไปจัดงานแต่การขึ้นป้ าย
การประกาศความรู ้สึกนึกคิดของอาเภอ ให้ศูนย์ประงานเป็ นพระเอกเป็ นหัวหน้าส่ วนระดับอาเภอที่จะสามารถ
ชี้ งบประมาณเท่าไรก็ได้นะครับ เพราะฉะนั้นเป็ นสิ ทธ์เป็ นอานาจของศูนย์ประสานที่ เขาอยู่ที่อาเภอเขารู ้ดีว่า
งานไหนมีความจาเป็ นและสาคัญก็จะจัดตามนั้น ไม่ใช่จดั ตามกรอบอาเภอเพราะอาเภอใหญ่อาเภอเล็กอาเภอ
แตกต่างวัฒนธรรมแต่ละแห่ งก็มีความเห็นแตกต่างกันไป เพราะฉะนั้นกรอบวัฒนธรรมจึ งเป็ นเรื่ องของศูนย์
ประสานที่ดูตามความสาคัญที่อบจ.เองได้แบ่งงานว่าประเพณี ท่องเที่ยวเป็ น 3 ระดับ ระดับ 1 อบจ.จัดเองในตัว
เมืองเหตุที่งานแห่เทียนเราไม่จดั เพราะมีคนจัดแล้ว เพราะฉะนั้นเราก็ต้ งั เป้ าไปคุยกับท่านนายกเทศมนตรี นคร
นครราชสี มาว่าเราจะแบ่ งกันจัดอย่างไร หรื อคุ ยกับส่ วนอื่นอย่างเช่ นแห่ เที ยนเขาจัดแล้วเราไม่จดั หรื องาน
สงกรานต์เขาจัดตรงนี้เราเสริ มตรงไหน หรื องานลอยกระทงถ้าเขาจัดใหญ่ เราก็เสริ มเราจะจัดเสริ มส่ วนขาดไม่
เป็ นการแข่งขันกัน ไม่เป็ นการแย่งกันแต่เป็ นการเสริ มที่จะทาให้งาน ให้คนโคราชได้เลือกในเส้นทางที่มากขึ้น
นะครับ เพราฉะนั้นมีงานที่เราจัดเองประมาณมี 3 – 4 งาน ในตัวเมือง ประเภทที่ 2 งานที่อบจ.ไปจัดที่อาเภอ
แต่ เป็ นนามของอบจ.หรื ออบจ.เป็ นพระเอก แต่ ว่างานนั้นถื อว่าเป็ นงานระดับอาเภอ งบประมาณก็จะเป็ น
จานวนหนึ่ง ประเภทที่ 3 คือ งานที่จดั ที่อาเภอเรา เพียงให้ศูนย์ประสานเป็ นผูพ้ ิจารณาและเราส่ งคนไป เพราะ
งานวัฒนธรรมประเพณี ทุกชิ้นในอาเภอ ขณะนี้ เราจะต้องมีคนของเราเข้าไปร่ วมประชุมพิจารณาด้วย ไม่ใช่
โยนเงิ นแล้วก็ปล่อยไป นี้ ก็คือการพิจารณาตามความจาเป็ นและเหตุผลในเรื่ องของวัฒนธรรมและประเพณี
ส่ วนโครงการของเราที่ ที่ไม่มีปืนก็เล่าแล้วก็เป็ นสิ่ งที่ดีที่จงั หวัดของเราไม่เหมือนจังหวัดสมุทรปราการ แต่ถา้
สมุทรปราการเขารู ้เรื่ องนี้กอ็ าจจะฟ้ องร้องก็ได้นะครับ ถ้าเป็ นเรื่ องจริ ง เราก็เป็ นบทเรี ยนอุทาหรณ์ไว้ว่าของเรา
มีแต่ความสมานฉันท์มีแต่ความรักและความปรองดองและผูกพันเป็ นนิมิตหมายที่ดี ที่จะได้ให้โอกาสให้เราได้
เรี ยนรู ้และศึกษาทางานไปพร้อมกัน ขอขอบคุณครับ
ประธานสภา อบจ.นม. เชิญท่านกิติพงศ์ฯ ครับ
นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท กราบเรี ยนท่านประธานครับ นิดเดียวครับในส่ วนที่ผมเรี ยนเรื่ องงบประมาณ 1,115,000,000 บาท
ส.อบจ.เมือง เขต 1
และใช้จ่าย 378,000,000 บาท และท่ า นนายกฯได้กรุ ณาบอกว่าเราได้กนั งบประมาณไปแล้ว ถูกต้องครั บ
ประเด็ นของผมคื อ อยากให้เ ขี ย นประเด็ น ไว้เ พิ่ ม เติ ม ให้ม ัน ชัด เจนเวลาคนมาอ่ า นเห็ น ท าไมฉัน เห็ น แค่
378,000,000 บาท เพราะทุกคนไม่เข้าใจเหมือนเราถูกไหมครั บ เพราะไม่รู้ว่าสภากันงบประมาณหรื อเปล่า
ฉะนั้นหมายถึงประสิ ทธิ ภาพถ้าอีก 700,000,000 บาท ใกล้เคียงกับตัวเลขที่ได้ 1,115,000,000 บาท นี้ คือสิ่ งที่
ผมต้องการ ขอฝากท่ านนายกฯ ไปด้วย อี กประเด็นที่ 1 ฝากอี กสักเรื่ องหนึ่ ง ก็คือ โครงการอบรม อสม.
30,000,000 บาท 185 รุ่ นๆ ละ 300 คน ผมก็สนับสนุ นครั บไม่มีปัญหาครั บ แต่อยากจะฝากเรื่ องวิธีการทา
เพราะครั้ งที่ แ ล้วท่ านนายกฯจาได้ไหม ท่ า นนายกฯไปที่ อาเภอสู งเนิ นผมก็อยู่กบั ท่ า นด้ว ย แต่ วิธีการของ
เจ้าหน้าที่ ผมคิ ดว่าไม่ถูกต้องใช้วิธีเอาเงิ นใส่ ถุงพลาสติ กแล้วเดิ นแจกชาวบ้าน ผมว่าไม่ใช่ วิธีการอบรมถ้า
ลงทะเบียนจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงก็รับไปถูกต้องเซ็นชื่อไป แต่ไม่ใช่ถือซองเงินแล้วก็เดินแจกมันเป็ นภาพว่าเอาเงินไป
แจก ฉะนั้นฝากเรื่ องนี้ดว้ ยนะครับไม่ควรจะเกิดขึ้น ประเด็นที่ 2 ในการอบรมบางอาเภอที่มีการร้องเรี ยนอบรม
จริ งไม่จริ งนายกฯ ควรไปดูหน่อยนะครับ ว่าเข้าอบรมจริ งอย่าเสนอมาว่าไม่ได้อบรมมันจะมีปัญหามีหลาย
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ประธานสภา อบจ.นม
นายก อบจ.นม.

ประธานสภา อบจ.นม.
นางวนิดา เสตะปุตตะ
ส.อบจ.เมือง เขต 5

อาเภอ เพื่อนผมมาเล่าให้ฟังว่ามีอบรมแต่ไม่ได้อบรม แล้วมีบุคลากรที่ คนรู ้จกั มาเล่าให้ผมฟั งว่าไม่ได้อบรม
ฉะนั้นฝากเรื่ องด้วยนะครับกลัวว่าจะเสี ยภาพพจน์กบั อบจ.กับท่านนายกฯ ขอบคุณครับ
เชิญท่านนายกฯ ครับ
เป็ นเรื่ องต่อเนื่องกัน ขอบคุณครับเรื่ อง 1 เรื่ อง ค่าใช้จ่ายจริ งผมเองก็เห็นด้วยกับท่านสจ.กิติพงศ์ฯ ว่าช่วยเขียน
ให้ขยายชัดเจนหน่อยได้ไหมกองแผนฯ ต้องนามาอ่านก่อน ว่าทาไมรับ 1,115,000,000 บาท ใช้แค่
375,000,000 บาท ทางกองแผนฯ เขาเอาหนังสื อมาให้ดูเลยฟอแมตของกรมฯส่ งมาให้เขียนแค่น้ ี เพราะฉะนั้น
เป็ นเรื่ องของฟอแมตที่ ให้เขี ยนแค่น้ ี วันนี้ ท่านรองปลัดฯมาต้องให้ไปแก้ไขฟอแมตซึ่ งผมบอกว่าต้องอธิ บาย
คนเขาถึงจะเข้าใจรับจริ งจ่ายจริ ง และไม่มีตวั เลขต่อ เพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากดูรายละเอียดให้ดูแผ่นที่เสริ มไป
นะครั บ ว่าเป็ นลักษณะอย่างไรเพราะอ่านดูตรงนี้ อาจจะไม่เข้าใจได้ เพราะว่าผมเองให้ไปขยายความแต่ว่า
ฟอแมตของกรมเข้าเขี ยนเป็ นตัวหนังสื อมาแล้วให้เติ มช่ องว่าง เราก็เสนอมาอย่างนี้ ทุกปี ถ้าไม่เข้าใจอาจจะ
แก้ไขฟอแมตต่อ เพื่อจะทาความเข้าใจในเรื่ องฟอแมตการนาเสนอตัวเลขอันนี้ นะครับ เป็ นตัวเลขของกรมฯ ที่
จะทาให้ทา ส่ วนเรื่ องอบรมอสม.ขอเรี ยนให้ทราบว่าทั้ง 2 ข้อ ที่ท่านพูดนั้นไม่ได้เกิดจากงบยอดนี้ และก็ไม่ได้
เกิดจากนายกอบจ.ครับ ถ้านายกอบจ.จะอบรมคือจัดอบรมที่ส่วนกลาง งบที่ อบรมไปทุกวันที่ต้ งั งบประมาณ
ครั้งนี้ ไม่ได้ไปอบรมที่อาเภอนะครับ แต่การอบรมที่อาเภอนั้นเป็ นบทบาทของส.อบจ.ที่จะมาช่วยกันกับศูนย์
ประสาน เพราะฉะนั้นถ้ามีสิ่งที่ไม่ถกู ต้องหรื อยังทาให้คนอื่นเข้าใจผิดต้องช่วยกันแก้ไขต่อไปครับ
เชิญท่านวนิดาฯ ครับ
เรี ยนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผูท้ รงเกียรติ ดิฉนั ขออนุญาตมีอยู่ 2 เรื่ องนะคะ เรื่ องแรก คือ เห็นด้วยกับงบ
รัฐพิธีกบั ท่านสจ.กิติพงศ์ ได้พูดไปแล้วในเบื้องต้นนะคะ คิดว่าควรจะตั้งไว้เยอะกว่านี้ จะได้เพียงพอ เพราะว่า
ในปี 2554 พื้นที่ของสจ.วนิ ดาฯ เองทุกปี เลยก็ว่าได้ เมื่อสมัยที่แล้วดิฉนั ก็ได้รับเสด็จอยู่ที่ตาบลไชยมงคล เป็ น
การรั บเสด็จครั้ งนั้นฉุ กระหุ กมากเนื่ องจากว่า ถนนหนทางที่ อยู่ในวัดไชยมงคลไม่ เรี ยบร้ อยนะคะ และอี ก
หลายๆ อย่างที่ ไม่ได้รับความร่ วมมือทาให้การทางานไม่สะดวก ครั้ งนี้ ก็ขอเสนอว่าในปี 2554 โครงการที่
สาคัญที่สุด ต.หนองระเวียงที่จะเกิดขึ้นศูนย์พนั ธุ กรรมพืช พันธุ กรรมสัตว์ ที่พระเทพจะเสด็จในปี 2554 ได้มี
การประชุ มในเบื้ องต้นหลายครั้ง ดิ ฉันเป็ นสจ.ในพื้นที่ หลายครั้งที่ เชิ ญทางอบจ.แต่ทางอบจ.ก็ได้มอบหมาย
ตัวแทนไปประชุ ม ดิ ฉันเองไม่เคยได้ไปประชุ ม แต่ หลังจากการประชุ มแล้วจะมี การปรึ กษาภายในท้องที่
ท้องถิ่ น ดิ ฉันจะได้ร่วมประชุ มทุกครั้ง เนื่ องจากจะให้ติดตามสถานการณ์ ของอบจ.ที่ ได้เสนอโครงการไป
หลายๆ อย่าง ขอฝากไปยังท่านประธานสภาผ่านไปทางผูบ้ ริ หารเกี่ยวกับโครงการปี 2554 ที่ส่วนพระเทพฯ นะ
คะ ในเบื้องต้นได้รับงบจากสานักพระราชวัง 400,000,000 บาท สร้างพิพิธภัณฑ์ สร้างถนน สร้างไฟฟ้ า และ
หอประชุม ยังมีโครงการอีกหลายๆ อย่างที่จะต้องดาเนิ นการ เช่น ปรับภูมิทศั น์ 2 ฝั่งทาง เพราะว่าถนนเส้นนี้
เป็ นถนนของ อบจ.ซึ่ งดิ ฉนั ได้ซ่อม 2 ครั้งแล้วสมัยทางท่านรองนายกกิตติ ฯ ได้ทาไป 2 ช่ วงๆ ละ 2,000,000
กว่าบาท แต่ช่วงนี้ เห็น อบจ.ไปซ่ อมก็ตอ้ งขอกราบขอบพระคุ ณท่านนายกฯ นะคะ แต่อยากให้มีการเตรี ยม
ความพร้ อมในปี 2554 เราจะจัดสรรสิ่ งใดให้กบั โครงการหลวงที่ พระเทพฯ จะเสด็จในปี 2554 นี้ และอี ก
โครงการ 1 ที่ เกิ ดในพื้นที่ ของดิ ฉันเช่ นกันนะคะ ตาบลสุ รนารี พิพิธภัณฑ์ ไม้กลายเป็ นหิ นทราบว่าจะมีการ
ประชุม โดยส่ วนพระองค์ของพระเทพฯ ท่านเชิญชิ้นส่ วนฟอสซิ ลทัว่ ประเทศมาประชุมที่พิพิธภัณฑ์ไม้
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ประธานสภา อบจ.นม
นายก อบจ.นม.

กลายเป็ นหิ นแห่ งนี้ และดร.ประเทือง ได้ทาเสนองบประมาณมา ซึ่ งวันนี้ ดิฉนั ก็ได้รับจดหมายมาจากท่านดร.
ประเทื อง เป็ นจดหมายน้อยเรี ยนสจ.วนิ ด า ช่ วยติ ดตามงบประมาณการก่ อสร้ า งรั้ วและพื้ นคอนกรี ต ที่ จัด
เตรี ยมการในการรับเสด็จในปี 2554 เช่นกันนะคะ ก็ขอฝากผ่านทางท่านผูบ้ ริ หารช่วยพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะ
คะ และอีกเรื่ อง 1 ที่ผา่ นมาเรื่ องน้ าท่วมเป็ นการท่วมซ้ าซากที่ ต.หนองบัวศาลา เป็ นพื้นที่ของดิฉนั เช่นกัน และ
พื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนตั้งแต่ ต.หนองบัวศาล มาแล้วก็เป็ น ต.หนองระเวียง และต.หัวทะเล ซึ่ งเป็ นพื้นที่ที่
ดิ ฉันรับผิดชอบตามที่ ได้มีการประชุ มใช้โครงการงบประมาณถึ ง 100,000,000 บาท ดิ ฉันต้องเป็ นสจ.อี ก
4 สมัย ถึงจะช่วยแก้ปัญหาได้ เพราะฉะนั้นต้องขอฝากท่านนายกฯนะคะ ดิฉนั เป็ นผูห้ ญิง ตัวไม่ใช่เล็กนะคะแต่
ใจใหญ่เวลาน้ าท่วมท่านนายกฯ ก็ทราบ นายกฯ ขับรถผ่านไป สจ.หมู ก็โบกมือให้ดูน้ ามันท่วมจะถึงคออยู่แล้ว
ขากลับนายกฯ ก็ขบั รถผ่านอีกสจ.หมูก็ได้ยกมือบอก น้ าท่วมซ้ าซากนะคะ และก็โครงการรับเสด็จอีก 2
โครงการที่ ต.หนองระเวียง ต.สุ รนารี ขอบคุณมากค่ะ
เชิญท่านนายกฯ ครับ
กราบเรี ยนท่านประธาน และสมาชิ กครับ จะได้เห็นปั ญหาร่ วมกันและช่ วยกันสาหรับของท่านสจ.วนิ ดาฯ นี้
เป็ นเรื่ องที่ น่าเห็ นใจเพราะมีหลายเรื่ อง น้ าท่วมก็เป็ นอีกปั ญหาซ้ าซากจริ งๆ นะครั บตรงหมู่บา้ นจามจุรี เคย
ประชุมร่ วมกันต้องกันงบเป็ น 100,000,000 บาท ถ้าแก้ปัญหาที่ ตน้ เหตุจริ ง ต้องแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็ จ ก็คือ
ชลประทาน กรมทางหลวง อ่างแก้มลิง ค่ายทหาร เทศบาลนคร อบจ. และอบต. ที่เกี่ยวข้อง นี้ ก็คือตัวอย่างของ
ปัญหาถ้าจะทาเบ็ดเสร็ จงบประมาณเกือบ 100,000,000 บาท หรื อจะไปแก้ปัญหาเรื่ องของสมเด็จพระเทพฯ ที่
จะเสด็จสวนพฤกษ์ชาติ รุ ขชาติ อันนี้ ใช้งบทาถนนเส้นนั้นกาหนดประมาณ 10,000,000 บาท หรื อเรื่ องไม้
กลายเป็ นหิ น ที่ ท างราชภัฏ ขอมา อย่า งราชภัฏ เองหน่ ว ยศึ กษาไม่ ใช่ ม หาวิท ยาลัย เดี ย ว ขอเพี ย งโคราชก็
2,000,000 บาท ขอเรื่ องทารั้วปูถนน ก็ไม่ต่ากว่า 10,000,000 บาท ราชมงคล วิทยาลัยเทคนิ ค นักเรี ยนเทคนิ ค
เขาขอแค่ก้ นั แดดร้อน งบเหล่านี้เป็ นเรื่ องที่สะท้อนให้เห็นว่านายกฯ ก็หนักใจ ท่านสมาชิ กสภาก็เห็นว่าเรามีงบ
อีกจานวนหนึ่งงบหลายส่ วนแบ่งไปตามพื้นที่อาเภอต่างๆ เพราะฉะนั้นถ้างบทุกชนิ ดที่ได้มานี้ เป็ นความลาบาก
ใจ ผมเองเห็นใจอย่างมากถ้าจัดให้ครบทุกอย่างนี้ ไม่มีทางเป็ นไปได้ เพราะฉะนั้นอยากให้พี่นอ้ งสมาชิ กสภา
จัดทาอย่างไรที่จะ 1.เป็ นการแก้ปัญหาร่ วมกันและช่วยกันอธิ บาย แล้วช่วยกันอธิ บายที่จะทาความเข้าใจและ
แบ่งส่ วนของปั ญหาต่างๆ ออกไปด้วยว่าเราเป็ นอบจ.ด้วยกัน เพราะเราไม่สามารถตอบสนองได้ครบหมดทุก
อย่าง อย่างเช่นที่เราจะทานี้คือการแก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานข้อ 5 ที่ผมว่าถ้าเราช่วยกันแก้ปัญหานี้ ตอ้ งมีเงินกู้
จานวนหนึ่ง ที่จะมาทาเรื่ องใหญ่ๆ ที่เป็ นปัญหาเหล่านี้ แต่ขอให้พิจารณาร่ วมกันเป็ นงบกลางของทุกคน ปั ญหา
หนักที่ สุดอยู่ตรงไหนเอาตามสภาพปั ญหาและสภาพประชากร แต่ไม่ใช่ จานวนเป็ นชื่ ออาเภอ ชื่ อเขต อันนี้
น่ าจะเป็ นอันหนึ่ งที่ ช่วยกันพิจารณา 1. เราไม่สามารถเอางบข้อบัญญัติปกติ ไปใช้ได้ครบก็ได้บางส่ วน หรื อ
ไม่ได้บางส่ วน ตรงนี้อยากจะฝากท่านสมาชิกสภาว่าให้เห็นใจฝ่ ายบริ หารส่ วนหนึ่งอย่าพึ่งน้อยใจ ประการที่ 2.
จะช่วยตอบชาวบ้านอย่างไรด้วยในเชิงโพสซิ ทีฟเชิ งบวก เพราะหลายท่านก็โยนมาว่านายกฯ ไม่มาทา นายกฯ
ไม่เห็นใจอย่างนี้ เป็ นต้นมันก็จะเป็ นเชิ งเนกาที ฟติ งกับองค์กรเรา เพราะฉะนั้นข้อที่ 2. ที่อยากให้ท่านสมาชิ ก
สภาช่ วยกัน แก้ปัญหาในเชิ งบวกหรื อประทังปั ญหาในเชิ งบวกด้วย ผมอยากจะเรี ยนท่านประธานสภาไปยัง
สมาชิกทุกคนในที่น้ ีงบก็มีจากัด และท่านสามารถเปิ ดดูขอ้ บัญญัติและดูงบทุกชนิดในเล่มได้ ซึ่ งผมสามารถ
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ตอบด้วยเหตุดว้ ยผลเหมือนกับตอบท่านกิติพงศ์ฯ ได้ทุกคาตอบนะครับ เพียงแต่ว่าจะถูกใจหรื อไม่หรื อจะตรง
ความต้องการหรื อไม่เท่านั้นเอง อันนี้ในฐานะผมนายกฯ ขอความเห็นใจในการที่จะช่วยกันเข้าใจปั ญหาตรงนี้
ช่ ว ยกัน ตอบต่ อ พี่ น้อ งประชาชนอย่ า งไร และสิ่ ง ที่ ดี ที่ สุ ด คื อ ถ้า เราจะช่ ว ยแก้ปั ญ หาปี 2554 นี้ ถ้า เรามี
งบประมาณกูจ้ านวนหนึ่ ง ซึ่ งเป็ นกองกลางและช่ วยกันว่าสาหรั บปั ญหาใหญ่ๆ โครงสร้ างใหญ่ๆ เราจะมา
ช่วยกันคิดอย่างไรร่ วมกันระหว่างฝ่ ายสภาที่ไปเห็นปัญหากับฝ่ ายบริ หารที่เป็ นผูอ้ นุมตั ิงบประมาณไปคิด
ร่ วมกันว่าอะไรเป็ นปั ญหาตรงนั้นก็จะได้คิดกันต่อไป โดยไม่ดูเฉพาะที่ใดที่ หนึ่ งจะดูภาพรวมของทั้งจังหวัด
ครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภา อบจ.นม. มีสมาชิ กท่านใดประสงค์จะอภิ ปรายเพิ่มเติ มไหมครั บ ไม่มีนะครับ ขอถามมติ ที่ประชุ มนะครับ ขณะนี้ องค์
ประชุ มครบแล้ว สมาชิ กท่านใดรับหลักการแห่ งร่ างข้อบัญญัติองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา เรื่ อง
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 ขอยกมือขึ้นครับ ( 43 เสี ยง) ขอบคุณครับ ท่านใดไม่รับ
หลักการครับ (ไม่มี) ท่านใดงดออกเสี ยง (ไม่มี)
มติที่ประชุม
สรุ ป สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ วนจังหวัดรั บหลักการแห่ งร่ างข้ อ บั ญ ญัติงบประมาณรายจ่ ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 เมื่อรั บหลักการวาระที่ 1 แล้ ว ก็จะมอบให้ คณะกรรมการแปรญัญติร่างข้ อบัญญัติ
ประจาสภาองค์ การบริหารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา ทาหน้ าที่เป็ นกรรมการแปรญัตตินะครั บ ขอให้ที่ประชุม
เสนอกาหนดระยะเวลาในการแปรญัตติครับผม เชิญท่านพิชยั ศักดิ์ฯ ครับ
นายพิชยั ศักดิ์ ชัยศรี
กราบเรี ยนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผูท้ รงเกียรติทุกท่านครับ กระผมนายพิชยั ศักดิ์ ชัยศรี
ส.อบจ.อ.บัวใหญ่ เขต 1 ส.อบจ.อ.บัวใหญ่ เขต 1 ผมขอเสนอขั้นตอนการแปรญัตติเป็ นเวลา 2 วัน ตั้งแต่วนั ที่ 2-3 ตุลาคม 2553 ตั้งแต่
เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา ขอผูร้ ับรองด้วยครับ
ประธานสภา อบจ.นม. มี ผูร้ ั บ รองถูกต้องครั บ มี สมาชิ กท่ านใด เห็ นเป็ นอย่างอื่ นไหมครั บ ไม่ มีนะครั บ สรุ ปที่ ประชุ มมี มติ เสนอ
กาหนดระยะเวลาคาแปรญัตติ จานวน 2 วัน ตั้งแต่วนั ที่ 2-3 ตุลาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง
ประชุมองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
ประธานสภา อบจ.นม. มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ ครับเชิญท่านประพจน์ครับ
นายประพจน์ ธรรมประทีป กราบเรี ยนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกผูท้ รงเกียรติ กระผมประพจน์ ธรรมประทีป จาก อ.เมืองเขต 4
ส.อบจ.เมือง เขต 4
วันนี้ เป็ นวันที่ น่ายินดีและชื่ นชมนะครับ เราได้ผ่านวาระ 1 ไป ท่านประธานครับ อยากกราบเรี ยนไปยังฝ่ าย
บริ หารครับ ในเขตรับผิดชอบของผม อยู่ในเขตเทศบาลส่ วนหนึ่ ง และอยู่ในตาบลอีกส่ วนหนึ่ งนะครับ วันนิ้
ฝนได้ตกลงมาอย่างมากมายเพราะฉะนั้นน้ าที่ท่วมอยูใ่ นจังหวัดนครราชสี มาของเรา มีน้ าอยู่ 2 ประเภท ด้วยกัน
พื้นที่ จงั หวัดนครราชสี มาเป็ นเหมือนรู ปกะทะคว่า จุ ดสู งสุ ดอยู่ที่บริ เวณ มทส. สาหรั บของเพื่อนสมาชิ กที่
ต.โพธิ์ กลาง ถ้าฝนตกลงมาเมื่อไร ผ่านไปยังหนองบัวศาลาน้ าก็จะไหลลงมาบริ เวณค่ายสุ รธรรมพิทกั ษ์ ก็จะ
ไหลมาอยูท่ ี่ ต.หนองบัวศาลา อย่างแน่นอนและหมู่บา้ นจามจุรี ที่ท่านว่านะครับ มันเป็ นทางน้ าเก่า มันเป็ นอ่าง
กะทะตรงนั้นและเป็ นทางน้ าที่จะไหลผ่าน สาหรับน้ าที่มาท่วมมี 2 ประเภท น้ าประเภทแรกน้ าที่ตกเหนื อเขื่อน
คือ เขื่อนลาตะคอง ถ้าเขื่อนรับไม่ไหว ก็จะปล่อยน้ ามาตามลาตะคอง ก็จะท่วมตามอาเภอที่อยู่ทางสายลาตะ
คองไหลผ่าน และอีกส่ วนหนึ่งน้ าที่ตกหลังเขื่อนไม่สามารถที่จะรองรับได้ มันไหลมา นี้
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คือน้ า 2 ประเภท สาหรับในเขตรับผิดชอบของผมคือ ต.บ้านใหม่ เป็ นอานิ สงส์อนั ประเสริ ฐเลย ตกหรื อไม่ตก
ท่วมตลอดปี เช่นเดียวกัน ต.บ้านใหม่ มี 12 หมู่บา้ น อยู่ในเขตรับผิดชอบผม 8 หมู่ อยู่กบั ท่านสจ.สมบัติ อีก 4
หมู่บา้ น น้ าที่ท่วม ต.บ้านใหม่ เวลานี้ เป็ นน้ าที่ไหลมาจาก ต.สุ รนารี ต.ปรุ ใหญ่ ลงมาตรงตาลคู่ แล้วไหลผ่าน
ท่อโรงเรี ยนราชสี มา 2 มาที่ ต.บ้านใหม่ ซึ่ งเป็ นทางน้ าไหลผ่านเช่ นเดี ยวกันกับหมู่บา้ นจามจุรี เผอิญครับปี ที่
แล้ว ต.บ้านใหม่ ของผมได้รับงบประมาณสนับสนุนไทยเข้มแข็ง มาทาถนนคอนกรี ตให้ แต่ไม่มีทางเท้า
ซึ่ ง ต.บ้านใหม่ ได้แก้ไขไปแล้วงบประมาณมีแค่ 20,000,000 กว่าบาทจะต้องมีการปรับปรุ งอีกเยอะ ท่อระบาย
น้ าได้ทาไปแล้วพอถนนไทยเข้มแข็งมาไม่มีไหล่ถนน เอาลูกรังมาลงเป็ นไหล่ถนนก็ทบั ลงไปในบ่ อพักน้ า
เพราะฉะนั้นน้ าขณะนี้ท่วมขังเป็ นเวลา 7 วันแล้ว และได้รับความอนุเคราะห์จากท่านนายกฯ วันนี้ ผมได้นาสู บ
ไปสูบน้ าให้ตรงนี้อยากจะบอกว่า ต.บ้านใหม่ ทาอย่างไรองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดของเราจะได้ร่วมกัน ผมก็
ได้ไปพูดคุยกับชาวบ้านว่าต้องให้ 3 พี่นอ้ งท้องถิ่น 1.เทศบาล 2.อบต. 3.อบจ มาคุยกันก็เป็ นไปด้วยดี ก็คงอีก
ไม่นานคงจะได้มาคุ ยกัน เพื่ อจะแก้ปัญหาน้ าท่ วมแบบซ้ าซากจริ งๆ มีบา้ นจมอยู่ประมาณ 20 หลังคาเรื อน
ขณะนี้กาลังดาเนินการอยู่ ท่านประธานครับวันนี้เราได้คุยเรื่ องของงบประมาณข้อบัญญัติวาระที่ 1 ไปแล้ว แต่
ท่านประธานครับ เมื่อการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 เราได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทั้งหมด 15
คณะด้วยกัน ณ วันนี้เป็ นการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 5 ผมอยากจะกราบเรี ยนท่านประธานท่านน่าจะ
เรี ยกคณะแต่ละคณะมาตั้งประธาน เลขา เพื่อที่จะได้ปฏิบตั ิงานได้ เช่น รายงานการประชุมตรงนี้ ผมว่าซึ่ ง 1 ใน
จานวนนั้นมีผมด้วย คงจะต้องไปอ่านย้อนหลังประมาณ 9-10 วาระการประชุม เพราะฉะนั้นทราบว่าเมื่อวาน
ท่านได้เชิญคณะแปรญัตติเข้ามาตั้งแล้วเรี ยบร้อย แต่ผมอยากจะกราบเรี ยนท่านว่าน่าจะเชิ ญสมาชิ กประชุมจะ
เป็ นวันจันทร์ ก็ได้ เพื่อที่ จะมาตั้งคณะกรรมการตั้งประธาน และเลขา จะได้ทางานกันได้ ตรงนี้ ตอ้ งฝากท่าน
ประธานไว้ดว้ ยนะครั บ สาหรั บเรื่ องของงบประมาณต่ างๆ ผมเชื่ อแน่ ว่าท่ านนายกฯท่ านนายแพทย์สาเริ ง
แหยงกระโทก ทุ กบาททุ กสตางค์ท่ า นดู อย่า งละเอี ย ด ไม่ ย อมให้กระเด็นไปไหนได้อย่า งแน่ นอน เพื่ อ ที่
ประโยชน์สูงสุ ดกับพี่นอ้ งที่อยู่ในจังหวัดนครราชสี มาทั้ง 32 อาเภอ ท่านพยายามที่จะใช้เงิ นให้คุม้ ค่ากับภาษี
ของพี่นอ้ ง ผมเชื่ อแน่ ว่าทราบว่าท่านต้องบริ หารงานและพัฒนาโคราชได้ดี วันนี้ ผมต้องขอขอบพระคุณท่าน
เป็ นอย่างสูง ขอบคุณครับ
ประธานสภา อบจ.นม. เรี ยนท่านประพจน์ฯ ตอนนี้เราได้เริ่ มเชิญท่านสมาชิ กแต่ละคณะมาประชุมเพื่อเลือกประธาน และเลขา ตอนนี้
ก็เริ่ มทยอยแล้วครั บ ตอนนี้ ก็เ ร่ งดาเนิ นการให้เสร็ จโดยเร็ ว มี ส มาชิ กท่ านใดจะอภิ ปรายเพิ่ มเติ มไหมครั บ
เชิญท่านจุฑาสัณห์ฯ ครับ
น.ส.จุฑาสัณห์ ตั้งตรี วีระกุล เรี ยนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านส.อบจ.ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน
ส.อบจ.อ.บัวลาย
และฝ่ ายบริ หารดิฉันจุฑาสัณห์ ตั้งตรี วีระกุล ส.อบจ.อ.บัวลาย ก็ช่วงนี้ อบจ.นาโดยท่านนายกฯได้ทากฐิ นไป
ทอดที่วดั ป่ าธรรมดา เขตอ.บัวลาย ซึ่ งอยู่ในเขตพื้นที่ ก็ขอเรี ยนเชิ ญท่านส.อบจ.ทุกท่าน และฝ่ ายบริ หารร่ วม
ทาบุญกฐินสามัคคี ช่วงนี้เกิดความสมานฉันท์ ก็ขอเชิญทุกท่านไปร่ วมทาบุญกฐินสามัคคี ที่อ.บัวลาย เขตพื้นที่
ยินดีตอ้ นรับทุกท่านนะคะ เพราะว่ากฐิ นครั้งนี้ รายได้เป็ นค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดินประมาณ 600 ไร่ ซึ่ งจะทา
เป็ นแปลงสาธิ ตของอบจ. หรื อส่ วนราชการในการทาประโยชน์เกษตรหมู่บา้ นของแต่ละอาเภอได้ไปใช้ในการ
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อบรม เพื่อที่จะทาเป็ นแปลงสาธิ ตคาดว่าน่าจะเป็ นประโยชน์ ก็ขอเชิ ญทุกท่านร่ วมทาบุญใหญ่ในครั้งนี้ นะคะ
ใส่ ซองหนักๆ หน่อยนะคะ ขอขอบพระคุณค่ะ
ประธานสภา อบจ.นม. มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายครับ เชิญท่านชุณห์ฯ ครับ
นายชุณห์ ศิริชยั คีรีโกศล กราบเรี ยนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผูท้ รงเกียรติทุกท่าน
ส.อบจ.อ.วังน้ าเขียว
วันนี้ถือว่าเป็ นวันรับร่ างข้อบัญญัติงบประมาณปี 2554 ของเรา คิดว่าได้ผ่านวาระด้วยความเรี ยบร้อย ผมก็ดีใจ
หลายโครงการอยู่ แต่ละโครงการนั้นเป็ นโครงการที่ทุกคนต้องช่วยกันดูแล ผมว่าจะเป็ นโครงการเล็กหรื อ
โครงการใหญ่ หากเราไม่ช่วยกันดูแลก็คงจะไม่มีคุณภาพเท่าไรนัก ยกตัวอย่าง คนที่ลงธรรมก่อน ไม่ว่าจะเป็ น
คุณธรรม สัจธรรม จริ ยธรรม ปี นี้ ศาสนาของเราถึง 100,000,000 บาท ก่อนที่ จะเอาสจ.ไปนัง่ สมาธิ ที่ประเทศ
อินเดียอีกสักครั้งหนึ่งน่าจะดี ทุกทีไปแต่วดั ดวงกันมากเกินไปพูดเรื่ องจริ ง มีท่านสมาชิ กบอกว่าให้ท่านนายกฯ
ไปด้วย รองนายกฯ ด้วย ไปทั้งคณะครับ อันที่ 2 การศึกษาฝากท่านนายกฯ เพราะบางอย่างท่านอาจจะไม่ทราบ
เกี่ยวกับงบประมาณที่เราจะส่ งเสริ มอาคารศูนย์เด็กเล็กสมมุติว่าตอนนี้ ให้เขาสมทบทุนอยู่ 5 เปอร์ เซ็นต์ๆ อยู่
ประมาณ 100,000 กว่า บาท อาคารอยู่ประมาณ 2,1600,300 บาท ถ้า เราสมทบ 5 เปอร์ เ ซ็ นต์ สมมุ ติ ว่า มี
งบประมาณอยู่แล้ว 50 โรง ผมว่าเอาเงินตัวนี้ ไปสมทบและให้อบต.แต่ละอบต.งบประมาณตั้งอยู่ที่อบจ. เวลา
จะมีการส่ งเสริ มบางอบต.นั้นไม่รู้และไม่ได้ทาโครงการของบสมทบอาคารเรี ยนของเด็กเล็กก็อยากฝากไว้ดว้ ย
โครงการใหม่ๆ ที่เราต้องเรี ยนรู ้ เพราะปี นี้ ชดั เจนโคราชเราอยู่ประมาณ 20 กว่าโรง ที่ ได้มาก็อยากจะเรี ยนต่อ
นะครั บ โดยเฉพาะเขตพื้ นที่ วงั น้ า เขี ย วของเรา ซึ่ งเป็ นศูนย์ท่องเที่ ยวอาเภอที่ มีการสนับสนุ นจากจังหวัด
นครราชสี มาได้สร้างพื ชสวนโลก ซึ่ งคุณ ลักศณา ที่ เป็ นเจ้าของเดอะมอลล์ได้ไปสร้ างตรงนั้น งบประมาณ
30,000,000 กว่าบาท ตัวนี้กาลังดาเนินการอยูจ่ ะเปิ ดวันที่ 10 ธันวาคม 2553 – วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 คาดว่า
คนจะไปเที่ยว 400,000 คน นี้กเ็ ป็ นโครงการหนึ่งที่ทาให้การท่องเที่ยวนครราชสี มา มีการส่ งเสริ มปลูกพืชสวน
โลกตัวนี้ กาลังดาเนิ นการอยู่ ขอประชาสัมพันธ์ทุกบาททุ กสตางค์ ต้องขอชื่ นชมนะครั บว่าใช้งบประมาณ
30,000,000 บาท เป็ นเงิ นส่ วนตัวแล้วก็รายได้ท้ งั หมดให้กบั สภากาชาดไม่ได้เอากาไรใส่ กองทุ นแม้แต่บาท
เดียว อันนี้เป็ นคนที่มีน้ าใจ ส่ วนงานดอกไม้ของเราจะเปิ ดวันที่ 22-24 มกราคม 2554 ถือว่าเป็ นงานดอกไม้บาน
ในม่า นหมอก ไม่รู้ จะสู ้ข นาดไหนเงิ นล้า นไม่ ใช้เ งิ น 30,000,000 บาท ผมเองพยายามจัด เงิ นงบประมาณ
1,000,000 บาทที่มีการจัดงานประจาทุกปี ก็จะพยายามทาให้ดีที่สุด นี้ ก็โฆษณาในการชวนไปท่องเที่ยววังน้ า
เขียวของเรา แม้งานปี นี้ อบจ.ที่ได้เป็ นเจ้าภาพทอดกฐิ นอยากให้สมาชิ กทุกท่านให้ความสาคัญกับอบจ.ของเรา
อย่างเขามีการทอดกฐินระดับอาเภอ คนอาเภอเขาก็ไปกันอย่างอบจ.เราผมว่าถ้าร่ วมกันได้ก็น่าจะดีอยากจะให้
ทุกท่ านไปร่ วมทอดกฐิ นด้วยกัน โดยเฉพาะที่ วงั น้ าเขี ยวนั้นวัดไหนไม่มีเจ้าภาพท่ านสส.ประนอม โพธิ์ คา
สจ.ชุ ณห์ รับหมดเลยนะครับ มีประมาณปี ละ 10 วัดกว่าแต่พอเรามีความตั้งใจทอด ผูท้ ี่ อนุ โมทนาบุญก็มาก
หลัง่ ไหลเข้ามาก็ได้วดั ไม่ต่ากว่า 50,000 บาท เป็ นต้น ก็อยากเชิ ญชวนท่านสมาชิ กให้เข้าใจด้วยนะครับ วันนี้
ทุกคนที่นงั่ อยู่ในตรงนี้ ส่วนใหญ่แล้ว รุ่ นนี้ ก็จะเกิดเพราะหมอนี้ เกิดที่โรงพยาบาลกัน อยู่ดีมีสุขก็เพราะหมอนี้
ละที่มีกาลังสุ ขภาพแข็งแรง นาทีสุดท้ายก็พบหมอเหมือนกันตัวใครตัวมัน ในงานนี้โดยเฉพาะท่านนายกฯ ของ
เราผมว่าท่านตั้งใจทางานโดยเฉพาะคุณภาพหลายอย่าง แต่ถา้ ทุกท่านช่วยกันสนับสนุ นและช่ วยกันผลักดัน
ดูแลผูเ้ ป็ นโรคเหมือนกัน ผมเชื่อมัน่ ว่าท่านมีความพร้อมวิสยั ทัศน์ที่กว้างไกล เนื่องจากงบประมาณหลายส่ วน

-21-

หลายอย่างเพิ่มเติ มมากมาย ผมว่าเป็ นคนที่ ดีทุกอย่างนั้นละ แต่ว่าอยากให้ท่านสมาชิ กที่ ไม่ได้ดู โดยเฉพาะ
ข้อบัญญัติที่ส่งไปแล้วบางท่านอาจจะดูไม่ละเอียด โดยเฉพาะค่าประมาณการต่างๆ อาจจะขาดตกบกพร่ อง
ช่วยดูและช่วยแก้ไขด่วน ผมเองเป็ นผูห้ นึ่งนะครับที่ได้ดูและเอามาแก้ไขในสภาแห่งนี้ เพราะบางท่านคิดว่า
โครงการนี้ได้แล้วเงินได้ 1,000,000 บาท เงินได้ 2,000,000 บาท แต่ประมาณการอาจจะไม่ตรง เพราะท่านนั้น
ทามากมายเหลือเกิ นอาจจะดูแลไม่ทวั่ ถึง ก็ให้ท่านสมาชิ กช่ วยดูแลด้วยนะครับ ก็ขอแสดงความยินดีกบั ท่าน
นายกฯ ที่ได้ผา่ นข้อบัญญัติในวันนี้ ควรจะเป็ นข้อบัญญัติที่ทุกๆ ท่านนั้นดีใจ เพราะมีทุกท่านยกมือแล้วดีใจ
ผมคิดว่าที่ท่านบอกว่าจะชวนไปต่างประเทศพร้อมกันก็ให้เตรี ยมตัวเตรี ยมใจเลยนะครับ เดี๋ยวคนไหนไม่ไป
จะมีปัญหานะครับ เรี ยนท่านประธานด้วยครับ
ประธานสภา อบจ.นม. มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปราย เชิญท่านพิเชฎฐ์ฯ ครับ
นายพิเชฎฐ์ ชัยศรี
กราบเรี ยนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด ท่านรองนายกฯ ท่านข้าราชการ
ส.อบจ.อ.บัวใหญ่ เขต 2 ทุกท่าน ท่านส.อบจ.ทุกท่าน กระผมนายพิเชฎฐ์ ชัยศรี จากอาเภอบัวใหญ่ ต้องเรี ยนอย่างนี้ นะครับว่า วันนี้
เสี ยดายนะครับมายกมือไม่ทนั แต่ตอนนี้ต้ งั ใจมาเนื่องจากติดธุ ระโทรมาถามน้องชายว่าเป็ นอย่างไรบ้างบอกว่า
ยกมื อไปแล้ว ก็จริ งๆ ตั้งใจมายกมือนะครั บ ไม่ได้เอาใจไม่ได้เชี ยร์ พูดตามตรง เพราะไม่รู้จะเชี ยร์ อย่างไร
เพราะว่าท่านนายกฯทามาแล้ว ท่านนายกฯ ณ ปัจจุบนั ขนหน้าแข้งก็คงไม่มีแล้ว เพราะมันหายไปหมดแล้ว แต่
วันนี้ ตอ้ งเรี ยนนะครับว่ายินดีที่งบประมาณผ่านสภาวาระแรกได้ แต่อย่างหนึ่ งที่ ผ่านมาเมื่อปี ที่ แล้วครับท่าน
นายกฯ ช่วงที่งบประมาณผ่านสภาตอนนั้นนะครับ หูชาเพราะฟั งวิทยุอบจ.แล้วเจอโฆษกตาหนิ เหลือเกิน ระบุ
ว่าเป็ นอาเภอสจ.เขตไหนไม่รับงบประมาณ สจ.เขตนี้ ไม่รับงบประมาณ แต่วนั นี้ ผ่านไปแล้วไม่น่าจะมีปัญหา
น่าจะเป็ นวาระที่ 3 ก็น่าจะผ่าน จึ งอยากเรี ยนนายกฯ ว่าอยากให้ท่านนายกฯ บอกโฆษกวิทยุดีเจผ่านแล้วนะ
ครับ เนื่ องจากเป็ นข้อบัญญัติที่เราดูแล้วมันมีเหตุผล เราดูแล้วรู ้สึกว่ามีการทะเลาะกันที่ผ่านมา ตอนนี้ มนั ก็ตก
ผลึ กกันหมดแล้วต่ อสู ้ทางความคิ ดมันก็ตกผลึ กมาแล้วมันเป็ นสิ่ งที่ เราประจักษ์แล้วว่า สิ่ งที่ มนั เกิ ดขึ้ นเป็ น
ผลเสี ยต่อประชาชน แต่วนั นี้ เราหันหน้าเข้ามาหากันมาทางาน เพื่อให้ประชาชนจังหวัดนครราชสี มา ได้กา้ ว
ต่อไปตามนโยบายของท่านนายกฯทั้ง 12 ข้อ ก็วนั นี้ ลุกขึ้ นมาพูดก็อยากจะแสดงความคิ ดเห็นนิ ดหนึ่ งว่าใน
ส่ วนที่ เราเห็นว่ามันเป็ นส่ วนที่ ดี สนับสนุ นท่านนายกฯ อยากจะให้ท่านนายกฯ เผยแพร่ หน่ อย เพราะฉะนั้น
กลับไปอสม.ด่ า เรี ย นตามตรง อี กเรื่ องหนึ่ ง ขอบคุ ณ ท่ า นนายกฯ และฝ่ ายบริ หารเกี่ ย วกับ เรื่ อ งการโอน
งบประมาณห้องสมุดอัจฉริ ยะ เนื่ องจากทางผอ.โรงเรี ยนบัวใหญ่ กับผอ.โรงเรี ยนวัดประชานิ มิต ฝากมานะ
ครับว่าเป็ นโครงการที่ดี ขอบคุณท่านนายกฯนะครับขอบคุณท่านที่อยู่เบื้องหลังที่ผลักดันโครงการนี้ อยากจะ
บอกนิ ด หนึ่ งว่า โครงการนี้ จะบอกสจ.ในพื้ นที่ สักนิ ดหนึ่ งก็ดี บางที ผ อ.โรงเรี ยนเข้ามาพูดเราไม่ รู้ เ รื่ อ ง ก็
อยากจะฝากท่านที่ อยู่เบื้ องหลังโครงการก็ดีนะครับโครงการนี้ ถือเป็ นประโยชน์ต่อโรงเรี ยนต่ออาเภอ เป็ น
ประโยชน์ต่อบ้านผม แต่ ว่าให้สจ.ในพื้ นที่ รับรู ้ ในพื้นที่ ก็ดี ไม่ได้ว่าฝ่ ายบริ หารพูดถึงท่านที่ อยู่เบื้ องหลังใน
โครงการนี้ โครงการท่านดี แต่คราวหน้าท่านบอกกล่าวกันได้บา้ งก็ดี ถือว่าสมัยก่อนสมาชิกแต่ละอาเภอ
ดาเนินโครงการให้กบั อาเภอหรื อเขาก็มกั จะบอกกล่าวกันก่อนนะครับ มันเป็ นมารยาทนะครับท่านประธาน ก็
ฝากขอบคุณผูท้ ี่อยูเ่ บื้องหลังด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ
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ประธานสภา อบจ.นม.
นายก อบจ.นม.

ประธานสภา อบจ.นม.
นางวนิดา เสตะปุตตะ
ส.อบจ.เมือง เขต 5

เชิญท่านนายกฯครับ
ชี้ แจงนิ ดหน่อยครับ เพื่อให้ความเข้าใจตรงกันครับ สาหรับเรื่ องโรงเรี ยนที่ยงั ไม่ได้บอกในพื้นที่ หรื อผูท้ ี่ช่วย
ผลักดันไม่ได้แจ้งอาจเป็ นเพราะไม่ทราบว่าลงโรงเรี ยนไหน เห็นว่าแนวทางของผมคิ ดว่าอย่างนี้ เรามี ท่าน
สมาชิกที่เห็นสภาพปัญหาของโรงเรี ยน หรื อต้องการที่จะช่วยโรงเรี ยนแต่ผมเองเป็ นผูบ้ อกเองว่าไม่ให้ระบุ
โรงเรี ยน โดยกองกลาง หรื อผมเองจะพยายามให้กระจาย 58 โรงเรี ยน และก็จะเกิดความเท่าเทียมกัน เพียงแต่
ว่าการที่จะลงโรงเรี ยนไหนอย่างไรนั้นแผนต้องเสร็ จ เพราะฉะนั้นก็ต้ งั ใจเรี ยนท่านสจ.ในพื้นที่ทราบอยู่แล้วใน
โอกาสต่อไป เพราะฉะนั้นเดี๋ยวคงเพิ่มแผนโรงเรี ยนเรา 58 โรงเรี ยนว่าโรงเรี ยนไหนได้รับงบประมาณ
หรื อได้รับเรื่ องใดบ้าง เพราะมีหลายเรื่ องเราต้องรวบรวมเสร็ จ และก็ที่ยงั ไม่บอกให้โรงเรี ยนชัดเจนนั้น เพราะ
งบประมาณพึ่ งผ่านวันนี้ ที่ยงั ไม่บอก เพราะว่าบางที อาจจะไม่ได้ แต่ โรงเรี ยนเขารู ้ กนั เองว่าโรงเรี ยนนี้ ไ ด้
โรงเรี ยนนั้นได้ เขาก็เลยไปพูดก่อนเพราะก็ต้ งั ใจอยู่แล้วว่าที่ทางพวกเราไปช่วยกันผลักดัน ไปช่ วยหาปั ญหา
มาแล้วก็ตรงไหนอยู่โรงเรี ยนไหนก็จะได้แจ้งให้เจ้าของพื้นที่ทราบต่อไป อันนั้นเป็ นเรื่ องที่จะตั้งใจจะทาเอง
แต่ ว่ายังไม่ได้ทาก็ตอ้ งขออภัยด้วย ส่ วนเรื่ องโฆษกที่ ไประบุ ชื่อความจริ งก็ได้ให้หยุดทากิ จกรรมอันนี้ คื อ
เหตุการณ์ของปี ที่แล้ว แต่ผมคิดว่าในบรรยากาศต่อไปนี้ ท้ งั เรื่ องการประชาสัมพันธ์ถึงการบอกกล่าวเราจะได้
ทาร่ วมกัน 48 คน ที่สมานฉันท์และร่ วมกันพัฒนา พื้นที่จงั หวัดนครราชสี มาของเราก็คงจะได้ยินเสี ยงหรื อเห็น
ภาพนั้นอีกต่อไปนะครับ ขอบคุณครับ
เชิญท่านวนิดาฯ ครับ
เรี ยนท่านประธาน ท่านสมาชิกผูท้ รงเกียรติ ดิฉนั วนิดา เสตะปุตตะ ส.อบจ.เมือง เขต 5 ในวาระเรื่ องอื่นๆ
ขอเพิ่มเรื่ องกิจกรรมของอบจ.เมื่ออาทิตย์ที่แล้วดิฉนั ได้ไปร่ วมโครงการเปิ ดศูนย์บาบัดผูต้ ิดยาเสพติดที่วดั ยอง
แยง งานเดี ยวดิ ฉันไปถึ ง 3 ครั้ ง ตอนเช้าไป 10.00 น. บอกว่าจะมี การเปิ ดอาคารผูส้ ู งอายุงบประมาณของ
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด 1,000,000 บาท ดิ ฉนั ไป 70.00 น.ท่านนายกฯ จะมาตอนบ่ายโมง ดิฉนั ด้วยความ
เป็ นลูกน้องของท่านนะคะ เกรงว่าจะไม่มีคนต้อนรับท่านก็เลยกลับไปกลับมาอีกครั้ง 13.00 น. อยากฝากทาง
ท่านผูบ้ ริ หารช่วยยกโทรศัพท์บอกสักนิ ดก็ได้นะคะจะได้ชวนแม่บา้ นไปต้อนรับ เพราะตอนเช้าอสม.มากเลย
คะ แต่ ว่าอสม.ไม่ทราบว่าท่ านนายกฯ จะมาต้อนรั บ ในวันนั้นติ ดขัดหน่ อย เนื่ องจากเจ้าอาวาสเป็ นโฆษก
เจ้าอาวาสเลยให้สจ.หมู เข้าไปเป็ นโฆษกให้ที่นายกฯ จะเปิ ดอาคารในวันนั้น ต้องกราบขอโทษนายกฯ ด้วยนะ
คะ วันนั้นก็เลยติดขัดสักหน่อย บังเอิญว่าไม่ทราบภารกิจของท่านนายกฯ เวลาลงพื้นที่ถา้ เป็ นไปได้เรื่ องนี้ คง
หลายพื้นที่ได้รับแบบนี้ เช่นกัน ก็ขอฝากท่านนายกฯ นะคะพร้อมที่จะไปต้อนรับ แม่บา้ นหลายคนบอกว่าเงิ น
ตั้ง 1,000,000 บาท ทาไมมาเปิ ดกันไม่ถึง 50 คน เสี ยดายงบประมาณของอบจ. ก็ขอฝาก อีกเรื่ องหนึ่ งเขต 5
ที่ ซ้ าซากนี้ คะ มีการขอความช่ วยเหลือดิ ฉันโทรศัพท์ต้ งั แต่ 06.00 น. อบจ. ติ ดต่อไม่ได้ดิฉันติ ดต่อรองผูว้ ่า
ราชการฯ วิทยา ท่านก็สงั่ เรื่ องรถ เรื่ องอะไรสารพัดอย่างสายมาดิฉนั ได้รับความกรุ ณาจากป้ าแหวว คุณป้ าช่วย
ไปดู หน่ อย บังเอิ ญ ช่ วงที่ ดิ ฉันโทรมาดิ ฉันอยู่ที่กรุ งเทพฯ พอดี กาลังเดิ นทางกลับแต่ ทราบว่า น้ า ท่ ว มมาก
ชาวบ้านต้องขนของ หลังจากนั้น 3 วัน ดิฉนั ได้เจอท่านนายกฯ ขับรถผ่าน ก็เลยเรี ยนนายกฯ ว่าขอถุงยังชี พนะ
คะ คุณป้ าแหววก็โทรมาจัดการให้คะแต่มีการต่อรอง บังเอิญว่าผูป้ ระสพภัยทั้งหมด 350 หลังคาเรื อนเฉพาะ
หมู่บา้ น
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จามจุรี คุณป้ าก็บอกว่าให้มา 200 ถุง ดิฉนั ว่าไม่เพียงพอ ตอนหลังเรี ยนทางท่านผอ.ธี ระชัยฯ กับผูช้ ่วยปกป้ องฯ
ดิฉนั ถึงได้มาเพิ่มอีกตอนหลัง ต้องฝากบอกว่าให้เห็นใจคนที่ได้รับความเดือดร้อนในเบื้องต้น เพราะอบจ.เรา
ช่ วยกันทุกปี นะคะ เวลาไปมอบก็อยากให้ได้ครบกัน และการไปพื้ นที่ คุณป้ าบอกว่า เดี๋ ยวสจ.หมู บ่าย 2 นะ
นายกฯ จะไป สจ.วนิดา ก็รีบเตรี ยมเครื่ องเสี ยงบอกชาวบ้านบ่ายโมง ต้องรี บมาท่านนายกฯ จะมารี บเตรี ยมการ
ใหญ่โตพอไปดูพ้ืนที่ ก็ไปเจอผูช้ ่ วยปกป้ องฯ ผูช้ ่ วยปกป้ องฯ บอกว่านายกฯ ยกเลิกแต่คุณป้ าไม่ได้โทรบอก
ดิฉนั ดิฉนั ก็ได้บอกชาวบ้านมาแล้วก็บอกอีกว่า 5 โมงเย็น พอถึง 5 โมงเย็นดิฉนั ก็เตรี ยมการอีกคะ เพราะคุณป้ า
บอกว่านายกฯ จะมาเพราะวันนั้นเห็นนายกฯขับรถผ่านไปผ่านมา ดิฉนั อยากให้ลูกพี่มา เพราะชาวบ้านเรี ยกหา
เห็ นรถอบจ.จอดแต่ วนั แรก ทุ กคนอยากขอบคุ ณท่ านนายกฯ ที่ นายกฯ ไม่ทิ้งพวกเรา แต่หลังจากนั้นผูช้ ่ วย
ปกป้ องฯ ดิ ฉันจัดสถานที่ อยู่ ผูช้ ่ วยปกป้ องฯ รับโทรศัพท์ บอกว่าป้ าแหววมอบให้ผชู ้ ่ วยปกป้ องฯ ฝากเรี ยน
ท่านนายกฯ นะคะ ดิ ฉันผูห้ ญิ งนะคะแต่ ใจใหญ่ยินดี รับใช้ท่านนายกฯ ยินดี รับใช้ท่านที่ ปรึ กษา ยินดี รับใช้
ผูช้ ่วยท่านนายกฯ นะคะ แต่วา่ มอบหมายให้ถกู ภารกิจด้วยนะคะ ขอบคุณมากคะ
ประธานสภา อบจ.นม. เชิญท่านรชตะฯ ครับ
นายรชตะ ด่านกุล
เรี ยนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผูท้ รงเกียรติ ท่านคณะผูบ้ ริ หารผมนายรชตะ ด่านกุล
ส.อบจ.อ.ด่านขุนทด เขต 1 ส.อบจ.อ.ด่านขุนทด วันนี้อยากจะเสนอคณะผูบ้ ริ หารเราได้เสนอขยายเวลาประชุมสภาออกไป มีประเด็นหนึ่ ง
ผมคิดว่าน่าจะเป็ นประโยชน์ในอนาคต คือ ฝากเรื่ องของทีมที่ปรึ กษาที่จะไปช่วยท่านนายกฯในเรื่ องของการ
ขออนุญาตเชื่อมทางของเรา ทางของเราที่รับถ่ายโอนหรื อว่าทางของเราที่เป็ นถนนลาดยาง 50 เปอร์ เซ็นต์ ที่พงั
เพราะว่ามีการถมที่ โดยไม่ขออนุ ญาตเชื่ อมทางไม่มีแบบมาตรฐานเรื่ องท่อ พอถมอยากถมก็ถมพอถมเสร็ จ
น้ ามันก็ไม่มีที่ไปถนนเราก็พงั ศูนย์กจ็ ะได้มีภารกิจได้เพิ่ม คือ ทางบังคับกฎหมายทาเป็ นร่ างข้อบัญญัติ เกี่ยวกับ
การขออนุญาตเชื่อมทางกับอบจ. ผมว่าน่าจะเป็ นทางที่ดีจะได้เป็ นข้อกฎหมายที่ใช้บงั คับในการดาเนิ นงานของ
อบจ.เราในอนาคต เพราะถ้าเราไม่มีการแก้ที่ตน้ เหตุ เราตามซ่ อมตามแก้ตามไข ก็เหนื่ อยมันก็เป็ นวัวพันหลัก
จะแก้ดีไม่ดี ก็เหนื่ อยถ้าแก้ที่ตน้ ทางผมว่ามันก็ควบคู่กนั ไป ฝากว่าให้ช่วยกันดูขอ้ บัญญัติที่เกี่ ยวกับการเชื่ อม
ทางของกรมทางเข้ามีระเบียบอยูว่ า่ เชื่อมเท่าไรต้องวางท่ออะไรอย่างไร เรานามาล้อเพื่อใช้ได้ไม่คิดตังค์ แต่ถา้
ไม่ทามันมีค่าปรับอะไรอย่างนี้ เพื่อจะได้เป็ นประโยชน์ในอนาคตสาหรับอบจ. พอเราร่ างเสร็ จก็ผ่านสภาให้
สมาชิ กได้ดูได้พิจารณาเสร็ จ พอประกาศใช้ได้แจ้งจังหวัด แจ้งอบต. เทศบาล ก็เป็ นกฎหมายบังคับใช้ใ น
จังหวัดนะครับ ก็ฝากท่านนายกฯ ได้นาไปพิจารณาครับ
ประธานสภา อบจ.นม. มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ เชิญท่านประเวทย์
นายประเวทย์ ชุมสงฆ์ วันนี้อาเภอเมืองของเราพูดเรื่ องไหนๆ สภาเรามีแต่รอยยิม้ ผมก็จะขอเวลาท่านสมาชิก ท่านประธาน
ส.อบจ.อ.เมืองยาง
สภา น้ าท่วม และถนนอาเภอเมืองยางซ้ าซากเรื่ องน้ ากับถนนมากจริ งๆ นะครับ ที่ ท่านวนิ ดา หรื อทางอาเภอ
เมืองทั้ง 8 เขต คงจะน้อยกว่าอาเภอของผม คงจะเป็ นเขต 9 ที่รับน้ าจากโคราชผมอยากจะรับทั้งหมดเลยน้ าทั้ง
โคราชที่จะไป อยากจะให้นายอาเภอที่เมืองยาง เขาเห็นว่าเมืองยางน้ าท่วม เพราะผมคุยกับท่านนายกฯ จะขอ
งบประมาณไปด้วยชาวบ้านที่เดือดร้อน นายอาเภอเข้าไม่ประกาศน้ าท่วม ท่านนายกฯ เลยบอกว่าจะเอาไปช่วย
ไม่ได้ ฉะนั้นน้ าทั้งโคราชผมอยากให้ไปเมืองยางทั้งหมดเลย นายอาเภอจะได้เห็นและจะได้ประกาศอุทกภัย
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ประธานสภาอบจ.นม.
เลิกประชุมเวลา

เรื่ องถนนวันนี้ เราก็พูดกันทุกท่าน ไหนที่ สภาของเราสมานฉันท์กนั ทั้งหมดแล้วนะครับ เรื่ องบุญกฐิ น ผมว่า
อาเภอเมืองยางถ้าช่วยกันทาบุญกฐิน ส.อบจ.48 ท่าน ช่วยคนละ 1,000,000 บาท ๆ ช่วยอาเภอเมืองยางหน่อย
ครับ เพราะอาเภอเมืองยางอาเภอเดียวที่ยงั ไม่มีถนนทางหลวงของแผ่นดินผ่าน อาเภอเมืองยางอยากจะได้ถนน
ที่มาตรฐานนะครับ ผมยินดีจะช่วยทุกอาเภอเหมือนกันนะครับอาเภอละ1,000,000 บาท แต่ขอให้ช่วยเมืองยาง
ก่อนนะครับ ขอบคุณมากครับ
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ ไม่มีนะครับ ขออนุญาตปิ ดประชุมนะครับ
17.30 น.

(ลงชื่อ)

ผูถ้ อดรายงานการประชุม
(นางสาวปิ่ นนภา สุ ดาทิพย์)
เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)

ผูต้ รวจ
(นายรชตะ ด่านกุล)
เลขานุการสภา อบจ.นม.

