รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2558
วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (กองช่าง)
***************************
ผู้มาประชุม
1. นายสมบัติ
2. นายวิสูตร
3. นายพิเชฎฐ์
4. นายกลวัชร
5. นายอดุลย์
6. นายองอาจ
7. นายสุพจ
8. นางสาวรัชฎา
9. นายนัฏฐชัยฐ์
10. นายวีระวัฒน์
11. นายณัฏฐพัชร์
12. นายศิริพงศ์
13. นายเลิศชัย
14. นายภาณุ
15. ดร.ภูกิจ
16. นายชยุต
17. นายพรชัย
18. นายรชฏ
19. นายธวัฒน์
20. นายสถาพร
21. นายสมพร
22. นายสาทิช
23. นายพงษ์พันธุ์
24. นายพิชัยศักดิ์
25. นายสมชาย
26. นางสุพัตรา
27. นายชวาล
28. นายไกรวัจน์
29. นายไพฑูรย์
30. นายโกวิทย์
31. นายสมจิต

กาญจนวัฒนา
เจริญสันธิ์
ชัยศรี
อึ้งสวัสดิ์
อยู่ยืน
พฤกษ์พนาเวศ
ธรรมประทีป
ใจกล้า
ธนกนกนนทณ์
มิตรสูงเนิน
อนิวัตกูลชัย
มกรพงศ์
ธนประศาสน์
ยนต์สุข
พันธ์เกษม
พงศ์ธนทรัพย์
อานวยทรัพย์
ด่านกุล
ศิริปริญญานันต์
โชติกลาง
จินตนามณีรัตน์
บวชสันเทียะ
พันธุ์ศรีนคร
ชัยศรี
ภิญโญ
มากเมือง
พัฒนกาชัย
จุลศิริวัฒนกุล
เพ็ญจันทร์
เลาวัณย์ศิริ
คิดการ

ประธานสภา อบจ.นม.
รองประธานสภา อบจ.นม. คนที่ 1
รองประธานสภา อบจ.นม. คนที่ 2
เลขานุการสภา อบจ.นม.
ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 2
ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 3
ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 4
ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 5
ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 6
ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 7
ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต 1
ส.อบจ.อ.สีคิ้ว เขต
ส.อบจ.อ.สีคิ้ว เขต 2
ส.อบจ.อ.ปักธงชัย เขต 1
ส.อบจ.อ.ปักธงชัย เขต 2
ส.อบจ.อ.ครบุรี เขต 1
ส.อบจ.อ.ครบุรี เขต 2
ส.อบจ.อ.ด่านขุนทด เขต 1
ส.อบจ.อ.ด่านขุนทด เขต 2
ส.อบจ.อ.โนนสูง เขต 1
ส.อบจ.อ.โนนสูง เขต 2
ส.อบจ.อ.พิมาย เขต 1
ส.อบจ.อ.พิมาย เขต 2
ส.อบจ.อ.บัวใหญ่ เขต 1
ส.อบจ.อ.แก้งสนามนาง
ส.อบจ.อ.ขามทะเลสอ
ส.อบจ.อ.ขามสะแกแสง
ส.อบจ.อ.คง
ส.อบจ.อ.พระทองคา
ส.อบจ.อ.บ้านเหลื่อม
ส.อบจ.อ.สีดา
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32. นางสาวจุฑาสัณห์
33. นายสมโภชน์
34. นายบัวพันธ์
35. นายชยกฤต
36. นายมนัส
37. นางอรอนงค์
38. นายชาคริต
39. นายบุญดี
40. นายกรีธาพล
41. นายรักชาติ
42. นายชาญชัย
43. นายวีระชาติ

ตั้งตรีวีระกุล
จินตนามณีรัตน์
จันคาวงษ์
ยินดีสุข
ศรีบงกช
ธนสุนทรสุทธิ์
ทิศกลาง
วงศ์ไตรรัตน์
วรรณทาป
กิริวัฒนศักดิ์
ศรีวิพัฒน์
ทุ่งไผ่แหลม

ส.อบจ.อ.บัวลาย
ส.อบจ.อ.โนนแดง
ส.อบจ.อ.ประทาย
ส.อบจ.อ.ลาทะเมนชัย
ส.อบจ.อ.โนนไทย
ส.อบจ.อ.ห้วยแถลง
ส.อบจ.อ.เฉลิมพระเกียรติ
ส.อบจ.อ.โชคชัย
ส.อบจ.อ.หนองบุญมาก
ส.อบจ.อ.สูงเนิน
ส.อบจ.อ.เทพารักษ์
ส.อบจ.อ.เสิงสาง

ผู้ลาประชุม
1. นายกิติพงศ์
2. นายอัฏฐกร
3. นายสมยศ
4. นางสาวรมย์ธีรา
5. นายชุณห์

พงศ์สุรเวท
อินทร์ศร
คุณเวียง
แปลนดี
ศิริชัยคีรีโกศล

ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 1
ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต 2
ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต 3
ส.อบจ.อ.เมืองยาง
ส.อบจ.อ.วังน้าเขียว

ฝ่ายบริหาร
1. ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์
2. นายกิตติ
3. นายอนุวัฒน์
3. นายนพดล

สุวรรณฉวี
เชาวน์ดี
คณาจันทร์
เนียมสูงเนิน

นายก อบจ.นม.
รองนายก อบจ.นม.
รองนายก อบจ.นม.
รองนายก อบจ.นม.

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์
2. นายชะลอ
3. นายสุเทพ
4. นายชิน้
5.นายลิ
6. นายเจริญ
7. นายเคลื่อน
8. นายคูณ
9. นายพิทักษ์
10. นายประสิทธิ์

กวีกิจรัตนา
ดีขุนทด
จินากูล
กมลเพชร
ขุนสันเทียะ
ฟองสันเทียะ
งิมขุนทด
รักชาติ
สวัสดี
นนท์ขุนทด

นายกเทศมนตรีตาบลบัลลังก์
ประธานสภาเทศบาลตาบลบัลลังก์
รองนายกเทศมนตรีตาบลบัลลังก์
รองนายกเทศมนตรีตาบลบัลลังก์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลบัลลังก์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลบัลลังก์
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบัลลังก์
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบัลลังก์
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบัลลังก์
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบัลลังก์
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11. ว่าที่ร้อยตรีปราชญ์
12. นางเพลินพิศ
13. นายจิรยุทธ
14. น.ส.สริตา
15. นางงามนิจ
16. นายวีระชัย
17. นายไพศาล
18. นายธีระชัย
19. นางรังสิยา
20. นายภิรมย์
21. นายเจษปฐมพงศ์
22.นายทนงค์
23. นางนงนุช
24. น.ส.อิชยา
25. นางณัฐชยา
26. นายวิสุทธิ์
27. น.ส.ใจดาว
28. นางวินญา
29. นางภรณ์ศมน
30. นางดาราวรรณ
31. นางสุวรรณี
32. นางสุพรรณี
33. นายวัฒนพงศ์
34. นายกวินสิทธิ์
35. น.ส.กิ่งกาญจน์
36. นางมาลิน
37. นางรุ่งทิพย์
38. นางภัคธมล
39. นายบรรลือ
40. น.ส.เสาวภา
41. นางชูรัตน์
42. นายกิติศักดิ์
43. นางบุญเลี้ยง
44. นายพิศิษฐ์
45. นางกิติวจี
46. นายศุภชัย
47. นายศิริ

เพียมะลัง
สุนทรพุทธศาสน์
อาสาเสน
กันตยาสกุล
พลปัถพี
ศรีโอษฐ์
สมุทรเผ่าจินดา
เทพนอก
นุทกิจ
วงศ์สุข
ธนเดชาพิทักษ์
เขียวแก้ว
กาหลง
วงศ์กันยา
นรินทร์นอก
บุญโนนแต้
จันทร์ทัน
ศรีอุทธา
กองแก้ว
โฆษิตอัมพรวัฒน์
อนันธศิริ
ครุฑธะกะ
คงคาน้อย
เสตารัตนพันธ์
ศรอินทร์
จันทร์ศรีนวล
จาปีเพ็ชร
กูลฤทธานนท์
แพงพงศ์
สังข์แก้ว
อยู่คงดี
ชายากร
กองเพชร
กฤติวชิระพันธ์
จารุกิจพาณิชย์
อรชุม
อินทร์อร่ามวงษ์

ปลัดเทศบาลตาบลบัลลังก์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
ผู้อานวยการกองแผนและงบประมาณ
ผู้อานวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองกิจการสภา
ผู้อานวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รักษาการ ผู้อานวยการกองสาธารณสุข
รักษาการ ผู้อานวยการสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
นักบริหารงานการคลัง 7
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นักบริหารงานทั่วไป
นักบริหารงานทั่วไป
นักบริหารงานทั่วไป
จนท.บริหารงานทั่วไป
จนท.บริหารงานทั่วไป
จนท.บริหารงานทั่วไป
จนท.บริหารงานทั่วไป
นายช่างไฟฟ้า
นายช่างโยธา
นักวิชาการพัสดุ
จพง.ธุรการ
จพง.ธุรการ
จนท.ธุรการ
จนท.ธุรการ
จนท.ธุรการ
พนักงานธุรการ
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
นสพ.เสียงสีมา
บรรณาธิการ นสพ.อิสานวาไรตี้
ข่าวเสรี ท้องถิ่นโพสถ์
ข่าวเดอะนิวส์-TNEWS
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เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
เลขานุการสภา อบจ.นม. - เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และนาสมาชิกสวดมนต์
- เชิญประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขึ้นปฏิบัติหน้าที่
- อ่านประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 3 ประจาปี พ.ศ.2558 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีความจาเป็นให้สภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พิจารณาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ดังนั้น เพื่อประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.
2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 มาตรา 25 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 36 (1) ประธานสภาองค์การบริหารส่ วนจังหวัด
นครราชสีมา จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี พ.ศ.
2558 มีกาหนด 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (กองช่าง) ต.มะเริง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ประกาศ ณ
วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2558 นายสมบัติ กาญจนวัฒนา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา
- เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ประธานสภา อบจ.นม. เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจัง หวัดนครราชสีมา ทุกท่าน ท่า นผู้บริหารและผู้มีเกีย รติทุกท่าน วันนี้เป็นวั น
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี พ.ศ.2558 ในวันนี้
เป็นวันสาคัญวันหนึ่งที่ท่านจะได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องต่างๆ ผมหวังว่าการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2558 จะดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านทั้งหลายจะได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่ อ
ความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่นเราต่อไป บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ ว ผมขอเปิดการประชุมสภาฯ เพื่อ
ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป ขณะนี้องค์ประชุม 43 ท่าน
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม Bile For Mom ปั่นเพื่อแม่ ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558
เวลา 15.00 – 18.00 น. ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
ประธานสภาฯ
ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ วันนัน้ จะเป็นการขี่จักรยานผมกังวลว่าท่านจะนาจักรยานมาลาบาก ได้เรียน
ปรึกษาท่านนายกฯ ว่าจะไปเช่ามาให้ประมาณ 30 กว่าคันเพื่อให้ สจ.ได้ร่วมขี่ในวันนัน้ อยากจะเรียน
ให้ท่านสมาชิกฯ ได้ทราบว่าถ้าใครอยากจะร่วมขี่จักรยานขอให้แจ้งไปที่กองกิจการสภา เพื่อที่จะได้
เตรียมจักรยานให้ท่าน วันนัน้ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะเตรียมเสื้อและเข็มกลัดที่ได้รับ
พระราชทานฯ เพื่อให้สมาชิกฯ ทุกท่านทีไ่ ด้ลงทะเบียนไปแล้ว ซึ่งกองกิจการสภาได้ดาเนินการให้
หมดแล้ว
ที่ประชุม ทราบ -

๕
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ที่ประชุม -
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ที่ประชุม -
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ที่ประชุม -

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม -

1.2 ขอเชิญชวนร่วมรับเสด็จฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ในงาน พอ.สว.ที่โรงเรียนคลองเมือง อ.จักราช ใน
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
ขอเชิญชวนร่วมรับเสด็จฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ในงาน พอ.สว.ที่โรงเรียนคลองเมือง อ.จักราช ในวันที่ 19
สิงหาคม 2558 และขอเชิญร่วมบริจาคทูลเกล้าถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิ พอ.สว.เพื่อใช้ในการดาเนิน
โครงการหน่วยแพทย์ พอ.สว. ทั้งนี้ผบู้ ริจาคเงินตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไปจะได้รบั เหรียญทองจาก
พระหัตถ์และใบอนุโมทนาบัตรที่สามารถใช้ในการลดหย่อนภาษีได้ จึงเรียนให้ทา่ นสมาชิกฯ ทุกท่านได้
ร่วมกันวันที่ 19 สิงหาคม อีกครั้งหนึ่งครับเพื่อที่จะไปร่วมบริจาคทูลเกล้าสมทบทุนมูลนิธิ พอ.สว.
ทราบ –
1.3 ขอเชิญร่วมประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครัง้ ที่ 2 ปี
2558 ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมลี การ์เด้นพลาซ่า อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
ขอเชิญร่วมประชุมการแพทย์ฉกุ เฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ 2 ปี 2558
ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมลี การ์เด้นพลาซ่า อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาถ้า
สมาชิกฯ ท่านใดมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมอบรมขอให้แจ้งทางกองกิจการสภา
ทราบ –
1.4 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “แนวทางการตรวจงบประมาณรายจ่ายประจาปีและการ
พิจารณาร่างข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2559 สาหรับผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น” รุ่นที่ 6 ในวันที่ 28-30 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ พัทยา
จังหวัดชลบุรี
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “แนวทางการตรวจงบประมาณรายจ่ายประจาปีและการพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2559 สาหรับผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น” รุ่นที่ 6 ในวันที่ 28-30 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ พัทยา จังหวัดชลบุรี
สมาชิกฯ ท่านใดสนใจขอได้แจ้งความประสงค์ได้ที่กองกิจการสภา
ทราบ –
1.5 การเลือกตั้งนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
ด้วยสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ได้แจ้งตามหนังสือสมาคมองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแห่งประเทศไทย ที่ ส.จ.ท.351/2558 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ว่านายกสมาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยได้ครบวาระการดารงตาแหน่งจึงจะได้จดั ให้มีการประชุม
ใหญ่สามัญเพื่อเลือกนายกสมาคมฯ คนใหม่ตามประเพณีปฏิบตั ิ การดารงตาแหน่งนายกสมาคมฯ จะ
เวียนวาระไปตามสมาพันธ์ภาคทั้ง 4 ภาค โดยในครั้งนี้ถงึ กาหนดของสมาพันธ์องค์การบริหารส่วน
จังหวัดภาคเหนือ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่รับเป็นเจ้าภาพร่วมกับสมาคมฯ ในช่วงเดือน
ตุลาคม 2558 หากได้กาหนดการที่ชัดเจนจะแจ้งให้กับทางสมาชิกฯ ได้ทราบอีกครั้งหนึ่งเพือ่ จะได้ร่วม
ประชุมในครั้งนี้ต่อไป
ทราบ –

๖

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 3

ญัตติ เรื่องขอความเห็นชอบการให้เทศบาลตาบลบัลลังก์ใช้ประโยชน์จากที่ดินขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เป็นญัตติเพื่อขอความเห็นชอบให้เทศบาลตาบลบัลลังก์ใช้ประโยชน์จากที่ดินขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา วันนี้เราได้รับเกียรติจากคณะเทศบาลตาบลบัลลังก์ 11 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุม
สภาฯ ในครั้งนี้ ขออนุญาตแนะนาตัวครับ ท่านที่ 1 ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรี
ตาบลบัลลังก์ ท่านที่ 2 นายสุเทพ จินากูล รองนายกเทศมนตรีตาบลบัลลังก์ ท่านที่ 3 นายชิ้น กมล
เพชร รองนายกเทศมนตรีตาบลบัลลังก์ ท่านที่ 4 นายลิ ขุนสันเทียะ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบล
บัลลังก์ ท่านที่ 5 นายเจริญ ฟองสันเทียะ เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลบัลลังก์ ท่านที่ 6
นายชะลอ ดีขุนทด ประธานสภาเทศบาลตาบลบัลลังก์ ท่านที่ 7 นายเคลื่อน งิมขุนทด สมาชิกสภา
เทศบาลตาบลบัลลังก์ ท่านที่ 8 นายคูณ
รักชาติ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบัลลังก์ ท่านที่ 9
นายพิทักษ์ สวัสดี สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบัลลังก์ ท่านที่ 10 นายประสิทธิ์ นนท์ขุนทด สมาชิก
สภาเทศบาลตาบลบัลลังก์ ท่านที่ 11 ว่าที่ร้อยตรีปราชญ์ เพียมะลัง ปลัดเทศบาลตาบลบัลลังก์ เชิญ
ฝ่ายบริหารแถลงครับ
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หลักการ เพื่อรายงานขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในการให้เทศบาลตาบลบัลลังก์ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน(ที่ดิน) ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่ตาบลบัลลังก์ อาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เหตุผล ด้วย
เทศบาลตาบลบัลลังก์ อาเภอโนนไทย ได้หขออนุญาตใช้ประโยชน์จากที่ดนิ ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ตามหลักฐานหนังสือรับรองการทาประโยชน์(น.ส.3 ก) เลขที่ 1350 จานวน 2
ไร่ 2 งาน 70 ตารางวา ที่ตาบลบัลลังก์ อาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ตามหนังสือเทศบาล
ตาบลบัลลังก์ ที่ นม 55503/468 ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2558 ว่าเนื่องจากในปีงบประมาณ
พ.ศ.2558 เทศบาลตาบลบัลลังก์ได้รับงบประมาณในการก่อสร้าง ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก จากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งยังไม่มีพนื้ ที่รองรับการก่อสร้างดังกล่าวในหมู่บา้ นบัลลังก์ ในการจัดการ
เรียนการสอนให้กับเยาวชนและประชาชนในหมู่บ้านบัลลังก์
ซึ่งในการดาเนินการก่อสร้างดังกล่าว
จาเป็นต้องใช้พื้นทีท่ ี่ดินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นที่ดินระบุวัตถุประสงค์เพื่อ
ประโยชน์ของการศึกษาประชาบาลอาเภอโนนไทย จึงขอความเห็นชอบในการให้เทศบาลตาบลบัลลังก์
ใช้ประโยชน์จากที่ดนิ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในการก่อสร้างศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลบัลลังก์ โดยห้ามมิให้นาไปหาผลประโยชน์ในทางธุรกิจใด ๆ ทั้งสิ้น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2539 (ฉบับที่ 3-5) พ.ศ.2541 (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2543 (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2545
(ฉบับที่ 8) พ.ศ.2547 (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 หมวด 4 เบ็ดเตล็ด ข้อ 155 การให้บุคคลใดใช้
ประโยชน์หรือได้รับสิทธิ์ใด ๆ อันเกี่ยวกับพัสดุประเภทที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนัน้ องค์การบริหาร
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นายก อบจ.นม.

๗

ประธานสภาฯ
นายมนัส ศรีบงกช

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ประธานสภาฯ

ส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงรายงานเสนอญัตติเพื่อขอความเห็นชอบในการให้เทศบาลตาบลบัลลังก์ใช้
ประโยชน์จากที่ดิน จานวน 2 ไร่ 2 งาน 70 ตารางวา ในการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
บัลลังก์ โดยห้ามมิให้นาไปหาผลประโยชน์ในทางธุรกิจใด ๆ ทั้งสิ้น เพื่อประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาของอาเภอโนนไทย จึงเสนอญัตติเพื่อให้สภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาเห็นชอบต่อไป
เชิญท่านสมาชิกฯ ที่ความประสงค์จะอภิปรายครับ เชิญท่านมนัส ศรีบงกช
กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่เคารพ ท่านคณะผูบ้ ริหาร ท่าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาผูท้ รงเกียรติ กระผมนายมนัส ศรีบงกช สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอาเภอโนนไทย ต้องขอกราบเรียนต่อท่านประธานสภาฯ
ว่าพื้นที่อาเภอโนนไทยมีพนื้ ที่กว้างใหญ่ไพศาลพอสมควร เทศบาลตาบลบัลลังก์ก็เป็นหนึง่ ท้องถิ่นอยู่ใน
เขตพื้นที่อาเภอโนนไทยซึ่งเทศบาลตาบลบัลลังก์นั้นมีพนื้ ที่หลายหมู่บ้านด้วยกัน
มีจานวนถึง 19
หมู่บ้าน ประชากรหลายพันคนจึงทาให้ต้องมีการดูแลในเรื่องการศึกษาของเด็กพอสมควร พื้นที่ที่ขอ
อนุญาตใช้ต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นที่ดินเก่าแก่ ในเอกสารหลักฐานโฉนดที่ดนิ เขียนว่าเพื่อใช้
ประโยชน์ในการศึกษาประชาบาล ซึ่งคาว่า ประชาบาล เป็นคาพูดทีน่ านพอสมควร วันนีท้ ่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความเข้าใจในการดูแลเรื่องท้องถิ่นและการศึกษา
จึงเสนอญัตติต่อสภา
เพื่อให้เทศบาลตาบลบัลลังก์ได้ใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวน 2 ไร่ 2 งาน 70 ตารางวา ในเขตพื้นที่บา้ น
บัลลังก์ ตาบลบัลลังก์ อาเภอโนนไทย ซึ่งเทศบาลตาบลบัลลังก์ก็มีความพร้อมในเรื่องของการใช้
ประโยชน์ที่ดนิ แห่งนี้ เนื่องจากมีงบประมาณในการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่แล้ว และมีความ
ต้องการที่จะขยายศูนย์พัฒนาเด็กให้มีจานวนมากขึ้นเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของชุมชน และรองรับ
ในเรื่องของประชากรที่เพิ่มมากขึ้น จานวนเด็กก็เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน ความเพียงพอในการดูแลใน
เรื่องของการศึกษา การเลี้ยงดูเด็กต้องมีความต้องการเพิ่มขึ้น วันนี้เทศบาลตาบลบัลลังก์มีความพร้อมที่
จะก่อสร้างศูนย์เด็ก เพียงแต่ไม่มีที่ดินที่จะใช้ประโยชน์เท่านั้นเอง จึงขออนุญาตใช้ที่ดินแปลงดังกล่าว
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด คือที่ดินที่อยู่บา้ นบัลลังก์ ตาบลบัลลังก์ อาเภอโนนไทย จานวน 2 ไร่
2 งาน 70 ตารางวา ส่วนตัวผมเองนัน้ มีความเห็นที่ตรงกันกับท่านนายกเทศมนตรีตาบลบัลลังก์
เพื่อที่จะใช้ประโยชน์ในที่ดนิ แปลงนี้ถ้าอย่างไรแล้วก็กราบเรียนต่อท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกฯ
ทุกท่านได้กรุณาให้พี่น้องชาวอาเภอโนนไทยโดยเฉพาะพี่น้องชาวเทศบาลตาบลบัลลังก์ได้ใช้ที่ดนิ แปลง
ดังกล่าวเพื่อเป็นการดูแลลูกหลานของเราที่จะเป็นเยาวชนที่มีคณ
ุ ค่าของประเทศชาติต่อไป ขอบคุณครับ
มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ขณะนี้องค์ประชุม 43 ท่าน สมาชิกฯ
ท่านใดเห็นชอบให้เทศบาลตาบลบัลลังก์ใช้ประโยชน์จากที่ดินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา เพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลบัลลังก์ ตามทีฝ่ ่ายบริหารเสนอ ขอให้ยกมือ
ครับ เห็นชอบ 39 เสียง ท่านใดไม่เห็นชอบ -ไม่ม-ี ท่านใดงดออกเสียง –งดออกเสียง 4 เสียง
(ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 2 ท่าน และเลขานุการสภาฯ)
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตาบลบัลลังก์ใช้ประโยชน์จากที่ดินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา เพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลบัลลังก์ ด้วยมติ เห็นชอบ 39 เสียง ไม่
เห็นชอบ -ไม่ม-ี งดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 2 ท่าน และเลขานุการ
สภาฯ)
เชิญทางเทศบาลตาบลบัลลังก์ได้กล่าวอะไรสักเล็กน้อยครับ
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กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่านรองประธานสภาฯ ท่าน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา คณะผูบ้ ริหาร ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมาผูท้ รงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน กระผมร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจ
รัตนา นายกเทศมนตรีตาบลบัลลังก์ ในนามของพี่น้องชาวตาบลบัลลังก์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ
ข้าราชการ พนักงาน ต้องขอกราบขอบพระคุณต่อท่านประธานสภาฯ ท่านนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมาอย่างสูงยิ่ง เริ่มตั้งแต่การนาญัตติเรื่องขอความเห็นชอบให้เทศบาลตาบลบัลลังก์ใช้
ประโยชน์จากที่ดินของ อบจ.ในการสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลบัลลังก์แห่งที่ 3 โดยเฉพาะ
ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงยิง่ ต่อท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่ได้เล็งเห็น
ความสาคัญและความจาเป็นในการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อพัฒนาเยาวชนตั้งแต่ระดับฐานราก
ของการพัฒนาประเทศไทย ขอกราบขอบพระคุณท่านมนัส ศรีบงกช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเขตอาเภอโนนไทย ที่ได้นาเรื่องเข้าเสนอต่อท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ขอขอบคุณข้าราชการ พนักงาน ที่ช่วยกรุณาดาเนินการทางเอกสารในการทาเรื่องเข้าเสนอต่อที่ประชุม
สภาฯ ที่ผา่ นมาต้องขอขอบคุณทางสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่ได้ให้การสนับสนุน
งบประมาณในการดาเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็นโครงสร้างพืน้ ฐาน แหล่งน้า รวมถึงเรื่อง
คุณภาพชีวิตและการศึกษา ขอบคุณท่าน สจ.สถาพร โชติกลาง สจ.สมพร จินตนามณีรัตน์ ซึ่งท่าน
เป็น สจ.ในเขตพื้นที่อาเภอโนนสูงที่ให้ความอนุเคราะห์ในการประสานเครื่องมือทางช่าง เครื่องจักรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพืน้ ที่เขตอาเภอโนนสูง
รวมทั้งแนวทางในการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณในช่องทางต่าง ๆ ขอบคุณท่าน สจ.ชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการ
ประสานงานต่าง ๆ และมอบโคกระบือให้แก่เทศบาลตาบลบัลลังก์ไปจัดทาธนาคารโคกระบือ เรื่องที่
สาคัญที่สดุ ในวันนี้ในนามของพีน่ ้องตาบลบัลลังก์รู้สึกซาบซึ้งและเป็นเกียรติอย่างสูงยิ่งเพราะพืน้ ที่ที่ขอ
ใช้อยู่ในระหว่างหมู่บ้านบริการประมาณ 6 หมู่บ้าน ซึ่งเดิมเป็นโรงเรียนศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กที่อาศัยอยู่ใน
โรงเรียนต่าง ๆ 3 ศูนย์ เมือ่ เราได้ใช้พื้นที่ทไี่ ด้รับความอนุเคราะห์จากสภาฯ แห่งนี้ในวันนีเ้ ราก็จะไป
สร้างศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก แห่งที่ 3 ของเทศบาลตาบลบัลลังก์ ต้องขอกราบขอบพระคุณต่อท่าน
ประธานสภาฯ ท่านนายกฯ ต่อท่านสมาชิกฯ ทุก ๆ ท่าน ที่กรุณายกมือให้การสนับสนุนในญัตตินี้ ต้อง
กราบขอบพระคุณอย่างสูงยิ่ง ขอบพระคุณครับ

ระเบียบวาระที่ 4
ประธานสภาฯ
นายกิตติ เชาวน์ดี

ญัตติ เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เชิญฝ่ายบริหารครับ
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หลักการ เพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ใน
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา เหตุผล ด้วยได้รับคาร้องจาก หน่วยงานราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ว่ามีความจาเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดังนี้
รายการโอนลด 1.กองช่ า ง จ านวน 36 โครงการ งบประมาณ 35,980,000 บาท 2.กอง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จานวน 1 โครงการ งบประมาณ 100,000 บาท 3.กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต จานวน 2 โครงการ งบประมาณ 1,240,000 บาท 4.สานักปลัดฯ จานวน 5 โครงการ
งบประมาณ 2,784,070 บาท 5.กองแผนและงบประมาณ จ านวน 6 โครงการ งบประมาณ
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ระเบียบวาระที่ 5
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5,460,000 บาท 6.สานั กการศึกษา ศาสนาและวัฒ นธรรม จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ
447,450 บาท รวมทั้งสิ้นจานวน 51 โครงการ งบประมาณ 46,011,520 บาท (สี่สิบหกล้านหนึ่ง
หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบ บาทถ้วน) รายการโอนเพิ่ม 1.กองช่าง จานวน 34 โครงการ งบประมาณ
43,780,000 บาท 2.กองแผนและงบประมาณ จานวน 3 โครงการ งบประมาณ 1,700,000 บาท
3.ส านั ก ปลั ด จ านวน 4 โครงการ งบประมาณ 84,070 บาท 4.ส านั ก การศึก ษา ศาสนาและ
วั ฒ นธรรม จ านวน 5 โครงการ งบประมาณ 447,450 บาท รวมทั้ ง สิ้ น จ านวน 46 โครงการ
งบประมาณ 46,011,520 บาท บาท (สี่ สิ บ หกล้ า นหนึ่ ง หมื่ น หนึ่ ง พั น ห้ า ร้ อ ยยี่ สิ บ บาทถ้ ว น)
ระเบียบวิธีปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2,3 พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
เชิญท่านสมาชิกฯ ที่มีความประสงค์จะอภิปรายครับ ไม่มีผู้อภิปรายนะครับ ขณะนี้องค์ประชุม 43
ท่าน สมาชิกฯ ท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามที่
ฝ่ายบริหารเสนอ โอนลด 51 โครงการ งบประมาณ 46,011,520 บาท โอนเพิ่ม 46 โครงการ
งบประมาณ 46,011,520 บาท ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอฯ ขอให้ยกมือครับ อนุมัติ 39 เสียง ท่าน
ใดไม่อนุมัติ -ไม่มี- ท่านใดงดออกเสียง –งดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 2
ท่าน และเลขานุการสภาฯ)
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
โอนลด 51 โครงการ งบประมาณ 46,011,520 บาท โอนเพิ่ม 46 โครงการ
งบประมาณ 46,011,520 บาท ด้วยมติอนุมัติ 39 เสียง ไม่อนุมัติ –ไม่ม-ี งดออกเสียง 4 เสียง
(ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 2 ท่าน และเลขานุการสภาฯ)
ญัตติ เรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เชิญฝ่ายบริหาร
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายกิตติ เชาวน์ดี รองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา หลักการ เพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา ในการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เหตุผล ด้วยได้รับคา
ร้องจากหน่วยงานราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ว่ามีความจาเป็นต้องแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดังนี้ รายการเดิม กอง
ช่ า ง จ านวน 41 โครงการ งบประมาณ 45,008,000 บาท รวมทั้ ง สิ้ น จ านวน 41 โครงการ
งบประมาณ 45,008,000 บาท (สี่สิบห้าล้านแปดพันบาทถ้วน) รายการขอเปลี่ยนแปลง กองช่าง
จานวน 41 โครงการ งบประมาณ 45,008,000บาท รวมทั้งสิ้นจานวน 41 โครงการ งบประมาณ
45,008,000 บาท (สี่สิบห้าล้านแปดพันบาทถ้วน) (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสรุปแนบท้าย)
ระเบียบวิธีปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2,3 พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคา

๑๐

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 6
ประธานสภาฯ
นายกิตติ เชาวน์ดี

ประธานสภาฯ

ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับถ้าไม่มีผมจะขอมติครับ ขณะนี้องค์
ประชุม 43 ท่าน สมาชิกฯ ท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 รายการเดิ ม จ านวน 41 โครงการ งบประมาณ 45,008,000 บาท
รายการขอเปลี่ยนแปลง จานวน 41 โครงการ งบประมาณ 45,008,000 บาท ตามที่ฝ่ายบริหาร
เสนอฯ ขอให้ยกมือครับ อนุมัติ 39 เสียง ท่านใดไม่อนุมัติ -ไม่มี- ท่านใดงดออกเสียง –งดออก
เสียง 4 เสียง- (ประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ 2 ท่าน และเลขานุการสภาฯ)
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2558 รายการเดิม จานวน 41 โครงการ งบประมาณ 45,008,000 บาท รายการขอ
เปลี่ยนแปลง จานวน 41 โครงการ งบประมาณ 45,008,000 บาท ด้วยมติอนุมัติ 39 เสียง
ไม่อนุมัติ –ไม่ม-ี งดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภาฯ, รองประธานฯ 2 ท่าน และเลขานุการสภาฯ)
ญัตติ เรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
(กันเงินไม่ก่อหนี้ผูกพัน)
เชิญฝ่ายบริหาร
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายกิตติ เชาวน์ดี รองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา หลักการ เพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (กันเงินไม่ได้ก่อหนี้
ผูกพัน) ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เหตุผล ด้วยได้รับคาร้องจากหน่วยงานราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ว่ามีความ
จาเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (กันเงิน
ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน) ดังนี้ รายการเดิม กองช่าง จานวน 3 โครงการ งบประมาณ 2,917,000 บาท
รวมทั้งสิ้นจานวน 3 โครงการ งบประมาณ 2,917, 000บาท (สองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาท
ถ้วน) รายการขอเปลี่ยนแปลง กองช่าง จานวน 3 โครงการ งบประมาณ 2,917,000 บาท รวมงสิ้น
จานวน 3 โครงการ งบประมาณ 2,917,000 บาท (สองล้านเก้าแสนหนึ่ งหมื่น เจ็ดพั นบาทถ้วน)
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสรุปแนบท้าย) ระเบียบวิธีปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมฉบั บที่ 2,3 พ.ศ.
2543 หมวด 4 ข้อ 31 การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปี หรือ
ขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจให้เบิกตัดปี หรือขยายเวลาเบิก
ตัดปี จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับถ้าไม่มีผมจะขอมติครับ ขณะนี้องค์
ประชุม 43 ท่าน สมาชิกฯ ท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2557 (กันเงินไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ) รายการเดิม จานวน 3 โครงการ งบประมาณ
2,917,000 บาท รายการขอเปลี่ยนแปลง จานวน 3 โครงการ งบประมาณ 2,917,000 บาท

๑๑

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 7
ประธานสภาฯ
นายกิตติ เชาวน์ดี

ประธานสภาฯ

ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอฯ ขอให้ยกมือครับ อนุมัติ 39 เสียง ท่านใดไม่อนุมัติ -ไม่มี- ท่านใดงดออก
เสียง –งดออกเสียง 4 เสียง- (ประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ 2 ท่าน และเลขานุการสภาฯ)
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2557 (กันเงินไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน) รายการเดิม จานวน 3 โครงการ งบประมาณ 2,917,000
บาท รายการขอเปลี่ยนแปลง จานวน 3 โครงการ งบประมาณ 2,917,000 บาท ด้วยมติอนุมัติ
39 เสียง ไม่อนุมัติ –ไม่มี- งดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ 2 ท่าน และ
เลขานุการสภาฯ)
ญัตติ เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบเฉพาะการ ขนส่ง
อาเภอโชคชัย
เชิญฝ่ายบริหารครับ
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายกิตติ เชาวน์ดี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา หลักการ เพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการโอนเงิ นงบประมาณ
รายจ่าย (งบเฉพาะการ) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของสถานีขนส่งโชคชัย ตามข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หน้า 297 ข้อ
1,2 และข้อ 3 งบประมาณทั้งสิ้น 38,500 บาท (สามหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เหตุผล ด้วยได้
รับคาร้องจาก หน่วยงานราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ว่ามีความจาเป็นต้อง
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย (งบเฉพาะการ) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของสถานีขนส่งโชคชัย
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ดังนั้น จึงขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย (งบ
เฉพาะการ) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของสถานีขนส่งโชคชัย เพื่อให้ดาเนินการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ได้ตามวัตถุประสงค์ซึ่งมีผลทาให้ต้องดาเนินการจัดหาครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ใหม่ ดัง นี้
รายการโอนลด สถานีขนส่งโชคชัย จานวน 3 โครงการ งบประมาณ 38,500 บาท รวมทั้งสิ้นจานวน
3 โครงการ งบประมาณ 38,500 บาท (สามหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รายการโอนเพิ่ม สถานี
ขนส่งโชคชัย จานวน 4 โครงการ งบประมาณ 38,500 รวมทั้งสิ้นจานวน 4 โครงการ งบประมาณ
38,500 บาท บาท (สามหมื่ น แปดพั น ห้ า ร้ อ ยบาทถ้ ว น) ระเบี ย บวิ ธี ป ฏิ บั ติ ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2,3 พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้
เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
เชิญท่านสมาชิกฯ ที่มีความประสงค์จะอภิปรายครับ ไม่มีผู้อภิปรายนะครับ ขณะนี้องค์ประชุม 43
ท่าน สมาชิกฯ ท่านใดอนุมัติให้ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (งบ
เฉพาะการ) สถานีขนส่งโชคชัย ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ โอนลด 3 โครงการ งบประมาณ 38,500
บาท โอนเพิ่ม 4 โครงการ งบประมาณ 38,500 บาท ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอฯ ขอให้ยกมือครับ
อนุมัติ 39 เสียง ท่านใดไม่อนุมัติ -ไม่มี- ท่านใดงดออกเสียง –งดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ 2 ท่าน และเลขานุการสภาฯ)

๑๒

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (งบเฉพาะ
การ) สถานีขนส่งโชคชัย โอนลด 3 โครงการ งบประมาณ 38,500 บาท โอนเพิ่ม 4 โครงการ
งบประมาณ 38,500 บาท ด้วยมติอนุมัติ 39 เสียง ไม่อนุมัติ –ไม่ม-ี งดออกเสียง 4 เสียง
(ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 2 ท่าน และเลขานุการสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ 8
ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาเสนอร่างข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย ประจาปี พ.ศ.2559
ประธานสภาฯ
เชิญฝ่ายบริหาร
นายนพดล เนียมสูงเนิน กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายนพดล เนียมสูงเนิน รองนายกองค์การบริ หาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา หลักการ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่ม เติ ม (ฉบับ ที่ 2,3) พ.ศ.2543 ข้อ 24 ในกรณีที่ คณะ
ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่สามารถที่จะนาร่างงบประมาณรายจ่ายประจาปี เสนอต่อสภา
ท้องถิ่นได้ทันภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ให้เสนอขออนุมัติต่อสภาท้องถิ่น แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดทราบ เพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในการขอขยายเวลาเสนอ
ร่า งงบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2559 ต่ อสภาองค์ ก ารบริห ารส่ ว นจั ง หวั ด
นครราชสีมา เหตุผล ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ยกร่างงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่
ประกาศใช้แล้ว นั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่รับผิดชอบทั้ง จังหวัด ซึ่งเป็นพื้นที่
ขนาดใหญ่ ประกอบกับปัญหาความต้องการของประชาชนมีเป็นจานวนมาก และมีความหลากหลาย
เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการ จึงต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนินการ
เนื่องจากการจัดทาโครงการต้องให้ครอบคลุม และสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้
ตามกฎหมาย และนโยบายของนายกองค์การบริหารส่ วนจั งหวัด นครราชสี มา ที่ ได้ แถลงต่ อสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในพื้นที่ 32 อาเภอ ก่อนที่จะบรรจุโครงการในร่างงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กาหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ดาเนินการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีในรูปแบบใหม่ คือ
รูปแบบระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ จากเหตุผลข้างต้น เป็นเหตุให้การจัดทาร่างงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด เพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการ อาศั ย อ านาจตามความนั ย ข้ อ 24 แห่ง ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยวิ ธี การ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2,3) พ.ศ.2543
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาจึงขออนุมัติขยายเวลาเสนอร่างงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 ออกไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 จึงเสนอญัตติเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
ประธานสภาฯ
มีสมาชิกฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ ไม่มีผู้อภิปรายนะครับ ผมจะขอมตินะครับ ขณะนี้
องค์ประชุม 43 ท่าน สมาชิกฯ ท่านใดอนุมัติให้ขยายเวลาเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ.2559 ออกไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ขอให้ยกมือครับ
อนุมัติ 39 เสียง ท่านใดไม่อนุมัติ -ไม่มี- ท่านใดงดออกเสียง –งดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภาฯ รอง
ประธานสภาฯ 2 ท่าน และเลขานุการสภาฯ)
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ขยายเวลาเสนอร่างข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย ประจาปี พ.ศ.2559
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ออกไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 ด้วยมติอนุมัติ 39 เสียง ไม่อนุมัติ –ไม่ม-ี งดออกเสียง 4 เสียง
(ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 2 ท่าน และเลขานุการสภาฯ)
ระเบียบวาระที่ 9

ระเบียบวาระที่ 10

กระทู้ถาม/ข้อสอบถาม
- ไม่มี -

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
แจ้งปัญหาความเดือดร้อน/งานกิจรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นของราษฎรในพื้นที่
ประธานสภาฯ
เชิญท่านอดุลย์ครับ
นายอดุลย์ อยู่ยืน
กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหาร ท่าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายอดุ ล ย์ อยู่ ยื น สมาชิ ก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อาเภอเมืองฯ เขต 2 สืบเนื่องจากวาระที่ 1ที่ท่าน
ประธานสภาฯ แจ้งให้สมาชิกฯ ทราบวาระที่ 1.3 เรื่องการประชุมแพทย์ฉุกเฉินที่เรามีกาหนดวันที่ 24 –
26 สิงหาคม 2558 ที่พวกเรามีโครงการจะไปดูงานการแพทย์ฉุกเฉินที่หาดใหญ่ ผมเองขอเสนอทางฝ่าย
บริหาร หรือทางสภาฯ ว่าในเมื่อเราจะไปดูงานเราน่าจะทาการบ้านกันก่อนไหม เช่น ตอนนี้เราน่าจะไปดู
ระบบ EMS ที่โคราชก่อน ว่า 1669 ที่โคราชเป็นอย่างไร และระบบกู้ภัยของโคราชเรามี 32 อาเภอ เรามี
กู้ภัยหรือมีรถ EMS ตั้งแต่ของโรงพยาบาล หรือของมูลนิธิกู้ภัย เช่น ฮุก 31 หรือมูลนิธิสว่าง เราน่าจะไป
ดูก่อน ในเนื้อหาที่เราจะไปประชุมวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2558 เป็นเรื่องเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับการจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งหลาย ๆ อบจ. ก็ได้ทาไปแล้วบางส่วน หรือแม้แต่ อบต.ที่โคราช
เท่าที่ผมทราบที่อาเภอปักธงชัยก็มี อบต.ที่ลงไปสนับสนุนงานระบบ EMS แบบ 100% ก็มี ผมว่าเราเป็น
อบจ.ใหญ่ และเรามีทั้งความพร้อมในส่วนของ อบจ.เอง เราก็เคยสนับสนุนงบประมาณให้กับมูลนิธิ ไม่ว่าจะ
เป็นฮุก 31 หรือทางสว่าง ผมว่าเราน่าจะมีโอกาสได้ทาการบ้านเพื่อศึกษาก่อนเวลาเราไปนั่งประชุมเราจะ
ได้นึกภาพออก ว่าอะไรที่ของเขาดีอะไรที่ของเราดี อะไรที่เราควรจะต้องนามาปรับปรุงในส่วนของเรา
ประธานสภาฯ
ขอบคุณครับ เชิญฝ่ายบริหาร
นายก อบจ.นม.
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ ผู้
ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ตามที่ท่าน สจ.อดุลย์ได้นาเสนอมาก็เป็นข้อคิดเห็นที่ดี ถ้าเราไปช่วยในลักษณะเป็นรถยนต์หรือครุภัณฑ์
ดิฉันไม่แน่ใจว่า สตง.จะให้หรือไม่ เดี๋ยวจะเหมือนกับทางอุบลฯ ที่สอบจนป่านนี้ยังไม่เสร็จ แต่จริง ๆ แล้ว
แม้กระทั่งเราซื้อรถเพื่อมาเก็บภาษี ภาษีล้อเลื่อน สตง.ยืมเราไปใช้ยังเป็นกรณีอยู่ เรื่องการแพทย์ฉุกเฉินที่
เราได้ให้และอยู่ในข้อบัญญัติคือการสนับสนุนในการอบรม EMS ฮุก หรือร่วมกตัญญูก็ดี เราได้อบรมไปให้
แล้ว และตามที่เขาเสนอมาสิ่งดี ๆ อย่างนี้ดิฉันเห็นด้วย แต่จะให้เป็นถ้าเราจะไปดูจังหวัดโน้น จังหวัดนี้
เช่น ในเรื่องของครุภัณฑ์มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว ต้องขอบอกกล่าวกันก่อน ส่วนในเรื่องข้อมูลต่าง ๆ ดิฉัน
เห็นด้วยถ้าอยากจะศึกษา เดี๋ยวดิฉันจะทาหนังสือให้ในนามขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้ทาง
โรงพยาบาลมหาราชที่เป็นศูนย์กลางเขาบรรยายให้ฟังทีเดี่ยวเลยก็ได้
ประธานสภาฯ
ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ เชิญท่านพรชัยครับ
นายพรชัย อานวยทรัพย์ กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหาร ท่าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายพรชั ย อ านวยทรั พ ย์
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สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อาเภอครบุรี เขต 2 ผมอยากฝากท่านประธานฯ
ผ่านไปยังเจ้าหน้าที่ อบจ. ท่านรองปลัด ท่านผู้อานวยการกอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากใน
ปัจจุบันนี้เรากาลังทาข้อบัญญัติงบประมาณอยู่ ผมมีเรื่องที่จะปรึกษา นาเรียนว่าด้วยเรื่องงบประมาณ
ค่าใช้ จ่ ายในการฝึ กอบรมและทัศนศึกษาดู งาน ระเบียบเดิ มนั้ นอัตราในเรื่องเบิกค่าอาหาร ซึ่งในการ
ฝึกอบรมนั้นบุคคลทั่วไปอยู่ในประเภท ข การฝึกอบรมบุคคลทั่วไป อาหารครบมื้อ เราสามารถเบิกได้วัน
ละ 250 บาท อาหารไม่ครบมื้อเราสามารถเบิกได้มื้อละ 125 บาท เบรกหรืออาหารว่างเราสามารถเบิก
ได้ไม่เกิน 25 บาท แต่เนื่องด้วยเป็นระเบียบเดิมและได้มีระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การบริหารงาน
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน
นั่นคือ ตามระเบียบเดิมที่กาหนดให้อัตราค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่ารถ ที่ได้มีระเบียบออกไปก่อนหน้านี้นั้น
ได้ยกเลิกไปโดยใช้ระเบียบ คาสั่งกระทรวงมหาดไทย ปี 2557 ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2557
วิบู ลย์ สงวนวงค์ ปลั ดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบั ติ ราชการแทนรัฐมนตรีว่ าการกระทรวงมหาดไทย
เนื่องจากสภาวเศรษฐกิจค่าใช้จ่ายสูงขึ้นก็ได้มีการปรับค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมขึ้นมา แต่ในวันนี้ผมยังสับสน
ว่าในตอนนี้ผมอยากจะนาเรียนผ่านไปยังผู้ที่เอ่ยนามมาแล้วว่าหลักเกณฑ์มันควรจะเป็นอย่างไร เพราะเรา
จะได้จัดทางบประมาณได้ถูกต้อง ไม่ใช่ว่าไปเอาตามอารมณ์คิดว่าคิดเองเออเองแล้วตัดสินใจเอง ว่าควรจะ
ให้คนนั้นเท่านั้น คนนี้โครงการนี้ให้เบิกได้เท่านี้ ผมเองอยากให้เป็นหลักเกณฑ์เดียวกัน ไม่ใช่เอาผู้ใกล้ชิด
แล้วให้ราคาอัตราสูงคนที่ไม่อยู่ใกล้เอาอัตราต่า ๆ ยกตัวอย่าง ตามระเบียบใหม่ในการเบิกค่าใช้จ่ายในเรื่อง
ของค่าอาหาร ระเบียบใหม่ออกมาแล้วบัญชีหมายเลข 1 อัตราค่าอาหารในการฝึกอบรม ข้อที่ 2 การ
ฝึ กอบรมประเภท ข และการฝึ กอบรมบุ คคลภายนอก การจั ดฝึ กอบรมในสถานที่ ของส่ วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ จัดอาหารครบทุกมื้อ เดิม 300 บาท/วัน ตามระเบียบใหม่ไม่เกิน 500
บาท/วัน จัดไม่ครบทุกมื้อ เดิม ไม่เกิน 125 บาท ตามระเบียบใหม่ไม่เกิน 300 บาท นี่คืออัตราใหม่ แต่
ที่ผ่านมาผมได้จัดอบรมก็ได้ทาเรื่องและบางท่านก็บอกว่าเพื่อเป็นการประหยัดให้ใช้อัตราเก่า นั่นคือ 125
และบอกว่าให้ผม 100 บาท ต่ออาหารไม่ครบมื้อ ท่านประธานที่เคารพครับผมได้ไปสอบถามและไปหา
ข้อมูลตามร้านอาหารส่วนต่าง ๆ อาหารไม่ครบมื้อแต่ละมื้อราคาต่าสุดอยู่ที่ 150 บาทต่อคน นั่นคือ มี
อาหาร มีน้าพริก มีต้มจืด มีแกง มีผัดผัก ราคามันต่าไป ในการพิจารณาที่จะเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติ
ต่อไป ไม่ใช่เอาอารมณ์ของเจ้าหน้าที่มาตัดสิน มันต้องว่าด้วยระเบียบ ไปดูได้เลยครับผมไปสิงห์บุรี ต่าสุด
ชุดละ 1,250 บาท เฉลี่ยออกมาแล้วตกคนละ 156 บาท ผมไปที่นครนายก ต่าสุด 170 บาทต่อหัวต่อ
มื้อ แล้วท่านให้ผม 100 บาท วันนี้เขาให้เกณฑ์ออกมาแล้ว ระเบียบ คาสั่ง เขาก็บอกแล้วว่า หมวดที่ 1
บททั่วไป ข้อ 6 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้เป็นไปตามระเบียบนี้ แล้วสิ่งที่ผ่านมาให้ผมแค่
ร้อยเดียวละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไหมครับ ท่านเห็นใจคนที่จัดงานตรงนี้ถ้าท่านไปบี บเขา เขาก็ต้องมาโกง
เรื่องคนไม่ครบ เพื่อที่จะไม่ต้องควักกระเป๋า ท่านประธานฯ ครับนี่คือเรื่องของค่าอาหาร ส่วนเจ้าหน้าที่
บางท่านยังไม่เข้าใจไปดูบัญชีหมายเลข 5 การเบิกค่าใช้จ่ายอาหารให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ในการ
ฝึกอบรมบุคคลภายนอก ข้อ 1 การฝึกอบรมที่ไม่จัดอาหารทั้ง 3 มื้อ เบิกได้อัตราไม่เกิน 240 บาท การ
ฝึกอบรมที่จั ดอาหารให้ 2 มื้อไม่เกิน 80 บาท การฝึกอบรมที่จั ดอาหารให้ 1 มื้อ ไม่ เกิน 160 บาท
เจ้าหน้าที่บางคนยังไปเข้าใจว่าเบิกได้ไม่เกิน 240 บาทก็มี อัตรานี้คืออัตราในเรื่องของเจ้าหน้าที่ของ
อบจ.จัดการอบรม
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ประธานสภาฯ
เชิญท่านสมพรครับ
นายสมพร จินตนามณีรัตน์ กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่เคารพ ท่านคณะผูบ้ ริหาร ท่าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาผูท้ รงเกียรติ กระผมนายสมพร จินตนามณีรัตน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อาเภอโนนสูง เขต 2 ต้องขออภัยท่านที่กาลัง
อภิปรายอยู่ เมื่อกี้ด้วยความเคารพว่าท่านพยายามที่จะถ่ายทอดความอึดอัดใจจากการที่ท่านได้พามวลชน
ไปฝึกอบรมและสัมมนา ผมเข้าใจท่านครับแต่ในการประชุมสภาฯ อันทรงเกียรติแห่งนี้ ถือว่าเป็นสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ในการที่จะกล่าวหาบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือเจ้าหน้าที่ใครก็ตามว่าโกง วันนี้ต้องกราบเรียนว่าขอ
อนุญาตที่จะให้ท่านได้ถอนคาพูดคาว่าโกงที่ท่านกล่าวไปเมื่อกี้นี้อย่าให้ปรากฎในที่ประชุมแห่งนี้ เพราะการ
อภิปรายนั้นถือว่ากล่าวหาเลยนะครับ ใช้คาว่าโกงวันนี้กฎหมายทุจริตโทษแรงนะครับ ถึงประหารชีวิต
ด้วยความกรุณาขอให้ท่านได้ถอนคาว่าโกงและอย่าบันทึกในการประชุม
ประธานสภาฯ
เชิญท่านพรชัยครับ
นายพรชัย อานวยทรัพย์ กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่เคารพ ท่านคณะผูบ้ ริหาร ท่าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาผูท้ รงเกียรติ กระผมนายพรชัย
อานวยทรัพย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อาเภอครบุรี เขต 2 ครับผมขอถอนครับ แต่
เจตนาของผมไม่ใช่ว่าเจ้าหน้าที่โกงครับ ว่าผมเองนี่โกง ท่านประธานฯ ครับ ในลักษณะของบัญชีหมายเลข
5 นั่นคือกรณีที่เราไม่ได้จัดอาหารให้เขา เราก็จ่ายเป็นเงินให้เขาตามอัตรานี้ แต่อัตราที่เราจัดอาหารให้เขา
ต้องใช้อัตราตามบัญชีหมายเลข 1 นั่นคือไม่เกิน 300 บาทต่ออาหารไม่ครบมื้อและไม่เกิน 500 บาทต่อ
อาหารครบมื้อ ส่วนการเบิกจ่ายค่าที่พักให้กับผู้เข้ารับการอบรมกรณีที่ไม่จัดที่พักให้ไม่เกิน 500 บาท นั่น
คือเขามาอบรมแล้วเราจ่ายเงินให้เขาไปแล้วแต่เขาจะไปหาที่พักที่ใดที่หนึ่ง นั่นคือไม่เกิน 500 บาท แต่
ระเบียบของหน่วยงานท้องถิ่นที่ได้จัดอาหาร จัดที่พัก ค่าที่พักตามบัญชีหมายเลข 2 การฝึกอบรมประเภท
ข.และฝึกอบรมบุคคลภายนอกไม่เกินคนละ 750 บาท บางส่วนก็ยังเข้าใขผิดคาว่าค่าเช่าห้องพักคู่ตาม
บัญชีหมายเลข 2 ต้องพัก 2 คนเท่านั้น มันมีหมายเหตุขมวดที่ 2 ค่าเช่าห้องพักคู่หมายความว่าค่าใช้จ่าย
ในการเช่าห้องพักที่สถานที่พักแรมเรียกเก็บกรณีที่ผู้เข้าพักแรมรวมกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เพราะฉะนั้น ใน
1 ห้องพัก จะพัก 2 คนก็ได้ มากกว่า 2 คนก็ได้ ไม่ใช่พักได้แค่ 2 คน นี่เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของการ
ปฏิบัติใช้ตามระเบียบใหม่ ผมอยากจะให้ทางเจ้าหน้าที่ได้กาหนดเลยว่าเราควรจะใช้หลักเกณฑ์อะไร บาง
ท่านก็อ้างว่าเพื่อมาตรการประหยัด เราต้องให้ได้แค่ราคานี้ อาหารไม่ครบมื้อ 125 บาทต่อคน ส่วนใหญ่
เวลาเราทาเรื่องเบิกก็จะเบิกให้เราประมาณ 100 บาท ลดไป 25 บาท ประหยัดได้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
20% ขออนุญาตท่านประธานฯ ใช้เวลาเพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการทาข้อบัญญัติของเรา อัตราใหม่อาหาร
ไม่ครบมื้อ 300 บาทต่อคน ถ้าสมมุติว่าเราขอเบิกแค่ 200 บาทต่อคน จาก 300 บาท เราประหยัด
33.3% ถามว่าประหยัดกว่าจากเดิมที่ลดแค่ 25 บาทหรือไม่ครับ ลดกว่าครับ แต่มองดูแล้วว่าเงินมัน
สูงขึ้น ในวันนี้เงิน 200 บาท ถ้าอาหารครบมื้อในตอนเย็นไม่สามารถที่จะจ่ายได้เพราะอาหารครบมื้อใน
ตอนเย็นส่วนใหญ่ตามร้านอาหารหรือที่เราไปพักขั้นต่าสุดเขาคิดหัวละ 250 บาท ถ้าถามว่าประหยัดไหม
เราประหยัดกว่าเก่าอีกครับ อีกกรณีหนึ่งบอกว่าเวลาเบิกค่าใช้จ่ายอาหารเช้าเบิกไม่ได้ พอทาเบิกไม่ได้
ต้องไปเขียนในโครงการรถออกตั้งแต่ 5 ทุ่ม เพื่อที่จะไปกินอาหารเช้าแล้วเบิกได้ ถ้าออก 6 โมงเช้าและตี
5 บอกเป็นอีกวันใหม่เบิกไม่ได้เบิกครบมื้อไม่ได้เบิกอาหารเช้าไม่ได้ มันก็จะขัดกับระเบียบ คาสั่งที่เขาแจ้ง
มา หนังสือจากรมการปกครองท้องถิ่น ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2558 ข้อเสนอมาตรการในการคัดเลือก
รถยนต์โดยสารในการทัศนศึกษาที่ปลอดภัยสาหรับศึกษาดูงาน และในข้อที่ 5 การกาหนดให้ใช้บริเวณรถ
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โดยสารในเส้นทางที่มีความเสี่ยงและควรหลีกเลี่ยงการเดินทางในเวลากลางคืนเพราะจะเกิดอันตราย พอ
เราจะออกไปตอนเช้าเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเบิกอาหารเช้าไม่ได้ แล้ว
ถ้าอย่างนั้นเราต้องห่อข้าวไปกินจากบ้านใช่ไหมครับท่านประธานฯผมขอถามอีกนิดว่าในระเบียบกระทรวง
หาดไทย พ.ศ.2557 มีระเบียบข้อไหนที่บอกว่าห้ามเบิกอาหารเช้า เราสามารถเบิกได้ตามระเบียบ แต่เรา
อย่าไปเบิกเกินระเบียบเขา มื้อเย็นเราถามว่าถ้าเราอบรมถึงเย็น 5 โมงเย็น 6 โมงเย็น เราจัดอาหารให้เขา
ได้ไหม ผมบอกว่าตามระเบียบนี้ได้ครับ แต่ตามความรู้สึกของเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ได้ครับ นี่คือเรื่องของ
ค่าอาหาร ในเรื่องค่าที่พักตามบัญชีหมายเลข 2 เราก็เบิกตามอัตรา เพราะค่าที่พักผมก็ไปสารวจดูหลาย ๆ
ที่ บ้านพักไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ท โรงแรม เดี๋ยวนี้ห้องละ 1,000 บาท 1,200 บาท 1,400 บาท 1,500
บาท ท่านยังมาเบิกในอัตราเก่าคนละ 300 บาท 2 คน 600 บาท สจ.ที่พาไปต้องออกอีก 600 บาท
บางท่านก็บอกว่าท่านอยากไปหาเสียงท่านต้องออกเอง มันต้องเป็นระเบียบที่เราจะปฏิบัติครับ เพื่อที่เรา
จะได้ไม่ต้องไปในส่วนของคนจะได้ครบจานวน อาหารกินอิ่ม ดูดี ไม่ใช่บอกว่าไปกับ อบจ.แล้วอาหาร ก็ดู
ได้อย่างนี้ กินอย่างนี้ เราก็เบิกไปสิครับตามอัตราที่กฎหมาย ระเบียบเขากาหนด นี่เรื่องค่าอาหาร เรื่องที่
2 อยากฝากท่านประธานฯ เรื่องข้อเสนอมาตรการในการคัดเลือกรถยนต์โดยสารทัศนาจรที่ปลอดภัย
สาหรับศึกษาดูงาน ลงวันที่ 4 มิถุนายน ตารางความสัมพันธ์ในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างหรือตกลงราคา
จ้างเหมารถบริการในการกาหนดราคาค่าเช่าเหมารถตามตารางเขากาหนดให้อัตราต่าสุด 8,900 บาท/วัน
อัตราสูงสุด 13,692 บาท/วัน อัตรานี้รวมค่าเช่าตัวรถ ค่าจ้างพนักงานรถและพนักงานประจารถ ไม่รวม
ค่าน้ามันเชื้อเพลิง เป็นราคาค่าเช่าต่อวัน วันนี้ก็มีเจ้าหน้าที่เข้าใจผิดอีกว่าในเรื่องของการจ้างเหมารถยนต์
โดยสาร ผมยกตัวอย่าง นาย ก เดินทางจากกรุงเทพมหานครมาลงที่ บขส.ใหม่แล้วจ้างรถตุ๊ก ๆ จาก
บขส.ใหม่มาส่งที่ อบจ.นครราชสีมา รถตุ๊ก ตุ๊ก คิดราคาค่าบริการ 60 บาท ระยะทางจาก บขส.มาถึง
อบจ. ระยะทางใกล้เขาเลยเอา 60 บาท นั่นถูกต้อง แต่ถ้าให้รถตุ๊ก ตุ๊ก อยู่รอบอกว่าอย่าเพิ่งไปไหนนะ
เดี๋ยวผมจะต้องไปส่งหนังสือที่ศาลากลางอีก เดี๋ยวช่วงบ่ายเย็น ๆ ผมก็จะไปส่งหนังสือที่ศาลใกล้ ๆ กันอีก
สักหน่อยหนึ่ง รถตุ๊ก ตุ๊ก อยู่รอจนถึงค่าได้ไหม รถตุ๊ก ตุ๊กบอกว่าถ้าให้อยู่รอถึงค่าผมต้องขอ 500 บาท
ตามอัตราที่ผมจะได้ต่อวัน 60 บาท เขาไม่เอาหรอกครับ เช่นเดียวกันผมจัดหารถในการที่จะไปศึกษาดู
งานในวันที่ 21 นี้ จากครบุรีไปเสิงสางนาไปที่กอง ๆ หนึ่งบอกว่าค่ารถจากครบุรี อาเภอใกล้เคียงกันให้
แค่ 6,000 บาท ให้เกินนั้นไม่ได้ ผิดแล้วครับ 1.ผิดระเบียบ เพราะระเบียบเขาบอกว่าขั้นต่าสุด 8,900
บาท ต่ากว่านั้นเขาเขียนเลยว่าไม่อนุมัติ ผมถามว่าเอาหลักเกณฑ์อะไรมาคิดในเรื่องของเจ้าหน้าที่ตัดสินใจ
ให้ค่ารถเท่านั้นเท่านี้ทาไมไม่เอาหลักเกณฑ์ตามที่ระเบียบมี ให้ 6,000 บาท และในการพิจารณาค่ารถมัน
จะต้องมีคณะกรรมการ เรียกว่าต้องมีเช็คลิสคือตรวจดูเสียก่อน มีคณะกรรมการจัดหารถว่ารถบริษัทที่ให้
ราคาต่าสุดเราก็จะได้ติดต่อบริษัทรถนั้น จากกรณีของผมบริษัท ฉ เขาให้ราคาต่าสุดอยู่ที่ 9,000 บาท
วันนี้เจ้าหน้าที่ให้ 6,000 บาท ผมก็ต้องควักเงินอีก 3,000 บาท แล้วส่วนต่างที่จะต้องมีใช้จ่ายต่าง ๆ
อีก 12 บาท ผมก็ต้องควักจ่ายเพิ่มขึ้นอีก วันนี้ทาไมไม่ทาตามหลักเกณฑ์ที่เขาให้ ในการคานวณรถ ผม
อยากฝากกราบเรียนฝากไปถึงเจ้าหน้าที่ศึกษาดูสักนิด ตามระเบียบว่ามันเป็นอย่างไรในการพิจารณาการ
จัดซื้อจ้ดจ้างรถวันนี้ผมยกตัวอย่างเจ้าหน้าที่ให้คาตอบว่าครบุรี เสิงสางใกล้ ๆ เอาแค่ 6,000 บาทพอ เขา
จ้างรถเป็นวันครับ ตามระเบียบ คาสั่งเขาก็บอกแล้ว จ้างเหมาเป็นวัน คุณจะไปที่ไหนก็ได้เปรียบเสมือนที่
เราจ้างเหมารถตู้วันละ 2,000 บาท จะไปตรงไหนใกล้ ไกลก็ช่าง 2,000 บาท แล้วคุณเติมน้ามันเอา
คุณจะจ้างเหมาไปแค่จากอาเภอเมืองไปแค่โคกกรวด วันหนึ่งทั้งวันเขาก็คิด 2,000 บาท น้ามันเติมนิด
เดียวคุณก็เติมตามน้ามันไป เติมน้ามัน 50 บาทไปถึงโคกกรวด ก็เป็น 2,050 บาท มันก็ถูกต้องในการ
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ประธานสภาฯ
นายก อบจ.นม.

ปฏิบัติงานของการรับเหมา ผมเรียนว่าเจ้าหน้าที่บางคนทาให้อย่างนี้แล้ว สจ.เหลือเงินตั้งเยอะ มันไม่ใช่
ครับผมจะเปรียบเทียบให้ดู อัตราค่ารถระยะทางมันต้องคานวณตามหลักกิโลว่าจานวนเท่าไหร่ วันนี้เวลา
เจ้าของรถบัสเขาคิดถ้าอยู่สระบุรีบอกว่าจ้างเหมาไปนครราชสีมาคิดเท่าไร เขาคานวณดูแล้วดูแผนที่ตาม
หลักกิโล จังหวัดสระบุรีมานครราชสีมา 147 กิโล เขาคานวณดูแล้วอัตราค่าน้ามันเขาจะหมดเท่าไร เขา
บอกว่าเอาค่าเหมา 12,000 บาท เพราะจากสระบุรีมาโคราชแค่ 147กิโล แต่โคราชไม่ใช่มีอยู่แค่อาเภอ
เมืองฯ ถ้าเกิดวันนั้นเป็นอาเภอประทายล่ะครับอีก 120 กว่ากิโล เขาก็ต้องคิดเพิ่ม 12,000 บาท เขาก็
ไม่มาหรอกครับ เขาต้องไปประทายอีกร้อยกว่ากิโล ก็ต้องคิดบวกให้กับตรงนี้เพราะฉะนั้นเช่นเดียวกัน
จากครบุรีไปเสิงสาง 30 กิโล แต่โครงการอบรมของผมไปรับจาก อบต.มาที่ครบุรี 26 กิโล จากครบุรีไป
เสิงสางอีก 30 กิโล รวมเป็น 56 กิโล และจากเสิงสางไป ณ จุดที่ดูงานอีก 12 กิโล รวมแล้วเป็น 68
กิโล ไป-กลับ 136 กิโล จ้างเหมาเวลารถบัสเขาคิดอัตราอย่างนี้ครับกิโลละ 15 บาท เป็นค่าสิ้นเปลือง
น้ามันเชื้อเพลิง ก็จะสิ้นเปลืองน้ามัน 2,040 บาท ค่าคนขับคิด 10 % ไม่มีเงินเดือน 10% ของ 9,000
ก็คือ 900 บาท ค่าเด็กรถอีก 500 บาท รวมค่าใช้จ่ายแล้ว 3,440 บาท รับจ้างเหมามา 9,000 บาท
เหลือ 5,560 บาท แต่เช่นเดียวกันพอมีอีกคนหนึ่งจ้างไปที่จังหวัดตาก หรือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ระยะทาง 513 กิโล เบิกให้วันละ 19,500 บาท 2 วัน รวมกัน 39,000 บาท ไปครบุรี เสิงสางท่าน
บอกว่าเจ้าของรถได้กาไรเยอะ เหลือเยอะ ครบุรีเหลือ 5,560 บาทต่อวันต่อคัน แต่ไปไกล ๆ ระยะทาง
513 กิโลเมตร ไป-กลับ 1026 กิโลเมตร คูณด้วยกิโลเมตรละ 15 บาท สิ้นเปลืองค่าน้ามัน 15,390บาท
ค่าคนขับ 3,900 บาท เด็กรถ 2 วัน 1,000 บาท รวมค่าใช้จ่าย 20,290บาท นี่คือหมดค่าใช้จ่าย แต่
ท่านครับได้รับมา 39,000 บาท จ่ายไป 20,290 บาท เจ้าของรถเหลือเงิน 18,710 บาท ถ้าหาร 2
วัน ก็ตกเหลือ 9,355 บาท เจ้าของรถบัสจะเหลือวันละ 9,355 บาท ถามว่าได้มากกว่าไปอาเภอครบุรี
ไหมครับ ได้มากกว่าครับ แล้วถามว่าท่านเอาหลักเกณฑ์อะไรมาคิดแล้วบอกอาเภอครบุรีได้กาไรมหาศาล
ได้กาไรมากเพราะระยะทางใกล้ คิดอัตราเทียบกันแล้วมันต่างกันเป็นครึ่งต่อครึ่ง อัตรานี้ลองไปคิดดูเราจะ
ได้มากาหนดเกณฑ์กันว่าจะตั้งงบประมาณเท่าไหร่ในการไปทัศนศึกษาดูงานหรือไปอบรมตรงนั้นจะได้คิด
เป็นตัวเลข จะได้ไม่ต้องมารอฟังตามความรู้สึกคิดว่า อย่างนี้ว่าท่านกลัวแต่ สตง. แต่ไม่กลัวความรู้สึกของ
สมาชิกฯ ที่จัดการฝึกอบรม สตง.ถ้าท่านทาตามระเบียบ ไม่เกินเขา ไม่ผิดจากเขา มันก็ไม่มีปัญหา แต่
วันนี้ถ้าท่านไปบีบให้เหลือน้อย ๆ ผมก็ต้องไปเบียดตัวอื่นมันก็ทาให้การฝึกอบรม การดูแลพี่น้องประชาชน
ไม่สมบูรณ์ไม่เต็มที่เราก็จะได้รับการครหานินทาได้ ท่านประธานฯครับเราจะจัดทางบประมาณ กันอยู่แล้ว
อยากจะฝากท่านไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาให้เป็นหลักเกณฑ์เดียวกันในการพิจารณาเรื่องค่าใช้จ่าย
ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่ารถ ให้เป็นหลักเกณฑ์เป็นแนวทางปฏิบัติให้เหมือนกัน อย่า 2 มาตรฐาน ฝากเรียน
ท่านประธานฯ ผ่านไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ขอบคุณท่านประธานฯ ที่ได้ให้โอกาสชี้แจงเพื่ออย่างน้อยจะ
ได้เป็นประโยชน์ เป็นแนวทางที่ท่านสมาชิกฯหลายท่าน ผมเชื่อว่าบางท่านก็ยังไม่ทราบหลักเกณฑ์นี้ว่าจะ
ทาอย่างไรมีแต่บอกว่าจัดอบรมก็ต้องควักกระเป๋าทุกที เพราะค่าใช้จ่ายอีกหลายอย่างที่เราไม่สามารถเบิกได้
อยากให้เจ้าหน้าที่เข้าใจสมาชิกฯ สักนิดหนึ่ง อย่าตอบคาถามแบบศรีธนชัย ท่านอยากพาคนไปเที่ยวท่านก็
ต้องเพิ่มสตางค์เอง ขอให้มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนด้วยครับ ขอบพระคุณครับ
ขอบคุณครับ เชิญฝ่ายบริหารครับ
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ ผู้
ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
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ต้องขอขอบคุณท่าน สจ.พรชัย ที่พูดถึงระเบียบในการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการต่าง ๆ ก็ดี ท่านถาม
มา 2 ข้อ จะเป็นในเรื่องของการอบรมก็ดี หรือการคัดเลือกรถยนต์โดยสารอะไรของท่านก็ดี ดิฉันเองอยู่ใน
ฝ่ายบริหารก่อนอื่นต้องขอขอบคุณและเจตนารมณ์ของท่าน สจ.เป็นเจตนารมณ์ที่ดี ดิฉันคิดว่าทุกคนคงไม่
ใช้ความรู้สึกในการที่จะทาในเรื่องแบบนี้เพราะว่าเรายึดถือระเบียบ ระเบียบในการปฏิบัติดิฉันเองก็คงจะ
ไปกาชับเจ้าหน้าที่ให้ยึดถือระเบียบปฏิบัติของวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ที่ออกมา และในการเขียนโครงการ
เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ตรวจสอบก่อนว่าถูกต้องหรือไม่
และจ่ายตามความเป็นจริงของแต่ละประเภทที่ท่าน
เขียนขอโครงการมา ส่วนรายละเอียด ลึก ๆ ดิฉันขอรับไว้และดิฉันจะไปสอบถามให้ว่าเป็นอย่างไร แต่
สาหรับดิฉันเองได้กาชับเจ้าหน้าที่ว่าให้ยึดถือระเบียบเป็นที่ตั้ง คิดว่าเราคงจะตรงกันเราคงไม่เอาความรู้สึก
หรอกคะดิฉันขอแค่นี้ขอบคุณคะ
ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ เชิญท่านสุพจครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหาร ท่าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายสุ พ จ ธรรมประที ป
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อาเภอเมืองฯ เขต 4 เนื่องจากเมื่อ 2 อาทิตย์ที่
ผ่านมานั้นผมได้เข้าประชุมร่วมกับผู้นาท้องถิ่น คือนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นเทศบาลตาบล หรือนายกองค์การบริหารส่วนตาบล เขาได้ทวงถามมาเรื่องหนึ่งซึ่งเรื่องนี้เราเคยได้
ออก อบจ.สัญจรที่โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า เมื่อปีที่ผ่านมานั้น เรื่องของถนนหน้ากองช่าง โดย
การสอบถามของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลมะเริง ได้สอบถามว่าท่านนายกฯ ได้รับปากทาง อบต.
มะเริง ว่ า จะด าเนิ น การให้ เข้า ไปในที่ ป ระชุ ม ก็ถ ามผมว่ า ปี นี้ ส งสั ย คงจะต้ องช้ า นิ ด หนึ่ ง เพราะว่ า
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ถูกตัดไปและถนนของเราก็ยังพอใช้ได้อยู่ แต่ถ้าอยากจะรู้
รายละเอียดมากไปกว่านี้ก็ขอให้ท่านนายกฯ ได้สอบถามไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อที่จะได้
คาตอบที่ชัดเจน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลมะเริงและในที่ประชุมสมาคมผู้บริหารท้องถิ่นของ
อาเภอเมืองฯ เป็นผู้สอบถามมา เรื่องที่ 2 เมื่อ 1-2 อาทิตย์ที่ผ่านมานั้นเราได้เกิดมีมรสุมเข้ามาใน
จังหวัดนครราชสีมาของเรา 2-3 ครั้งด้วยกัน และเป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปว่าบริเวณเซฟวันสามแยก
ปักได้มีน้าท่วม ได้ออกทีวีสื่อต่าง ๆ รู้สึกว่าจะเป็นที่โด่งดังไปทั่วประเทศ ถามว่าวันนี้ผมขึ้นมาอภิปราย
เรื่องอะไรอยากจะเรียนว่าเราเคยพูดโดยตลอดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาของเรานั้นเป็น
พี่ใหญ่ในจังหวัดนครราชสีมาของเราคือเราจะทางานร่วมกัน 3 พี่น้องท้องถิ่น คือ เทศบาลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล วันนี้ผมอยากจะนาเรียนท่านประธานฯ ผ่านไปยังฝ่ายบริหารว่าทาอย่างไรเราจะ
ร่วมกันแก้ไข ซึ่งนี่คือหน้าที่โดยตรงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเราไม่สามารถที่จะทาใน
พื้นที่ของเขาได้ แต่เราสามารถให้ความช่วยเหลือได้ถ้าได้รับความยินยอม วันนี้ผมก็ได้รับการร้องขอจาก
พี่น้องประชาชนผมที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบบริเวณเซฟวัน เคหะทั้งหมด คือ ตาบลบ้านใหม่นั้นเป็น
ตาบลแรกถ้ามีเรื่องของน้าท่วมก็จะโดนก่อนเขาและถ้าท่วม ๆ ก่อน ถ้าแห้ง ๆ ก่อน อยากจะให้ทาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดของเราเป็นศูนย์กลางเป็นตัวตั้งที่จะได้เชิญหน่วยงานราชการไม่ว่าจะเป็น
ชลประทานก็ดี กรมทางก็ดี ตลอดจนเทศบาลนครฯ มานั่งปรึกษาหารือว่าเราจะแก้ไขปัญหากันอย่างไร
โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นมีเครื่องมือที่จะช่วยสนับสนุน วันนี้ผมทราบมาคร่าว ๆ ว่า
เทศบาลนครฯ นั้นเมื่อ 2 ปีที่แล้วได้จัดงบประมาณหลายพันล้านได้ทาทางระบายน้าโดยเพื่อแก้ปัญหา
เซฟวันเช่นเดียวกัน คือบริเวณตรงปึงหงี่เชียง ตรงใต้สะพานบายพาสเขาจะมีบ่อน้าใหญ่วางบล็อคคอน
เวิสเป็นท่อสี่เหลี่ยมขนาด 2 เมตรครึ่ง ผ่านไปยังทางดูโฮมและไปลงตรงบริเวณฝายคนชุม ถ้าท่านไปตรง
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นั้นจะเห็นสะพาน ก็จะมีประตูน้าอยู่ ตรงนั้นจะเป็นรูปตัววายส่วนหนึ่งจะรองรับน้ามาจากเคหะ มาจาก
ตาบลสุรนารี มาจากสนามกีฬา 80 พรรษา และอีกส่วนหนึ่งจะรับน้ามายังถนน 304 จะมาบรรจบ
กันที่บริเวณป้อมตารวจใต้สะพานบายพาสตรงปึงหงี่เชียง นี่คือปัญหาแต่น้ามามากมีปริม าณมากกว่าที่
จะเข้าไปในท่อมันก็เอ่อ ไม่ใช่น้าท่วมเขาเรียกว่าน้าเอ่อ สักชั่วโมงก็ยุบ เทศบาลนครฯ ก็พยายามจะ
แก้ปัญหาตลอดเวลาโดยที่ทาท่อระบายน้าในบริเวณเคหะก็ดี ไหลมาร่วมกันกับท่อตัววายที่จะไหลลงไป
ที่เขื่อนคนชุมเข้าลาตะคลอง ผมว่าตอนนี้ถึงเวลาแล้ว ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดของเราเป็นพี่ใหญ่ที่
จะขับเคลื่อน เป็นศูนย์กลางในการที่จะประสานงานให้หน่วยงานต่าง ๆ มาร่วมกันแก้ไข อย่างน้อย ๆ
เราก็เป็นคนที่เริ่มทาตรงนี้ เห็นว่าจากตรงบริเวณใต้สะพานบายพาสตรงสามแยกปักไปถึงเขื่อนคนชุม
ประมาณ 3 กิโล ตรงนี้เทศบาลนครฯ ให้ชิโนไทยทาไปแล้ว พร้อมกันกับบ่อบาบัดน้าเสียซึ่งเมื่อ 2 ปีที่
ผ่านมานั้น 3 กิโลเมตร ผมสอบถามว่าใช้งบประมาณเท่าไหร่ กิโลเมตรละ 20 ล้าน เป็นบล็อกคอนเวิส
ถ้าได้อีกเส้นหนึ่งคิดว่าจะระบายน้าทัน ฝากท่านประธานฯ ผ่านไปยังคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมาช่วยดาเนินการตรงนี้ ถ้าตรงนี้ดาเนินการได้สาเร็จอนิสงฆ์เกิดกับบ้านใหม่ ในพื้นที่
ของผมเช่นเดียวกันครับว่าจะน้าไม่ท่วมเพราะขณะนี้บ้านใหม่ก็จะเริ่มท่วมอีกแล้วเพราะตรงตาลคู่ เป็น
สถานที่ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้กาลังมีการถม จะได้รับความลาบากก็ฝากท่านประธานฯ ผ่านไป
ยังฝ่ายบริหารทาอย่างไรเราจะทางานร่วมกันกับ 3 พี่น้องท้องถิ่นของเราได้เพื่อที่จะได้เป็นเกียรติและ
ศักดิ์ศรีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาของเรา ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ เชิญท่าน สจ.อดุลย์ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหาร ท่าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายอดุ ล ย์ อยู่ ยื น สมาชิ ก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อาเภอเมืองฯ เขต 2 สืบเนื่องจากที่ท่านสมาชิกฯ ได้เอ่ย
ถึงเรื่องน้าท่วม ผมเองมีเรื่องจะพูดประเด็นเรื่องน้าท่วมอยู่ 2 ประเด็น ประเด็นที่ 1 ทางเทศบาล
หัวทะเลได้ทาหนังสือมาถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่าเทศบาลไม่มีรถแมคโครขนาดใหญ่ เวลาเกิดน้า
ท่วมฉับพลันเขาจะต้องมาร้องขอทาง อบจ.ซึ่งเรามีเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่จะสามารถให้การช่วยเหลือได้
เรื่องที่ 2 เราเป็นองค์กรที่ใหญ่ เวลาน้าท่วมมันไม่ได้ท่วมแค่เขต สจ. ท่านใดท่านหนึ่ง เวลามันท่วมมัน
จะท่วมทีหลาย ๆ พื้นที่ อย่างวันนี้ชุมพวงก็ท่วมตัดขาดน้าท่วม เมื่อวันก่อนน้าท่วมตัดถนนขาด ซึ่งจริง ๆ
เวลาเรารับข้อมูลผมจะเรียนว่าผมรับข้อมูลมาผมก็แจ้งน้าท่วม ทุกคนก็จะแจ้ง คนที่จะปวดหัวที่สุดก็คือ
ฝ่ายบริหารใครก็ร้องขอ ใครก็แจ้งเข้ามา จริง ๆ แล้วเราเป็นพี่ใหญ่เราน่าจะมีระบบการจัดการ เช่น ผม
บอกพื้นที่ผมน้าท่วม ผมถ่ายรูปส่งเข้ามา ณ วันนี้ทางฝ่ายบริหารหรือทางข้าราชการประจา อาจจะต้อง
มารวมเป็นหลอดเอาไว้ว่าวันนี้เวลานี้ที่นี่น้าท่วมเสร็จแล้วอาจจะใช้ เวลาผ่านไปเหมือนอย่างท่านสุพจว่า
บางพื้นที่ 3 ชั่วโมง 5 ชั่วโมง น้าก็ยุบแล้ว เราเองอาจจะยังไม่ต้องไปจัดการในส่วนนั้น แต่บางพื้นที่
อาจจะเจอปัญหาน้าท่วมขัง อย่างวันนี้หัวทะเลหมู่บ้า นวรการฝนไม่ได้ตกมา 2 วัน แต่น้าก็ยังไหลจาก
อบต.หนองตาคง ไหลลงมาพื้นที่หัวทะเลอยู่ ซึ่งจริง ๆ แล้วพื้นที่แบบนี้ผมเองแต่ก่อนก็มีความรู้สึก
เหมือน ๆ กับท่านสมาชิกฯ หลาย ๆ ท่าน เวลาเรามีปัญหาน้าท่วมเราก็บอกว่ามันท่วมแต่จริง ๆ แล้วกฃ
มันก็อาจจะเป็นน้าหลากผ่านมาสักระยะหนึ่งซึ่งเราอาจจะแก้ปัญหาแบบหนึ่งแต่ในพื้นที่ที่เป็นการท่วม
ขังเช่น 1 วัน 2 วัน 3 วัน ผ่านไปแล้วเราน่าจะมีมาตรการในการแก้ปัญหาอีกแบบหนึ่งซึ่งตรงนี้เองผมว่า
ท้องถิ่นเวลาเขามีปัญหาอย่าง อบต.น้าท่วมเขาก็พยายามจะสูบให้พ้นตัวเขา แต่พอพ้นตัวเขามันก็จะมา
กระทบอีก อบต.หรืออีกเทศบาลหนึ่งซึ่งทุกคนไม่มีใครรับ พอท่วมก็จะโยนออกให้พ้นตัว แต่เราเองถือ
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