รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559
วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
สานักการช่าง ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
***************************
ผู้มาประชุม
1. นายสมบัติ
2. นายวิสูตร
3. นายพิเชฎฐ์
4. นายกลวัชร
5. นายกิติพงศ์
6. นายอดุลย์
7. นายองอาจ
8. นางสาวรัชฎา
9. นายนัฏฐชัยฐ์
10. นายวีระวัฒน์
11. นายณัฏฐพัชร์
12. นายอัฏฐกร
13. นายภาณุ
14. ดร.ภูกิจ
15. นายชยุต
16. นายพรชัย
17. นายรชฏ
18. นายธวัฒน์
19. นายศิริพงศ์
20. นายเลิศชัย
21. นายสถาพร
22. นายสมพร
23. นายสาทิช
24. นายพงษ์พันธุ์
25. นายพิชัยศักดิ์
26. นายสมชาย
27. นางสุพัตรา
28. นายชวาล
29. นายไกรวัจน์
30. นายไพฑูรย์

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

ประธานสภา อบจ.นม.
รองประธานสภา อบจ.นม. คนที่ 1
รองประธานสภา อบจ.นม. คนที่ 2
เลขานุการสภา อบจ.นม.
ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 1
ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 2
ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 3
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.ปากช่อง 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.สีคิ้ว เขต 1
ส.อบจ.อ.สีคิ้ว 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
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31. นายโกวิทย์
32. นายสมจิต
33. นางสาวจุฑาสัณห์
34. นายสมโภชน์
35. นายบัวพันธ์
36. นายชยกฤต
37. นางสาวรมย์ธีรา
38. นายมนัส
39. นางอรอนงค์
40. นายชาคริต
41. นายบุญดี
42. นายรักชาติ
43. นายชาญชัย
44. นายวีระชาติ

เลาวัณย์ศิริ
คิดการ
ตั้งตรีวีระกุล
จินตนามณีรัตน์
จันคาวงษ์
ยินดีสุข
แปลนดี
ศรีบงกช
ธนสุนทรสุทธิ์
ทิศกลาง
วงศ์ไตรรัตน์
กิริวัฒนศักดิ์
ศรีวิพัฒน์
ทุ่งไผ่แหลม

ผู้ลาประชุม
1. นายประพจน์
ธรรมประทีป
2. นายสมยศ
คุณเวียง
3. นายกรีธาพล
ไพบูลย์วงค์
4. นายชุณห์
ศิริชัยคีรีโกศล
ฝ่ายบริหาร
1. ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี
2. นายกิตติ
เชาวน์ดี
3. นายอนุวัฒน์
คณาจันทร์
4. นายนพดล
เนียมสูงเนิน
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางบุญสิตา
ขันธะวินะหุ
2. นางเพลินพิศ
สุนทรพุทธศาสน์
3. น.ส.สริตา
กันตยาสกุล
4. นายธีระชัย
เทพนอก
5. นางรุ่งอรุณ
บวชชัยเดช
6. นางบุญสุดา
แก้วกระจาย
7. นายสาอางค์
ยี่นแก้ว
8. นางรังสิยา
นุทกิจ
9. นายวีระชัย
ศรีโอษฐ์
10. นางกัลยา
กมลเพ็ชร
11. นายเจษปฐมพงศ์ ธนเดชาพิทักษ์

ส.อบจ.อ.บ้านเหลื่อม
ส.อบจ.อ.สีดา
ส.อบจ.อ.บัวลาย
ส.อบจ.อ.โนนแดง
ส.อบจ.อ.ประทาย
ส.อบจ.อ.ลาทะเมนชัย
ส.อบจ.อ.เมืองยาง
ส.อบจ.อ.โนนไทย
ส.อบจ.อ.ห้วยแถลง
ส.อบจ.อ.เฉลิมพระเกียรติ
ส.อบจ.อ.โชคชัย
ส.อบจ.อ.สูงเนิน
ส.อบจ.อ.เทพารักษ์
ส.อบจ.อ.เสิงสาง

ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 4
ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต 3
ส.อบจ.อ.หนองบุญมาก
ส.อบจ.อ.วังน้าเขียว
นายก อบจ.นม.
รองนายก อบจ.นม.
รองนายก อบจ.นม.
รองนายก อบจ.นม.
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อานวยการสานักการคลัง
ผู้อานวยการสานักการช่าง
รักษาการผอ.สานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (แทน)
ผู้อานวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต (แทน)
ผู้อานวยการกองกิจการสภา
ผู้อานวยการกองแผนและงบประมาณ
ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่
รักษาการผู้อานวยการกองสาธารณสุข
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12. นางนงนุช
13. นายวิสุทธิ์
14. น.ส.ใจดาว
15. นางวินญา
16. นางดาราวรรณ
17. น.ส.สุรีรัตน์
18. นางสุวรรณี
19. น.ส.พิฐชญาณ์
20. นางสุพรรณี
21. นางเพ็ญประภา
22. นางมาลิน
23. นางรุ่งทิพย์
24. นางภัคธมล
25. นายบรรลือ
26. น.ส.เสาวภา
27. นางชูรัตน์
28. น.ส.อรุณี
29. น.ส.ปราณี
30. น.ส.รัชดาพร
31. น.ส.อังศุมาริน
32. นางบุญเลี้ยง
33. นายกิติศักดิ์
34. นายวสันต์ชัย
35. นายกชกร
36. วีระพงษ์
37. นายเกษม
38. น.ส.พัชราภา
39. น.ส.นีรนุช
40. น.ส.สุกัญญา
41. นายรัฐชัย
42. นายศุภชัย
43. นายมานะ
44. อมรวิชญ์
45. สถาพงษ์
46. นายธนโชติ

กาหลง
บุญการกิจ
จันทร์ทัน
ศรีอุทธา
โฆษิตอัมพรวัฒน์
พงษ์สุวรรณ
อนันธศิริ
รุจิรัตน์ธนชัย
ครุฑธะกะ
ภูมิโคกรักษ์
จันทร์ศรีนวล
จาปีเพ็ชร
กูลฤทธานนท์
แพงพงศ์
สังข์แก้ว
อยู่คงดี
ประภาสโนบล
ยิ่งจอหอ
ฉายาวรรณ
พรหมพันธ์ใจ
กองเพชร
ชายากร
อุลิตสถิต
นุรัตติวงศ์
เหรียญประเสริฐ
ชนาชินาถ
เตชะบุตรศรี
ชินไธสง
นิยมพงษ์
อรชร
อรชร
แย้มจะบก
ณีวงษ์
เสนาไชย
ชานาญศรี

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
หน.ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
หน.ฝ่ายกิจการสภา อบจ.
หน.ฝ่ายประชุมสภา อบจ.
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปฃานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
พนักงานธุรการ ชั้น 1
จพง.ประชาสัมพันธ์ฯ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ท่องเที่ยว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
ไทยรัฐ ไทยรัฐ TV
มติชน มติชนTV
นสพ.เดอะนิวส์
ผู้สื่อข่าว ช่อง 8
นสพ.สีมานิว
ผู้สื่อข่าว ช่อง 8
ผู้สื่อข่าว ช่อง 8
ผู้สื่อข่าว ช่อง 8
สยามรัฐ
ผู้สื่อข่าว เนชัน่ – โคราชอัพเดต
ผู้ติดตามนายกอบจ.

๔

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
นายกลวัชร อึ้งสวัสดิ์
- เชิญประธานสภาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และนาสมาชิกสวดมนต์
เลขานุการสภาฯ
- เชิญประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขึ้นปฏิบัติหน้าที่
- อ่านประกาศสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2559 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยวิสามัญ สมัยที่
2 ประจาปี พ.ศ.2559 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีความจาเป็นให้สภาองค์การ
บริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครราชสี ม า พิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ งานในหน้ า ที่ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
นครราชสี ม า ดั งนั้ น เพื่ อประโยชน์ แห่ง องค์การบริหารส่ ว นจั ง หวั ด นครราชสีม า อาศัย อานาจตาม
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 มาตรา
25 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุ มสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 36 (1)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2559 มีกาหนด 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่
19 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (สานักการช่าง)
ต.มะเริง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 นายสมบัติ กาญจนวัฒนา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ประธานสภาฯ
เรียนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อานวยการกอง ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมผู้มีเกียรติทุกท่าน การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีม า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2559 ในวันนี้เป็นวันสาคัญวันหนึ่งของท่านผู้มี
เกียรติทุกท่าน จะได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามอานาจหน้าที่เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในเขตจังหวัดนครราชสีมา ผมหวังว่าการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2559 จะดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ท่านทั้งหลายจะได้ แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อความ
เจริญก้าวหน้าของท้องถิ่น บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาแห่งนี้ เพื่อดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ประกาศใช้แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2559-2561) เปลี่ ย นแปลงและเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 4 และแผนการด าเนิ น การ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ประธานสภาฯ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 2 ฉบับ 1. ประกาศองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เปลี่ยนแปลงและ
เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 เสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอานาจตามความใน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พศ.2548
หมวด 4 ข้อ 22 (3) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี

๕

ที่ประชุม

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

(พ.ศ.2559-2561) เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ตามที่คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จั ง หวั ด ได้ พิ จ ารณาให้ ความเห็น ชอบ เพื่ อ เป็ น แนวทางการพั ฒ นาขององค์ก ารบริห ารส่ ว นจั ง หวั ด
นครราชสี ม า ต่ อ ไป จึ ง เรี ย นมาให้ ท ราบโดยทั่ ว กั น ประกาศ ณ วั น ที่ 21 มี น าคม พ.ศ.2559
นายกิตติ เชาวน์ดี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วน
จัง หวั ด นครราชสี ม า 2. ประกาศองค์การบริหารส่ ว นจั ง หวัด นครราชสี ม า เรื่อง ประกาศแผนการ
ดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ด้วยองค์การบริหาร
ส่วนจัง หวัดนครราชสีมา ได้ดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เปลี่ ย นแปลงเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 1 เสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว อาศั ย อ านาจตามความในระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 5
ข้อ 26 (2) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงประกาศแผนการดาเนินงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานและ
ควบคุมการดาเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพอีกทั้งเป็นเครื่องมือ ในการติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงาน ต่อไป จึง ประกาศมาให้ทราบโดยทั่ว กัน ประกาศ ณ วัน ที่ 21 มี นาคม
พ.ศ.2559 นายกิตติ เชาวน์ดี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบโดยทั่วกันครับ
-ทราบ1.2 นายก อบจ.นม. ได้มีหนังสือขอขอบคุณ ส.อบจ.นครราชสีมาทุกท่าน ที่สนับสนุนโรงทานให้กับ
ประชาชนที่มาเข้าร่วมโครงการคลินิกอบไออุ่นรัก จัดโดยกองสาธารณสุของค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2559 ณ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี
ซึ่งมีประชาชนมารับบริการทั้งสิ้น 10,321 ราย
นายก อบจ.นม. ได้มีหนังสือขอขอบคุณ ส.อบจ.นครราชสีมาทุกท่าน ที่สนับสนุนโรงทานให้กับประชาชน
ที่มาเข้าร่วมโครงการคลินิกอบไออุ่นรัก จัดโดยกองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2559 ณ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ซึ่งมีประชาชนมารับบริการ
ทั้งสิ้น 10,321 ราย จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบครับ
-ทราบ-

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 3
ประธานสภาฯ

ญัตติเรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ญัตติเรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ผมขออนุญาตฝ่ายบริหารแถลง
ครับ เชิญครับ
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน หลักการ เพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในการจ่ายขาดเงินสะสม
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการตามโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนตามอานาจหน้าที่ และสนับสนุน
การดาเนินการตามนโยบายรัฐบาล องค์การบริหารส่วนนครราชสีมา ขอรายงานสถานการณ์คลังของเงิน

นายกิตติ เชาวน์ดี

๖

สะสม ณ ปัจจุบัน ดังนี้ 1. เงินสะสมที่นาไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงิน และหักเงิน
สะสมที่ต้องส่งฝาก ก.ส.อ. แล้ว มีจานวน 182,058,594.59 บาท (หนึ่ งร้อยแปดสิบสองล้านห้าหมื่น
แปดพันห้าร้อยเก้าสิบสี่บาทห้าสิบเก้าสตางค์) 2. สารองจ่ายเงินสะสมที่มีภาระผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้จ่าย
แต่ยังไม่ได้ดาเนินการหรืออยู่ระหว่างดาเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย จานวนเงิน –ไม่มี- 3. คงเหลือเงิน
สะสมที่นาไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน จานวนเงิน 182,058,594.59 บาท (หนึ่ งร้อยแปดสิบสองล้านห้าหมื่น
แปดพันห้าร้อยเก้าสิบสี่บาทห้าสิบเก้าสตางค์) 4. สารองบุคลากร (ประมาณ 3 เดือน) จ่ายเดือนละ
16,000,000.- บาท (สิบหกล้านบาทถ้วน) เป็นเงินทั้งสิ้น 48,000,000.- บาท (สี่สิบแปดล้านบาท
ถ้วน) 5. สารองจ่ายกรณียังไม่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุน เงินเดือน ค่าตอบแทนครู (ประมาณ 3 เดือน)
จานวน –ไม่มี- 6. เงินสะสมคงเหลือ 134,058,594.59 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบสี่ล้านห้าหมื่นแปดพัน
ห้าร้อยเก้าสิบสี่บาทห้าสิบเก้าสตางค์) 7. สารองกรณีสาธารณภัย 10% เป็นเงิน 13,405,859.46
บาท (สิบสามล้านสี่แสนห้าพันแปดร้อยห้าสิบเก้าบาทสี่สิบหกสตางค์) 8. คงเหลือเงินสะสมที่นาไปใช้จ่าย
ได้ 120,652,735.13 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้า หกแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสามสิบห้าบาทสิบสาม
สตางค์) เหตุผล องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงขอใช้งบประมาณในการดาเนินการเพื่อแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนตามอานาจหน้าที่ และสนับสนุนการดาเนินการตามนโยบ าย
รัฐบาล จากเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
จานวน 240 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 120,000,000.- (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาทถ้วน) (รายละเอียด
โครงการฯ ได้นาเสนอมาพร้อมด้วยแล้ว) ระเบียบวิธีปฏิบัติ 1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2548 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้
จ่ า ยเงิ น สะสมได้ โดยได้ รับ อนุ มั ติ จ ากสภาท้ อ งถิ่ น 2. ตามหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ด่ ว นที่ สุ ด
ที่ มท 0808.2/ว1438 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเสนอญัตติเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ นายกิตติ เชาวน์ดี รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ประธานสภาฯ
ท่านรองนายกครับ ขอเชิญท่านสมาชิกที่มีความประสงค์จะอภิปรายครับ ขอเชิญท่านสมพร จินตนามณีรัตน์
ส.อบจ.อ.โนนสูง เขต 2 ครับ
นายสมพร จินตนามณีรัตน์ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน กระผมนายสมพร จินตนามณีรัตน์ ส.อบจ.อ.โนนสูง เขต 2 วันนี้เป็นวันที่สภาจะได้ยกมืออนุมัติที่
จะใช้จ่ายเงินสะสม จานวน 240 โครงการ เป็นจานวนเงินหนึ่งร้อยกว่าล้านเพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ท่านประธานที่เคารพที่ได้กล่าวครั้งที่แล้ววันนี้ปัญหาความเดือดร้อนของ
พี่น้องประชาชนนั้น เกี่ยวข้องกับปัญหาภัยแล้งและเป็นปัญหาเร่งด่วน ผมทราบว่าทางรัฐบาลก็พยายาม
ที่จะแก้ไขปัญ หาเหล่านี้ ไม่ว่า จะเป็ นการกระตุ้ นเศรษฐกิจในเรื่องของการที่ จะใช้ จ่ายเงินในภาครัฐ
เพื่อที่จะให้เงินมีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมากที่สุด ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
ก่อนที่ผมจะได้ลงลึกในรายละเอียดโครงการบัญชีจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
จานวน 240 โครงการ งบประมาณ 120 ล้านบาท ในวันนี้ ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและเพื่อนสมา
ขิกสภาผู้ทรงเกียรติ จะได้เห็นในแฟ้มบันทึกการประชุมจะเห็นหนังสือด่วนที่สุด เรียกว่าสั่งการด่วนที่สุด
จะอยู่ในแฟ้มของเพื่อนสมาชิกทุกท่านแล้ว หนังสือของกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.
2559 ด้วยหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรียนผู้ว่าราชการจังหวัด

๗

จังหวัดอะไรก็แล้วแต่ ในสาระสาคัญจะเห็นว่า เพื่อที่จะสนับสนุนนโยบาลของรัฐบาลและใช้จ่ายเงิน
สะสมของรัฐบาลโดยท้องถิ่น มีอานาจตามกฎหมาย และมีหลายแหล่งที่มีเงินสะสมหลังจากที่ได้สารอง
ค่าใช้จ่ายจาเป็นรายละเอียดเพื่อนสมาชิกก็คงจะได้เปิดอ่านประกอบกับการอภิปรายไปด้วย ด้วยความ
เคารพครับท่านประธานสภาฯ วันนี้เพื่อนสมาชิกได้ทาหน้าที่ในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และนาเรื่องนี้เข้าสภาเพื่อที่จะยกมือขออนุมัติบัญชีจ่ายเงินขาดสะสม จะเห็นได้ว่า หนังสือ
สั่งการของกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2559 ยังจะมีหนังสือสั่งการของท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดที่แนบมาด้วย ด่วนที่สุดเช่นกันในหน้าถัดไป หนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 22 เมษายน
พ.ศ2559 วันนี้จะเห็นได้ว่าทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งต้องดูแลในเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้อง
ประชาชนควบคู่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา วันนี้ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีพื้นที่มากที่สุด 32 อาเภอ แน่นอนครับว่าโครงการ 240
โครงการเป็นโครงการที่เล็กมากถ้าเทียบอัตราส่วนของพื้นที่กับจานวนประชากร ในเรื่องของหนังสือสั่ง
การของท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2559 เรื่องเร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายเงิน
สะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและสนับสนุนการดาเนินการตามนโยบายรัฐบาล
เรีย น นายอาเภอ ทุ กอาเภอ นายกองค์การบริ หารส่ ว นจั ง หวั ด นครราชสี ม า นายกเทศมนตรีน คร
นครราชสีมาและนายกเทศมนตรีเมือง ทุกแห่ง หนังสือด่วนที่สุดแจ้งกาชับว่าให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสมให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ในหนังสือนี้ในแฟ้มของท่านก็จะมีหนังสือสั่งการเช่นกัน
จังหวัดนครราชสีมาได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า การกาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบั ติ
เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้นนั้น มีเจตนารมณ์ให้องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น นาเงินสะสมไปใช้จ่ ายภายใต้กรอบอานาจหน้าที่ เพื่ อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจใน
ภาพรวมของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนตามความต้องการของ
ประชาชน รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการจ้างงาน การบริโภค และการลงทุนในท้องถิ่น ดังนั้น เพื่อให้การใช้
จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ข้างต้น จึงกาหนด
แนวทางด าเนิ น การในเรื่องดั ง กล่ า วแล้ ว ก็มี ข้อ 1-4 ดั ง ต่ อไปนี้ ให้องค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่น เร่ ง
พิจารณาจัดทาโครงการเพื่อให้สภาท้องถิ่นอนุมัติแล้วดาเนินการตามโครงการ/กิจกรรมที่นาเงินสะสมไป
ใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อกระจายเม็ด
เงินไปสู่ท้องถิ่น และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว วันนี้ต้องกราบ
ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ได้เปิดประชุมวิสามัญในการที่ให้เพื่อนสมาชิกร่วมพิจาณาในการที่จะให้ฝ่าย
บริ ห ารแก้ ไ ขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของพี่ น้ อ งประชาชนให้ เ สร็ จ สิ้ น ภายในวั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน
พ.ศ.2559 ทั้งนี้ให้ไปตามหลักเกณฑ์เร่งรัดและมอบหมายครับ วันนี้สภาแห่งนี้ซึ่งมีความสาคัญว่าวันนี้
ตามหนังสือสั่งการตามกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น จะเห็นได้
ว่าครั้งที่แล้วมีประชุมสภาเพื่อนสมาชิกหลายคนก็ได้พูดการที่จะดาเนินการรวดเร็วนั้น หลายท่านกาลัง
ปรึกษาหารือว่าจะทาอย่างไรที่จะใช้โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้เร็ว
ที่ สุ ด วั น นี้ น โยบายของรั ฐ บาลโดยเฉพาะท่ า นนายกรั ฐ มนตรี ท่ า นใช้ ม าตรา 44 เปิ ด โอกาสให้
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ดาเนินการโดยรวดเร็ว เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว ก็ต้องกราบเรียนว่า
ตามระเบียบในการเบิกใช้จ่ายเงินจะตกลงจัดซื้อจัดจ้างหรือจะทาอะไรก็เป็นอานาจของฝ่ายบริหารซึ่งทา
ตามหน้าที่โดยเฉพาะ ท่านข้าราชการวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณจริงๆ ทางานกับแบบเร่งรัด รีบเร่ง
จริงๆ เพราะมันจะไม่ทันกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและหนังสือสั่งการอื่นใด
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จะไม่ ทั น กรอบของเวลาที่ ท างรัฐ บาลได้ กาหนดนโยบายมาให้การใช้ จ่ า ยเงิ น สะสม อย่ า งไรก็ ต าม
วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2559 จะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จสิ้นโดยเร็ว เพราะฉะนั้น ทางกระผมเอง
ต้องฝากท่านประธานผ่านไปยังฝ่ายบริหารเพื่อให้กาลังใจในการที่จะรีบดาเนินการเพื่อที่จะแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนว่าวันนี้ความเดือดร้อนมากที่สุดนั้น ก็คือ แหล่งน้า เพราะว่าน้าคือ
ชีวิตของพี่น้องประชาชนจริงๆ ผมมองดู 240 โครงการก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับแหล่ งน้าเกือบทั้งหมด วันนี้
แหล่งน้ากาลังรอฝน ก็คาดว่าวันนี้เดือนพฤษภาคมฝนก็ตกตามฤดูกาล ก็ต้องกราบขอบพระคุณทางฝ่าย
บริหารโดยเฉพาะท่านนายกร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี ท่านได้อนุมัติถุงยังชีพ ก็ต้องกราบ
ขอบพระคุณผ่านไปยังฝ่ายบริหารด้วยครับ แน่นอนครับลมมาแล้วฝนก็คงจะตามมา อย่างไรก็ตาม เรื่อง
การขุ ด ลอกแหล่ ง น้ านั้ น ก็ ต้ อ งกราบขอบคุ ณ ท่ า นประธานสภาฯ อี ก ครั้ ง หนึ่ ง จากที่ แ ล้ ว ก็ ต้ อ งได้
ข้อเสนอแนะว่าส่วนไหนที่จะขุดสระน้าไม่ได้ ตรงไหนขุดได้ตรงไหนมันว่างก็ทาได้ เพื่อกักเก็บน้าแหล่งน้า
รอฝน เพื่อบรรเทาปัญหาในเรื่องของภัยแล้ง ส่วนในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างก็เป็นหน้าที่ของฝ่าย
บริหารที่ต้องดาเนินการตามระเบียบต่างๆ ก้ต้องขอให้กาลังใจ กระผมก็เห็นด้วยกับการขออนุมัติการใช้
จ่ายเงินขาดเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จานวน 240 โครงการ งบประมาณ 120 ล้าน
บาท ครับ
ขอขอบคุณท่านสมาชิกที่อภิปรายครับ มีทา่ นอื่นจะอภิปรายไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม ขณะนี้
องค์ประชุมครบ 44 ท่าน สมาชิกท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ตามที่ฝา่ ยบริหารเสนอ โปรดยกมือครับ รับรอง 40 เสียง ไม่รับรอง –ไม่มี- งดออกเสียง 4 เสียง
(ประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ ๒ ท่าน และเลขานุการสภาฯ)
ที่ประชุมมีมติ เห็ นชอบ อนุมัติให้ จ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามที่ฝ่า ย
บริหารเสนอครับ ด้วยมติรับรอง 40 เสียง ไม่รับรอง –ไม่มี- งดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภาฯ,
รองประธานสภาฯ 2 ท่าน และเลขานุการสภาฯ )

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
4.1 การขยายสมัยประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2559
ประธานสภาฯ
ผมขอปรึกษาในที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ครับ เรื่องขยายสมัยประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
ประจาปี พ.ศ.2559 ขอเชิญท่านนายธวัฒน์ ศิริปริญญานันต์ ส.อบจ.อ.ด่านขุนทด เขต 2
นายธวัฒน์ ศิริปริญญานันต์ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน กระผมนายธวัฒน์ ศิริปริญญานันต์ ส.อบจ.อ.ด่านขุดทด เสนอให้ขยายสมัยประชุมสภาฯ สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2559 ออกไปอีก 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 20-26 พฤษภาคม 2559 ขอผู้รับรองด้วย
ครับ
ประธานสภาฯ
ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ครับ –ไม่มี- ขณะนี้ องค์ประชุมครบ
44 ท่าน สมาชิกท่านใด เห็นชอบให้ขยายสมัยประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2559 ออกไป
อีก 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 20-26 พฤษภาคม 2559 ขอให้ยกมือขึ้นครับ เห็นชอบ 40 เสียง ท่านใดไม่
เห็นชอบครับ –ไม่มี- งดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ ๒ ท่าน และเลขานุการ
สภาฯ)

