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

อังสนานิวฒั น์
มิตรสู งเนิน
เรื องธนานุรักษ์
ภิญโญ
พัฒนกาชัย
ทิศกลาง
วงศ์ไตรรัตน์
อึ้งสวัสดิ์
ด่านกุล
ศิริปริ ญญานันต์
เทียบขุนทด
จินตนามณี รัตน์
ตันดิลกตระกูล
ชัยศรี
ตั้งตรี วรี ะกุล
เลาวัณย์ศิริ
สัตยานุชิต
พรหมอภิบาล
อนิวตั กูลชัย
พงศ์ธนทรัพย์
เลิศด้วยลาภ
นิยมไร่
พันธุ์ศรี นคร
เพ็ญจันทร์
พงศ์สุรเวท
เจริ ญสันธิ์
พฤกษ์พนาเวศ
ธรรมประทีป
เสตะปุตตะ
ธิ ติรัตนานนท์
กาญจนวัฒนา
แสงแก้ว
มีสวัสดิ์

ส.อบจ.เขต อ.สี ควิ้ เขต 1
ส.อบจ.เขต.อ.เมืองฯเขต 7
ส.อบจ.เขต.อ.ประทาย
ส.อบจ.เขต.อ.แก้งสนามนาง
ส.อบจ.เขต.อ.ขามสะแกแสง
ส.อบจ.เขต.อ.เฉลิมพระเกียรติ
ส.อบจ.เขต.อ.โชคชัย
ส.อบจ.เขต.อ.ชุมพวง
ส.อบจ.เขต.อ.ด่านขุนทด เขต 1
ส.อบจ.เขต.อ.ด่านขุนทด เขต 2
ส.อบจ.เขต.อ.เทพารักษ์
ส.อบจ.เขต.อ.โนนแดง
ส.อบจ.เขต.อ.โนนสู ง เขต 1
ส.อบจ.เขต.อ.บัวใหญ่ เขต 2
ส.อบจ.เขต.อ.บัวลาย
ส.อบจ.เขต.อ.บ้านเหลือ่ ม
ส.อบจ.เขต.อ.ปั กธงชัย เขต 1
ส.อบจ.เขต.อ.ปั กธงชัย เขต 2
ส.อบจ.เขต.อ.ปากช่อง เขต 1
ส.อบจ.เขต.อ.ครบุรี
ส.อบจ.เขต.อ.ปากช่อง เขต 3
ส.อบจ.เขต.อ.พิมาย เขต 1
ส.อบจ.เขต.อ.พิมาย เขต 2
ส.อบจ.เขต.อ.พระทองคา
ส.อบจ.เขต.อ.เมืองฯ เขต 1
ส.อบจ.เขต.อ.จักราช
ส.อบจ.เขต.อ.เมืองฯ เขต 3
ส.อบจ.เขต.อ.เมืองฯ เขต 4
ส.อบจ.เขต.อ.เมืองฯ เขต 5
ส.อบจ.เขต.อ.เมืองฯ เขต 6
ส.อบจ.เขต.อ.เมืองฯ เขต 8
ส.อบจ.เขต.อ.ลาทะเมนชัย
ส.อบจ.เขต.อ.สู งเนิน

ประธานสภา อบจ.นม.
รองประธานสภา คนที่ 1
รองประธานสภา คนที่ 2

เลขานุการสภา อบจ.นม.
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34. น.ส.กนกกาญจน์
35. นายสมจิต
36. นางจินตนา
37. นายชาญ
38. นางอรอนงค์
39.นายพรชัย
ผู้ลาประชุม
1. นายกิตติ
2. นายประชา
3. น.ส.สุ ธาสิ นี
4. นายมนัส
5. นายพิชยั ศักดิ์
6.นายประเวทย์
7.นายชุณห์
ฝ่ ายบริ หาร
1. นายสาเริ ง
2. นายนริ ศ
3. นายนพดล
4. นายเถกิงศักดิ์
5. นายเจริ ญ
6. นายอุบล
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. นางสิ รีนาถ
2. นายชนะชัย
3. นางบุญสิ ตา
4. นางมลิ
5. นางวิรัลพัชร
6. นายจิรยุทธ
7. นางขวัญจิตต์
8. ว่าที่ร้อยตรี เสนีย์
9. นายวสันต์ชาย
10.ด.ต.ประสงค์
11. นางมาลิน
12. นางจิตรา
13. น.ส.ลัดดาวัลย์
14. นางวินญา
15. นางวนิดา

ตรงจันทึก
คิดการ
จันทเมนชัย
เขียวแก้ว
ธนสุ นทรสุ ทธิ์
อานวยทรัพย์

ส.อบจ.เขต.อ.สี ควิ้ เขต 2
ส.อบจ.เขต.อ.สี ดา
ส.อบจ.เขต.อ.เสิ งสาง
ส.อบจ.เขต.อ.หนองบุญมาก
ส.อบจ.เขต.อ.ห้วยแถลง
ส.อบจ.เขต.อ.ครบุรี เขต 2

เชาวน์ดี
ฉัตรวงศ์วาน
ศิริโภคานนท์
ศรี บงกช
ชัยศรี
ชุมสงฆ์
ศิริชยั คีรีโกศล

ส.อบจ.เขต.อ.ขามทะเลสอ
ส.อบจ.เขต.อ.คง
ส.อบจ.เขต.อ.โนนสู ง เขต 2
ส.อบจ.เขต.อ.โนนไทย
ส.อบจ.เขต.อ.บัวใหญ่ เขต 1
ส.อบจ.เขต.อ.เมืองยาง
ส.อบจ.อ.วังน้ าเขียว

แหยงกระโทก
เรื องธนานุรักษ์
เนียมสู งเนิน
สุ ขวาสนะ
ปุสุรินทร์ คา
เอื้อศรี

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

เกิดเหมาะ
ชอบบัว
ขันธะวินะหุ
จันทร์ อาภาส
พูนพิพฒั น์
อาสาเสน
เกตุสระน้อย
นวลฉิ มพลี
อุลิตสถิตย์
นุชงอน
จันทร์ ศรี นวล
ชิตไธสง
กาญจนพิมาย
ศรี อุทธา
พานสู งเนิน

รองปลัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
รองปลัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
รองปลัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
ผูอ้ านวยการกองคลัง
ผูอ้ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
ผูอ้ านวยการกองกิจการสภา
รักษาการผูอ้ านวยการกองแผนฯ
หัวหน้าฝ่ ายนิติการฯ
พนักงานจ้างทัว่ ไป
พนักงาน อบจ.
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
เจ้าพนักงานธุรการ
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16. นางบัวรอง
17. นางสุ พรรณี
18. นายบรรลือ
19. นางรังสิ ยา
20. นางสุ รีรัตน์
21. นางอรนุช
22. นางชูรัตน์
23. นายเอกชัย
24. นายกิตศิ กั ดิ์
25. นางสุ วรรณา
26.นายอรรถสิ ทธิ์
27. นางรัตนาภรณ์
28. นางเกสร
29. นางพิชชาภา
30.นายธี ระศักดิ์
31.นายทนงศักดิ์
32. นายศิริ
33. นายรัตนพล
34. นายสามารถ
35. นายมานะ
36. นางนงนุช
37. นางสาวสธิ ตา
เริ่ มประชุมเวลา
เลขานุการสภา อบจ.นม.
ประธานสภา อบจ.นม.
ระเบียบวาระที่ 1
ประธานสภา อบจ.นม.

สุ ขสมัย
เจ้าพนักงานธุรการ
ครุ ฑธะกะ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
แพงพงศ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นุทกิจ
นักบริ หารงานทัว่ ไป
แนมพลกรัง
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
นิยะโมสถ
นักบริ หารงานทัว่ ไป
อยู่คงดี
ลูกจ้างประจา
พงษ์พานิช
นักบริ หารงานทัว่ ไป
ชายากร
พนักงานจ้างทัว่ ไป
สัตย์ซื่อ
พนักงานจ้างทัว่ ไป
วิชยั คามาตย์
อีสานโพสต์นิวส์
ขอมเกาะ
สตรี ธุรกิจ
เนื่องสุ วรรณลักษณ์ ผูช้ ่วยสันทนาการ
อินทร์ อร่ ามวงษ์ เดอะนิวส์
คาแก้ว
นิวส์ ธุรกิจ
ธนาสนา
เจ้าของบรรณาธิ การ
อินทร์ อร่ ามวงษ์ เดอะนิวส์
คินขุนทด
โพสนิวส์
คุม้ คง
นักบริ หารการศึกษาฯ
แย้มจะบก
มหาชน
เชิดชู
ผูช้ ่วยพัฒนาชุมชน
พานิชวงษ์
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป

14.30 น.
เรี ยนเชิญท่านประธานสภา อบจ.นม. รองประธานสภา อบจ.นม. ขึ้นบัลลังก์เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ครับ
วันนี้เป็ นการประชุมสภา อบจ.นม. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2552
เรื่ องที่ประธานจะแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ
ด้วยนางกนกวรรณ เบญจาทิกลุ รองประธานสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดระยอง พร้อมคณะ ได้ขอ
ศึกษาดูงานการจัดการเรี ยน การสอน ณ โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ตาบลโคกกรวด อ.เมือง ใน
วันที่ 10 กันยายน 2552 เวลา 16.00 น. จึงขอเชิญ ส.อบจ.ทุกท่านร่ วมต้อนรับโดยพร้อมเพรี ยงกัน
ระเบียบวาระที่ 2
รั บรองรายงานการประชุม
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 3
ญัตติ เรื่ องขออนุมัติแก้ ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ ายในหมวด ค่ าครุ ภัณฑ์ ที่ดนิ
และสิ่ งก่ อสร้ าง ประจาปี พ.ศ.2552
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญฝ่ ายบริ หารแถลง
นายนพดล เนียมสู งเนิน เรี ยนประธานสภาองค์ก ารบริ หารส่ วนจัง หวัดนครราชสี มา สมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
นครราชสี มา และผูท้ รงเกียรติทุกท่าน หลักการ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2,3) พ.ศ.2543 ข้อ 29 การแก้ไข
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เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุ ภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่อสร้ าง ที่ทาให้ลกั ษณะ
ปริ มาณ คุณภาพเปลี่ยน หรื อเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้ างให้เป็ นอานาจอนุ มตั ิของสภาท้องถิ่น องค์การ
บริ หารส่ วนจัง หวัด จึ ง ขอรั บอนุ มตั ิ จากสภาองค์ก ารบริ หารส่ วนจัง หวัด ในการแก้ไ ขเปลี่ ย นแปลง
งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด ประจาปี งบประมาณ
2552 หมวดค่าครุ ภณั ฑ์ที่ดินและสิ่ งก่อสร้ าง เหตุผล ด้วยองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา มีความ
จาเป็ นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด เรื่ อง
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2552 หมวดค่าครุ ภณ
ั ฑ์ที่ดินและสิ่ งก่ อสร้ างของส่ วนราชการประจา
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา ดังนี้ 1.กองช่าง จานวน 2 โครงการ 2.กองการศึ กษาศาสนาและ
วัฒนธรรม (ร.ร.หินดาดวิทยา) จานวน 1 โครงการ ทั้งนี้ได้เสนอบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้ แจงให้ท่าน
พิจารณาแล้ว จึงเสนอญัตติเพื่อขอรับอนุมตั ิจากสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดต่อไป
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญสมาชิกที่มีความประสงค์จะอภิปราย ขอเชิญท่านประพจน์ ครับ
นายประพจน์ ธรรมประทีป กราบเรี ยนท่านประธานสภา และสมาชิกผูท้ รงเกียรติ ผมประพจน์ ธรรมประทีป ส.อบจ.อ.เมือง เขต 4
ท่านประธานครั บ ในวาระนี้ ท่านเปิ ดไปดู หน้า 3 นะครั บ เรื่ อ งของโครงสร้ างพื้น ฐาน ความเดิม บัญ ชี
แก้ไขการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจาปี 2552 ได้รับการอนุมตั ิเมื่อคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่
2 (ครั้ งที่ 2) อนุ มตั ิ เ มื่ อ วัน ที่ เ ท่ า ไหร่ ไ ม่ ทราบ เดื อ นอะไรไม่ ทราบ และองค์ก ารบริ หารส่ วนจัง หวัด
นครราชสี มา แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ข้อความเดิม กับข้อความใหม่ แสดงว่ารายละเอียดถูกตัดหายไป มี
การเปลี่ ยนแปลงรายละเอี ยดหรื อไม่ครั บ และจริ งอยู่ ที่มีก ารเปลี่ ยนแปลงตรงยุทธศาสตร์ โครงสร้ า ง
พื้นฐาน ไปเป็ นยุทธศาสตร์ ของแผนยุทธศาสตร์ การศึกษา แต่รายละเอียดของการจัดซื้ อ จัดจ้าง เครื่ องฉาย
3 มิติ 1 เครื่ อง ราคาตามท้องตลาด รายละเอียดหายไป ไม่ทราบว่ามีรายละเอียดอะไรบ้าง เราอยากให้ทาง
คณะผูบ้ ริ หารชี้ แจง ผมอยากฝากกราบเรี ยนประธานสภาไปยังคณะทางานว่าขอให้ความชัดเจนและ
รายละเอียดเพื่อจะไม่ตอ้ งแก้ไขกันอีกในครั้งต่อไป ต้องฝากท่านประธานไว้เป็ นบรรทัดฐาน โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ มีการตรวจสอบและมีลายเซ็นข้างล่างนี้แสดงว่าตรวจสอบถูกต้อง ฝากไว้เป็ นข้อสังเกต ขอบคุณ
ครับ
ประธานสภา อบจ.นม. เชิญฝ่ ายบริ หารครับ
นายนพดล เนียมสู งเนิน เรี ยนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา อบจ.นม. ในส่ วนของบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงแก้ไขคาชี้ แจง ใน
เหตุ ผลที่เราเว้น วันที่ ไว้ เนื่ องจากว่า เราได้นาบัญ ชี น้ ี เ ข้า ประชุ มสภาวัน นี้ เราไม่ แน่ ใจว่าทางสภาจะมี
ความคิดเห็นอย่างไร จะอนุมตั ิให้ผ่านหรื อไม่ เพราะฉะนั้น เราจะไม่ลงตัวเลขลงไปหลังจากที่ประชุมสภา
อนุมตั ิให้เราผ่านแล้ว เราจะลงวันที่ หลังจากสภาได้นาเอกสารบันทึก การประชุมทั้งหมดส่ งไปที่กองแผน
กองแผนก็จะได้ลงวันที่อีกครั้งหนึ่ง และในเอกสารหน้า 3 ที่ เป็ นบัญชี การเปลี่ยนแปลงคาชี้ แจงเช่ นกัน
เหตุผลจานวนรายละเอียดลดลงไปเนื่องจากว่าโครงการนี้เป็ นโครงการของบ้านหินดาด ซึ่ งโรงเรี ยนบ้าน
หินดาดได้ต้งั งบประมาณในส่ วนตรงนี้ไว้ เพื่อดาเนินการซื้ อเครื่ องฉาย 3 มิติ แต่เป็ นงบประมาณที่เราตั้ง
ไว้ตน้ ปี งบประมาณ ตอนนี้โรงเรี ยนได้ทาหนังสื อชี้แจงมาที่กองแผน เพื่อให้ปรับรายละเอียดบางรายการ
ลงไป เนื่องจากว่าสเป๊ คของเครื่ องเราไม่สามารถซื้ อได้ตามราคาท้องตลาด ในส่ วนตรงนี้ เราก็ดาเนิ นการ
ทาเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโรงเรี ยนที่จะต้องการซื้ อเครื่ องนี้มาในราคาที่มนั มีเม็ดเงิ นจากัด
เราจึงจาเป็ นต้องลดสเป๊ คลงมา นาเรี ยนให้สมาชิกทราบครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภา อบจ.นม. ผมขออนุญาตฝ่ ายบริ หารนิดหนึ่งนะครับ อย่างน้อยน่าจะนาสเป๊ คตัวใหม่ใส่ เข้ามาด้วยนะครั บ เคยมีกรณี
ที่ถกเถียงกันในสภาเรื่ องสเป๊ คคอมพิวเตอร์ มาแล้วครั้งหนึ่งนะครับ อย่างไรก็ให้นามาเพิ่มเติมให้ดว้ ย
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จะได้อยู่ในเอกสารการประชุมและรายงานการประชุม ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมไหม
ครั บ ไม่มีน ะครั บ ผมขอมติ ที่ประชุ มนะครั บ ขณะนี้ อ งค์ประชุ มแล้ว สมาชิ กท่ า นใดอนุ มตั ิให้แก้ไ ข
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุ ภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประจาปี พ.ศ.
2552 ขอให้ยกมือขึ้น (35 เสี ยง) ท่านใดไม่อนุมตั ิขอให้ยกมือขึ้นครับ (ไม่มี)
สรุ ปมติที่ประชุม
มีมติอนุมัติให้ แก้ ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ ายในหมวดค่ าครุ ภัณฑ์ ที่ดนิ และ
สิ่ งก่ อสร้ าง ประจาปี 2552
ระเบียบวาระที่ 4
ญัตติ เรื่ องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ ายในหมวดค่าครุ ภัณฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่ อสร้ าง ประจาปี 2552
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญฝ่ ายบริ หารแถลง
นายนพดล เนียมสู งเนิน เรี ยนประธานสภาองค์ก ารบริ หารส่ วนจัง หวัดนครราชสี มา สมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
นครราชสี มา และผูท้ รงเกียรติทุกท่าน หลักการ เพื่อขอรับการอนุมตั ิจากสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
นครราชสี มา ในการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายองค์การบริ หารส่ วน
จัง หวัด ประจาปี งบประมาณ 2552 หมวดค่ า ครุ ภ ัณ ฑ์ที่ ดิน และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง เหตุ ผ ล ตามข้อ บัญ ญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ 2552 และบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2552 ซึ่ งได้
ตั้งงบประมาณสาหรับดาเนินโครงการต่างๆ แต่ปัจจุบนั เนื่ องจากมีความจาเป็ นต้องดาเนิ นการโอนเงิ น
งบประมาณที่ได้ต้งั ไว้ดงั กล่าว ไปดาเนินการโครงการอื่น เพื่อให้สอดคล้องกับความจาเป็ นโดยขออนุ มตั ิ
โอนเงินงบประมาณดังต่อไปนี้ 1.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (โรงเรี ยนคลองไผ่วทิ ยา) โอนลด
จานวน 5 โครงการ เป็ นเงิ น 228,540 บาท โอนเพิ่ม จานวน 3 โครงการ เป็ นเงิ น 228,540 บาท 2.กอง
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (โรงเรี ยนหนองบุญนากพิทยาคม) โอนลด จานวน 1 โครงการ เป็ นเงิ น
30,000 บาท โอนเพิ่ม จานวน 1 โครงการ เป็ นเงิน 30,000 บาท 3.กองการศึ กษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(โรงเรี ยนสู งเนิน) โอนลด จานวน 3 โครงการ เป็ นเงิน 94,000 บาท โอนเพิ่ม จานวน 1 โครงการ เป็ นเงิ น
94,000 บาท 4.กองการศึ กษา ศาสนา และวัฒนธรรม (โรงเรี ยนวังไม้แดงพิทยาคม) โอนลด จานวน 1
โครงการ เป็ นเงิ น 71,200 บาท โอนเพิ่ม จานวน 1 โครงการ เป็ นเงิ น 71,200 บาท 5.กองช่ าง โอนลด
จานวน 2 โครงการ เป็ นเงิน 3,500,000 บาท โอนเพิ่ม จานวน 2 โครงการ เป็ นเงิ น 3,500,000 บาท 6.กอง
ส่ งเสริ มคุณภาพชีวติ โอนลด จานวน 1 โครงการ เป็ นเงิน 281,445 บาท โอนเพิ่ม จานวน 6 โครงการ เป็ น
เงิ น 281,445 บาท 7.กองทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้อ ม โอนลด จานวน 1 โครงการ เป็ นเงิ น
618,000 บาท 8.กองสาธารณสุ ข โอนลด จานวน 1 โครงการ เป็ นเงิน 182,000 บาท 9.สานักปลัด โอนเพิ่ม
จานวน 1 โครงการ เป็ นเงิน 800,000 บาท ทั้งนี้ ได้เสนอบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายให้ท่านพิจารณา
แล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.
2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2,3) พ.ศ.2543 ข้อ 27 การโอนเงิ นงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุ ภณ
ั ฑ์
ที่ดินและสิ่ งก่อสร้ างที่ทาให้ลกั ษณะ ปริ มาณ คุณภาพเปลี่ยน หรื อโอนไปตั้งจ่ายเป็ นรายการใหม่ ให้เป็ น
อานาจอนุมตั ิของสภาท้องถิน่
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญสมาชิกที่มีความประสงค์จะอภิปราย ไม่มีนะครับ ขอมติที่ประชุมนะครับ ขณะนี้ องค์ประชุ มครบ
แล้ว สมาชิ ก ท่า นใดอนุ มตั ิให้โ อนเงิ น งบประมาณรายจ่า ยในหมวดค่ าครุ ภ ณ
ั ฑ์ ที่ดิน และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง
ประจาปี 2552 ขอให้ยกมือขึ้น (35 เสี ยง) ท่านใดไม่อนุมตั ิขอให้ยกมือขึ้น (ไม่มี)
สรุ ปมติที่ประชุม
มีมติอนุมัติให้ โอนเงินงบประมาณรายจ่ ายในหมวดค่ าครุ ภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่ งก่ อสร้ าง ประจาปี 2552
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ระเบียบวาระที่ 5
ประธานสภา อบจ.นม.
นายชวาล พัฒนกาชัย

เรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ขอเชิญสมาชิกที่มีความประสงค์จะอภิปราย ขอเชิญท่านชวาลครับ
กราบเรี ยนท่า นประธานที่ เคารพ เพื่ อนสมาชิ กผู ้ทรงเกี ย รติ กระผมชวาล พัฒ นก าชัย ส.อบจ.อ.ขาม
สะแกแสง พอดีผ มได้รับหนังสื อที่ ด่วนมาก ลงที่ นม 51001/5175 เกี่ ยวกับเรื่ อ งจัดทาแผนแม่บทการ
พัฒนาส่ งเสริ มงานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ทอ้ งถิ่น และการท่องเที่ยวองค์การบริ หารส่ วน
จังหวัดนครราชสี มา ปี 2553 คงจะขอนาเรี ยนในเรื่ องของแบบแนบท้ายที่ทางฝ่ ายบริ หารได้ส่งให้กบั เพื่อน
สมาชิ กในแต่ ละอ าเภอ ผมอยากเรี ย นถามเพื่ อสอบถามดัง นี้ เ กี่ ยวกับกิ จกรรมหลักในระดับจังหวัด 8
กิจกรรม มี 2 กิจกรรม ในระดับอาเภอ และกิ จกรรมที่ ส.อบจ.คัดเลือกเสนอเพิ่มเติม กิ จกรรมหลักทั้ง 8
กิจกรรม ก็คืองานฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุ รนารี งานเทศกาลเที่ยว อ.พิมาย งานลอยกระทง อบจ.
งานคาวบอยบอลลูน อ.ปากช่ อง ปิ้ งย่าง และผัดหมี่โคราช งานผ้าไหม อ.ปั กธงชัย และผ้าไหมจังหวัด
นครราชสี มา งานเบญจมาศบานในม่ า นหมอก อ.วัง น้ า เขี ย ว อารยธรรมโบราณ และงานกิ น เข่ า ค่ า
อ.สู ง เนิ น งานเครื่ องปั้ นดิ น เผา ต.ด่ า นเกวี ย น ผมเรี ยนอย่ า งนี้ น ะครั บ ว่ า พอดี ไ ม่ เ ห็ น งานวัน พริ ก
อ.ขามสะแกแสง อยู่ใน 8 กิจกรรมหลักของจังหวัด ผมคงต้องเล่าว่าจริ งๆ งานวันพริ กของผมเริ่ มตั้งแต่ปี
2529 ทาติดต่อกันมาตลอด เรามีอดีตท่านรัฐมนตรี ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านนิพนธ์ พร้ อมพันธุ์ ท่านได้ให้
เกียรติเป็ นประธานหลายครั้ง โดยเฉพาะพ่อบ้าน พ่อเมือง ของโคราช ไม่วา่ จะเป็ นท่านสุ พร สุ ภสร หลายๆ
ท่านครับ ท่านดารง รัตนพานิช ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครราชสี มาคนแรก ท่านได้ให้เกียรติร่วมงานวันพริ ก
และของดี อ.ขามสะแกแสง ด้วยดีตลอดมา รวมทั้งท่านสุ ธี มากบุญ ท่านได้ไปร่ วมงาน ท่านประจัก ษ์
สุ วรรณภักดี ผูว้ า่ ฯท่านได้ยา้ ยมาโคราชเพียง 1 เดือน ท่านได้ให้เกี ยรติงานวันพริ กของ อ.ขามสะแกแสง
ด้วยครั บ ผมขออนุ ญาตนาเรี ย นอย่างนี้ ครั บว่า กิ จกรรมงานวันพริ ก และของดีขามสะแกแสง เป็ นการ
ประสานงานของท้องถิ่น ไม่วา่ จะเป็ นของเทศบาล 7 อบต. ซึ่ งในแต่ละปี นั้น ทั้งเทศบาล ทั้ง อบต.จะต้อง
ตั้งงบประมาณของการจัดรู ปขบวนต่างๆ ในการร่ วมงานวันพริ กเพื่ อให้ยิ่งใหญ่ งานวันพริ กของเราก็
ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดประจาทุกปี เพราะฉะนั้นเองผมคิดว่างานที่ติดต่อกัน
มาเป็ นประจาทุกปี อย่างนี้ และงานที่ผมเรี ยนว่ายิ่งใหญ่ ผมเองก็ได้ไปร่ วมงานค่อนข้างเยอะ ไม่ว่าจะเป็ น
งานไหม อ.ปั ก ธงชัย งานแข่ ง เรื อ อ.พิ มาย แสดงถึ ง ความยิ่ ง ใหญ่ ความร่ วมมื อ ของ อบต. ทุ ก อบต.
ปั จจุบนั ตั้งงบประมาณ ประมาณ 300,000 บาท งานนี้ ลงทุนไม่ต่ ากว่า 2-3 ล้านบาท ในการจัดงานแต่ละ
ครั้ง ซึ่ ง อบจ.ของเราก็ได้สนับสนุนไปปี ละ 5-6 แสนบาท เพราะฉะนั้น ผมคิดว่าในเรื่ องของการคัดเลือก
หรื อการจัดลาดับ หรื องานในระดับจังหวัดในแต่ละกิจกรรมกับงานวันพริ กขามสะแกแสง ผมอยากฝาก
ท่านประธานถึงฝ่ ายบริ หารให้ทบทวนว่างานวันพริ กน่าจะเป็ นงานระดับจังหวัด ได้แล้ว เพราะว่าถ้าท่าน
ได้ไปเยี่ยมชมหรื อร่ วมเปิ ดงานและปี ต่อไปก็มีโครงการปลายปี 2552 ปกติก็จดั ช่วงเดือน พ.ย. – ธ.ค. คิด
ว่าจะจัดให้ใหญ่ข้ นึ เพิ่มจานวนวันจาก 1 วัน เป็ น 2 วัน หรื อ 3 วัน เพราะความคุม้ ค่าของการลงทุน เพราะ
ทุก อบต.ทุกเทศบาล ท่านไปดูได้จากเทศบัญญัติ ของเทศบาลทุกปี ตั้งแต่มีการยกฐานะมาเป็ น อบต.ทุก
อบต. จะมีการจัดงบประมาณงานวันพริ ก และของดีขามสะแกแสง ในการที่จะจัดรู ปของขบวนแห่ ทุก
อบต. ไม่ต่ ากว่า 3 แสนบาท เพราะฉะนั้นในการจัดงานแต่ละครั้ งแต่ ละปี ค่อ นข้างจะยิ่งใหญ่ เป็ นการ
รวมตัวกันให้มองเห็นถึงความสามัคคี ของพี่น้องประชาชนในอาเภอขามสะแกแสง อยากจะฝากท่า น
ประธานถึงฝ่ ายบริ หารให้ทบทวนว่างานระดับที่จดั ติดต่อกันมาเป็ น 10-20 ปี และยิ่งใหญ่ขนาดนี้ น่าจะยก
เป็ นระดับจังหวัดได้แล้ว เพราะฉะนั้น ตรงนี้อยากจะสอบถาม อีกเรื่ องหนึ่ งสาหรั บในเรื่ องงานประเพณี
สงกรานต์ ผมเรี ยนอย่างนี้วา่ อ.ขามสะแกแสงแต่ละปี ก็จดั สองงานค่อนข้างยิ่งใหญ่ แม้แต่งานสงกรานต์

-7-

ประธานสภา อบจ.นม.
นายก อบจ.นม.

เรานั้น เราก็จะมีการประกวดในเรื่ องของการราโทน ซึ่ งริ เริ่ มที่ อ.ขามสะแกแสง เพราะฉะนั้นงบประมาณ
ที่ใช้ก็มีนอ้ ย ทุกปี ได้รับการจัดสรรเพียง 1 แสนบาท และปี ต่อไปคงเพิ่มขึ้นไปเรื่ อยๆ เพราะมีการประกวด
ผมเรี ยนว่าประเพณี ในเรื่ องของการราโทนนั้น อบจ.น่าจะส่ งเสริ มในด้านนี้ ขอกราบขอบคุณครับ
เชิญท่านนายก ครับ
กราบเรี ยนท่า นประธานและสมาชิ กผู ้ทรงเกี ยรติครั บ ผมขอตอบคาถามผ่า นท่ านประธานไปถึง ท่า น
สมาชิก ความจริ งผมมีเรื่ องพูดตอนท้ายอยูส่ ามเรื่ อง พอดีท่านถามก่อนก็ดีครับ เรื่ องแรกก็คือวันนี้กองคลัง
ได้แจกไดอารี่ เป็ นการตอบแทนของปั้ มน้ ามันที่เขาได้ร่วมมือกัน วันนี้มีการประชุ มปั๊ มน้ ามัน เข้าประชุ ม
ทั้งหมด 700 ปั๊ ม สามารถเก็บภาษีได้ท้ งั หมด 70 ล้าน ซึ่ งเดิมปกติเก็บได้ 5 ล้าน โดยใช้อตั ราภาษี 4.50
สตางค์ แต่ เ มื่ อ เราลดลงมาเหลื อ 1.50 สตางค์ เราสามารถเก็ บ ได้ 10 ล้า น ก็ เ ป็ นความร่ ว มมื อ ที่ ดี
เพราะฉะนั้นพอถึง 1 ตุลาคม ตามข้อบัญญัติอาจจะเพิ่มขึ้นจาก 1.50 สตางค์ 2.50 สตางค์ คาดว่าปี หน้า
น่าจะได้รับงบเพิ่มอีกประมาณ 5 ล้าน นี่เป็ นความร่ วมมือที่ดี เราได้ประชุมขอบคุณและวางแนวทางกันใน
วันนี้ จึงได้นามาแจกท่าน ส.อบจ.ทุกท่านด้วย เรื่ องที่สอง ที่เราจะได้แ จกคือกองสาธารณสุ ขและกอง
ส่ งเสริ มคุณภาพชีวติ ได้รณรงค์เรื่ องไข้หวัด 2009 ซึ่ งผูว้ ่าราชการจังหวัด ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทย
และอธิ บดีกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น ให้ทอ้ งถิ่นได้ร่วมรณรงค์อย่างเต็มที่ เพราะว่าหวัดหายไป แต่
จะเกิดระลอกสองเพราะฉะนั้นท้องถิ่นทุกแห่ งให้ร่วมรณรงค์ ทาง อบจ.ได้ใช้งบเฉพาะกิ จฉุ กเฉิ นร่ วม
รณรงค์ดว้ ยเพราะฉะนั้นได้ส่งให้ท่าน ส.อบจ.คู่มือประชาชน 100 เล่ม เจลล้างมือ 50 ขวด หน้ากากอนามัย
50 ชิ้น สาหรับ ส.อบจ.ที่จะรั บไป แต่ถา้ มีความจาเป็ นเพิ่มเติมก็จะประสานกับทาง สรก.สาหรั บเรื่ องที่
สามที่ท่านชวาล พัฒนกาชัย ได้สอบถามไปก็คือผมใช้ชื่อเรี ยกว่า รวมงานศิ ลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิน่ และการท่องเที่ยว ก็คือแนวทางของ อบจ.ปี นี้ ก็ได้รวมงานศิ ลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และการ
ท่องเที่ยว อยู่ดว้ ยกันโดยจัดตั้งคณะทางานขึ้นมาโดยมีจากทุกกองเข้าร่ วมและได้เชิญ ดร.ไพศาลฯ ซึ่ งเป็ น
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนพระทองคา แต่ปวารณาตัวที่จะมาช่วยงานวัฒนธรรมและมีวฒั นธรรมจังหวัด และมี
ศาสนาจังหวัด สานักพระพุทธได้มาร่ วมเป็ นคณะกรรมการได้เตรี ยมการตั้งแต่กลางปี ที่จะทาเรื่ องคุณย่าทา
เรื่ องรณรงค์ผา้ ไหมหางกระรอก ทาเรื่ องพิพิธภัณฑ์ในอนาคตและทาเรื่ องวัฒนธรรมต่างๆ เพราะฉะนั้น
กรรมการ ได้คุยกันว่าเรามีงบประมาณอยู่ดา้ นศิ ลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ประมาณ 20-30 ล้าน
บาทที่เคยใช้ไปการกีฬาประมาณ 10 ล้าน เพราะฉะนั้นงบประมาณที่ อบจ.ใช้ประมาณ 40 ล้าน ที่ใช้ไปใน
ปี 2552 ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว รวมกับกีฬา ประมาณ 30 ล้าน เราจะจัดอย่างไรดี คณะ
กรรมการฯ ได้ประชุมกันเดิมนั้นเราเคยจัดให้ทางท่าน ส.อบจ. ท่านละ 3 แสนบาท 48 ท่าน จะเป็ น 14.4
ล้านบาท นัน่ คือ ให้ทางท่าน ส.อบจ.นาไปจัดในอาเภอของตนเอง และมี งานที่เป็ นงานรวมของอาเภอ
ใหญ่ๆ ซึ่ งเคยจัดมาและคิดเป็ นงานระดับจังหวัดอีกประมาณ 10 ล้าน รวมแล้วประมาณ 24 ล้านบาทที่เรา
ใช้ไปในด้านศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี สาหรั บปี นี้ เราจะจัดอย่างไร คณะกรรมการได้มีการทา
ร่ วมกับแผนงาน ผอบ. คือแผนพัฒนาอาเภอแบบบูรณาการ ในการที่ อบจ.โซนได้ออกไปทุกอาเภอ เพื่อจะ
ไปร่ วมทาแผนปี 2553 โดยเราไปออกตั้งแต่เดือน มี.ค. ไล่มาจนถึงเดือนที่แล้วเราได้ ไปครบทุกอาเภอ
เพื่อให้ร่วมเสนอปั ญหาที่เสนอเข้ามา ที่เป็ นปั ญหาของแผนชุมชน ปั ญหาของ อบต. เทศบาล และหัวหน้า
ส่ วนราชการในหลายๆปั ญหาที่เสนอเข้ามา ก็จะมีงานศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ร่ วมมาด้วยในสิ่ งที่เขา
อยากได้ งบประมาณ ของ อบจ.ซึ่ งถ้าไม่รวมเรื่ องถนน เรื่ องบ่อน้ า เรื่ องปั ญหา เรื่ องอบรม เรื่ องประชุ ม
ต่างๆ เราก็มีปัญหามาเยอะ ซึ่ งเราจัดงบประมาณส่ วนนี้ ไว้ส่วนหนึ่ งประมาณ 23 ล้าน ซึ่ งจะเป็ นการฟั ง
เสี ยงของนายอาเภอซึ่ งจะเป็ นการนาทีมมาว่ามีอะไรบ้าง ซึ่งเราได้จดั งบประมาณไว้ส่วนหนึ่งที่แยกไว้ให้
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เช่นเรื่ องปั ญหาท้องถิ่น ปั ญหาคูคลอง หรื อปั ญหาอื่นที่เป็ นปั ญหาของชาวบ้านจริ งๆ สาหรั บโครงการที่
เป็ นส่ วนร่ วมของศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณี นั้นมีมาเยอะเพราะฉะนั้นสิ่ งที่เราเคยได้จาก ส.อบจ.ใน
เรื่ องของการทาแผน เราจึงได้ผนวกสองสิ่ งนี้ร่วมกัน ถ้าเป็ นงานที่จดั ให้อาเภอละ 3 แสน เดิมนั้น เราจะได้
ฟั งเสี ยงสองทาง ทางที่หนึ่งได้จากแผนที่อาเภอเสนอมา และทางที่สองคือแผน ส.อบจ.ที่เคยปฏิ บตั ิมาทุก
ปี เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าหนังสื อที่ออกไปนี้จะขอทาง ส.อบจ.ทุกท่านลองคิดว่าแผนของอาเภอตนเองที่
ประจาอยู่ว่ามีปัญ หาหรื อมีขอ้ คิดเห็ นที่จะเสนองาน ศิ ลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี อะไรบ้าง ใน
กรอบงบประมาณ 3 แสน ในส่ วนของคณะกรรมการที่ได้ฟังมาจากอาเภอ ซึ่ งในที่น้ ี เราเปิ ดโอกาสให้ ส.
อบจ.อาจจะเปลี่ยน ไม่เอาตามที่เสนอมาทั้งหมดก็ได้หรื อจะปรั บเพิ่มลดงบประมาณก็ได้ ในส่ วนกรอบ
ของ ส.อบจ. เพราะฉะนั้นที่ให้ท่านได้ส่งข้อคิดเห็นของท่านวันที่ 5 กันยายนนี้ ว่าท่านจะเห็นด้วยกับทาง
พื้นที่เสนอมาไหม หรื อท่านจะเสนอมาใหม่ เพราะว่าถ้าเรามีกรอบงบประมาณเมื่อปี ที่แล้ว ท่านละ 3 แสน
บางแห่งก็ไม่ได้ไปจัดศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี บางแห่ งก็จดั ในสิ่ งที่ไม่สอดคล้อง อย่างนี้ เป็ น
ต้น เพราะฉะนั้นถ้าได้สองส่ วนนี้ผนวกกัน ก็จะเป็ นการดี อันนั้น สาหรับแผนประจาของทุกอาเภอ ซึ่ งเป็ น
สิ ทธิ เท่ากันที่ ส.อบจ.ทุกท่านจะได้รับ ก็เป็ นสิ ทธิ และความเห็นของท่าน ส.อบจ.ที่เราให้ช่วยนาเสนอ
กรอบตัวนี้เข้า สิ่ งที่เรานาเสนอไปนั้นเป็ นเพียงข้อคิดเห็นจากพื้นที่เท่านั้นเอง และคณะกรรมการศาสนา
ได้มานัง่ ประชุ มกันว่า อันนี้ น่ า จะสอดคล้อ งกับสิ่ ง ที่เ ป็ น ค าว่าโคราช ค าว่า พื้ น ที่ นั่น เป็ นกลุ่มที่ หนึ่ ง
สาหรับกลุ่มที่สองที่ท่านชวาลได้อา่ นทั้งหมด 8 ข้อนั้น เป็ นกลุ่มที่คณะกรรมการคิดว่าสิ่ งที่เป็ นโคราชหรื อ
เป็ นความที่น่าจะดึงคนจังหวัดอื่นมาเที่ยวโคราชได้ หรื อเป็ นงานใหญ่ที่นาจะเป็ นที่เชิดหน้าชูตาของ อบจ.
เราด้วย ซึ่ งปี นี้เราจะเปลี่ยนรู ปแบบว่าคณะกรรมการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี จะเข้าไปในอาเภอที่เรา
สนับสนุนงบประมาณ ไปปี ละ 2 ล้านบ้าง 1 ล้านบ้าง ให้ทาให้ยิ่งใหญ่ และสมกับเป็ นงานระดับจังหวัด
โดยเป็ นการคิดร่ วมกันระหว่าง อบจ. กับ นายอาเภอ วัฒนธรรมอาเภอ และท้องถิ่นของอาเภอนั้น งานนี้
เราก็ได้ประชุมกันว่าเราจะคัดเลือกมาสัก 8 งานที่เป็ นงานระดับจังหวัด และเป็ นงานที่ อบจ.น่าจะเข้าไปมี
ส่ วนร่ วมด้วย ส่ วนงานกลุ่มหนึ่งนั้นเป็ นงานที่ ส.อบจ.คิดมาเอง งานที่ว่านี้ จดั อยู่ในจังหวัด 2 งานคืองาน
คุณย่าโม และงานลอยกระทง นอกนั้นจะเป็ นงานปราสาทหินพิมาย ที่เป็ นงานหนึ่งที่น่าจะเป็ นตามคาขวัญ
ของโคราช เมืองหินกล้า ผ้าไหมดี ก็เป็ นปั กธงชัย แต่ว่าเราจะเพิ่มเป็ นว่าขอเป็ นผ้าไหมของทุกอาเภอได้
ไหม โดยงบ 2 ล้า นน่ า จะส่ ง เสริ มให้อาเภออื่น ด้วย หมี่ โคราชก็จะเป็ น เทศกาลปิ้ งย่า ง คาวบอย งาน
คาวบอย ของอาเภอปากช่อง เทศกาลปิ้ งย่างของหอการค้า เราจะเอาเรื่ องหมี่โคราช แต่ขอมาจากทั้งหมี่
ตะคุ หมี่ก ระโทก หมี่พิมาย หมี่ ที่อื่ นๆ รวมทั้งขนมจีน ประโดกด้วย จะมาร่ วมว่าเป็ นหมี่ โคราช ส่ วน
ปราสาทหินนั้นเป็ นเรื่ องปราสาทหิน กับแข่งเรื อพิมาย ส่ วนงานธรรมชาติ เครื่ องปั้ นด่านเกวียนเราก็จะไป
เสริ มด่านเกวียน เพราะว่าอันนี้เป็ นคาขวัญของโคราชอย่างหนึ่ง รวมทั้งธรรมชาติก็คือดอกเบญจมาศบาน
ที่วงั น้ า เขีย ว เราจะพยายามบู ร ณาการครั้ งเดี ยวให้มีหลายๆเรื่ อ งที่น ัก ท่อ งเที่ย วจากต่า งประเทศหรื อ
ต่างจังหวัดเข้ามา จะได้ไปดูงานผ้าไหม อาจจะดูเครื่ องปั้ นด่านเกวียนด้วย เป็ นการจัดระดับจังหวัด มีที่
อ.สู งเนินอีกอาเภอหนึ่งที่เป็ นอารยธรรมหลวงปู่ โต อารยธรรมสู งเนินย้อนยุค ซึ่งถือเป็ นต้นกาเนิ ด โคราช
เป็ นงานหนึ่งที่น่าจะจัดเป็ นระดับจังหวัด เราก็ดูอีกหลายงานว่าทาไมวันพริ ก อ.ขามสะแกแสงไม่เข้าหรื อ
งานอื่นๆ ผมคิดว่าน่าจะจัดเข้าเป็ นแหล่งท่องเที่ยวหรื อวัฒนธรรมได้ แต่คณะกรรมการบอกว่าทดลองดู 8
งานนี้ก่อน ส่ วนงบประมาณนั้นในกรอบของ อ.ขามสะแกแสงอาจจะมี 3 แสนแต่ว่าถ้ามีความจาเป็ นที่
จะต้องจัด อาจจะขอดูไม่ได้ถึงกับตัดงบประมาณออกเพียงแต่วนั ที่ 5 เราจะขอดูการตอบกลับของ ส.อบจ.
แต่ละ
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อาเภอว่า ท่ า นมี ความคิดเห็ น อย่ า งไร ซึ่ งท่ า นชวาลบอกว่างานพริ กน่ า จะเป็ นงานระดับจัง หวัด หรื อ
งบประมาณน่าจะมากกว่ากรอบของอาเภออื่นๆที่ได้รับ คณะกรรมการวัฒนธรรม ก็ยงั ไม่ได้ตดั ทิง้ ทีเดียวก็
จะได้น ามาพิ จารณาอี กครั้ ง หนึ่ ง บวกกับกรอบงบประมาณของ อบจ.ที่ คิ ดไว้ อันนี้ เป็ นการปรั บงาน
วัฒนธรรม ประเพณี ศิลปะ ศาสนา การท่องเที่ยว ซึ่ งเรารวม 5 เรื่ องนี้ไปอยู่ในเรื่ องเดียวกัน เพื่อจะได้สาน
ต่อเพราะฉะนั้นของท่านชวาล ก็ไม่ถึงกับตัดออก เพียงแต่ว่าเราอยากจะฟั งตอบกลับวันที่ 5 ก.ย.52 และ
คณะกรรมการจะคุยอีกครั้งหนึ่ง และจะนาข้อซักถามหรื อข้อเสนอวันนี้ ที่ท่าน ส.อบจ.เห็นว่าน่ าจะเป็ น
งานระดับจังหวัดเป็ นงานที่ 9 ก็จะได้พิจารณาต่อไปครับ ขอบคุณครับ
เชิญท่านวิสูตร ครับ
เรี ยนประธานสภาที่เคารพ ท่านนายก หัวหน้าส่ วนราชการ เพื่อนสมาชิกที่เคารพทุกท่าน ผมต้องขอบคุณ
ฝ่ ายบริ หารเนื่องจากวันที่ 6 ท่านบุญจง วงศ์ไตรรั ตน์ จะมาปฏิ บตั ิราชการในเขตอาเภอจักราช 6 ตาบล
จาก 8 ตาบล ซึ่ งถนนของ อบจ.เราเสี ยหาย และทางท่านรองนริ ศ ได้ส่งเครื่ องจัก รเข้าไปดาเนินการซ่อมให้
แล้ว 2 วัน ซึ่ ง คงจะเสร็ จทัน ภายในวัน ที่ 6 ซึ่ ง เป็ นหน้ า เป็ นตาของ อบจ.เรา และต้อ งขอบคุ ณ แทน
ประชาชนชาวอาเภอจักราช มายังท่านนายกด้วย ผมมีขอ้ เสนอแนะ ตอนนี้ ทางหลวงชนบท ท่านมีรถไป
ประจาที่อาเภอเลย และมีวสั ดุ มียางมะตอย มีรถคันหนึ่งและมีลูกน้อง 2-3 คน และออกไปทาการซ่ อมเป็ น
ประจา ประมาณสองเดือนครั้ง ซึ่ งทาให้ถนนของทางหลวงชนบทเขาดีกว่าเรา นี่ เป็ นข้อเสนอแนะผ่าน
ท่านประธานสภาไปยังฝ่ ายบริ หารอยากให้ทางกองช่างเราจัดแบ่งรับผิดชอบเป็ นโซนๆ ก็จะเป็ นการดีนะ
ครับ ขอบคุณครับ
มีสมาชิกท่านใดอภิปรายเพิม่ เติมไหมครับ ไม่มีนะครับ ผมขออนุญาตปิ ดประชุมครับ
16.30 น.

(ลงชื่อ)

ผูถ้ อดรายงานการประชุม
(นางสุ พรรณี ครุ ฑธะกะ)
เจ้าหน้าที่ธุรการ

(ลงชื่อ)

ผูต้ รวจ
(นายรชตะ ด่านกุล)
เลขานุการสภา อบจ.นม.

