รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ (ครั้งที่ ๓) ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๓
วันอังคารที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
***************************
ผู้มาประชุม
๑. นายคณะวัฒน์
๒. นายวีระวัฒน์
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.

นายรชตะ
นายสุชาติ
นายกิตติ
นายชวาล
นายประชา
นายวิสูตร
นายชาคริต
นายบุญดี
นายธวัฒน์
นายสมพงษ์
นายสมโภชน์
นายมนัส
นายพิชัยศักดิ์
นายพิเชฎฐ์
นายโกวิทย์
นายศักดิ์เกษม
นายโป้ย
นายศรัณยพงศ์
นายศิรสิทธิ์
นายสมบูรณ์
นายพงษ์พันธุ์
นายไพฑูรย์
นายกิติพงศ์
นายอดุลย์
นายองอาจ
นางวนิดา
นายณัฐชัย
นายประเวทย์

อังสนานิวัฒน์
มิตรสูงเนิน

ส.อบจ.เขต.อ.สีคิ้ว เขต ๑
ส.อบจ.เขต.อ.เมืองฯ เขต ๗

ประธานสภา อบจ.นม.
รองประธานสภา คนที่ ๑

ด่านกุล
ภิญโญ
เชาวน์ดี
พัฒนกาชัย
ฉัตรวงศ์วาน
เจริญสันธิ์
ทิศกลาง
วงศ์ไตรรัตน์
ศิริปริญญานันต์
เทียบขุนทด
จินตนามณีรัตน์
ศรีบงกช
ชัยศรี
ชัยศรี
เลาวัณย์ศิริ
สัตยานุชิต
พรหมอภิบาล
อนิวัตกูลชัย
เลิศด้วยลาภ
นิยมไร่
พันธุ์ศรีนคร
เพ็ญจันทร์
พงศ์สุรเวท
อยู่ยืน
พฤกษ์พนาเวศ
เสตะปุตตะ
ธิติรัตนานนท์
ชุมสงฆ์

ส.อบจ.เขต.อ.ด่านขุนทด เขต ๑
ส.อบจ.เขต.อ.แก้งสนามนาง
ส.อบจ.เขต.อ.ขามทะเลสอ
ส.อบจ.เขต.อ.ขามสะแกแสง
ส.อบจ.เขต.อ.คง
ส.อบจ.เขต.อ.จักราช
ส.อบจ.เขต.อ.เฉลิมพระเกียรติ
ส.อบจ.เขต.อ.โชคชัย
ส.อบจ.เขต.อ.ด่านขุนทด เขต ๒
ส.อบจ.เขต.อ.เทพารักษ์
ส.อบจ.เขต.อ.โนนแดง
ส.อบจ.เขต.อ.โนนไทย
ส.อบจ.เขต.อ.บัวใหญ่ เขต ๑
ส.อบจ.เขต.อ.บัวใหญ่ เขต ๒
ส.อบจ.เขต.อ.บ้านเหลื่อม
ส.อบจ.เขต.อ.ปักธงชัย เขต ๑
ส.อบจ.เขต.อ.ปักธงชัย เขต ๒
ส.อบจ.เขต.อ.ปากช่อง เขต ๑
ส.อบจ.เขต.อ.ปากช่อง เขต ๓
ส.อบจ.เขต.อ.พิมาย เขต ๑
ส.อบจ.เขต.อ.พิมาย เขต ๒
ส.อบจ.เขต.อ.พระทองคา
ส.อบจ.เขต.อ.เมืองฯ เขต ๑
ส.อบจ.เขต.อ.เมืองฯ เขต ๒
ส.อบจ.เขต.อ.เมืองฯ เขต ๓
ส.อบจ.เขต.อ.เมืองฯ เขต ๕
ส.อบจ.เขต.อ.เมืองฯ เขต ๖
ส.อบจ.เขต.อ.เมืองยาง

เลขานุการสภา อบจ.นม.

๓๑. นายชุณห์

-๒-

ศิริชัยคีรีโกศล
ตรงจันทึก
คิดการ
เขียวแก้ว
ธนสุนทรสุทธิ์
จันทร์มณี

ส.
อบจ.อ.วังน้าเขียว
ส.อบจ.เขต.อ.สีคิ้ว เขต ๒
ส.อบจ.เขต.อ.สีดา
ส.อบจ.เขต.อ.หนองบุญมาก
ส.อบจ.เขต.อ.ห้วยแถลง
ส.อบจ.เขต.อ.ลาทะเมนชัย

เรืองธนานุรักษ์
อินทร์ศร
ตั้งตรีวีระกุล
มีสวัสดิ์

ส.อบจ.อ.ประทาย รองประธานสภา คนที่ ๒
ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต ๒
ส.อบจ.อ.บัวลาย
ส.อบจ.อ.สูงเนิน

ฝ่ายบริหาร
๑. นายสาเริง
๒. นางปวันรัตน์
๓. นายนริศ
๔. นายสุทธิจักร
๕. นางพัฒนฉัตร
๖. นายชัยธนา

แหยงกระโทก
ปานรักษา
เรืองธนานุรักษ์
วิริยะจารุ
ภัทรศาศวัตวงษ์
สันติชัยรัตน์

นายก อบจ.นม.
รองนายก อบจ.นม.
รองนายก อบจ.นม.
ที่ปรึกษานายก อบจ.นม.
เลขานุการนายก อบจ.นม.
ผู้ช่วยนายก อบจ.นม.

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายทรงยศ
๒. นายจิรยุทธ
๓. นายธีระชัย
๔. นายวีระชัย
๕. นางรังสิยา
๖. นางลัดดาวัลย์
๗. นางบัวรอง
๘. นางมาลิน
๙. นางสุพรรณี
๑๐. นางสาวปิ่นนภา
๑๑. นายบรรลือ
๑๒. นางชูรัตน์
๑๓. นายกิติศักดิ์

โดดเดี่ยว
อาสาเสน
เทพนอก
ศรีโอษฐ์
นุทกิจ
ญาณอุบล
สุขสมัย
จันทร์ศรีนวล
ครุฑธะกะ
สุดาทิพย์
แพงพงศ์
อยู่คงดี
ชายากร

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
ผู้อานวยการกองกิจการสภา
ผอ.กองทรัพยากรธรรมชาติ
ผู้อานวยการกองแผนและงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้างทั่วไป

๓๒. น.ส.กนกกาญจน์
๓๓. นายสมจิต
๓๔. นายชาญ
๓๕. นางอรอนงค์
๓๖. นายลพ
ผู้ลาประชุม
๑. นายราเมศ
๒. นายอัฎฐกร
๓. นางสาวจุฑาสัณห์
๔. นายประสงค์

-๓-

๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.

นางบุญเลี้ยง
นายวสันต์ชาย
นายภิรมย์
นายเถลิงชาติ
นางสาวกัญลักษณ์
นางรัตนาภรณ์
นางสาวพิชชาดา
นายสังคม
นายศิริ
นายอรรถสิทธิ์
นางสาววันวิสาข์

กองเพชร
อุลิตสถิตย์
พรหมอิสาณ
หงษ์ทอง
รุ่งสุขประเสริฐ
ขอมเกาะ
อินทร์อร่ามวงษ์
อินทร์อร่ามวงษ์
อินทร์อร่ามวงษ์
วิชัยคามาตย์
จอนเกาะ

พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
ผู้ติดตามนายกฯ
ผู้ติดตามนายกฯ
บก.นสพ.โคราชไฮคลาส
บก.นสพ.สตรีธุรกิจ
นสพ.เดอะนิวส์
นสพ.สีมานิวส์
นสพ.เดอะนิวส์
บก.นสพ.อีสานโพสต์นิวส์
พนง.เดลินิวส์

๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.

นายอนุสรณ์
นายสมจิตร
นายศักดิร์ พี
นายประวิทย์

อชิโนปุณวัฒน์
อยู่เย็น
วงศาโสภาวิทย์
สุดเนตร

นสพ.วิธีแห่งเมือง ฉ.ข่าวเด็ด
ประชาชนทั่วไป
ประชาชนทั่วไป
ประชาชนทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา
๑๔.๐๐ น.
เลขานุการสภา อบจ.นม. ขอเชิญประธานสภา อบจ.นม. รองประธานสภา อบจ.นม. ขึ้นบัลลังก์เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครับ
ประธานสภา อบจ.นม. วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๓
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ด้วยสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ได้ทาแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
แก้ไข พ.ร.บ.เลือกตั้งของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเสนอความเห็นเป็น
ทางการก่อนการประชุมครั้งที่ ๒ ครับ เรียนมาให้ท่านสมาชิกได้ทราบและกรุณาตอบคาถาม
ในแบบสอบถามที่ได้แจกไปแล้ว เพื่อได้รวบรวมไปนาส่งสมาคมต่อไปนะครับ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓

การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย

ระเบียบวาระที่ ๓.๑

-๔-

ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
(กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน)
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง
นายก อบจ.นม.
กราบเรียนประธานสภา อบจ.นม. สมาชิกสภา อบจ.นม. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หลักการ เพื่อขออนุมัติจาก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๓ (กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน) หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังต่อไปนี้ เหตุผล ด้วย
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครราชสี ม า มี ค วามจ าเป็ น ต้ องโอนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน) เพื่อให้สามารถดาเนินการบริหารราชการให้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ มีรายละเอียด ดังนี้ ๑. โอนลดเงินงบประมาณ ๑.๑ กองช่าง จานวน ๑๗ โครงการ
เป็นเงิน ๑๗,๖๕๐,๐๐๐ บาท ๒. โอนเพิ่มเงินงบประมาณ ๒.๑ กองช่าง จานวน ๒ โครงการ เป็นเงิน
๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๒.๒ กองการศึ ก ษา ศาสนา และวั ฒ นธรรม จ านวน ๓ โครงการ เป็ น เงิ น
๑๔,๖๕๐,๐๐๐ รวมทั้งสิ้น ๕ โครงการ เป็นเงิน ๑๗,๖๕๐,๐๐๐ บาท (รายละเอียดปรากฏตามบัญชีที่
นาเสนอแนบท้ายนี้) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่ว น
ท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๒, ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้ อ ๓๑ การโอน การแก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปี หรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้จะกระทาได้ต่อเมื่อ
ได้รั บอนุ มัติจ ากผู้ มีอานาจให้ เบิกตัดปี หรือ ขยายเวลาเบิกตัดปี จึงเสนอญัตติ เพื่อขออนุมัติจากสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาต่อไป
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญสมาชิกที่มีความประสงค์จะอภิปรายครับ ไม่มีนะครับ ผมขอมติที่ประชุม ขณะนี้องค์ประชุมครบ
แล้ว สมาชิกท่านใดอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (กรณียังไม่ได้
ก่อหนี้ผูกพัน) ขอยกมือขึ้นครับ (๔๑ เสียง) ขอบคุณครับ ท่านใดไม่อนุมัติครับ (ไม่มี) ท่านใดงดออกเสียง
(ไม่มี)
มติที่ประชุม
สรุปมติที่ประชุมแห่งนี้อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
(กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน) ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอครับ
ระเบียบวาระที่ ๓.๒ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง
นายก อบจ.นม.
กราบเรียนประธานสภา อบจ.นม. สมาชิกสภา อบจ.นม. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หลักการ เพื่อขออนุมัติจาก
สภาองค์การบริหารส่วนจั งหวัดนครราชสีมา ในการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวดงบกลาง หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง และหมวดค่าใช้ส อย ดังต่อไปนี้
เหตุผ ล ด้ว ยองค์การบริ ห ารส่ว นจังหวัดนครราชสีมา มีความจาเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อให้สามารถดาเนินการบริหารราชการให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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มี ร ายละเอี ย ด ดั ง นี้ ๑. โอนลด งบประมาณ ๑.๑ โรงเรี ย นโนนไทยคุ รุ อุ ป ถั ม ภ์ ๒ และกอง
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จานวน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๘,๖๐๐,๐๐๐ บาท ๑.๒ กองช่าง จานวน
๔ โครงการ เป็นเงิน ๘,๔๐๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๖ โครงการ เป็นเงิน ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๒. โอน
เพิ่มเงินงบประมาณ ๒.๑ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา) จ านวน ๙ โครงการ เป็นเงิน ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท ๒.๒ กองพัส ดุและทรัพย์สิ น
จานวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๒.๓ กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต จานวน ๑ รายการ เป็น
เงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๒.๔ กองช่าง จานวน ๗ โครงการ เป็นเงิน ๗,๔๐๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๑๘
โครงการ เป็น เงิน ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (รายละเอียดปรากฏตามบัญชีที่นาเสนอแนบท้าย) ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒, ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่ งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเสนอญัตติเพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ทราบต่อไป
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญสมาชิกที่มีความประสงค์จะอภิปรายครับ ไม่มีนะครับ ผมขอมติที่ประชุม ขณะนี้องค์ประชุมครบ
แล้ว สมาชิกท่านใดอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอยกมือขึ้น
ครับ (๔๑ เสียง) ขอบคุณครับ ท่านใดไม่อนุมัติครับ (ไม่มี) ท่านใดงดออกเสียง (ไม่มี)
มติที่ประชุม
สรุปมติที่ประชุมแห่งนี้ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามที่
ฝ่ายบริหารเสนอครับ

ระเบียบวาระที่ ๓.๓

ญั ต ติ เรื่ อ ง ขออนุ มั ติ แ ก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จงงบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๔
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง
นายก อบจ.นม.
กราบเรียนประธานสภา อบจ.นม. สมาชิกสภา อบจ.นม. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หลักการ เพื่อขออนุมัติจาก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประกอบงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างดังต่อไปนี้ เหตุผล
ด้วยได้รับคาร้องจาก กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (โรงเรียนกุดจิกวิทยา) องค์การบริหารส่วน
จั งหวัดนครราชสี มา ว่ามี ความจาเป็น ต้องแก้ไ ขเปลี่ ยนแปลงคาชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่า ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อให้สามารถดาเนินการบริหารราชการให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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มี ร า ย ล ะ เ อี ย ด ดั ง นี้ ๑ . แ ก้ ไ ข เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ ๑.๑ กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม (โรงเรียนกุดจิกวิทยา) หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จานวน ๑ โครงการ เป็นเงิน
๖๙,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ได้เสนอบัญชีแก้ไขคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ให้ท่านพิจารณาพร้อมนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒, ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคา
ชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเสนอญัตติเพื่อขออนุมัติ
จากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาต่อไป
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญสมาชิกที่มีความประสงค์จะอภิปรายครับ ไม่มีนะครับ ผมขอมติที่ประชุม ขณะนี้องค์ประชุม ครบ
แล้ ว สมาชิ ก ท่ า นใดอนุ มั ติ แ ก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จงงบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอยกมือขึ้นครับ (๔๑ เสียง) ขอบคุณครับ ท่านใดไม่อนุมัติครับ (ไม่มี) ท่านใดงดออกเสียง
(ไม่มี)
มติที่ประชุม
สรุปมติที่ประชุมแห่งนี้ อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอครับ
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องอื่นๆ
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญท่านสมาชิกครับ ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ
นายก อบจ.นม.
กราบเรียนประธานสภา อบจ.นม. สมาชิกสภา อบจ.นม. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ทางฝ่ายบริหารมีเรื่องที่
อยากชี้แจง ๔ เรื่องครับ เพื่อความร่วมมือการทางานพัฒนาท้องถิ่นโคราช เรื่องที่ ๑ โครงการหลังฝนถนน
ดี ซึ่งเป็นแนวคิดของฝ่ายบริหารที่จะได้ดาเนินการซ่อมถนนลูกรัง ลาดยาง หรือซ่อมถนนอื่นๆ โดยการเช่า
เครื่องจักรกลที่ประกอบด้วย รถเกรด รถบดอัด รถน้า เข้าไปทาในพื้นที่แต่เนื่องจากการเช่านั้นต้องใช้เวลา
พอสมควร ซึ่งจะเสร็จเรียบร้อยก็ต้นปีงบประมาณต้นปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เดือนหน้านี้ จานวน ๑๙ ชุด รวมชุด
ซื้อใหม่ ๓ ชุด รวมเป็น ๒๒ ชุด ที่จะออกไปประจาเกือบทุกอาเภอ เพื่อที่จะไปเกรดบดอัดถนนที่เสียหาย
ทางฝ่ายบริหารได้ตั้งนายช่างประจาอาเภอศูนย์ประสานงาน แต่สิ่งที่อยากขอความร่วมมือให้ท่านสมาชิก
สภาที่อยู่ในเขตพื้นที่และเป็นผู้ที่ทราบว่าถนนตรงไหนเสียหาย โดยเฉพาะหลังอุทกภัยที่จะใช้เครื่องจักรไป
ดาเนิ น การและต้องประสานงานกับ อบต. เทศบาล ที่จ ะช่ว ยออกค่าน้ ามัน หรือออกวัส ดุที่เพิ่มเติ ม
บางส่วน ดังนั้นทางฝ่ายบริหารได้กาหนดเครื่องจักรที่จะออกไปประจาอาเภอต่างๆ โดยอาเภอเล็ก ๑ ชุด

๒ อาเภอ อาเภอใหญ่ ๑ ชุด ใช้ระยะเวลาทางาน ๔ เดือนเต็ม และใน ๑ เดือน จะทางานวันละ ๘ ชั่วโมง
รวมแล้วเดือนละ ๒๔๐ ชั่วโมง ซึ่งถ้าขาดวันใดวันหนึ่งถ้ารถเครื่องจักรเสียหรือในขณะที่ เครื่องจักรไม่ได้
ทางานก็จะนับชั่วโมงเพิ่มเติมโดยให้ทางานเพิ่มนอกเวลาหรือทางานเพิ่มเติม เพราะฉะนั้นถ้านับจานวน
ชั่วโมง และนับจานวนเครื่องจักรก็คาดว่าถนนที่เสียหายก็จะสามารถเสร็จสิ้นได้ภายใน ๑ เดือน แต่สิ่งที่

-๗-

จะต้ อ งช่ ว ยชี้ แ นะและประสานงาน คือ อยากให้ท่านสมาชิ กที่อยู่ในเขตพื้นที่ได้ร่วมประสานงานกับ
ฝ่ายช่างที่ออกไปรวมทั้งศูนย์ประสานและทางรองนายกฯ ที่ปรึกษา จะออกไปประสาน ทั้งนี้เพื่อจะไม่
ให้เครื่องจักรเสี ยเวลาทาให้ เกิดการทางานได้เป็นภาพพจน์ที่ดีของ อบจ. เรา จึงฝากกราบเรียนท่าน
สมาชิกทุกท่านที่อยู่ในเขตพื้นที่จะได้ประสานเรื่องนี้ภายใน ๔ เดือนข้างหน้านี้ นั้นเป็นเรื่องการซ่อมหรือ
ทาถนนปรับปรุงถนนหลังฝนให้ดีขึ้น ซึ่งโครงการนี้ได้เกิดขึ้นก่อนมีอุทกภัย หลังจากมีอุทกภัยแล้วน่าจะ
เป็นการเสริมให้ดีขึ้นได้ครับ นั้นเป็นเรื่องที่ ๑ เรื่องที่ ๒ งบประมาณอุทกภัยโดยตรง ซึ่งทางฝ่ายบริหารได้
พยายามที่เปลี่ยนแปลงงบโครงสร้างพื้นฐานมาเพื่อการอุทกภัยในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งสามารถใช้พิเศษ
ในการเร่ ง ด่ ว นที่ จ ะแก้ ไ ขปั ญ หาได้ ซึ่ ง ตรงนี้ เ รี ย นให้ ท ราบว่ า ทางฝ่ า ยบริ ห ารได้ เ ตรี ย มการส ารวจ
และดาเนิ นการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้อุทกภัยทาตามกาหนดเวลาของการประกาศอุทกภัย ดังนั้น อยาก
ให้สมาชิกสภาเห็นว่าภาพหรือถนนหนทางโครงสร้างพื้นฐานเสียหายให้เตรียมการที่จะได้เป็นงบประมาณ
อุทกภัยโดยตรงที่จะไปเสริมสร้างตรงนี้ คาดว่าถ้ามีโครงการหลังฝนถนนดีและมีงบอุทกภัยได้ไปเสริม
น่าจะแก้ปัญหาอุทกภัยได้เรื่องที่ ๒ ที่อยากจะเรียนท่านสมาชิกสภา เรื่องที่ ๓ ทางฝ่ายบริหารมีโครงการ
ที่จะประชุมสัมมนาพัฒนาความรู้ความเข้าใจให้กับฝ่ายบริหารและสมาชิกสภา เดิมกาหนดไว้กลางเดือน
กุมภาพันธ์ วันที่ ๑๓-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้จัดอบรมให้ แต่เนื่องจาก
เป็นสมัย เปิดประชุมสภา จึงได้เลื่อนมาปลายเดือนมกราคม ประมาณวันที่ ๒๑-๓๐ มกราคม ๒๕๕๔
จึ ง เรี ย นให้ ท างท่า นสมาชิ กสภาทราบที่ จะได้ เตรี ยมการเข้า คอร์ ดอบรมที่ ม หาวิท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ อาจจะมีบางช่วงที่จะต้องไปทัศนศึกษาที่ต่างประเทศด้วย เรียนให้ท่าน
สมาชิกได้เตรียมตัว หรืออาจจะจัดการเสนอแนะข้อที่จะพัฒนาการอบรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเป็น
เรื่องที่ ๓ เรื่องที่ ๔ การบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดของเรามีการพัฒนาศักยภาพ ในเรื่องที่ทาง
อบจ. ได้ถูกร้องเรียนจาก DSI สตง. และปปช. ขึ้นศาลปกครอง ต้องการรองนายกฯ ที่มีประสบการณ์ใน
เรื่องของกฎหมาย ระเบียบ ที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆ ปรับเปลี่ยนให้ท่านธวัชชัย พยุงสุวรรณ ที่เป็นที่ปรึกษา
ให้เป็นรองนายก อบจ.นม. เพื่อให้ดาเนินการทางนิติกรรม นิตินัย กฎหมายต่างๆ เพราะฉะนั้นในการที่จะ
ปรับเปลี่ยนตรงนี้ผู้ที่จะประสานงานกับกองกิจการสภา เป็นที่ปรึกษาอุบล เอื้อศรี จึงเรียนให้ท่านสมาชิก
ได้ทราบถึงแนวทางการเปลี่ยนแปลงการบริหารของ อบจ. และการประสานงานของกองกิจการสภา
ขอบคุณครับ
ประธานสภา อบจ.นม. มี ส มาชิ ก ท่ า นใดที่ ป ระสงค์ จ ะอภิ ป รายเพิ่ ม เติ ม ครั บ ไม่ มี น ะครั บ บั ด นี้ ภ ารกิ จ และความจ าเป็ น
เพื่อประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่ วนจังหวัดนครราชสีมา ได้เสร็จสิ้นแล้ว กระผมขอปิดการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอบคุณครับ
เลิกประชุมเวลา

๑๗.๐๐ น.

-๘-

(ลงชื่อ)

ผู้ถอดรายงานการประชุม
(นางสาวปิ่นนภา สุดาทิพย์)
เจ้าพนักงานธุรการ

;

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจ
(นายรชตะ ด่านกุล)
เลขานุการสภา อบจ.นม.

