รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๓
วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
***************************
ผู้มาประชุม
๑. นายวีระวัฒน์
๒. นายราเมศ
๓. นายรชตะ
๔. นายสุชาติ
๕. นายชวาล
๖. นายชยุต
๗. นายพรชัย
๘. นายชาคริต
๙. นายบุญดี
๑๐. นายกลวัชร
๑๑. นายธวัฒน์
๑๒. นายสมพงษ์
๑๓. นายสมโภชน์
๑๔. นายสมเกียรติ
๑๕. น.ส.สุธาสินี
๑๖. น.ส.จุฑาสัณห์
๑๗. นายโกวิทย์
๑๘. นายศักดิ์เกษม
๑๙. นายโป้ย
๒๐. นายศรัณยพงศ์
๒๑. นายศิรสิทธิ์
๒๒. นายสมบูรณ์
๒๓. นายพงษ์พนั ธุ์
๒๔. นายไพฑูรย์
๒๕. นายกิติพงศ์
๒๖. นายอดุลย์
๒๗. นายองอาจ
๒๘. นายประพจน์
๒๙. นางวนิดา
๓๐. นายณัฐชัย
๓๑. นายสมบัติ
๓๒. นายประเวทย์

มิตรสูงเนิน
เรืองธนานุรักษ์
ด่านกุล
ภิญโญ
พัฒนกาชัย
พงศ์ธนทรัพย์
อานวยทรัพย์
ทิศกลาง
วงศ์ไตรรัตน์
อึ้งสวัสดิ์
ศิริปริญญานันต์
เทียบขุนทด
จินตนามณีรัตน์
ตันดิลกตระกูล
ศิริโภคานนท์
ตั้งตรีวีระกุล
เลาวัณย์ศิริ
สัตยานุชิต
พรหมอภิบาล
อนิวัตกูลชัย
เลิศด้วยลาภ
นิยมไร่
พันธุ์ศรีนคร
เพ็ญจันทร์
พงศ์สุรเวท
อยู่ยืน
พฤกษ์พนาเวศ
ธรรมประทีป
เสตะปุตตะ
ธิติรัตนานนท์
กาญจนวัฒนา
ชุมสงฆ์

ส.อบจ.เขต.อ.เมืองฯ เขต ๗
ส.อบจ.เขต.อ.ประทาย
ส.อบจ.เขต.อ.ด่านขุนทด เขต ๑
ส.อบจ.เขต.อ.แก้งสนามนาง
ส.อบจ.เขต.อ.ขามสะแกแสง
ส.อบจ.เขต.อ.ครบุรี เขต ๑
ส.อบจ.เขต.อ.ครบุรี เขต ๒
ส.อบจ.เขต.อ.เฉลิมพระเกียรติ
ส.อบจ.เขต.อ.โชคชัย
ส.อบจ.เขต.อ.ชุมพวง
ส.อบจ.เขต.อ.ด่านขุนทด เขต ๒
ส.อบจ.เขต.อ.เทพารักษ์
ส.อบจ.เขต.อ.โนนแดง
ส.อบจ.เขต.อ.โนนสูง เขต ๑
ส.อบจ.เขต.อ.โนนสูง เขต ๒
ส.อบจ.เขต.อ.บัวลาย
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 ๔
ส.อบจ.เขต.อ.เมืองฯ เขต ๕
ส.อบจ.เขต.อ.เมืองฯ เขต ๖
ส.อบจ.เขต.อ.เมืองฯ เขต ๘
ส.อบจ.เขต.อ.เมืองยาง

รองประธานสภา คนที่ ๑
รองประธานสภา คนที่ ๒
เลขานุการสภา อบจ.นม.
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๓๓. นายกิตติ
๓๔. น.ส.กนกกาญจน์
๓๕. นายชาญ
๓๖ .นายประชา
๓๗.นายวิสูตร
๓๘.นายสมจิต

เชาวน์ดี
ตรงจันทึก
เขียวแก้ว
ฉัตรวงศ์วาน
เจริญสันธิ์
คิดการ

ส.อบจ.เขต.อ.ขามทะเลสอ
ส.อบจ.เขต.อ.สีคิ้ว เขต ๒
ส.อบจ.เขต.อ.หนองบุญมาก
ส.อบจ.เขต.อ.คง
ส.อบจ.เขต.อ.จักราช
ส.อบจ.เขต.อ.สีดา

๓๙. นายพิชัยศักดิ์
๔๐. นายพิเชฎฐ์
๔๑. นายประสงค์
๔๒. นายมนัส
๔๓. นายชุณห์
๔๔. นางจินตนา
๔๕. นางอรอนงค์
๔๖. นายลพ
ผู้ลาประชุม
๑. นายคณะวัฒน์
๒. นายอัฎฐกร
ฝ่ายบริหาร
๑. นางปวันรัตน์
๒. นายนริศ
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางเพลินพิศ
๒. นางวิรัลพัชร
๓. นายจิรยุทธ
๔. นายธีระชัย
๕. นายวีระชัย
๖. นางณัฐยา
๗. นางศรีวรรณ
๘. นายกชกร
๙. นายอุดม
๑๐. นางอรนุช
๑๑. นางรังสิยา
๑๒. นางสุรีรัตน์
๑๓. นางลัดดาวัลย์
๑๔. นางบัวรอง
๑๕. นางทองแม้น
๑๖. นางมาลิน
๑๗. นางสุพรรณี

ชัยศรี
ชัยศรี
มีสวัสดิ์
ศรีบงกช
ศิริชัยคีรีโกศล
จันทเมนชัย
ธนสุนทรสุทธิ์
จันทร์มณี

ส.อบจ.เขต.อ.บัวใหญ่ เขต ๑
ส.อบจ.เขต.อ.บัวใหญ่ เขต ๒
ส.อบจ.เขต.อ.สูงเนิน
ส.อบจ.เขต.อ.โนนไทย
ส.อบจ.เขต อ.วังน้าเขียว
ส.อบจ.เขต.อ.เสิงสาง
ส.อบจ.เขต.อ.ห้วยแถลง
ส.อบจ.เขต อ.ลาทะเมนชัย

อังสนานิวัฒน์
อินทร์ศร

ส.อบจ.เขต.อ.สีคิ้ว เขต ๑
ส.อบจ.เขต อ.ปากช่อง เขต ๒

ปานรักษา
เรืองธนานุรักษ์

รองนายก อบจ.นม.
รองนายก อบจ.นม.

สุนทรพุทธศาสน์
พูนพิพัฒน์
อาสาเสน
เทพนอก
ศรีโอษฐ์
นรินทร์นอก
เจริญเดช
นุวัตติวงศ์
ทุ่งจันทร์
นิยะโมสถ
นุทกิจ
แนมพลกรัง
ญาณอุบล
สุขสมัย
กองโคกสูง
จันทร์ศรีนวล
ครุฑธะกะ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองกิจการสภา
ผู้อานวยการกองทรัพยากรธรรมชาติ
ผู้อานวยการกองแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ประชาสัมพันธ์ อบจ.นม.
ประชาสัมพันธ์ อบจ.นม.
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาฯ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ

ประธานสภา อบจ.นม.

๑๘. นางสาวปิน่ นภา
๑๙. นางจิตรา
๒๐. นายบรรลือ
๒๑. นางชูรัตน์
๒๒. นายกิติศักดิ์
๒๓. นางบุญเลี้ยง
๒๔. นายวสันต์ชาย
๒๕. นางรัตนาภรณ์
๒๖. นายศักกริน
๒๗. นายภูวนาท
๒๘. นางขวัญจิตน์

สุดาทิพย์
ชิตไธสง
แพงพงศ์
อยู่คงดี
ชายากร
กองเพชร
อุลิตสถิตย์
ขอมเกาะ
วงศาโสภาวิทย์
โกจันทึก
คาตาหล้า

-๓ -

เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
ผู้สื่อข่าว
ผู้เข้าร่วมประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม

๒๙. นายสมพร
อยู่เย็น
ผู้เข้าร่วมประชุม
๓๐. นายธีระศักดิ์
คาแก้ว
ผู้สื่อข่าว
เริ่มประชุมเวลา
๑๔.๐๐ น.
เลขานุการสภาฯ
เชิญประธานสภา อบจ.นม. จุดเทียน ธู ป บูชาพระรัตนตรัย และนาสมาชิกสวดมนต์
เลขานุการสภา อบจ.นม. ขณะนี้ องค์ป ระชุ ม ครบแล้ ว ขออนุ ญ าตเรีย นเชิ ญ ประธานสภา อบจ.นม.รองประธานสภา อบจ.นม.
ขึ้นบัลลังก์เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครับ
นายราเมศ เรืองธนานุรักษ์ ขณะนี้เป็นการประชุมสภา อบจ.นม. สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๓ ขอเชิญเลขานุการอ่าน
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประกาศสภาฯ ครับ
ประธานสภา อบจ.นม.
เลขานุการสภา อบจ.นม. ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดนครราชสีมา สมัยวิส ามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๓ ด้วยนายกองค์การบริหารส่ว น
จังหวัดนครราชสีมา ได้มีหนังสือถึงประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ขอให้เปิด
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๓ ดังนั้น เพื่อ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๒๕ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้อ งถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๓๖ (๑) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงเรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๓ ในวันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน
๒๕๕๓ เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประกาศ ณ วันที่ ๒๔
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ นายคณะวัฒน์ อังสนานิวัฒน์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา
ประธานสภา อบจ.นม. เรี ย น นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครราชสี ม า รองนายกองค์ ก ารบริ ห าร ส่ ว นจั ง หวั ด
นครราชสีมา ปลัดองค์การบริห ารส่ว นจังหวัดนครราชสี มา,ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่ ว น
จังหวัด และผู้มีเกียรติ ทุกท่าน การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยวิสามัญ
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สมัย ที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๓
ในวันนี้เป็นวันสาคัญวันหนึ่งของท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน จะได้
ร่วมกันพิจารณาเรื่องต่าง ๆ เนื่องจากสภาวการณ์ปัจจุบันจังหวัดนครราชสีมา ได้รับผลกระทบจากภัย
ธรรมชาติ ทาให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนเป็นจานวนมากผมหวังว่าการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่ ว นจั งหวัดนครราชสี มา สมั ย วิ ส ามั ญ สมัยที่ ๒ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จะดาเนิน ไปด้ ว ยความ
เรีย บร้ อยมีป ระสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านทั้งหลายจะได้แสดงความคิดเห็ น ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่นบัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิด
การประชุ ม สภาแห่ ง นี้ เพื่ อ ด าเนิ น การประชุ ม ตามระเบี ย บวาระต่ อ ไป ก่ อ นอื่ น ผมต้ อ งขอน า
นายลพ จันทร์มณี ส.อบจ.อ.ลาทะเมนชัย ได้กล่าวปฏิญาณตนตามกระผม
ประธานสภา อบจ.นม. ข้าพเจ้า
นายลพ จันทร์มณี
ข้าพเจ้า นายลพ จันทร์มณี
ส.อบจ.อ.ลาทะเมนชัย
ประธานสภา อบจ.นม. จะรักษาไว้
นายลพ จันทร์มณี
จะรักษาไว้
ส.อบจ.อ.ลาทะเมนชัย
ประธานสภา อบจ.นม. และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ
นายลพ จันทร์มณี
และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ
ส.อบจ.อ.ลาทะเมนชัย

ประธานสภา อบจ.นม.
นายลพ จันทร์มณี
ส.อบจ.อ.ลาทะเมนชัย
ประธานสภา อบจ.นม.
นายลพ จันทร์มณี
ส.อบจ.อ.ลาทะเมนชัย
ประธานสภา อบจ.นม.
นายลพ จันทร์มณี
ส.อบจ.อ.ลาทะเมนชัย
ประธานสภา อบจ.นม.
นายลพ จันทร์มณี
ส.อบจ.อ.ลาทะเมนชัย
ประธานสภา อบจ.นม.

แห่งราชอาณาจักรไทย
แห่งราชอาณาจักรไทย
จะซื่อสัตย์สุจริต
จะซื่อสัตย์สุจริต
และปฏิบัติหน้าที่
และปฏิบัติหน้าที่
เพื่อประโยชน์ของประชาชน
เพื่อประโยชน์ของประชาชน
ขอให้นายลพ จันทร์มณี ไปยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.ภายใน ๓๐ วัน นับจาก
วันนี้เป็นต้นไปนะครับ

ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานสภา อบจ.นม. เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ทาให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน
และนายก อบจ.นม. ได้มีหนังสือขอให้ประธานสภา อบจ.นม. เปิดประชุมสภา อบจ. สมัยวิสามัญ
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สมั ย ที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๓
เพื่อจะได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องต่างๆ เพื่อเป็นการบาบัดทุกข์
บารุงสุขให้กับราษฎรในจังหวัดนครราชสีมา เป็นการเร่งด่วนต่อไป จึงเรียนให้ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๓
ญัตติ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕๓ (กรณีกันเงิน)
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง
นางปวันรัตน์ ปานรักษา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รองนายก อบจ.นม.
นครราชสีมา และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หลักการ เพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ใน
การโอนเงิ น งบประมาณและแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จงงบประมาณรายจ่ า ยตามข้ อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๓ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง เหตุผล องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีม า มีความจาเป็นที่จะต้องดาเนินการ
แก้ไขเปลี่ ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปี ๒๕๕๓ (กรณีเบิกตัดปี) เพื่อให้ ทันต่อ
สภาวการณ์ในปัจจุบัน ดังนี้ ๑.โอนเงินงบประมาณ ๑.๑ โอนลดงบประมาณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุและประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จานวน
๑ โครงการ รวมเป็นเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๑.๒ โอนเพิ่มงบประมาณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุและประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จานวน
๒ โครงการ รวมเป็ นเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (รายละเอียดปรากฏตามบัญชีโ อนเงินงบประมาณ
รายจ่ ายที่ได้น าเสนอให้ ท่านได้พิจารณาแล้ว ) ๒.แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง ๒.๑ กองการศึกษา
ศาสนาและวั ฒ นธรรม หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ จ านวน ๒ รายการ เป็ น เงิ น ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายที่ได้นาเสนอให้
ท่านได้พิจาณาแล้ว) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๒,๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๓๑ การโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิก
ตัดปีหรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจให้เบิกตัดปีหรือขยาย
เวลาเบิกตัดปี จึงเสนอญัตติเพื่อขอรับอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดต่อไป
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญสมาชิกที่มีความประสงค์จะอภิปราย ขอเชิญท่านประสงค์ ครับ
นายประสงค์ มีสวัสดิ์ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เพื่อนสมาชิก ผมประสงค์ มีสวัสดิ์ ส.อบจ.อ.สูงเนิน กราบเรียน
ส.อบจ.อ.สูงเนิน
ว่าวันนี้มีขา่ วดีคือ ท่าน สจ.ลพ จันทร์มณี ซึ่งเป็นสมาชิกใหม่ ขอแสดงความยินดีด้วย และก็มีข่าวร้าย
คือ น้าท่วมจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งวั นนี้เราได้โอนลดงบประมาณ เพื่อจะนางบประมาณกลับไปแก้ไข
ปัญหาน้าท่วมให้พี่น้องในจังหวัดนครราชสีมา ที่ผมดูคร่าวๆประมาณ ๑๐๐ กว่าล้านบาท ซึ่งกราบ
เรียนที่ประชุมอย่างนี้ว่า เฉพาะอาเภอสูงเนินอาเภอเดียวก็ไม่พอแล้ว อยากจะให้ทางที่ประชุมแห่งนี้
หางบประมาณหรือเพิ่มงบประมาณ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในฐานะซึ่งเรา
พูดกันบ่อยๆ โดยเฉพาะท่านนายก สาเริง แหยงกระโทก ของพวกเรา ท่านพูดบ่อย เราเป็นพี่ใหญ่
เราต้องดูแล สามพี่น้องท้องถิ่น วันนี้ทั้งท้องที่ ท้องถิ่นต่างๆ ลาบาก วันนี้รถวิ่งกลางคืนลาบาก อาเภอ
สูงเนิน มีแต่หลุม มีแต่บ่อ ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ดี วันนี้ต้องกราบเรียนตรงๆว่าภาครัฐ
ทางานด้ว ยความอืด ด้ว ยความไม่เร่งร้อน ไม่เดือดร้อน วันนี้ช าวบ้านอยู่ได้ด้ว ยคนไทยไม่ทิ้งกัน
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ภาคเอกชน มูลนิธิต่างๆ ได้ระดม
สรรพกาลัง มาช่วยเหลือพี่น้องเพื่อบรรเทาความเดือดร้ อน
ฉะนั้น ในส่วนที่ผมคิดว่า งบประมาณ ๑๐๐ กว่าล้านบาทนี้ เฉพาะอาเภอสูงเนินอาเภอเดียว น่าจะทา
ได้ ๓-๔ ตาบลเท่านั้นเอง อยากขอให้ท่านฝ่ายบริหารโปรดพิจารณาเพิ่มงบประมาณเข้ามาอีกสัก
หน่อย เพื่อช่วยพี่น้องประชาชนในยามที่เขาเดือดร้อน ตรงนี้ไม่หาเสียง ตรงนี้จะไปหาเสี ยงวันไหน
กราบเรียนตรงนี้เลย แต่ว่าเราไม่ได้หาเสียงตรงๆ วันนี้เราช่วยเหลือประชาชนแล้ว เสียงมันมาหาเรา
เองครับ ขอฝากท่านประธานกราบเรียนไปยังฝ่ายบริหารด้วยว่าให้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ถ้า
เห็นสมควรปรึกษาท่านประธานสภา อย่างนี้ เพิ่มไปสัก ๒๐๐ กว่าล้านบาท กราบเรียนท่านประธาน
อย่างนี้ครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภา อบจ.นม. ครับ ปีนี้เป็นปีที่ภัยธรรมชาติของจังหวัดโคราชเรา สาหัส สากัณห์ เหมือนกัน มีหลายหน่วยงานเข้าไป
ช่วยเหลือ ไม่ใช่เฉพาะ อบจ.อย่างเดียว ถ้างบประมาณไม่เพียงพอ อยู่ที่ฝ่ายบริหารว่าจะบริหารเงิน
อย่างไร มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายอีกไหมครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม ขณะนี้องค์ประชุม
ครบแล้ว สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ โอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕๓ (กรณีกันเงิน) ตามที่ฝ่าย
บริหารเสนอ ขอให้ยกมือขึ้น ( ๔๓ เสียง) ท่านใดไม่อนุมัติ (ไม่มี) ท่านใดงดออกเสียง (ไม่มี)
สรุปมติที่ประชุม
สภาแห่งนี้อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕๓ (กรณีกันเงิน) ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔
ญัตติ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕๔
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง
นางปวันรัตน์ ปานรักษา เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รองนายก อบจ.นม.
นครราชสีมา และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หลักการ เพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดใน
การโอนเงิน งบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายองค์การบริห ารส่ ว นจังหวัด
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เหตุผล ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๔
ที่ได้ตั้งงบประมาณสาหรับดาเนินโครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันมีความจาเป็นต้องดาเนินการโอนเงิน
งบประมาณดังกล่าว ไปดาเนินการโครงการอื่น เพื่อให้สอดคล้องกับความจาเป็น โดยขอโอนเงิน
งบประมาณดั ง ต่ อ ไปนี้ โอนลดงบประมาณ รวมทั้ ง สิ้ น ๗๐ โครงการ รวมเป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
๑๔๓,๑๐๓,๐๐๐ บาท รายละเอี ย ดดั ง นี้ ๑. กองส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต จ านวน ๑ โครงการ
งบประมาณทั้ ง สิ้ น ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๒.กองทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม จ านวน ๑
โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๓.กองช่าง จานวน ๖๗ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น
๙๘,๓๐๓,๐๐๐ บาท ๔.กองการศึ ก ษา ศาสนา และวั ฒ นธรรม จ านวน ๒ โครงการ เป็ น เงิ น
๔๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (รายละเอียดปรากฏตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้นาเสนอให้ท่าน
ได้พิจารณาแล้ว) โอนเพิ่มงบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๑๑ โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๓,๑๐๓,๐๐๐
บาท รายละเอี ย ด ดั ง นี้ ๑.กองพั ส ดุ แ ละทรั พ ย์ สิ น จ านวน ๑ โครงการ รวมเป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
๑๑๑,๑๐๓,๐๐๐ บาท ๒.โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ จานวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓.โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา จานวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๔.โรงเรียนมัธยมประดู่
วัฒนา จานวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๕.โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม จานวน ๑
โครงการ เป็ น เงิ น ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๖.โรงเรี ย นอรพิ ม พ์ วิ ทยา จ านวน ๑ โครงการ เป็ น เงิ น
๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๗.โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม จานวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๘.โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม จานวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๙.โรงเรียนวังรางพิทยา
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คม จานวน ๑ โครงการ เป็นเงิน
๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๑๐.โรงเรี ย นโนนไทยคุ รุ อุ ป ถั ม ภ์ ๒
จานวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (รายละเอียดปรากฏตามบัญชีโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ า ยที่ ไ ด้ น าเสนอให้ ท่ า นได้ พิ จ ารณาแล้ ว ) ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก าร
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒,๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ
๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเสนอ
ญัตติเพื่อขอรับอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ต่อไป
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญสมาชิกที่มีความประสงค์จะอภิปราย ขอเชิญท่านกิติพงศ์ ครับ
นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท ท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท ส.อบจ.อ.เมือง เขต ๑
ส.อบจ.อ.เมือง เขต ๑ ประการแรกต้องขอขอบคุณท่านประธานสภา ที่ได้กรุณาเปิดประชุมสภา สมัยวิส ามัญ ในครั้งนี้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพิจารณาในระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องของงบประมาณที่มีการโอนในครั้งนี้ ผม
คิดว่าสถานการณ์ในขณะนี้เป็นเรื่องที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง เพราะพี่น้องประชาชนก็ดี สื่อมวลขนก็ดี
องค์กรภาคต่างๆก็ดี ได้เรียกร้องและได้เฝ้ารอว่าหน่วยงานใหญ่ อย่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา จะทาอะไรบ้างเมื่อน้าลด ผมคิดว่าจากจังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศพื้นที่ ประสบ
อุทกภัย ทั้ง ๓๒ อาเภอ เรามี ๒๘๗ ตาบล แต่จังหวัดประกาศเพียง ๒๗๗ ตาบล เท่ากับมี ๑๐ ตาบล
เท่านั้นเองในจังหวัดนครราชสีมาที่ไม่ประสบอุทกภัยน้าท่วม มีหมู่บ้านเกือบ ๓,๐๐๐ หมู่บ้าน มีแค่ไม่
ถึง ๑๐๐ หมู่บ้าน ที่ไม่ประสบภัยน้าท่วม ฉะนั้น แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เกิดภาวะ
วิกฤต ภาวะผลกระทบที่ยิ่งใหญ่มาก การที่ฝ่ายบริหาร ท่านนายก อบจ.นม. นายแพทย์สาเริง แหยง
กระโทก และคณะผู้บริหาร ได้เสนอขอในการแก้ไขงบประมาณ ในการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ใน
การโอนลดงบประมาณ และเพิ่มงบประมาณ ผมต้องขอขอบคุณ เพราะเรื่องนี้เฝ้ารอคอย และดูว่า
เมื่อไหร่ อบจ.จะดาเนินการ หลังจากน้าลดแล้ว ท่านสมาชิกหลายท่าน ทราบกันดีอยู่แล้วว่ามีความ
ยากลาบากพอสมควร เราจะรอแต่หน่วยงานอื่นๆเข้ามาดาเนินการนั้น คิดว่ากระบวนการในการ
ดาเนิ น การนั้ น ช้า แต่ อบจ.สามารถดาเนินการได้รวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านนายกฯ เคยมี
นโยบายที่ชัดเจนนะครับว่าหลังฝน ถนนดี แต่ตอนนี้หลังน้า ถนนต้องดีครับ ผมคิดว่าเป็นความจาเป็น
เร่งด่วนที่ต้องดาเนินการ ในขณะเดียวกันท่านสมาชิกที่เพิ่งอภิปรายไปเมื่อสักครู่บอกว่างบประมาณ
มันน้อย ผมค่อนข้างเห็นด้วย วันนี้เป็นไปได้หรือไม่ งบวัฒนธรรมต่างๆที่ท่านดาเนินการจัดกันอยู่
พอจะลดตรงไหนได้บ้าง เพื่อมาแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้มากยิ่งขึ้น ผมว่าตรงนี้คือหัวใจนะ
ครั บ เพราะทุ ก คนเฝ้ า มองมากว่ า อบจ.จะแก้ ไ ขปั ญ หาอย่ า งนี้ อย่ า งไรให้ กั บ พี่ น้ อ งประชาชน
งบประมาณที่ท่านโอน โดยเฉพาะกองพัสดุและทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น ๑๑๑ ล้านบาท ไปบวกกับงบเดิม
ก็ยังไม่มากเท่าไหร่กับความต้องการของพี่น้องประชาชน ฉะนั้น ฝากเป็นข้อสังเกตว่าในเรื่องที่โอนใน
ครั้งนี้ไม่ขัดข้องอยู่แล้ว เห็นด้วย แต่ควรต้องมีการพิจารณาเพิ่มเติม เพื่อให้สมกับเป็นพี่ใหญ่อย่าง
แท้จริง ให้สมกับพี่น้องประชาชน เฝ้าเรียกร้อง และขอความช่วยเหลือผ่าน ส.อบจ.ช่วยแก้ไขเรื่องนี้
ผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่ อบจ.จะสามารถสร้างภาพ หรือทาในสิ่งที่ ตรงความต้องการของพี่น้อง
ประชาชนมากที่สุด ขอฝากเรื่องนี้ไว้ด้วย ขอบคุณครับ
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ประธานสภา อบจ.นม. มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม ขณะนี้องค์ประชุม
ครบแล้ว สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕๔ ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ
ขอให้ยกมือขึ้น ( ๔๓ เสียง) ท่านใดไม่อนุมัติ (ไม่มี) ท่านใดงดออกเสียง (ไม่มี)
สรุปมติที่ประชุม
สภาแห่งนี้อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕๔ ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ
ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญสมาชิกที่มีความประสงค์จะอภิปราย ขอเชิญท่านประพจน์ ครับ
นายประพจน์ ธรรมประทีป กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมประพจน์ ธรรมประทีป ส.อบจ.อ.เมือง
ส.อบจ.อ.เมืองบ เขต ๔ เขต ๔ อย่างที่ท่านสมาชิกหลายท่านได้อภิปรายไป เป็นสิ่งที่ดีที่ อบจ.ของเรานั้น ได้แก้ปัญหาให้กับ
พี่น้อง ในจังหวัดนครราชสีมาของเราทั้ง ๓๒ อาเภอ หลังจากภัยน้าท่วม เช่ นเดียวกันครับ ในเขต
เลื อ กตั้ ง ที่ ๔ ของผมนั้ น ทั้ ง เขตโดนหมด ตั้ ง แต่ โ รงพยาบาลมหาราช โรงพยาบาลเซนต์ แ มรี่
หลังเดอะมอลล์ จนไปถึงมิตรภาพ ซอย ๔ ซอย ๘ แม้กระทั้งเคหะ บ้านพังเป็นหลังๆ ตลอดไปถึง
ตาบลบ้านใหม่ ทั้งหมด เพราะฉะนั้น ผมได้นาเรียนกับท่านนายกว่า ทาอย่ างไร หลังน้าท่วมแล้ว เรา
จะเยียวยาหลังน้าท่วม ท่านก็ได้จัดงบประมาณก้อนหนึ่งให้ไปจัดงานคืนชีวิตให้ชุมชน คืนถนนให้คน
เดิน ในสโลแกน ที่ว่า “เดิ๋นดิ๋น กิ๋นเหล่น เป๋นต๋าดู๋” ในบริเวณถนนเลียบทางรถไฟ หลังโรงแรมสีมา
ธานี ได้จัดงานไปแล้วนั้น พี่น้องในเขตเลือกตั้งที่ ๔ ทั่วอาเภอเมือง ได้นาร้านค้าเข้ามาขาย ๓ คืน
รายได้ที่สะพัดอยู่ตรงนั้น ร้านค้าประมาณ ๒๐๐ กว่าร้าน สารวจออกมาแล้ว เฉลี่ย ๑๐,๐๐๐ บาท
ต่อร้าน เพราะฉะนั้นเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ เป็นการเยียวยาหาพื้นที่ให้พี่น้องประชาชน ในอาเภอ
เมืองของเรา โดยเฉพาะเขตเลือกตั้งที่ ๔ ซึ่งได้รับผลกระทบตรงนี้เป็นอย่างสูง ทางพ่อค้า แม่ค้า
ตลอดพี่น้องที่อยู่ในเขตที่ผมรับผิดชอบ ได้ฝากขอบคุณไปยังท่านนายก อบจ. และเรียกร้องต่อไปอีก
ว่าน่าจะมีการจัดถนนคนเดิน ไปทุกมุมเมืองของจังหวัดนครราชสีมา เพื่อจะได้กระตุ้นเศรษฐกิจต่อไป
โอกาสนี้ผมต้องขอกราบขอบพระคุณทางฝ่ายบริหารที่ได้เล็งเห็นประโยชน์ของพี่น้องหลังน้าท่วม เป็น
อย่างสูง ขอบคุณครับ
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญท่านรชตะ ครับ
นายรชตะ ด่านกุล
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมรชตะ
ส.อบจ.อ.ด่านขุนทด เขต ๑ ด่านกุล ส.อบจ.อ.ด่านขุนทด เขต ๑ ขออนุญาตอภิปรายในฐานะสมาชิกด้วยมารยาท พอระเบียบ
วาระอื่นๆ สมาชิกอภิปรายได้ตรงประเด็น เป็นที่เข้าใจง่าย ผมขออนุญาตเสริมนิดหนึ่งครับ มันมี
ขั้นตอนที่สามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้รวดเร็วกว่านั้น ขออนุญาตนาเสนอท่านประธานผ่านไป
ยังท่านคณะผู้บริหารถึงการแก้ไขปัญหา เรื่องของการแก้ไขปัญหาหลังน้าท่วม ของทั้งอาเภอ อย่างที่
ท่านประสงค์ มีสวัสดิ์ ได้กล่าวไปแล้ว ท่านกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท และท่านประพจน์ ธรรมประทีป ขอ
อนุญาตเอ่ยนาม นะครับ ทั้งสามท่านมีความเห็นตรงกันว่าพื้นที่ของเราเป็นจังหวัดใหญ่ การดูแลยังไม่
ครบทุกด้าน จะเห็นว่าวันนี้ถ้าเราได้ติดตามข่าวของหน่วยงาน ที่รับผิดชอบ เรื่องของกระทรวงเกษตร
ได้มีมติดูแลเรื่องพันธุ์ข้าวมาแล้ว ได้มอบแล้วที่อาเภอสีคิ้ว อาเภอพิมาย ได้รายละไม่เกิน ๑๐๐ กก.
เป็นพระราชดารัสของในหลวง สิ่งเหล่านี้หน่วยงานอื่นๆ ที่รับผิดชอบ เขาเริ่มทาแล้ว เหลือ อบจ. ผม
ทราบดีนะครับว่าด้วยการปรึกษากับคณะรองปลัดฯ ที่โอนเงินปี ๒๕๕๔ ได้เพียงแค่โครงการหรือ
อาเภอละ ๒ ล้านบาท เป็นเพราะเงินเข้าไม่ครบ คือรัฐจัดเก็บให้เรา แต่มีประเด็นที่เร็วกว่านั้น มีเงิน
งบประมาณที่ยังค้างอยู่ในท่อ ของเรา คือเงินงบประมาณปี ๒๕๕๓ ที่เราทากันเงินกันไว้ ของแต่ละ
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อ าเภอไม่ ต่ ากว่ า อ าเภอละ ๕-๖
ล้านบาท บางหน่วยงานที่เราตั้งไว้งบประมาณปี ๒๕๕๓ บาง
โครงการทางหลวงชนบทไปทาแล้วบ้าง บางโครงการ อบต.ไปทาแล้วบ้าง บางโครงการงบอุทกภัย
ของสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไปทาแล้วบ้าง ผมคิดว่าน่าจะมีความซ้าซ้อนหรือทับกัน
อยู่ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ ถ้าจะสามารถแก้ไขความเดือดร้อนกับพี่น้องได้ทันท่วงที ควรจะนาเอาเงิน
งบประมาณ ปี ๒๕๕๓ ที่ได้ทากันเงินไว้แล้ว ที่เราได้รับโอนเงินไว้แล้ว มาเปลี่ยนแปลงในสภาเพื่อไป
ทาการแก้ไข ความเดือดร้อนให้กับพี่นอ้ งประชาชน ผมว่าสิ่งเหล่านี้เงินมีอยู่แล้วด้วย ไม่ต้องรอปี
๒๕๕๔ เข้าอีก สามารถนาเงินปีงบประมาณ ๒๕๕๓ มาใช้ได้เลย ผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้น่าจะแก้ไขได้
ทันท่วงที และเป็นผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนอย่างสูงสุด อยากฝากท่านประธานไปยังคณะ
ผู้บริหารว่าสภาเรานั้น สามารถเปิดวิสามัญ ขยายเวลาได้อีก ฉะนั้นเวลานี้รัฐบาล โดยเฉพาะจังหวัด
ยังประกาศเป็นเขตอุทกภัยอยู่ เราควรดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนทั้งจังหวัดครับ
ขอเรียนท่านประธานไปยังฝ่ายบริหาร โปรดได้พิจารณาข้อนาเสนอนี้ เพราะเรามีเงินอยู่แล้ว เรากัน
เงินไว้แล้ว ทั้งเล่ม ทั้งฉบับ ส่วนนี้ฝากท่านฝ่ายบริหารไปพิจารณาด้วยครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญท่านจุฑาสัณห์ ครับ
น.ส.จุฑาสัณห์ ตั้งตรีวีระกุล เรียนท่านประธานที่เคารพ ฝ่ายบริหาร ส.อบจ.ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน จุฑาสัณห์ ตั้งตรีวีระกุล
ส.อบจ.อ.บัวลาย
ส.อบจ.อ.บัวลาย ต้องขอขอบคุณ ท่านผู้บริหารนะคะ ท่านนายกฯ เจ้าหน้าที่ และส.อบจ.ทุกท่านที่ได้
ร่วมทาบุญทอดกฐินที่วัดบ้านคึมมะอุ อาเภอบัวลาย ซึ่งได้เงินทาบุญเยอะพอสมควร ที่สามารถโอน
ที่ดินได้ตามวัตถุประสงค์ ต้องขอขอบคุณ คุณความดีที่ทุกท่านได้ทาบุญในครั้งนี้ ขอให้ ทุกท่าน มี
ความสุข ความเจริญ เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และได้เป็น ส.อบจ.ทุกๆสมัย หรือจะยกระดับ
เป็น ส.ส. ต้องขอขอบคุณทุกท่านค่ะ
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญท่านอดุลย์ ครับ
นายอดุลย์ อยู่ยืน
เรียนท่านประธานสภา ท่านฝ่ายบริหาร ตลอดจน ส.อบจ.ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมอดุลย์ อยู่ยืน
ส.อบจ.อ.เมือง เขต ๒ ส.อบจ.อ.เมือง เขต ๒ ขอต่อจากเมื่อสักครู่นิดหนึ่งนะครับ ที่คุยกันเรื่องน้าท่วม ผมจาได้ว่าเมื่อคราว
ประชุมสภาฯ ครั้งที่แล้ว ท่านนายกฯ ให้หลายมาตรการ ซึ่งเพิ่งผ่านญัตติวาระที่ ๔ ไป เรื่องที่เราจะ
ดาเนินการเร่งด่วนเรื่องอุทกภัย อันนั้น เป็นหนึ่งในมาตรการ ผมจาได้ว่ามีอีกหลายมาตรการที่นายกฯ
เคยบอกไว้ อันนี้ฝ่ายบริหารต้องชี้แจงด้วยนะครับว่าความคืบหน้าไปถึงไหน เรื่องรถเกรดหลายๆท่าน
อาจจะจาได้ ซึ่งจากวันนั้นจนถึงวันนี้ มันจะช่วยทุเลาได้ อย่างที่ท่านรชตะ ด่านกุล ท่านเลขานุการ
สภา ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านได้เอ่ยไว้ ตอนนี้รถเกรดดาเนินการถึงไหน แล้วถ้าทาแล้วพวกเราจะได้
ลงไปบอกทางอาเภอได้ เราจะได้ไปเกรดถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อได้ในเบื้องต้น ส่วนที่เราจะแก้ไขเป็น
โครงการก็ว่ากันไป ซึ่งผมคุยครั้งที่แล้ว อยากให้ฝ่ายบริหารชี้แจงในที่นี้ด้วยถ้าเป็ นไปได้ เพราะอยู่กัน
ทุกอาเภอ ขอบคุณครับ
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญท่านศักดิ์เกษม ครับ
นายศักดิ์เกษม สัตยานุชิต กราบเรียนท่านประธานสภา ฝ่ายบริหารและเพื่อนสมาชิกที่เคารพรัก กระผม ศักดิ์เกษม สัตยานุชิต
ส.อบจ.อ.ปักธงชัย
ส.อบจ.อ.ปักธงชัย อยากเรียนเรื่องงานผ้าไหม วันที่ ๙-๑๕ ธ.ค.๕๓ จะเป็นเทศกาลผ้าไหมปักธงชัย
และของดีเมืองโคราช ทุกครั้งที่จัด อยากให้ทุกอาเภอที่เป็นโอท็อป ไปร่วมกันออกร้าน เพราะจะ
เตรียมเต็นท์ให้ ส.อบจ.ทุกเขต คนละ ๑ ล็อค แต่ถ้าผู้ใดไม่ไปขาย อาเภอไหนไม่ขาย อาเภอไหน
ต้องการใช้เยอะ ต้องบริหารกันเอง ต้องยืมกันภายใน อยากเชิญชวน โดยเฉพาะวันที่ ๙ ธ.ค.๕๓ ทาง
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อาเภอปักธงชัย ได้ให้แต่ละตาบล
จัดอาหารท้องถิ่น อยากเชิญชวนพวกเราทุกท่าน ฝ่ายบริหาร
ส.อบจ. ส่วนราชการ เชิญทานข้าวเย็นก่อนที่ท่านนายกฯ จะไปเปิดงาน ถือโอกาสไปดูผ้าไหมปักธงชัย
และซับน้าตาเรื่องน้ าท่วม เศรษฐกิจกาลั งแย่ เชิญชวนกันมาช่วยอุดหนุน ขอเชิญทุกท่านนะครับ
ขอบคุณไว้ล่วงหน้า สวัสดีครับ
ประธานสภา อบจ.นม. มีสมาชิกท่านใดประสงค์อภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ
นางปวันรัตน์ ปานรักษา กราบเรียนท่านประธานสภา ส.อบจ. ก่อนอื่นต้องขอบกราบขอบพระคุณ ท่าน ส.อบจ.ทุกท่าน ที่ได้
รองนายก อบจ.นม.
อนุ มัติในญัตติที่ฝ่ายบริ ห ารได้นาเสนอในการขอโอนลด โอนลด เกี่ยวกับญั ตติที่จะมาดูแลพี่น้อง
ประชาชน อยากเรียนว่าในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องผู้ประสบภัย ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ใน
เขตจั งหวัดนครราชสีมาทั้งหมด ทาง อบจ.ไม่ได้นิ่งนอนใจ คิดอยู่ตลอดเวลาว่าเราในฐานะที่เป็น
องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ที่เป็นพี่ใหญ่สุ ดที่จะดาเนินการในส่ว นศักยภาพที่จะจัดทา และด้ว ย
งบประมาณมีมากกว่าท้องถิ่นอื่นๆ ได้ร่วมมือกับทางจังหวัด น่าดีใจ ทางจังหวัด คือท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัด ได้ให้ความสาคัญกับ อบจ.มาก ให้ไปร่วมกันคิดร่วมกันทาตลอดเวลา เกี่ยวกับเรื่องการ
เยียวยาผู้ประสบภัย เรามีโครงการที่จะทาหลังน้าท่วม ที่จะดูแลพี่น้องที่ประสบปัญหา โดยเฉพาะใน
เรื่องการเกษตร ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในจุดนี้มาก เราได้ปรึกษากัน
ระหว่าง อบจ. และทางจังหวัดท่านผู้ว่าราชการจังหวัด อยากให้เราดูแลในภาคเกษตรกรรมมาก โดย
ที่เราคิดโครงการหลังจากประสบภัย มีประมาณ ๔-๕ โครงการ ๑ ในนั้นที่ท่าน สจ.รชตะได้พูดถึงคือ
เรื่องเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งเราจะทาธนาคารข้าว จะรับบริจาค และจะไปหาซื้อมาเพื่อแจกจ่ายให้
พี่น้องประชาชน โดยความร่วมมือของทั้งจังหวัด เราส่วนหนึ่ง จังหวัดส่วนหนึ่ง ซึ่งคิดว่าน่าจะดูแลได้
ดีกว่าตามลาพังที่เราทาเอง อีกโครงการหนึ่งคือ ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อจะเข้าธนาคาร เพื่อจะดูแลใน
ระยะยาว อีกโครงการหนึ่งคือ ซื้อข้าวเปลือกในราคาถูก ซึ่งเราจะร่วมกันแชร์กันระหว่างจังหวัด และ
อบจ. ทางจังหวัดจะมีงบประมาณนาเสนอผ่านมา ซึ่งจะใช้งบประมาณตัวนี้เกือบ ๔๐๐ กว่าล้านบาท
คิดว่าความเป็ นไปได้น่ าจะได้ดูแลในส่ วนนี้ได้ดีขึ้น อยากเรียนว่า อบจ.ได้คุยกับทางจังหวัด และ
ท่านผู้ว่าฯ เห็นศักยภาพของ อบจ. ท่านคิดเลยนะคะว่าอยากให้ อบจ.ตั้ง กองการเกษตรขึ้นด้วยซ้า
ท่านจะดูแลและสนั บ สนุนเต็มที่ ถือว่าเป็นความร่ว มมือ อย่างมากๆเลย เรามีการอบรมหรือท า
โครงการร่วมกัน จนเกิดอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านขึ้น ซึ่งจะถามว่า ความเดือดร้อน เราดูแลทั่วถึง
หรือไม่ แล้วมีการสะท้อนกลับมาหรือไม่ ต้องตอบว่าใช่เลย เพราะว่าอาสาสมัครที่เราอบรมเมื่อปีที่
แล้ว ประมาณ ๓,๐๐๐ กว่าท่าน ได้ดูแล ตรวจสอบ คานวณความเสียหาย และนาเสนอผ่านมา ทาให้
เราคิดการเยียวยาแก้ไข ได้อย่างเป็นกระบวนการ และรายละเอียดที่ ส.อบจ.ได้นาเสนอมา ไม่ว่าจะ
เป็นเพิ่มเงินในส่วนนี้ เราจะนาเสนอท่านนายกฯ คงจะคิดคล้ายๆกัน ความจาเป็นมันเห็นชัด เหตุผล
เพียงพอ น่าจะไม่มีปัญหา เป็นข้อคิดเห็นที่ดีๆ และแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนโดยตรง ที่เกี่ยวกับ
ในเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน ยิ่งชัดเจนหนัก ตอนนี้สถานการณ์ความพร้อม เรามีมาก คงจะพร้อมทุกๆ
พื้นที่ในต้นปีหน้า ซึ่งรายละเอียดท่านรองนริศฯ จะชี้แจงอีกครั้งหนึ่งค่ะ
นายนริศ เรืองธนานุรักษ์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมเองต้องขอบคุณโดยเฉพาะท่าน ส.อบจ.
รองนายก อบจ.นม.
ไม่ว่าท่านประสงค์ ท่านกิติพงศ์ ท่านอดุลย์ ท่านประพจน์ และโดยเฉพาะท่านเลขาฯ รชตะ ขึ้นมา
อภิ ป ราย ผมขอบคุ ณ อี ก ครั้ ง ที่ ส ภาฯ เรา ณ วั นนี้ ร่ ว มมื อ ปรึ ก ษาหารื อ ท างานกั น อย่ า งจริ ง จั ง
โดยเฉพาะและรองนายกฯ ๔ ท่าน และฝ่ายข้าราชการ เราทางานหนักจริงๆ เพื่อช่วยเหลือความ
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เดือดร้ อนของชาวโคราชของเรา
เรานั้นจริงใจ ทางานเพื่อประชาชนจริงๆ ครับ ทุกอย่างจะ
สาเร็จได้พวกเราร่วมมือกันนั่ นล่ะครับ ท่านนายกฯ มีโครงการริเริ่มมาตั้งนานแล้ว โครงการหลังฝน
ถนนดี เราทามาตลอด แต่อุปสรรค ปัญหามันเยอะแยะ มันเป็นปัญหาเริ่มแรก วันที่ ๑ ธ.ค.๕๓ เรา
พร้อมครับ มี ๖ ชุด แต่ตอนนี้กาลังประกาศอีก ๑๖ ชุด จะดาเนินการได้คือ วันที่ ๑ หรือวันที่ ๒
มกราคม ๒๕๕๓ อีก ๑๖ ชุด ต้องฝากทุกท่านด้วยว่าทั้งหมด ๒๑-๒๒ ชุดนั้น ฝากท่าน ส.อบจ.ช่วย
ดูแลด้วย คงจะช่วยกันอานวยความสะดวกให้ประชาชนชาวโคราชของเรา อยากขอท่านประธานว่า
พวกเรา ส.อบจ. และฝ่ายบริหารทุกท่านนั้น จะทางานกันจริงๆ และขอให้ขยายเวลาการประชุมไปอีก
นะครับ ขอฝากท่านประธานด้วยครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญท่านชวาล ครับ
นายชวาล พัฒนกาชัย ท่านประธานที่เคารพ เพื่อนสมาชิกผู้มีเกียรติ กระผมชวาล พัฒนกาชัย ส.อบจ.อ.ขามสะแกแสง
ส.อบจ.อ.ขามสะแกแสง เนื่องด้วยในวันที่ ๑๐-๑๑ ธ.ค. ๕๓ อาเภอขามสะแกแสง จัดให้มีงานวันพริก และของดีขามสะแกแสง
ขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้บริหาร ข้าราชการ ตลอดจนเพื่อนสมาชิกทุกท่าน ได้ไปร่วมในพิธีเปิด
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ที่ว่าการอาเภอขามสะแกแสง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ขอกราบ
เรียนเชิญทุกท่านครับ
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญท่านธวัฒน์ ครับ
นายธวัฒน์ ศิริปริญญานันต์ ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านผู้บริหาร ท่าน ส.อบจ. หัวหน้าส่วนราชการที่เคารพ ผมขอพูด
ส.อบจ.อ.ด่านขุนทด เขต ๒ เหมือนกับ ส.อบจ.หลายๆท่านได้นาเรียน ปัญหาความเดือดร้อน อุทกภัย เหมือนกัน แต่อาเภอด่าน
ขุนทด เป็นหนึ่งในเพียงไม่กี่อาเภอที่โดนเต็มๆ เช่นอาเภอปักธงชัย อาเภอสูงเนิน อาเภอพิมาย
ที่โดนหนักๆ ในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐาน ในเรื่องของพืชผลทางการเกษตรเสียหายมาก ในส่วนของ
ท้องถิ่น คือ โครงสร้ างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นถนนหนทาง แหล่ งน้า ขณะนี้อาเภอด่านขุนทดได้รับ
งบประมาณมาซ่อมถนน ทั้งอาเภอ ๓ ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการละ ๔-๕ แสนบาท ประมาณ ๕-๖
โครงการ ถามว่าเงิน ๓ ล้านบาท พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพียงตาบลเดียวคงไม่พอ อันนี้เรียนให้
รับทราบ แต่ในส่วนของพี่น้อง ที่เสียหายในเรื่องของพืชผลทางการเกษตร ก็รอรัฐบาลที่จะเยียวยา
หรือพี่น้องที่โดนน้าท่วม ค่อนที่จะอยู่ในเกณฑ์หลังคาเรือ นละ ๕,๐๐๐ บาท ก็ยังไม่ได้รับ และพี่น้อง
ในเขตพื้นที่ของผม มีอยู่ ๑ ราย จมน้าเสียชีวิต ได้รับการชดเชยจาก อบต.เพียง ๑๐,๐๐๐ -๒๐,๐๐๐
บาท เท่านั้นเอง ขณะนี้ทางนายกฯ คณะผู้บริหารกาลังติดตามอยู่ว่า รัฐบาลจะช่วยเหลือในเรื่องค่า
ศพ เท่าที่ทราบข้อมูลรายละ ๕๐,๐๐๐ บาท ก็ยังไม่ได้รับการเยียวยา ที่สาคัญที่สุดเรียนว่าหลังฝน
ถนนดี ของ อบจ.เป็นโครงการที่ฟังดูดีมาก แต่ว่าการปฏิบัติค่อนข้างจะล่าช้า เพราะว่าอะไร ถ้าจะเริ่ม
ตอนนี้ทางท้องถิ่นต่างๆ ก็ได้ปรับเกรดถนนเป็นบางส่ วน ค่อนข้างเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว จาก
อุทกภัยที่ผ่านมา ทาให้ถนนหลายๆสายเสียหาย พี่น้องจะขน จะเก็บเกี่ยวข้าวโพด พริก อ้อย มัน รอ
ไม่ได้ รอโครงการหลังฝน ถนนดีจาก อบจ.ไม่ได้ ผู้บริหารท้องถิ่นได้โทรศัพท์หาผมบ่อย หัว หน้าส่วน
โยธาฯ โทรศัพท์มาบ่อย บอกว่ากาลังดาเนินการอยู่ ขณะนี้ผมก็จะบอกว่ากาลังดาเนินการอยู่ แต่ยัง
ปฏิบั ติไ ม่ ได้ ยั งเข้าไปเกรดถนนไม่ได้ นี่ คือปัญหา ปัญหาข้อที่ ๒ คือ ผมเรี ยนว่าทางนายก ทาง
ผู้บริหารท้องถิ่นของเรา ฤดูหนาวที่จะถึง จริงๆถึงแล้วแต่ยังไม่หนาว ทางจังหวัดยังไม่ประกาศเป็นภัย
หนาว แต่ท่านนายกฯ ว่าจะให้ผ้าห่มกันหนาว ท่านละ ๑,๐๐๐ ผืน ส่วนที่ สจ.เพิ่มเติม สุดแล้วแต่จะ
เพิ่มเติม ผมเกรงว่าจะล่าช้า เลยอภิปรายได้รับทราบว่าถ้าสิ้นฤดูหนาว มันไม่มีประโยชน์ เวลาหนาวก็

-๑๒ -

ประธานสภา อบจ.นม.
นายโป้ย พรหมอภิบาล
ส.อบจ.อ.ปักธงชัย
ประธานสภา อบจ.นม.

สรุปมติที่ประชุม
ประธานสภา อบจ.นม.
เลิกประชุมเวลา

แจกผ้าห่มกันหนาว เวลาหิวก็แจก
ข้าวสาร เรียนท่านประธานฝากไปถึงฝ่ายบริหารได้รับทราบ
ขอบคุณครับ
ขอเชิญท่านโป้ย ครับ
กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมโป้ย พรหมอภิบาล
ส.อบจ.อ.ปักธงชัย ผมขอเสนอปิดการประชุมครับ ขอผู้รับรองครับ
ก่ อ นจะปิ ด ประชุ ม ผมขอมติ ที่ ป ระชุ ม เรื่ อ งการขอขยายเวลาการประชุ ม สมั ย วิ ส ามั ญ สมั ย ที่ ๒
(ครั้ งที่ ๑) ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๓ หากมีญัตติที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติม ขณะนี้องค์ประชุมครบแล้ ว
สมาชิ ก ท่ า นใดเห็ น ชอบให้ ข ยายเวลาการประชุ ม สมั ย วิ ส ามั ญ สมั ย ที่ ๒ (ครั้ ง ที่ ๑) ประจ าปี
พ.ศ.๒๕๕๓ ออกไปอีกเจ็ดวัน ตั้งแต่วันที่ ๑-๗ ธ.ค.๒๕๕๓ ขอให้ยกมือขึ้น (๔๓ เสียง) ท่านใดไม่
เห็นชอบ (ไม่มี) ท่านใดงดออกเสียง (ไม่มี)
สภาแห่ ง นี้ เ ห็ น ชอบให้ ข ยายเวลาการประชุ ม สมั ย วิ ส ามั ญ สมั ย ที่ ๒ (ครั้ ง ที่ ๑) ประจ าปี
พ.ศ.๒๕๕๓ ออกไปอีกเจ็ดวัน ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๗ ธ.ค. ๒๕๕๓
ผมขอปิดการประชุมครับ
๑๗.๐๐ น.
(ลงชื่อ)

ผู้ถอดรายงานการประชุม
(นางสุพรรณี ครุฑธะกะ)
เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจ

(นายรชตะ ด่านกุล)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

