รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2557
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2557 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา (กองช่าง)
***************************
ผู้มาประชุม
1. นายกิติพงศ์
2. นายวิสูตร
3. นายพิเชฎฐ์
4. นายมนัส
5. นายอดุลย์
6. นายองอาจ
7. นายสุพจ
8. นางสาวรัชฎา
9. นายนัฏฐชัยฐ์
10. นายวีระวัฒน์
11. นายสมบัติ
12. นายณัฏฐพัชร์
13. นายอัฏฐกร
14. นายสมยศ
15. นายศิริพงศ์
16. นายเลิศชัย
17. นายภาณุ
18. ดร.ภูกิจ
19. นายรชฏ
20. นายธวัฒน์
21. นายสถาพร
22. นายสมพร
23. นายสาทิช
24. นายพงษ์พันธุ์
25. นายพิชัยศักดิ์
26. นางสุพัตรา
27. นายชวาล
28. นายไกรวัจน์
29. นายไพฑูรย์
30. นายโกวิทย์
31. นายสมจิต

พงศ์สุรเวท
เจริญสันธิ์
ชัยศรี
ศรีบงกช
อยู่ยืน
พฤกษ์พนาเวศ
ธรรมประทีป
ใจกล้า
ธนกนกนนทณ์
มิตรสูงเนิน
กาญจนวัฒนา
อนิวัตกูลชัย
อินทร์ศร
คุณเวียง
มกรพงศ์
ธนประศาสน์
ยนต์สุข
พันธ์เกษม
ด่านกุล
ศิริปริญญานันต์
โชติกลาง
จินตนามณีรัตน์
บวชสันเทียะ
พันธุ์ศรีนคร
ชัยศรี
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.เมืองนครราชสีมา เขต 8
ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต 1
ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต 2
ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต 3
ส.อบจ.อ.สีคิ้ว เขต 1
ส.อบจ.อ.สีคิ้ว เขต 2
ส.อบจ.อ.ปักธงชัย เขต 1
ส.อบจ.อ.ปักธงชัย 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.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. นายสมโภชน์
33. นายบัวพันธ์
34. นางสาวจุฑาสัณห์
35. นายชยกฤต
36. นางสาวรมย์ธีรา
37. นายกลวัชร
38. นางอรอนงค์
39. นายชาคริต
40. นายบุญดี
41. นายรักชาติ
42. นายชาญชัย
43. นายวีระชาติ
44. นายชุณห์
ผู้ลาประชุม
1.
2.
3.
4.

นายพรชัย
นายชยุต
นายสมชาย
นายกรีธาพล

จินตนามณีรัตน์
จันคาวงษ์
ตั้งตรีวีระกุล
ยินดีสุข
แปลนดี
อึ้งสวัสดิ์
ธนสุนทรสุทธิ์
ทิศกลาง
วงศ์ไตรรัตน์
กิริวัฒนศักดิ์
ศรีวิพัฒน์
ทุ่งไผ่แหลม
ศิริชัยคีรีโกศล

ส.อบจ.อ.โนนแดง
ส.อบจ.อ.ประทาย
ส.อบจ.อ.บัวลาย
ส.อบจ.อ.ลาทะเมนชัย
ส.อบจ.อ.เมืองยาง
ส.อบจ.อ.ชุมพวง
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.วังน้าเขียว

อานวยทรัพย์
พงศ์ธนทรัพย์
ภิญโญ
วรรณทาป

ส.อบจ.อ.ครบุรี เขต 2
ส.อบจ.อ.ครบุรี เขต 1
ส.อบจ.อ.แก้งสนามนาง
ส.อบจ.อ.หนองบุญมาก

ฝ่ายบริหาร
1. ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี
2. นายกิตติ
เชาวน์ดี
3. นายอนุวัฒน์
ทินราช
4. นายมานิช
จันทรวราภร
5 นายคณะวัฒน์
อังสนานิวัฒน์

นายก อบจ.นม.
รองนายก อบจ.นม.
รองนายก อบจ.นม.
ที่ปรึกษา นายก อบจ.นม.
เลขานุการนายก อบจ.นม.

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางเพลินพิศ
2. นางบุญสิตา
3. นายจิรยุทธ
4. น.ส.สริตา
5. นายอาราม
6. นายวีระชัย
7. นายไพศาล
8. นางรังสิยา
9. นายธีระชัย

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อานวยการกองแผนและงบประมาณ
ผู้อานวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้อานวยการกองกิจการสภา
ผู้อานวยการกองช่าง

สุนทรพุทธศาสน์
ขันธะวินะหุ
อาสาเสน
กันตยาสกุล
สุวรรณชัยรบ
ศรีโอษฐ์
สมุทรเผ่าจินดา
นุทกิจ
เทพนอก
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10. นายภิรมย์
11. นางวิสาขา
12. น.ส.อิชยา
13. นายวงศ์สา
14. นายวิสุทธิ์
15. น.ส.ใจดาว
16. นางวินญา
17. นางพจนีย์
18. นางดาราวรรณ
19. นางสุรีรัตน์
20. นางสาวพิฐชญาณ์
21. นางสุวรรณี
22. นางสุพรรณี
23. นายศุภรัตน์
24. น.ส.ศรัญญา
25. นายณัฐชยา
26. นางศรีวรรณ
27. นายปฐมพงศ์
28. นางมาลิน
29. นางรุ่งทิพย์
30. นางภัคธมล
31. นายบรรลือ
32. น.ส.เสาวภา
33. นางชูรัตน์
34. น.ส.วาสนา
35. น.ส.อัจฉราภรณ์
36. นายกิติศักดิ์
37. นางบุญเลี้ยง
38. น.ส.ลลิตา
39. นายกิตติชัย
40. นางรัตนภรณ์
41. นางนิตยา
42. นายอรรถสิทธิ์
43. นายชาติชาย
44. นายวิชัย
45. นายเจือนเพชร
46. นายธนกฤต

วงศ์สุข
ราชธา
วงศ์กันยา
ทศกฎไพรี
บุญโนนแต้
จันทร์ทัน
ศรีอุทธา
นกนอก
โฆษิตอัมพรวัฒน์
แนมพลกรัง
รุจิรัตน์ธนชัย
อนันธศิริ
ครุฑธะกะ
คอนงูเหลือม
ด้ามทอง
นรินทร์นอก
เจริญเดช
กามนต์
จันทร์ศรีนวล
จาปีเพ็ชร
กูลฤทธานนท์
แพงพงศ์
สังข์แก้ว
อยู่คงดี
มะโนขันธ์
ถมศรี
ชายากร
กองเพชร
ผลลิน
พิเชฐชัยกุล
ขอมเกาะ
สาเนียงใหม่
วิชัยคามาตย์
คุณเวียง
เนตรพลัม
โพนรัมย์
ตะกา

ผู้อานวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(แทน) ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่
(แทน) ผู้อานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
นายช่างเทคนิคชานาญงาน (แทน) ผู้อานวยการโรงพยาบาลพิมาย
นักบริหารงานทั่วไป
นักบริหารงานทั่วไป
นักบริหารงานทั่วไป
นักบริหารงานทั่วไป
จนท.บริหารงานทั่วไป
จนท.บริหารงานทั่วไป
จนท.บริหารงานทั่วไป
จนท.บริหารงานทั่วไป
จนท.บริหารงานทั่วไป
จนท.บริหารงานทั่วไป
จนท.บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าทิ่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นิติกร
จพง.ธุรการ
จพง.ธุรการ
จนท.ธุรการ
จนท.ธุรการ
จนท.ธุรการ
พนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานพัสดุ 2
ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
นักศึกษาฝึกงาน
นักข่าว
สตรีธุรกิจ
ช่างภาพสื่อแก่นคูณคนโคราช
บก.นสพ.อีสานโพสต์นิวส์
กานัน
ผู้ใหญ่บ้าน
ที่ปรึกษาสภาเครือข่าย
ผู้สื่อข่าว KCTV]
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47. นายปรีดา
48 น.ส.พิชชาดา

สาระลัย
เตชะบุตรศรี

ผู้สื่อข่าว นสพ.เดลินิวส์
นสพ.News Business Korat

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
เลขานุการสภา อบจ.นม. - เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และนาสมาชิกสวดมนต์
- เชิญประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขึ้นปฏิบัตนิ ้าที่
ประธานสภา อบจ.นม. เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวั ดนครราชสีมา ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่านผู้บริหารและผู้มีเกียรติทุกท่าน วันนี้เป็นวันประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2557 มีเรื่องก่อนระเบียบวาระ
การประชุม จากที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา แทนตาแหน่งที่ว่าง
ในเขตเลือกตั้งที่ 3 อาเภอปากช่อง ขณะนี้ กกต.ได้ประกาศรับรองผู้ที่เป็นสมาชิกแทนตาแหน่งที่ว่าง
แล้วคือ นายสมยศ คุณเวียง ขอให้ท่านสมาชิกฯ ได้กรุณาปรบมือต้อนรับท่านสมาชิกฯ ใหม่ครับ และ
ขอเชิญท่านสมาชิกฯ ได้กรุณายืนขึ้นเพื่อกล่าวคาปฏิญาณตน ขอให้กล่าวตาม
นายสมยศ คุณเวียง
ข้าพเจ้านายสมยศ คุณเวียง ขอปฏิญาณว่าจะรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
จะซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชน
ประธานสภา อบจ.นม. ถือว่าท่านเป็นสมาชิกฯ ที่สมบูรณ์ในการทาหน้าที่แล้วนะครับ
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
ประธานสภา อบจ.นม.
ลงนามวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 โดยท่านรองนายกฯ กิตติ เชาวน์ดี สาระสาคัญคือ
- เปลี่ยนแปลงโครงการ จานวน 12
โครงการ งบประมาณ 28,930,000 บาท
- เพิ่มเติมโครงการ
จานวน 152 โครงการ งบประมาณ 267,341,590 บาท
มติที่ประชุม
- รับทราบ 1.2 รายงานการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน อาเภอโนนสูง
ประธานสภา อบจ.นม.
ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ
นายกิตติ เชาวน์ดี
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ผมกิตติ เชาวน์ดี รองนายก
อบจ.นม. ขอมอบกองพัสดุฯ รายงาน
น.ส.อิชยา วงศ์กันยา
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางสาวอิชยา วงศ์กันยา
หัวหน้าฝ่ายทรัพย์สิน กองพัสดุฯ นักบริหารงานการคลัง กองพัสดุและทรัพย์สิน แทนผู้อานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน ขอ
รายงานการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจาศูนย์
ประสานงานประจาอาเภอโนนสูง หลักการ เพื่อรายงานให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาทราบ ในการขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งตั้งอยู่บริเวณที่ว่าการอาเภอโนนสูง จาก อาคารศูนย์ฝึกอาชีพ เป็น
อาคารสานักงานศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสี มา ประจาอาเภอโนนสูง เหตุผล
ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้แบ่งโครงสร้างการบริหารราชการตามภารกิจ
อานาจ หน้าที่ให้มีศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจาอาเภอ
โดยมอบหมายภารกิจ และข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ประจาศูนย์ประสานงานประจาอาเภอ
และศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจาอาเภอโนนสูง ได้ใช้พื้นที่
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อาคารศูนย์ฝึกอาชีพ (หน้าที่ว่าการอาเภอโนนสูง) ซึ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์จากการฝึกอาชีพแล้ว
เป็นอาคารสานั กงานในการปฏิบัติงานดังกล่า ว เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์จ าก
ทรั พ ย์ สิ น ดั ง กล่ า ว ซึ่ ง “อาคารศู น ย์ ฝึ ก อาชี พ ” เลขรหั ส พั ส ดุ 011-37-0002 ราคา
335,000 บาทก่อสร้างโดยงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ส่วน
อาเภอโนนสูง เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2536 และไม่ได้ใฃ้ประโยชน์จากอาคารฝึกอาชีพตาม
วัตถุประสงค์ดังกล่าวมานานแล้ว และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และอานวยความสะดวกในการติดต่อราชการของประชาชนใน
พื้นที่ จึงได้อนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินจาก “อาคารศูนย์ฝึก
อาชีพ” เป็น “อาคารศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจาอาเภอ
โนนสูง” ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ นม 0808.1/ว 502 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์
2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น “กรณีที่มีความจาเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์เดิมหาก
พิจารณาเห็นว่าจะทาให้ได้ใช้ประโยชน์มากขึ้น ให้เป็นอานาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น แล้ว
เสนอให้ส ภาท้ องถิ่น ทราบ” องค์การบริหารส่ ว นจั ง หวั ด นครราชสี ม า จึ ง ขอรายงานการ
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของ “อาคารศูนย์ฝึกอาชีพ” เป็น “อาคารศูนย์ประสานงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจาอาเภอโนนสูง ” เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาทราบต่อไป
ท่านสมาชิกฯ ครับ ประเด็นคือว่าเปลี่ยนจากอาคารศูนย์ฝึกอาชีพ เป็น ศูนย์ประสานงาน
ประจาอาเภอโนนสูงครับ
- รับทราบ 1.3 รายงานการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน อาเภอสูงเนิน
ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ผมกิตติ เชาวน์ดี รองนายก อบจ.นม. ขอมอบ
กองพัสดุฯ รายงาน
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางสาวอิชยา วงศ์กันยา
นักบริหารงานการคลัง กองพัสดุและทรัพย์สิน แทนผู้อานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน ขอ
รายงานการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจาศูนย์
ประสานงานประจาอาเภอสูง เนิน หลักการ เพื่อรายงานให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาทราบ ในการขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 1 ตาบลสูงเนิน อาเภอสูงเนิน
จังหวัดนครราชสี มา จาก อาคารศูนย์ฝึกอาชีพ เป็น อาคารสานักงานศูนย์ประสานงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจาอาเภอสูงเนิน เหตุผล ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสี ม า ได้ แ บ่ ง โครงสร้ า งการบริ หารราชการตามภารกิจ อานาจ หน้ า ที่ ใ ห้ มี ศู น ย์
ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจาอาเภอ โดยมอบหมายภารกิจ
และแต่งตั้งข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ประจาศูนย์ประสานงานประจาอาเภอทุกอาเภอ และ
ศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจาอาเภอสูงเนิน ได้ใช้พื้นที่
อาคารศูนย์ฝึกอาชีพ ที่ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตาบลสูงเนิน อาเภอสูงเนิน ซึ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์จาก
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การฝึกอาชีพแล้ว เป็นอาคารสานักงานในการปฏิบัติงานดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้
ประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวซึ่ง อาคารศูนย์ฝึกอาชีพ เลขรหัสพัสดุ 012-36-0001 ราคา
1,819,225 บาท ก่อสร้างโดยงบประมาณองค์การบริหารส่วนจัง หวัดนครราชสีมา ส่วน
อาเภอสูงเนิน เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2536 และไม่ได้ใช้ประโยชน์จากอาคารฝึกอาชีพตาม
วัตถุประสงค์ดังกล่าวนานแล้ว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา และอานวยความสะดวกในการติดต่อราชการของประชาชนในพื้นที่ จึง
ได้อนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินจาก อาคารศูนย์ฝึกอาชีพ เป็น
อาคารศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจาอาเภอสูงเนิน ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ นม 0808.1/ว 502 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
“กรณีที่มีความจาเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์เดิมหากพิจารณาเห็นว่า
จะทาให้ได้ใช้ประโยชน์มากขึ้น ให้เป็นอานาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น แล้วเสนอให้สภา
ท้องถิ่น ทราบ” องค์การบริหารส่วนจั งหวั ดนครราชสี มา จึงขอรายงานการเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์ของอาคารศูนย์ฝึกอาชีพ เป็น อาคารศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ประจาอาเภอสูงเนิน เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาทราบ
ต่อไป
- รับทราบ 1.4 รายงานการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน อาเภอปากช่อง
ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ผมกิตติ เชาวน์ดี รองนายก อบจ.นม. ขอมอบ
กองพัสดุฯ รายงาน
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางสาวอิชยา วงศ์กันยา
นักบริหารงานการคลัง กองพัสดุและทรัพย์สิน แทนผู้อานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน ขอ
รายงานการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจา
ศูนย์ประสานงานประจาอาเภอปากช่อง หลักการ เพื่อรายงานให้สภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมาทราบ ในการขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งตั้งอยู่บริเวณที่ว่าการอาเภอปากช่อง จาก
อาคารหอประชุมอาเภอปากช่อง เป็น อาคารสานักงานศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ประจาอาเภอปากช่อง เหตุผล ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้แบ่ง
โครงสร้างการบริหารราชการตามภารกิจ อานาจ หน้าที่ให้มีศูนย์ประสานงานองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจาอาเภอ โดยมอบหมายภารกิจ และแต่งตั้งข้าราชการไป
ปฏิบัติหน้าที่ประจาศูนย์ประสานงานประจาอาเภอทุกอาเภอและศูนย์ประสานงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจาอาเภอปากช่อง ได้ใช้พื้นที่ อาคารหอประชุมอาเภอ
ปากช่อง (หลังที่ว่าการอาเภอปากช่อง) ซึ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์จากการใช้เป็นสถานทีป่ ระชุมแล้ว
เป็นอาคารสานักงานในการปฏิบัติงานตามกรอบโครงสร้างดังกล่าว ประกอบกับอาเภอปากช่อง ได้ก่อสร้าง
อาคารหอประชุมประจาอาเภอโดยใช้ชื่อ “ศาลาประชาคมเมืองปากช่อง” นั้น เพื่อให้สอดคลัอง
กับการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว ซึ่ง “อาคารหอประชุมอาเภอปากช่อง” เลขรหัสพัสดุ 011-
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29-0001 ราคา 1,300,000 บาท ก่อสร้างโดยงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ส่วนอาเภอปากช่อง เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2529 และไม่ได้ใช้
ประโยชน์ ใ นการประชุ ม ตามวั ต ถุป ระสงค์ ดั ง กล่ า วนานแล้ ว ปั จ จุ บั น ใช้ เป็ น ที่ ตั้ ง ของ
สานักงานศูนย์ประสานงาน อบจ. ประจาอาเภอ และมีหน่วยงานอื่นขอใช้พื้นที่บางส่วนเพื่อ
ให้บริการประชาชน เช่น กรมคุมประพฤติ เทศบาลเมืองปากช่อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อาเภอปากช่อง และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทรัพย์สิน จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์จากทรัพย์สิน “อาคารหอประชุมอาเภอปากช่อง” เป็น “อาคารศูนย์ประสานงาน
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครราชสี ม า ประจ าอ าเภอปากช่ อ ง ” ตามหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ นม 0808.1/ว 502 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการบริหารการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “กรณีที่มี
ความจาเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์เดิมหากพิจารณาเห็นว่าจะทาให้
ได้ป ระโยชน์ มากขึ้น ให้เป็นอานาจอนุ มัติ ของผู้ บริหารท้ องถิ่น แล้ วเสนอให้ส ภาท้องถิ่น
ทราบ” องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงขอรายงานการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
ของอาคารหอประชุ ม อาเภอปากช่ อง เป็ น อาคารศูน ย์ป ระสานงานองค์การบริหารส่ ว น
จั ง หวั ด นครราชสี ม า ประจ าอ าเภอปากช่ อ ง เพื่ อ ให้ ส ภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
นครราชสีมาทราบต่อไป
สาระสาคัญจากหอประชุมอาเภอปากช่องที่ไม่ใช้ประโยชน์แล้ว เพราะอาเภอมีแล้ว และมา
เปลี่ยนเป็นศูนย์ประสานงาน อบจ.ประจาอาเภอปากช่องครับ
- รับทราบ 1.5 รายงานการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน ประเภทบ้านพัก
ข้าราชการ
ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ผมกิตติ เชาวน์ดี รองนายก
อบจ.นม. ขอมอบกองพัสดุฯ รายงาน
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางสาวอิชยา วงศ์กันยา
นักบริหารงานการคลัง กองพัสดุและทรัพย์สิน แทนผู้อานวยการกองพั สดุและทรัพย์สิน ขอ
รายงานการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประเภท
บ้านพักข้าราชการ หลักการ เพื่อรายงานให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ทราบ ในการขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประเภทบ้านพัก จากบ้านพักข้าราชการ (บ้านพักหัวหน้าส่วนโยธา
และบ้านพักข้าราชการ ถนนราชดาเนิน) เป็น บ้านพักส่วนกลางผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา เหตุผล ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ.
2498 ได้ ก าหนดการบริ ห ารงานองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด และให้ มี ส่ ว นราชการ
ประกอบด้วยสานักงานเลขานุการ ส่วนการคลัง ส่วนโยธา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2539 ได้
จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นบ้านพักผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย 1. บ้านพัก
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ข้าราชการ บ้านเลขที่ 85 ถนนราชดาเนิน รหัสพัสดุ 090-39-0036 ราคา 964,000
บาท โดย เลขานุการจังหวัด เป็นผู้พักอาศัย 2.บ้านพักหัวหน้าส่วนโยธา บ้านเลขที่ 87 ถนน
ราชดาเนิน รหัสพัสดุ 090-39-0029 ราคา 964,000 บาท โดย หัวหน้าส่วนโยธา เป็นผู้
พักอาศัย 3.บ้านพักข้าราชการ บ้านเลขที่ 87/1 ถนนราชดาเนิน รหัสพัสดุ 090-390035 ราคา 964,000 บาท โดย หัวหน้าส่วนการคลัง เป็นผู้พักอาศัย ซึ่งปัจจุบันตาม
ภารกิจ อานาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาตามพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่ วนจัง หวั ด พ.ศ.2540 ได้ กาหนดให้องค์การบริหารส่ วนจัง หวั ดมี นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดคนหนึ่งซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน และตามประกาศ
หลั กเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ย วกับ การบริหารงานบุ คคลขององค์การบริหารส่ ว นจั ง หวั ด ได้
กาหนดโครงสร้างการบริหารงานให้มีส่วนราชการทั้งฝ่ายบริหาร โดยนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมาและคณะ กลุ่มข้าราชการประจาที่ดารงตาแหน่ง นักบริหารงานของ สานัก
กอง รวม 11 กอง ท าให้มีหัว หน้ าส่ ว นราชการเพิ่ ม ขึ้น นั้ น เพื่อให้การใช้ ป ระโยชน์จ าก
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สอดคล้องกับภารกิจและเกิดประโยชน์
สูงสุด ประกอบกับโครงสร้างการบริหารงานมีกลุ่มผู้บริหารเพิ่มขึ้นจากเดิมตามกฎหมาย และ
กรอบโครงสร้างการบริหารงานใหม่ จึงขอเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน
จาก ประเภท บ้านพักข้า ราชการ (บ้ านพักหัวหน้า ส่วนโยธา บ้ านพั กข้าราชการ ถนนราช
ดาเนิน) เป็นบ้านพักส่วนกลางผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้สอดคล้อง
กับภารกิจและกรอบโครงสร้างการบริหารงานในปัจจุบัน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่
นม 0808.1/ว 502 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารการ
ใช้ป ระโยชน์จากทรัพย์ สิน ขององค์กรปกครองส่ว นท้ องถิ่น “กรณี ที่มีความจาเป็ นจะต้อง
ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์เดิมหากพิจารณาเห็นว่าจะทาให้ได้ใช้ประโยชน์มาก
ขึ้น ให้เป็น อานาจอนุมัติ ของผู้บริหารท้องถิ่น แล้ วเสนอให้สภาท้องถิ่น ทราบ” องค์การ
บริหารส่ วนจั งหวัด นครราชสีม า จึ งขอรายงานการเปลี่ยนแปลงวัตถุป ระสงค์ของบ้านพั ก
ข้าราชการ (บ้านพักหัวหน้า ส่วนโยธา บ้ านพักข้าราชการ ถนนราชด าเนิน) เป็น บ้านพั ก
ส่วนกลาง ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมาทราบต่อไป
ประเด็นนี้คือบ้านพักมี 3 หลัง บ้านพักข้าราชการตาแหน่งเลขานุการจังหวัด บ้านพักหัวหน้า
ส่ ว นโยธา และบ้ า นพั กหัว หน้ า ส่ ว นการคลั ง ฝ่ า ยบริหารได้ ขอเปลี่ ย นแปลงเป็ น บ้ า นพั ก
ส่วนกลางของผู้บริหาร
- รับทราบ 1.6 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อาเภอปากช่อง
เขตเลือกตั้งที่ 3 กรณีแทนตาแหน่งที่ว่าง (นายสมยศ คุณเวียง)
ในเรื่องนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 36/2557 เมื่อวันที่ 13
มีนาคม พ.ศ.2557 คณะกรรมการการลือกตั้ง จึงประกาศผลการเลือกตั้งให้นายสมยศ คุณเวียง เป็นผู้ได้รับ
เลื อ กตั้ ง ตั้ ง แต่ วั น ที่ 13 มี น าคม 2557 เป็ น ต้ น ไป ลงชื่ อนายศุ ภชั ย สมเจริ ญ ประธาน
กรรมการการเลือกตั้ง
- รับทราบ -
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1.7 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การประชุมสภาท้องถิ่น และการพิจารณางบประมาณ
อย่างไรให้ถูกต้อง” ระหว่างวันที่ 24 – 26 เมษายน 2557 ณ โรงแรมเฮอร์มิเทจ
จ.นครราชสีมา
เรื่องนี้เป็นของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้เชิญชวนประธานฯ และสมาชิกสภาท้องถิ่น
ของทุกท้องถิ่นได้ร่วมสัมมนาตามหลักสูตรนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้เกิดความเข้ าใจมาก
ยิ่งขึ้น โดยมีกลุ่มที่ได้เชิญไว้ คือ กลุ่มประธานสภาและสมาชิกฯ กลุ่มนายกฯและประธานสภาฯ
และกาหนดระยะเวลาฝึกอบรมมีด้วยกันทั้งหมด 6 รุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดนครราชสีมา
เป็นรุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2557 ท่านสมาชิกฯ ท่านใดสนใจที่จะเข้ารับการ
อบรมขอให้แจ้งที่กองกิจการสภา เพื่อประสานกับฝ่ายบริหารเพราะมีค่าอบรมลงทะเบียนท่าน
ละ 3,900 บาท
- รับทราบ 1.8 โครงการ อบจ.พบประชาชน ประจาปี 2557 ออกแล้ว 6 อาเภอ ดังนี้
1. อาเภอจักราช
2. อาเภอพิมาย
3. อาเภอชุมพวง
4. อาเภอลาทะเมนชัย 5.อาเภอเมืองยาง
6. อาเภอประทาย
ขณะนี้ได้ออกไปแล้ว 6 อาเภอ คือ อาเภอจักราช อาเภอพิมาย อาเภอชุมพวง
อาเภอลาทะเมนชัย อาเภอเมืองยาง อาเภอประทาย และอาเภอโนนแดง เป็นอาเภอที่ 7 ครับ
ขอขอบคุณท่านสมาชิกฯ ที่ได้ไปร่วมกับฝ่ายบริหาร อย่างไรก็แล้วแต่ขอความร่วมมือขอให้ท่าน
สมาชิ กฯ ที่ ไ ม่ ติ ด ภารกิจ ได้ ไ ปให้กาลั ง ใจกับ เพื่ อนสมาชิ กฯ ด้ ว ยกัน ในโครงการ อบจ.พบ
ประชาชนในครั้งต่อไปที่เหลืออยู่และขอบพระคุณทางกองช่างที่ได้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง
ข้อความ ฉากหลังเวที มีรูปทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติเพิ่มขึ้นก็ทาให้เป็นสิ่งที่สมบูรณ์
มากยิ่ ง ขึ้น ในขณะเดีย วกัน รูป สจ.ก็ชั ดเจน ในส่ วนของบทบาทของ สจ.ที่ จ ะมี การกล่ า ว
อยากจะเพิ่มฝ่ายบริหารว่าอย่างน้อยน่าจะมีการกล่าวขอบคุณก็ยังดีเพื่อให้เขาได้มีโอกาสทา
กิจกรรมกับประชาชนในพื้นที่ เพราะเรามีการกล่าวต้อนรับโดยท่านนายอาเภอ และกล่าว
รายงานโดยท่านรองนายกฯ ฝ่ายบริหาร และกล่าวเปิดโดยท่านนายกฯ คิดว่าหลังจากนั้นเสร็จ
น่าจะเป็นการกล่าวขอบคุณโดยท่านสมาชิกฯเจ้าของอาเภอเจ้าของพื้นที่ ต้องขอความกรุณา
ฝ่ายบริหารช่วยดาเนินการเพิ่มเติมด้วยเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและทาให้ท่านสมาชิก
ได้มีความรู้สึกได้รับเกียรติ
- รับทราบ 1.9 ขยายระยะเวลาการประชุม เพื่อให้สอดคล้องกับมีเรื่องของร่างข้อบัญญัติที่ขอยกเลิก
ของ ศพน. และเป็นเรื่องเผื่อท่านสมาชิกฯ มีความจาเป็นกรณีเร่งด่วนที่จะต้องเสนอปัญหา
ให้กับฝ่ายบริหาร จึงขยายระยะเวลาการประชุมของสมัยสามัญที่ 1 ออกไปอีก 15 วัน คือเริ่ม
ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม – 14 เมษายน 2557 เป็นไปตาม พรบ.อบจ. พ.ศ.2540 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 หมวด 2 มาตรา 22 ที่สามารถขยายได้ ฉะนั้นเราปิดสมัย
ประชุมวันที่ 30 มีนาคม 2557 และขยายต่อไปอีก 15 วัน ท่านสมาชิกฯ ท่านใดที่มีเรื่องจะ
สอบถาม มีเรื่องกระทู้ หรือมีเรื่องที่จะต้องเสนอฝ่ายบริหาร ก็ให้ไปดาเนินการ โดยเฉพาะเรื่อง
ภัยแล้งก็สามารถเสนอได้ ฝ่ายบริหารจะได้มาดาเนินการรับข้อเสนอของท่านสมาชิกฯ ต่อไป
- รับทราบ -
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เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
- สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557
เราได้ส่งเอกสารรายงานการประชุมไปให้กับท่านสมาชิกฯ ได้รับทราบไปพิจารณาแล้ว มี
ทั้ง หมด 42 หน้ า มี ท่า นสมาชิ กท่ านใดจะขอแก้ไ ขหรือไม่ ครับ ไม่มี น ะครับ ผมจะขอมติ
ขณะนี้องค์ประชุม 44 ท่าน สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557
โปรดยกมือครับ รับรอง 40 เสียง ไม่รับรอง –ไม่มี- งดออกเสียง 4 เสียง
ที่ ป ระชุ ม มีมติ เ ป็ น เอกฉั นท์ รับ รองรายงานการประชุ มสภาองค์ก ารบริห ารส่ ว นจั ง หวั ด
นครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ด้วย
มติรับรอง 44 เสียง ไม่รับรอง –ไม่ม-ี งดออกเสียง 4 เสียง
ญัต ติ เรื่อง ขอความเห็ นชอบการให้ โ รงพยาบาลพิมายใช้ ป ระโยชน์จ ากที่ ดิ น ขององค์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ในวันนี้มีผู้แทนจากโรงพยาบาลพิมายที่จะมาชี้แจงเพิ่มเติม คือ คุณวงศ์สา ทศไพรี
นายช่างเทคนิคชานาญงาน (แทน) ผู้อานวยการโรงพยาบาลพิมาย เชิญฝ่ายบริหารครับ
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หลักการ เพื่อรายงานขอความเห็นชอบจาก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ในการให้โรงพยาบาลพิมายใช้ประโยชน์จาก
ทรัพย์สิน (ทีด่ ิน) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่ตาบลในเมือง อาเภอพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา เหตุผล ด้วยโรงพยาบาลพิมาย ได้ขออนุญาตใช้ประโยชน์จากที่ดนิ ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตามหลักฐานโฉนดทีด่ ินเลขที่ 56054 จานวน 1 ไร่
51 ตารางวา ที่ตาบลในเมือง อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ตามหนังสือโรงพยาบาลพิมาย
ที่ นม 0032.301/2577 ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2556 ว่าเนื่องจากในปีงบประมาณ
พ.ศ.2556
โรงพยาบาลพิมายได้รับงบประมาณในการก่อสร้าง
อาคารศาลาพักคอย
ประกอบด้วยลานจอดรถ และสะพานลอยทางเชื่อมอาคารผูป้ ว่ ยนอกกับถนนหมายเลข 206
ผ่านหน้าโรงพยาบาลเพื่อเป็นเส้นทางรับส่งผู้ป่วย
ซึ่งในการดาเนินการก่อสร้างดังกล่าว
จาเป็นต้องใช้พื้นทีท่ ี่ดินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และเป็นการอานวยความ
สะดวกให้กับประชาชนเพื่อมาติดต่อราชการ จึงขอความเห็นชอบในการให้โรงพยาบาลพิมาย
ใช้ประโยชน์จากที่ดนิ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในการก่อสร้างอาคารศาลา
พักคอย ประกอบด้วยลานจอดรถและสะพานลอยทางเชื่อมอาคารผู้ป่วยนอก โดยห้ามมิให้
นาไปหาผลประโยชน์ในทางธุรกิจใด ๆ ทั้งสิ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2539
พ.ศ.2541 (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2543 (ฉบับที่ 7)พ.ศ.2545 (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2547 (ฉบับที่ 9)
พ.ศ.2553หมวด 4 เบ็ดเตล็ด ข้อ 155 การให้บุคคลใดใช้ประโยชน์หรือได้รับสิทธิ์ใด ๆ อันเกี่ยวกับ พัสดุ
ประเภทที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ต้องได้รบั ความเห็นชอบ
จากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ นัน้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึง
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รายงานเสนอญัตติเพื่อขอความเห็นชอบในการให้โรงพยาบาลพิมายใช้ประโยชน์จากที่ดิน ใน
การก่อสร้างอาคารศาลาพักคอย ประกอบด้วยลานจอดรถและสะพานลอยทางเชื่อมอาคาร
ผู้ป่วยนอก โดยห้ามมิให้นาไปหาผลประโยชน์ในทางธุรกิจใดๆ ทั้งสิ้น เพื่ออานวยความสะดวก
ให้ประชาชนในการติดต่อราชการ
จึงเสนอญัตติเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาพิจารณาเห็นชอบต่อไป
ขอบคุณครับ ขอเชิญทางโรงพยาบาลพิมายได้ชี้แจงเพิ่มเติมครับ
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน จากเรื่องเดิมโรงพยาบาลพิมาย ซึ่งด้านหน้า
ของโรงพยาบาลพิมายตลอดแนวคือถ้าท่านสมาชิกฯ ที่อยู่ในพื้นที่ของอาเภอพิมายจะทราบ
ตั้งแต่ร้านทิวไผ่จนถึงทางเข้าบ้านน้อย
จะเป็นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดทัง้ หมด
ปัจจุบนั โรงพยาบาลพิมายก็ได้ใช้พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเส้นทางเข้าออก และ
หลังจากปี 2553 ซึ่งโรงพยาบาลได้รับผลกระทบจากน้าท่วมอย่างหนัก สภาพทีต่ ั้งของ
โรงพยาบาลต่ากว่าถนนอยู่ประมาณ 1 เมตร พอน้าท่วมในปี 2553 น้าท่วมประมาณเกือบ
เมตร ซึ่งการขนส่งผู้ปว่ ยจะใช้เรือก็ไม่ได้ จะใช้ได้ต้องใช้คนลาก ซึ่งทุลักทุเลมาก และในปีที่
ผ่านมา ปี 2556 ทางป้องกันจังหวัดก็ได้เข้าไปช่วยเรื่องล้อมกระสอบทราย หลังจากปี 2553
ซึ่งทางคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลมองเห็นว่าถ้าเกิดเรามีทางเชื่อมซึ่งทางอาคารผู้ป่วย
นอกสูงกว่าระดับถนนอยูป่ ระมาณเมตรเศษ
ถ้าเรามีทางมาเชื่อมกับถนนซึ่งทาให้สามารถ
รับส่งคนไข้ได้ในช่วงน้าท่วมและอีกส่วนหนึ่งคือพื้นที่หลังจากที่อาคารผู้ปว่ ยนอกขยายใหญ่ขึ้น
ทาให้พื้นที่ที่จอดรถหรือรับส่งผูป้ ่วยน้อยลงจาเป็นต้อง ขยายพืน้ ที่เพิ่มขึ้น แต่การขยายออกมา
ต้องใช้พื้นที่ของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายเรื่องนี้หรือไม่ครับ
อาเภอพิมายเจ้าของพื้นที่มีอะไรจะ
อธิบายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสาทิช บวชสันเทียะ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอาเภอพิมาย เขต 1 สักครู่ทางเจ้าหน้าที่ของ
โรงพยาบาลพิมายได้รายงานว่าอยากจะใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นที่จอดและอีกส่วนหนึ่งจะทาสะพาน
ทางข้ามจากถนนไปเชื่อมกับอาคารอุบัติเหตุที่มีอยู่ทุกวันนี้ ส่วนที่ติดถนนนั้นจะก่อสร้างเป็น
ศาลาพักสาหรับผูป้ ่วย ถ้าเวลาน้าท่วมเมื่อไหร่พื้นทีบ่ ริเวณหน้าโรงพยาบาลพิมายจะไม่พอที่
จอดรถเลย ต้องมาจอดที่ถนนใหญ่ เวลาผู้ป่วยจะเดินทางไปรักษาที่โรงพยาบาลก็ต้องมีเรือเป็น
ประจา ต้องขอความอนุเคราะห์จากทางท่านผู้บริหาร ท่านประธานสภา และสมาชิกฯ ผู้ทรง
เกียรติทุกท่านว่าทางโรงพยาบาลพิมายมีความจาเป็นที่จะขอใช้พื้นที่ด้านหน้าซึ่งเป็นที่ดินของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอบคุณครับ
มีสมาชิกฯ ท่านอื่นประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ ไม่มนี ะครับ สาระสาคัญคือที่ดินยังอยู่
เหมือนเดิมแต่ใช้ประโยชน์อย่างเดียวในพื้นที่ 1 ไร่ 51 ตารางวา ผมจะขอมติครับ ขณะนี้องค์
ประชุม 44 ท่าน สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้โรงพยาบาลพิมายใช้ประโยชน์จากที่ดินขององค์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในพื้นที่ 1 ไร่ 51 ตารางวา ที่อยู่ในพืน้ ที่ตาบลในเมือง
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อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โปรดยกมือครับ เห็นชอบ 40 เสียง ไม่เห็นชอบ –ไม่ม-ี
งดออกเสียง 4 เสียง
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้โรงพยาบาลพิมายใช้ประโยชน์จากที่ดินขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในพื้นที่ 1 ไร่ 51 ตารางวา ที่อยู่ในพื้นที่ตาบลในเมือง อาเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา ด้วยมติเห็นชอบ 40 เสียง ไม่เห็นชอบ –ไม่ม-ี งดออกเสียง 4 เสียง
ญัตติ เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
- โอนลด
จานวน 28 โครงการ
เป็นเงิน 72,827,780 บาท
- โอนเพิ่ม
จานวน 27 โครงการ
เป็นเงิน 72,827,780 บาท
เชิญฝ่ายบริหารครับ
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หลักการ เพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหาร
ส่ว นจั ง หวั ด ในการโอนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2557 ตาม
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เหตุผล ด้วยได้รับคาร้องจากหน่วยงานราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ว่ามีความจาเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ดังนี้
รายการโอนลด 1. กองช่าง จานวน 18 โครงการ งบประมาณ 63,850,000 บาท 2.กอง
แผนและงบประมาณ จานวน 3 โครงการ งบประมาณ 4,785,000 บาท 3. กองคลั ง
จานวน 1 โครงการ งบประมาณ 33,000 บาท 4. กองกิจ การสภา จานวน 1 โครงการ
งบประมาณ 1,000,000 บาท 5.โรงเรียนลาพระเพลิง จานวน 1 โครงการ งบประมาณ
600,000 บาท 6.สานักปลัด จานวน 3 โครงการ งบประมาณ1,859,780 บาท 7.กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต จานวน 1 โครงการ งบประมาณ 700,000 บาท รวมทั้งสิ้น จานวน
28 โครงการ งบประมาณ 72,827,780 บาท รายการโอนเพิ่ม 1.กองช่าง จานวน 22
โครงการ งบประมาณ 71,735,000 บาท 2.กองคลัง จานวน 1 โครงการ งบประมาณ
33,000 บาท 3. โรงเรียนลาพระเพลิง จานวน 1 โครงการ งบประมาณ 600,000 บาท 4.
สานักปลัด จานวน 3 โครงการ งบประมาณ 459,780 บาท รวมทั้งสิ้น จานวน 27 โครงการ
งบประมาณ 72,827,780 บาท ระเบียบวิธีปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2,3
พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอบคุณครับ เชิญ ผู้อานวยการกองแผนและงบประมาณครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ตามที่ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ.2557 ดั ง หลั ก การและเหตุ ผ ลที่ ไ ด้ แถลงไปแล้ ว นั้ น กระผมนายวี ระชั ย ศรีโ อษฐ์
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ผู้อานวยการกองแผนและงบประมาณจึงขอเรียนชี้แจงรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา
ดังต่อไปนี้ รายการโอนลด มีทั้งหมด 28 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 72,827,780 บาท
ซึ่งประกอบไปด้วย 1. โครงการขุดลอกคลองลาเชียงไกร บ้านโค้งตะคร้อ ม. 6 ต.หนองบัว
ละคร เชื่ อ มบ้ า นกุ ด น้ าใส ม.3 ต.หนองบั ว ตะเกี ย ด อ.ด่ า นขุ น ทด จ.นม. งบประมาณ
1,000,000 บาท 2. โครงการขุดลอกอีสานเขียว บ้านฝายโบสถ์ ม.2 ต.บ้านแปรง อ.ด่าน
ขุนทด จ.นม. เชื่อม อ.บาเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ งบประมาณ 1,000,000 บาท 3.โครงการ
ก่อสร้างฝายน้าล้นพร้อมขุดลอกคลอง บ้านหนองไผ่งาม ม.12 ต.ห้ว ยยาง อ.บัวใหญ่ จ.นม.
งบประมาณ 1,500,000 บาท 4. โครงการก่อสร้างฝายน้าล้นพร้อมขุดลอกลาห้วย บ้านคู
ขาด ม.8 ต.หนองบั ว สะอาด เชื่ อ ม บ้ า นห้ ว ยคร้ อ ม.5 ต.ห้ ว ยยาง อ.บั ว ใหญ่ จ.นม.
งบประมาณ 2,000,000 บาท 5. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก(สายโรงสูบ) บ้าน
โป่ ง แดง ม.1,2,6,7,8 ต.โป่ ง แดง อ.ขามทะเลสอ เชื่ อม ต.โค้ง ยาง อ.สู ง เนิ น จ.นม.
งบประมาณ 1,000,000 บาท 6.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ บ้าน
ซับน้ อย ม.3 ต.วั งไทร เชื่อมเขตบ้า นคลองยาง ม.3 ต.หนองสาหร่า ย อ.ปากช่ อง จ.นม.
งบประมาณ 1,786,500 บาท 7. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ บ้าน
บ่ อทอง ม.15 ต.หนองสาหร่า ย เชื่ อมเขตบ้ า นซั บ น้ อย ม.3 ต.วั ง ไทร อ.ปากช่ อ ง จ.นม.
งบประมาณ 951,000 บาท 8.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ บ้านซับหวาย ม.5
ต.หนองสาหร่าย เชื่อมเขต ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นม. งบประมาณ 1,645,000 บาท 9. โครงการก่อสร้างถนน
ผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ บ้านหนองเหิน ม.16 ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง เชื่อมเขต ต.
ระเริง อ.วังน้าเขียว จ.นม. งบประมาณ 1,868,000 บาท 10.โครงการขุดลอกคลอง บ้าน
คลองหินลั บ ม.18 ต.วัง ไทร เชื่ อมเขต ต.หนองสาหร่า ย อ.ปากช่ อง จ.นม. งบประมาณ
769,500 บาท 11.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง ม.2
ต.บัลลังก์ เชื่อมเขต ต.ค้างพลู อ.โนนไทย จ.นม. งบประมาณ 1,430,000 บาท (โอนครั้ง
ที่ 16) 12.โครงการขุดลอกหนองหาร บ้านโนนบ้านเก่า ม.3 ต.กระเบื้องนอก เชื่อม ต.
ละหานปลาค้าว อ.เมืองยาง จ.นม. งบประมาณ 2,000,000 บาท 13.โครงการขุดลอก
หนองน้าโนนพิมาน บ้านโนนสะอาด ม.6 ต.โนนอุดม อ.เมืองยาง จ.นม. งบประมาณ
1,500,000 บาท 14.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านหนองชุมแสง ม.5 ต.เมือง
พลับพลา อ.ห้วยแถลง จ.นม. งบประมาณ 400,000 บาท 15.โครงการก่อสร้างและ
ปรั บ ปรุ ง สถานที่ พั ก นั ก กี ฬ าในการแข่ ง ขั น กี ฬ าแห่ ง ชาติ แ ละกี ฬ าคนพิ การ งบประมาณ
8,000,000 บาท 16.โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสถานที่แข่งขันและสนามฝึกซ้อมกีฬา
แห่งขาติและกีฬาคนพิการ งบประมาณ 35,000,000 บาท 17.โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก จากเทศบาลขามสะแกแสง เชื่อม บ้านคู ม.9 ต.ขามสะแกแสง อ.
ขามสะแกแสง จ.นม. งบประมาณ 1,000,000 บาท 18. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร
ลูกรัง บ้านซับ ม.4 ต.เสิงสาง เชื่อม ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นม. งบประมาณ 1,000,000
บาท 19.ค่าเชื่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ งบประมาณ 2,000,000 บาท 20.โครงการฝึกอบรม
จัดทาแผนพัฒนา สัมมนา ศึกษาดูงาน คณะกรรมการ งบประมาณ 1,000,000 บาท 21.
โครงการบริหารจัดการศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติฯ งบประมาณ 1,785,000 บาท
22. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล งบประมาณ 33,000 บาท 23. โครงการฝึกอบรม/ทัศน
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ศึกษาดูงาน ผู้นาชุมชนด้านการมีส่วนร่วมฯ งบประมาณ 1,000,000 บาท 24.โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา งบประมาณ 600,000 บาท 25.ค่าใช้จ่ายใน
การประชาสัมพันธ์ งบประมาณ 1,700,000 บาท 26.โครงการส่งเสริมสนับสนุนงาน
วัฒนธรรม ประเพณี วันสาคัญต่า ง ๆ ของอาเภอภายใน จ.นม. งบประมาณ 98,780 บาท
27. โครงการส่งเสริมสนับสนุนประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านการท่องเที่ยว จ.นม. งบประมาณ
61,000 บาท 28. โครงการอบรมทั ศ นศึ ก ษาดู ง าน กลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ อ าเภอเมื อ งยาง
งบประมาณ 700,000 บาท รายการโอนเพิ่ ม มี ทั้ ง หมด 27 โครงการ งบประมาณ
72,827,780 บาท ประกอบไปด้วย 1.โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก บ้านไร่ ม.
6 ต.กุดพิมาน เชื่อม ต.หนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทด จ.นม. งบประมาณ 1,000,000 บาท
2. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฝายโบสถ์ ม.2 ต.บ้านแปรง เชื่อม
ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นม. งบประมาณ 1,000,000 บาท 3.โครงการซ่อมสร้างถนน
ผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ บ้านโนน ม.2 ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ เชื่อม ต.โค้งยาง อ.สูง
เนิน จ.นม. งบประมาณ 1,000,000 บาท 4.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก บ้าน
หนองบง ม.5 ต.สุรนารี เชื่อม ต.หนองจะบก อ.เมือง จ.นม. งบประมาณ 1,000,000 บาท
5.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง บ้านหัวหนอง ม.4 ต.บึงสาโรง เชื่อมบ้านหนองบัวกอง
ม.3 ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นม. งบประมาณ 2,000,000 บาท 6.โครงการขุดลอก
บ้านหนองไผ่งาม ม.12 ต.ห้วยยาง เชื่อม ต.หนองบัวสะอาด อ.บั วใหญ่ จ.นม. งบประมาณ
1,500,000 บาท 7. โครงการขุ ด ลอกบ้ า นคูข าด ม.8 ต.หนองบั ว สะอาด เชื่ อม บ้ า น
ห้วยคร้อ ม.5 ต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ จ.นม. งบประมาณ 2,000,000 บาท 8. โครงการขุด
ลอกคลองบ้ า นขนาก ม.2 ต.ชุ ม พวง เชื่ อ มเขต ต.โนนยอ อ.ชุ ม พวง จ.นม. งบประมาณ
2,000,000 บาท 9. โครงการขุดลอกคลองบ้านหนองบัว ม.4 ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวงเชื่อม
เขต อ.ลาทะเมนชัย จ.นม. งบประมาณ 2,000,000 บาท 10.โครงการขุดลอกคลองบ้าน
นาสีนวล ม.5 ต.ท่าลาด เชื่อม เขต ต.โนนตูม อ.ชุมพวง จ.นม. งบประมาณ 1,305,000
บาท 11.โครงการขุดลอกคลองบ้านหนองข่า ม.8 ต.โนนรัง เชื่อม เขต ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง จ.
นม. งบประมาณ 1,000,000 บาท 12.โครงการขุดลอกบ้านเกล็ดลิ้น ม.11 ต.ขุนทอง อ.
บัวใหญ่ เชื่อม เขต ต.โนนสาราญ อ.แก้งสนามนาง จ.นม. งบประมาณ 2,000,000 บาท
13.โครงการขุดลอกบ้านโจดกระทิง ม.1 ต.คลองเมือง เชื่อม บ้านหนองแมว ม.10 ต.หนอง
ขาม อ.จักราช จ.นม. งบประมาณ 2,000,000 บาท 14.โครงการขุดลอกลาฉมวก บ้านสวน
ปอ ม.5 – อ่างเก็บน้าลาฉมวก บ้านโนนเสมา ม.2 ต.หินโคน อ.จักราช เชื่อม เขต อ.ห้วยแถลง
จ.นม. งบประมาณ 1,500,000 บาท 15.โครงกรขุดลอกห้วยลาค้างพลู บ้านวังใหม่ ม.8 ต.
บ้านวัง เชื่อม ต.สาโรง อ.โนนไทย จ.นม. งบประมาณ 1,930,000 บาท 16. โครงการขุด
ลอกห้ ว ยล าเชี ย งไกร บ้ า นดอนใหม่ ม.10 ต.บ้ า นวั ง เชื่ อ ม ต.ส าโรง อ.โนนไทย จ.นม.
งบประมาณ 1,000,000 บาท 17. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
เทศบาลขามสะแกแสง เชื่ อ ม บ้ า นโจด ม.9 ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะ แกแสง จ.นม.
งบประมาณ 1,000,000 บาท 18. ค่ า จั ด ซื้ อ รถยนต์ นั่ ง ขนาด 4 ประตู งบประมาณ
1,700,000 บาท 19.อุดหนุนจังหวัดนครราชสีมา “โครงการเงินอุดหนุนการจัดการแข่งขัน
กีฬ าแห่ง ขาติ ครั้ง ที่ 43 (พ.ศ.2557) และการแข่ง ขัน กีฬาคนพิ การแห่ง ชาติ ครั้ง ที่ 33
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ประธานสภา อบจ.นม.
นายสมพร จินตนามณีรัตน์

งบประมาณ 43,000,000 บาท 20. อุด หนุ นองค์การบริหารส่ว นต าบลเมืองพลับ พลา
“โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านหนองชุมแสง ม.5 ต.เมืองพลับพลา อ.ห้วยแถลง จ.
นม. งบประมาณ 400,000 บาท 21.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง บ้านซับ ม.4 ต.
เสิงสาง เชื่อม ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นม. งบประมาณ 700,000 บาท 22.โครงการขุดลอก
ลาวังยาว บ้านนางออ ม.5 ต.เมืองยาง เชื่อมเขต ต.โนนอุดม อ.เมืองยาง จ.นม. งบประมาณ
700,000 บาท 23. ค่า จั ด ซื้ อเครื่ องปริ้น เตอร์ เลเซอร์ จ านวน 6 เครื่อ ง งบประมาณ
33,000 บาท 24.โครงการปรับปรุงหอประชุมโรงเรียนลาพระเพลิงพิทยาคม งบประมาณ
600,000 บาท 25.ค่าจัด ซื้อเครื่องขยายเสีย งพร้อมล าโพง จานวน 1 ชุ ด งบประมาณ
98,780 บาท 26.โครงการแข่ ง ขั น กี ฬ าประชาชนในพื้ น ที่ 32 อ าเภอ งบประมาณ
300,000 บาท 27.ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จานวน 2 ชุด งบประมาณ
61,000 บาท รวมทั้งสิ้ นงบประมาณโอนลด 72,827,780 บาท งบประมาณโอนเพิ่ ม
72,827,780 บาท เพื่อโปรดพิจารณา
ขอบคุณครับ สมาชิกฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญท่านสมพรครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่า นนายกฯ ท่า นสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่ า น
กระผมนายสมพร จินตนามณีรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขต
อาเภอโนนสูง กราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่า จริง ๆ ไม่ติดใจในการที่จะโอนลด
โอนเพิ่ม ในวันนี้ กราบเรียนว่าในการโอนลดนั้นเป็นที่น่าสังเกตสักนิดหนึ่งในวาระที่จะโอนลด
มีประเด็นที่เพื่อนสมาชิกฯได้สอบถามผมมาให้ช่วยตั้งเป็นข้อสังเกตไว้สักนิดหนึ่ง ในเรื่องของ
การโอนลดไม่ ว่ า จะเป็ น โครงการก่อสร้า ง ปรับ ปรุง สถานที่ พั ก นั กกีฬ าในการแข่ง ขัน กีฬ า
แห่งชาติและกีฬาคนพิการ จานวนที่โอนลด 8,000,000 บาท โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง
สถานที่แข่งขันและสนามฝึกซ้อมกีฬาคนพิการ จานวน 35,000,000 บาท ซึ่งเราได้พิจารณา
อนุมัติงบประมาณในการที่จะดาเนินการตามข้อบัญญัติดังกล่าวแล้ว แต่วันนี้ได้รับการโอนลด
และเราจะต้องลงมติในการที่จะลดตัวเลขและโครงการดังกล่าว และมาที่โอนเพิ่มต้องกราบ
เรียนด้วยความเคารพว่าในรายละเอียดอื่น ๆ ไม่ได้ติดใจเพียงแต่อยากจะทราบรายละเอียดนิด
หนึ่ง เพื่อนสมาชิกฯ บอกซื้อรถยนต์นั่ง 4 ประตู ซึ่งไม่มีรายการโอนลดและมาปรับ ก็อยากจะ
กราบเรียนสอบถามผ่านท่านประธานฯ ไปยังฝ่ายบริหารสักนิดหนึ่งว่าซื้อรถยนต์นั่งขนาด 4
ประตู 1,700,000 บาท อุดหนุนจังหวัดนครราชสีมาโครงการอุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬา
แห่งชาติ ครั้งที่ 43 พ.ศ.2557 และการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 พ.ศ.2557 และ
การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 33 รายละเอียด 2 ตัว ท่านประธานที่เคารพครับ
ท่านจะมองเห็นว่าตั วเลขจริง ๆ แล้วมั นก็ตรงกัน อยู่ดี คือ 40 กว่าล้ าน แต่วัต ถุประสงค์ ที่
เปลี่ยนไปนั่นหมายถึงว่าเราจะก่อสร้างหรือทาสนามกีฬาของคนพิการที่อนุมัติงบประมาณไป
เช่น โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสถานแข่งขันกีฬา สนามฝึกซ้อมกีฬาและอื่น ๆ ตรงนี้เป็น
การก่ อ สร้ า ง แต่ พ อไปโอนเพิ่ ม กลายเป็ น ไปโอนเพิ่ ม อุ ด หนุ น การแข่ ง ขั น กี ฬ าแห่ ง ชาติ
รายละเอี ย ดแค่ นี้ เ องก็ ไ ม่ ท ราบว่ า ไปอุ ด หนุ น อะไร อยากจะทราบว่ า ไปอุ ด หนุ น อะไร
43,000,000 บาท ยกยอดออกมาจาก 43,000,000 บาท ในการโอนลด และมาโอนเพิ่ม
โดยผิ ด วั ต ถุป ระสงค์หรืออย่ า งไร ไม่ ท ราบ มาโอนเพิ่ ม ลอย ๆ ไว้ อย่ า งนี้ ก็อยากจะทราบ
รายละเอียดว่าโอนเพิ่มเอาเงินไปสนั บสนุนให้กับการแข่งขันกีฬาเป็นค่าพลุ ค่าอะไรหรือเปล่า
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หรือเป็นค่ากรรมการจัดการแข่งขัน หรือค่าที่พัก หรือเอาไปก่อสร้างอาคาร หรือเอาไปก่อสร้าง
สนามกีฬาเหมือนเดิม ถ้าก่อสร้างสนามกีฬาเหมือนเดิมก็คงจะไม่ต้องโอนลด ก็คงจะต้องใส่เข้า
ไปเหมือนเดิมว่าไปจัดการแข่งขันสนามกีฬา ไปก่อสร้างสนามกีฬา ตรงนี้ด้วยความเคารพจริง ๆ
ในข้อโอนเพิ่มที่ 26 โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน 32 อาเภอ ตั้งงบไว้ 300,000 บาท แต่
ไปอุด หนุนกีฬาแห่งชาติ 43,000,000 บาท ซื้อรถยนต์ นั่ง 4 ประตู 1,700,000 บาท
แข่งขันกีฬา 32 อาเภอ 300,000 บาท กีฬาประชาชน 300,000 บาทครับ วันนี้ผมว่าพี่
น้อง สจ.ทั้ง 32 อาเภอ 48 ชีวิต อึดอัดใจกับการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ไม่ว่าเรื่องทะเลาะ
เบาะแว้ง นั่นในเกมส์กีฬา แต่ว่าวันนี้การบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ อบจ.ศูนย์ประสานงานแต่ละ
คนปวดหัว คณะกรรมการที่จัดการแข่งขันต้องไปจากส่วนกลางที่โ คราช ให้เบี้ยเลี้ยงเท่าไหร่
ครับ 1,500 บาท หรือ 1,000 บาท ต้องเอารถมารับคณะกรรมการไปด้วยที่จะจัดแข่งขันแต่
ละอาเภอ ไม่ต้องบอกหรอกครับว่าวันนี้ สจ.ในเขตแต่ละอาเภอหมดไปกับทีมนักกีฬาเท่าไหร่
เฉพาะผมนี่บอกตัวเลขก็ได้ครับ 40,000 บาทยังไม่อยู่เลยครับ วันนี้หมดเงิ นคงไม่เป็นไร
เพราะเราอยากสนับสนุนกีฬาด้วยใจเหลือเกิน เพราะนั่นก็คือลูกหลานบ้านเราเยาวชนบ้านเรา
เข้าใจในเจตนารมณ์ของฝ่ายบริหารโดยการนาของท่านนายกฯ ว่ามีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการ
ที่จะสนับสนุนกีฬาฟุตบอล แต่พอมาเห็นตัวเลขที่โอนเพิ่ม ตรงนี้แล้ว ก็ต้องเรียนท่านประธาน
ด้วยความเคารพว่ามันเกิดความน้อยใจครับ จะโอนเพิ่มให้สักนิดได้ไหม สัก 2,000,000 บาท
จัดการแข่งขันกีฬา 32 อาเภอ แบ่งตัวเลขตรงไหนมาก็ได้ ผมไม่ติดใจครับ ต้องเรียนท่า น
ประธานด้ ว ยความเคารพจริง ๆ ด้ วยความเคารพท่า นนายกที่ น่า รักด้ ว ย วั น นี้ท่ า นเห็น
ความสาคัญตรงนี้แต่ถ้าไม่พูดเลยก็ขออนุญาตว่า สจ.จะเป็นฝ่ายสะท้อนปัญหาที่กาลังเกิดขึ้น
วันนี้การแข่งขันกีฬา อบจ.ยังไม่จบ ยังไม่เสร็จ เพราะวันนี้แต่ละอาเภอไขว้สายกันแล้ว ไปแข่ง
ข้ามอาเภอ เมื่อก่อนจัดเป็นโซน มันก็ใกล้ ๆ กัน แต่วันนี้ เช่น วันนี้โนนสูงจะต้องไปเตะกับ
ประทาย ทั้งค่ารถ ค่าอะไร วันนี้ใครออกครับ ไม่มี สจ.ทั้งนั้น ทั้งค่ารถ ทั้งค่ากองเชียร์ ตรงนั้น
ก็ไม่เป็นไร แต่อย่างน้อย ๆ 32 อาเภอ สนับสนุนตั้งเป็นตัวเลขไปเลยว่าสนับสนุนในเรื่องของ
กีฬา ผมไม่อยากจะบอกตัวเลขหรอกครับว่า หรือไม่ได้เห็นแก่เงินอะไรหรอกครับ เพราะ สจ.
หลายท่านนาไปมอบมีแต่เพิ่มเติมให้อีกทั้งนั้น ถ้าทางฝ่ายบริหารเห็นการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
เป็นสิ่งสาคัญ อุดหนุนไปเลยครับ อาเภอละ 50,000 บาท สจ.มีหน้าที่ไปเติมให้อีกทั้งนั้น ทั้ง
อัดฉีดทั้งอะไรอยากเห็นกีฬาฟุตบอลมันเจริญเติบโต หรือจะอุดหนุนเท่าไรก็บอกตัวเลขไปเลย
แต่ วั น นี้ ไ ม่ มี วั น นี้ สจ.จั ด การรับ ผิ ด ชอบ บางอาเภอ สจ.ก็ดู แลไป บางอาเภอเดื อดร้อ น
ข้าราชการศูนย์ประสานงานฯ ต้องติดต่อรถ ติดต่อนักกีฬา เรื่องอะไรอื่น ๆ อีกมากมาย ตรงนี้
ที่อยากจะกราบเรียนท่านประธานได้ทราบเพื่อนาปัญหานี้ไปสะท้อนให้ทางฝ่ายบริหารได้เข้าใจ
ที่ กระผมต้ องลุ กขึ้ น มาอภิ ป รายในตรงนี้ ไ ม่ ใช่ จ ะขั ด ขวางในเรื่องของการโอนลด โอนเพิ่ ม
เพียงแต่ในกรอบที่คล้ายก็ค่อนข้างจะไม่ชัดเจน เพราะถ้าชัดเจนในการก่อสร้าง 32,000,000
บาท หรือ 35,000,000 บาท ในตรงนี้ ตั วเลขมั น ชัด เจน และโครงการมั น ชัด เจน ว่ า
ก่อสร้างอาคารผู้พิการหรืออะไรก็ แล้วแต่ แต่วันนี้รวบยอดขมวด 2 อัน มารวมเป็นหนึ่งเดียว
คือยอด 43,000,000 บาท ขอตั้งข้อสังเกตตรงนี้เพื่อให้ฝ่ายบริหารจะได้พิจารณา ให้คาตอบ
ก่อนที่สภาแห่งนี้จะได้พิจารณาอนุมัติและมีมติในการที่จะโอนลด ขอบคุณครับ
มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ไม่มี เชิญฝ่ายบริหารครับ
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กราบเรีย นท่ า นประธานสภาที่ เคารพฯ ท่ า นสมาชิ กฯ ผู้ ท รงเกีย รติ ทุ กท่ า นครับ ผมกิต ติ
เชาวน์ดี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ต้องกราบขอบพระคุณท่านเพื่อน
สมาชิกฯ ที่เป็ นห่วงเป็น ใยในเงิน ภาษีของพี่ น้องประชาชนที่ เราจะไปดาเนิน การเพื่ อสร้า ง
ประโยชน์ สร้างความสุข แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน วันนี้เองทราบดีครับปัญหาของแต่
ละพื้นที่ เรื่องภัยแล้ง เรื่องความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน เรื่องสภาพเศรษฐกิจตกต่า พืชผล
ทางการเกษตร เรื่องจานาข้าว ซึ่งเกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง แน่นอน
ครับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นตัวแทนของพี่น้องในระดับจังหวัดย่อมได้รับ
สะท้อนปัญหามาให้กับผู้บริหารท้องถิ่น ผมเชื่อแน่ว่าทุกท่านคงเข้าใจ ทุกท่านเข้าใจถึงพี่น้อง
ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เองเรื่องการกีฬาเป็นเรื่องที่ สาคัญเราเองทางสมาคมกีฬา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้เข้าไปดาเนินการของสมาคมกีฬา ผมอยากจะกราบนาเรียนอย่าง
นี้นะครับว่าทาไมเราถึงมีการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลขึ้นมา ถ้าพี่น้อง ถ้าเพื่อนสมาชิกฯ ถ้า
ท่านประธานสภาฯ จาได้ จังหวัดนครราชสีมาของเรา 32 อาเภอในอดีตมีการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลเพื่อให้ประชาชนเป็นเวทีให้พี่น้องประชาชนได้ออกกาลั ง ได้แสดงความสามารถในเชิง
กีฬา วันนี้มีสโมสรกีฬาหลายสโมสร มีสโมสรฟุตบอลที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครราชสีมา แต่เพื่อ
ความเป็นเลิศ เพื่อการแข่งขันในอาชีพ มีพี่น้องประชาชนในจังหวัดเราสองล้านกว่าคน การ
แข่งขันกีฬาฟุตบอลไม่มีเวทีให้เขาเตะ มีเวทีเฉพาะ อบต.จัดขึ้นมา จัดขึ้นมาก็เตะในแต่ละตาบล
แต่ละหมู่บ้าน ผมถามว่ามันได้เสริมสร้าง มันได้ต่อยอด มันได้แสดงบทบาทขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดหรือไม่ การจัดแข่งขันกีฬา อบจ.ซุบเปอร์ลีกขึ้นมา เพื่ออะไรครับ แน่นอนที่สุด
แก้ไขปัญ หาได้หลายเรื่อง ที่ส าคัญวั น นี้จ ะเห็นว่ าชาติ บ้ านเมื องของเราเกิดความแตกแยก
ฯพณฯสุวัจน์เองก็เห็นว่าการกีฬาจะสร้างชาติ สร้างคน ถ้าเรารู้จักเล่นกีฬา เรารู้จักให้อภัย รู้แพ้
รู้ชนะ ถ้าเราไม่เล่นกีฬา ไม่ส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนได้เล่นกีฬา ไม่นากีฬามาสร้างชาติ ผม
เชื่อแน่ว่ามันจะแตกแยกกันไปใหญ่กว่านี้ ถ้าเรารู้จักแพ้รู้จั กชนะจะทาให้การรู้จักให้อภัยจะ
สูงขึ้น วันนี้เองผมมั่นใจครับว่าการจัดการแข่งขันกีฬามันต้องเสียสละ เสียสละกันทุกฝ่าย ผม
เห็นใจเพื่อนสมาชิกว่าการแข่งขันกีฬาแต่ละชนิดมันต้องใช้เงินจานวนมาก ต้องใช้ความร่วมมือ
ร่วมแรงร่วมใจของเพื่ อนสมาชิกฯ ต้องขอขอบคุณท่านเพื่อนสมาชิ กฯ ที่กรุณาอุดหนุนเงิ น
ส่วนตัว ผมมั่นใจครับว่าคนที่มาเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ สจ. ทางาน
เพื่อพี่น้องประชาชนอยู่แล้ว เงินจานวนขนาดนี้ผมเชื่อแน่ว่าถ้าทาให้มันเกิดประโยชน์ และ
ความสุขและสร้างคน ให้อาเภอของตนเองให้มีความรักความสามัคคีคงไม่เ หลือบ่ากว่าแรง คง
ไม่หนักหนาสาหัส เพราะเราต้องการทางานเพื่อทดแทนแผ่นดิน ทดแทนผืนแผ่นดินเมืองย่าโม
ของเราอยู่แล้ว เราจะช่วยกันเสียสละคนละนิดคนละหน่อย ผมว่าไม่น่าจะมีปัญหา ผมเชื่อแน่
ว่าอย่างที่ท่าน สจ.สมพร ได้กรุณาเสียสละแบบนี้ ท่าน สจ.เสียตังค์แล้วก็สบายใจ เพราะได้ช่วย
สังคมได้ช่วยเหลือเพื่อน นี่ผมยังรวมถึงเสื้อผ้าที่ สจ.ยังต้องไปจัดการแจกจ่าย ชนะแพ้ก็ต้องไป
เลี้ยงเขาอีก ไม่ใช่ว่าจะเลี้ยงเฉพาะตอนชนะ ตอนแพ้ก็ไปเลี้ยงอีก ผมเข้าใจดีครับเรื่องเหล่านี้
ผมมั่นใจว่าสิ่งที่พี่น้องทา สิ่งที่เพื่อนสมาชิกฯ ทา มันเป็นสิ่งที่ เป็นประโยชน์และถูกต้องแล้ว
และผมว่าเสียตังค์แล้วก็สบายด้วยแบบนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมสร้างให้คนรุ่นหลัง เด็ก ๆ รุ่นหลัง
ให้ผู้นาอื่น ๆ ได้เห็นว่าการเป็นผู้นาคนไม่ใช่ว่าจะต้องเอาอย่างเดียว ต้องมีการเสียสละเกิดขึ้น
ผมมั่นใจว่าเพื่อนสมาชิกในนี้ยินดีที่จะจ่ายตังค์ ถ้าไม่ยินดีที่จะจ่ายตังค์ พี่สมพรคงไม่จ่ายที
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40,000 – 50,000 บาท หรอก ผมว่าเพื่อนสมาชิกฯ หลายท่านก็อยากจะจ่ายมากกว่านี้
ด้วย วันนี้เองเราก็เกรงว่าการจ่ายเงินไปแล้วที่เราต้องจ่ายค่าทาสนาม ค่าโน่นค่านี่ มันก็ออกมา
เป็นตัวเลขอย่างนี้ วันนี้เราอาจจะมีคณะกรรมการที่ร่วมกันทางานขึ้นมาอาจจะยังไม่ครอบรอบ
ด้านในเรื่องของค่าใช้จ่าย เราต้องมานั่งดูต่อไปว่าตรงไหนเงินรางวัลพอไหม เงินสนับสนุนใน
การจัดแข่งขันกีฬาพอหรือไม่ และจัดการแข่งขันกีฬาเพิ่มเป็นอย่างอื่น ช่วยอย่างอื่นไปแล้ว มัน
จะช่วยลดภาระให้เพื่อนสมาชิกฯ ได้หรือไม่ ถ้าอย่างนี้สะท้อนกลับมาในนามของคณะกรรมการ
ศึกษากีฬาและวัฒนธรรม เราไม่ได้จัดปีเดียวหรอกครับ ผมเชื่อแน่ว่าเราจะต้องจัดไปอีกหลาย
ๆ ปี เพราะยังไงฟุตบอลก็แทบจะเป็นกีฬาประจาชาติ ของชาติไทยอยู่แล้ว เราใฝ่ฝันว่าเรา
อยากจะไปบอลโลก เราใฝ่ฝันว่าอยากให้สวาทแคทขึ้นพรีเมียร์ลีก ถ้าเราไม่ช่วยกันสร้าง เราไม่
ช่วยกันทางาน ไม่ช่วยสร้างฟุตบอลให้เกิด แรงกระตุ้นให้เด็ก ๆ ได้เกิดขึ้นมา ไม่สร้างเวทีให้กับ
เขา ผมว่ามันก็คงจะไม่ใช่องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่นาโดยท่านระนองรักษ์นะครับ ขอบคุณ
เพื่อนสมาชิกฯ ที่กรุณาแนะนาว่าในคราวนี้มันต้องน้อยไป ก็ไม่เป็นไร คราวหน้าเราจะตั้งให้มัน
มากกว่านี้และขอให้คณะกรรมการ คณะศึกษากีฬาและวัฒนธรรมของสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดได้เข้าร่วมมาทางาน ได้เข้ามาร่วมสะท้อนปัญหากิจกรรมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มาร่วมศึกษา
ช่วยกันดู ร่วมกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดูว่ามันถูกต้องตาม
ระเบียบไหม เราจ่ายอะไรได้ จ่ายอะไรไม่ได้ เพื่อลดภาระของเพื่อนสมาชิกฯ ต้องขอขอบคุณ
ท่าน สจ.สมพร ที่กรุณาสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นให้พวกเราได้ทราบ และฝากเพื่อนสมาชิกฯ ทุก
ท่านว่าคณะกรรมการต่าง ๆ เข้ามาช่วยกันทางาน มาช่วยกันดูแลกับพี่ น้องประชาชน ส่วนใน
เรื่องของการโอนเงินสี่สิบกว่าล้านให้กับจังหวัด ซึ่งไม่ได้ระบุว่าจะเอาไปทาอะไร วันนี้ถ้าท่าน
ติดตามจะทราบว่าการแข่งขันกีฬาแห่งชาติซึ่งจังหวัดนครราชสีมาของเราได้เป็นเจ้าภาพในครั้ง
ต่อไป วันนี้เองจังหวัดก็หนักใจ ชลบุรีจัดงานครั้งที่แล้วใช้เงิน 500,000,000 บาท ในการจัด
งานการแข่งขันกีฬาแห่งชาติที่เป็นเจ้าภาพ การกีฬาแห่งประเทศไทยถ้าผมจาตัวเลขไม่ผิดให้มา
สี่สิบกว่าล้าน และที่เหลือให้จังหวัดได้เป็นคนหา หาเอง จังหวัดทาอย่างไร จังหวัดนครราชสีมา
ของเราจังหวัดใหญ่ สส.มากที่สุด ประชากรมากที่สุด เรามีเงินจัดการแข่งขันเริ่มต้นสี่สิบกว่า
ล้าน ท่านประธานฯ ก็ทราบแล้วครับเพราะได้ร่วมประชุมด้วยกันบ่อย ๆ วันนี้เราหาเงินจาก
ไหน จังหวัดจะหาเงินจากไหน ก็มีการระดมความคิดกั บทางจังหวัด หนังสือจังหวัดสั่งการให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกองค์กร อบต. เทศบาลตาบล เทศบาลนครฯ อบจ. อุดหนุนเงิน
ซึ่งไม่ได้ระบุว่าอุดหนุนไปใช้เพื่อการอะไร แต่เป็นหนังสือสั่งการของจังหวัดว่า อบต.นี้ อบต.
ตาบล องค์การบริหารส่วนตาบลนี้ เท่านี้ หมื่น เทศบาลตาบล เท่านี้ หมื่น เท่านี้แสน เทศบาล
เมืองเท่านี้ เทศบาลนครเท่านี้ อบจ.นครราชสีมาเท่านี้ วั น นี้ เองถามว่ า ท่ า นนายกฯ หนั ก ใจ
ไหม พวกเราหนักใจไหม ท่านประธานสภาฯ ก็หนักใจ ถามว่าเราโอนไปขนาดนี้มันพอหรือ
เปล่า ไปถาม อบต.แต่ละ อบต.ว่าเขายินดีจะจ่ายเงินให้กับจังหวัดไหม ทุกคนไม่ค่อยสบายใจ
หรอกครั บ แต่ เ พื่ อ จั ง หวั ด เพื่ อ การแข่ ง ขั น กี ฬ าระดั บ ประเทศที่ จ ะมาจั ด ขึ้ น ที่ จั ง หวั ด
นครราชสีม า เราจะยอมไหมครับ การจัดการแข่งขันที่โ คราชเป็นเจ้าภาพไม่มี พิธีเปิด ไม่ มี
สนามแข่งขัน ไม่มีโรงแรม ไม่มีที่พักนักกีฬา ไม่มีรถบัส ไม่มีสิ่งอานวยความสะดวก ให้จัดแบบ
รัสเซียไหมห้องน้าพัง ๆ ต้องไปขอโรงเรียนอยู่ โรงเรียนที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย หรือให้เขาไป
นอนวัด มันเหมาะกับการที่โคราชเป็นเจ้าภาพไหม เราเป็นจังหวัดใหญ่ เรามีหน้าตาของจังหวัด

๑๙

นครราชสีมา 32 อาเภอ มีสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชน
การเสียเงินสี่สิบกว่าล้านจัดกีฬาแห่งชาติ ผมถามว่าอีกกี่ปีเราจะได้จัดงานกีฬาระดับชาติ อีกกี่
ครั้ง เราจะได้จัดกีฬาระดับนานาชาติ ระดับโลก ถ้าเราไม่เตรียมตัวเตรียมความพร้อม ฯพณฯ
สุวัจน์ พยายามจะทาเมืองโคราชให้เป็นเมืองกีฬา พยายามจะจัดงานการแข่งขันกีฬาให้เป็น
ระดับโลก สร้างโคราช พวกเราเป็นสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ใช้เงินสี่สิบกว่าล้าน ถ้าเรา
เอาไปแล้วใช้ปู้ยี่ปู้ยา ไม่ได้สร้างประโยชน์ ไม่ได้สร้างความสุขไม่ได้สร้างเมืองโคราช ไม่ได้สร้าง
ตามทางที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในเมืองเขาวางไว้ให้เราจะยืนอยู่อย่างไร เรามองหน้าพี่น้องประชาชนได้
อย่างไร มาจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วไม่มีอะไรเลยทาได้แ ค่นี้ พวก
เราเองผมถือว่าเป็นผู้นาท้องถิ่น เป็นผู้นาชุมชน เป็นตัวแทนของคนในระดับจังหวัดแล้ว สิ่งที่
มันเกิดขึ้นเราต้องรับผิดชอบผมเองยังเกรงว่าจังหวัดจะขอเรามาเป็นร้อยล้านด้วยซ้าไป ถ้าขอ
มาเป็นร้อยล้านเราไม่รู้จะตอบสภาอย่างไร เราไม่รู้จะบอกกับเพื่อนสมาชิกฯ อย่า งไร บอกกับ
ท่านประธานสภาอย่างไร แต่ถ้าถามว่าถ้าเขาขอมามีความจาเป็นจะต้องให้เขาไหม ต้องถามใจ
เพื่อนสมาชิกฯดูว่าการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติที่จังหวัดนครราชสีมาเรายอมหรือเปล่า เรา
ให้เ ขามาดู ถู กว่ า โคราชจั ง หวั ด ใหญ่ มี ปั ญ ญาท าแค่นี้ มี สส. 16 17 18 19 คน มี อดี ต
รัฐมนตรี มีอดีตรองนายก เป็นสภาที่ใหญ่ที่สุด มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากที่สุด แต่ไม่มี
ใครร่วมมือร่วมใจทางานการกีฬาให้กับประชาชน วันนี้เองเราโอนเงินไปให้จังหวัด จังหวัดไปตั้ง
เพื่อเกลี่ยในหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อดาเนินการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ไม่ได้โอนปีนี้ ปีเดียว
ปีหน้ายังต้องโอนอีก เราไปรับธง เราไปจัด ดาเนินการมาทั้งหมด เพื่อพี่น้องประชาชนชาว
จัง หวั ด นครราชสี ม าเพื่ อสภาองค์การบริหารส่ ว นจั งหวั ด เพื่ อชื่ อเสี ย งของจั งหวั ด เพื่ อผื น
แผ่นดินของชาวย่าโมผมกราบเรียนว่าสิ่งที่ เราทาให้กับจังหวัด สิ่งที่เราทาให้กับประชาชนเป็ น
เงินภาษีของประชาชนทั้งนั้น เราเอาไปทาให้กับพวกเขา เราไม่ได้เอาไปใช้จ่ายอย่างไม่มีเหตุไม่
มีผล ผมเชื่อแน่ว่าถ้าเพื่อนสมาชิกฯ ที่เข้าใจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ถ้าเราไม่ทาเป็น
ตัวอย่างกับเขา ไม่จ่ายเงินมากขนาดนี้ อบต.อื่นเขาว่ายังไง เทศบาลตาบลเล็ก ๆ เงินเดือนเขา
ไม่พอจ่าย เขาต้องเบียดเอาให้การแข่งขันกีฬาแห่งชาติเขาจะว่ายังไง ผมเข้าประชุมด้วยในครั้ง
นั้นผมบอกเลยว่าเงินนี้ สจ.เขายินดีนะ เขาถาม สส.ช่วยอะไรได้บ้าง แปลงงบมาให้เราบ้างได้
ไหม ช่วยจังหวัดได้หรือเปล่า สส.16 คน วันนี้ไม่มีสภา ไม่รู้จะทาอย่างไร ก็เป็นหน้าที่ ถ้า สส.
พี่ใหญ่ทาไม่ได้ คนที่น่าทาต่อไปคือใคร ต้องให้ อบต.มาทาให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลยกมือให้ เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ดูใช่ไหม ผมเห็นว่ามันไม่
ควรจะเป็นแบบนั้น ถ้าเราบอกว่าเราเป็นพี่รองจาก สส. มันก็เป็นหน้าที่เราควรจะแสดงให้เขา
เห็นว่าเราควรจะทาอะไร ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ซื้อรถนั่ง 4 ประตู เราเกรงว่าของเก่ามันแพง
เพื่อนสมาชิกฯ จะไม่สบายใจ รถที่ใช้มาสิบกว่าปี ถ้าเราเห็นว่านายกฯมีความสาคัญต่อองค์การ
บริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ถ้ า เห็ น ว่ า เป็ น ประมุ ข ของฝ่ า ยบริ ห าร ให้ ค วามส าคั ญ จะให้ ค วาม
สะดวกสบาย ท่านนายกฯ จะให้ความปลอดภัยกับชีวิตและทรัพย์สินกับท่านนายกฯ หรือไม่
จากซื้อรถสี่ล้านกว่าเหลือล้านเจ็ด หรือจะให้ซื้อสี่ล้านกว่าก็ยินดี นะครับ ต้องขอขอบคุณเพื่อน
สมาชิกฯ ท่านประธานสภาฯ ที่กรุณาทักท้วงข้อเท็จจริง ผมมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนชาวจังหวัด
นครราชสีมาจะสบายใจและภูมิใจที่เพื่อนสมาชิกฯ ได้ทักท้วง ท้วงติงการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
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ซึ่งเป็นภาษีของพี่น้องประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต้องกราบขอบคุณเพื่อนสมาชิกฯ ทุก
ท่านครับ
ท่านสมพรติดใจอะไรอีกหรือไม่ครับ ไม่ติดใจนะครับ เชิญท่านรชฏ
กราบเรียนท่านประธานฯ กระผมนายรชฏ ด่านกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา เขตอาเภอด่านขุนทด เขต 1 ขออนุญาตแสดงความเห็นเกี่ยวกับ อบจ.ซุปเปอร์
ลีก ผมในฐานะที่อาเภอด่านขุนทด ผมกับท่าน สจ.ธวัฒน์ แข่งมา 7 แมต ยังไม่แพ้ใครเลย ขอ
คุยนิดหนึ่ง ถามว่าเพราะอะไร เพราะผมกับท่านธวัฒน์ เอาหัวใจไปทาด้วยเลือดนักฟุตบอล
ท่านเชื่อไหมครับว่าผมประกาศนักฟุตบอลมาคัดตัว มาคัดทั้งหมด 70 กว่าคนแล้วคัดเหลือ
25 คน และเดี๋ยวนี้ 5 โมงเย็น ผมไม่มีกระจิตกระใจจะไปไหนเลย ผมไปดูเด็กซ้อมบอลเอง
ท่านเชื่อไหมว่าวันนี้นั กฟุตบอล 25 คนของผม ซื้อสตาร์ทใหม่เกือบครึ่งทีมแล้วครับ คู่หนึ่ง
เกือบสี่พันบาท ถามว่าพ่อแม่มีเงินไหม ไม่มีหรอกครับ ทาไร่ทานานี่แหละ แต่เขามีความภูมิใจ
ว่าเขาเป็นตัวแทนอาเภอแล้ว เด็กบางคนเรียนอยู่ ม.5 ม.6 อยากเข้าสวาทแคท อยากเรียนเทค
โน อยากเรียน มทส.ก็มาขยันฝึกซ้อม ด้วยใจมานะจริง ๆ และพวกเราก็ทากันจริง ๆ ปีนี้ผมคง
ไม่โทษฝ่ายบริหารอาจจะยังไม่ได้ตั้งเนื้อตั้งตัว ปีหน้าค่อยว่ากันใหม่ แม้กระทั่งทุกวันนี้นายกฯ
หลายตาบลในเขตอาเภอของผม อยากทาอย่างเราแล้ว เพราะสังเกตว่า อบต.จะแข่งกีฬา ช่วง
นี้กาลังจะแข่ง 3 วัน ใช้งบประมาณ 300,000 – 400,000 บาท ละลายแม่น้าทิ้งทั้งนั้น ไม่
มีประโยชน์เลย แต่นี่เด็กได้ซ้อมกัน 3-4 เดือน เป็นอย่างต่า ตอนนี้หลายตาบลอยากจะทา
แบบเราและผมก็คุยเลยว่าผมจะเป็นคนตั้งงบประมาณ เป็นฝ่ายอานวยการจัดการแข่งขันให้
แล้วเราจะได้ตัวทีมอาเภอดี ๆ ผมขออนุญาตใช้เ วลาสภาช่วยนี้สั้น ๆ ในฐานะนักฟุตบอล
ขอบคุณครับ
มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมตินะครับ ขณะนี้องค์ประชุม
44 ท่าน สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 - โอนลด จานวน 28 โครงการ เป็นเงิน 72,827,780 บาท - โอนเพิ่ม จานวน 27
โครงการ เป็นเงิน 72,827,780 บาท ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ โปรดยกมือครับ เห็นชอบ
40 เสียง ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- งดออกเสียง 4 เสียง
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2557 โอนลด จานวน 28 โครงการ เป็นเงิน 72,827,780 บาท โอนเพิ่ม จานวน
27 โครงการ เป็นเงิน 72,827,780 บาท ด้วยมติเห็นชอบ 40 เสียง ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- งด
ออกเสียง 4 เสียง
ญัตติ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2557
- จานวน 2 โครงการ
เป็นเงิน 2,000,000 บาท
เชิญฝ่ายบริหารครับ
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หลักการ เพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๑

ประธานสภา อบจ.นม.
นายวีระชัย ศรีโอษฐ์

ประธานสภา อบจ.นม.

มติที่ประชุม

2557 ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง เหตุผล ด้วยได้รับคาร้องจาก หน่วยงานราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ว่ามีความจาเป็นต้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2557 ดั ง นี้ รายการเดิ ม กองช่ า ง จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ
2,000,000 บาท รวมทั้งสิ้น จานวน 2 โครงการ งบประมาณ 2,000,000 บาท รายการขอ
เปลี่ยนแปลง กองช่าง จานวน 2 โครงการ งบประมาณ 2,000,000 บาท รวมทั้งสิ้น จานวน 2
โครงการ งบประมาณ 2,000,000 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสรุ ปแนบท้ าย)
ระเบียบวิธีปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2,3 พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 29 การแก้ไข
เปลี่ ยนแปลงคาชี้ แจงงบประมาณรายจ่ ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ ดิ นและสิ่ งก่อสร้าง ที่ ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
เชิญผู้อานวยการกองแผนฯ ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ตามที่ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเพื่อขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ดังหลักการและเหตุผลที่ได้แถลงไปแล้วนั้น กระผม
นายวีระชัย ศรีโอษฐ์ ผู้อานวยการกองแผนและงบประมาณ จึงขอเรียนชี้แจงรายละเอียดเพื่อ
ประกอบการพิจารณาดังนี้ 1. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติค บ้านไร่
ม.6 ต.โนนทองหลาง อ.บัวใหญ่ เชื่อมเขต อ.คง จ.นครราชสีมา ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ความยาว
471 เมตร หรื อมี พื้ น ที่ ลาดยางไม่ น้ อยกว่ า 2,355 ตารางเมตร พร้ อมตี เส้ นจราจร ตาม
รายละเอียดแบบแปลนและป้ายโครงการที่ อบจ.นม.กาหนด ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงปริมาณงาน
ดังนี้ เป็นขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 585 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,340
ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร ตามรายละเอียดแบบแปลนและป้ายโครงการที่ อบจ.นม.กาหนด
งบประมาณ 1,000,000 บาท 2.โครงการวางท่อประปา บ้านหนองรังกา หมู่ที่ 12 – บ้าน
โคกเพชร หมู่ ที่ 14 ต.โคกกรวด อ.เมื อง จ.นครราชสี มา ขอแก้ไขเปลี่ ยนแปลงสถานที่ เป็ น
โครงการวางท่อประปา บ้านหนองรังกา หมู่ที่ 12 – บ้านโป่งดินสอ ม. 15 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.
นครราชสี มา รายละเอียดอื่น ๆ เหมื อนเดิ ม งบประมาณ 1,000,000 บาท รวมทั้ งสิ้ น 2
โครงการ เป็นเงิน 2,000,000 บาท เพื่อโปรดพิจารณา
มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับผมจะขอมตินะครับ ขณะนี้องค์
ประชุม 44 ท่าน สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จานวน 2 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,000,000 บาท ตามที่
ฝ่ายบริหารเสนอ โปรดยกมือครับ เห็นชอบ 40 เสียง ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- งดออกเสียง 4
เสียง
ที่ป ระชุ มมีมติ เ ป็นเอกฉันท์ เห็ นชอบให้ แก้ ไ ขเปลี่ ยนแปลงคาชี้ แจงงบประมาณรายจ่ า ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จานวน 2 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,000,000 บาท
ด้วยมติเห็นชอบ 40 เสียง ไม่เห็นชอบ –ไม่ม-ี งดออกเสียง 4 เสียง
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ญัตติ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (กันเงินไม่ได้
ก่อหนี้ผูกพัน)
- โอนลด
จานวน 1
โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 4,500,000 บาท
- โอนเพิ่ม จานวน 3
โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 4,500,000 บาท
เชิญฝ่ายบริหารครับ
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หลักการ เพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ในการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (กันเงินไม่ได้ก่อ
หนี้ผูกพัน) ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง เหตุผล ด้วยได้รับคาร้องจากหน่วยงานราชการสังกัดองค์การบริห ารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ว่ามีความจาเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556
(กันเงินไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน) เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน ดังนี้ รายการโอนลด 1.
กองช่าง จานวน 1 โครงการ งบประมาณ 4,500,000 บาท รวมทั้งสิ้น จานวน 1 โครงการ
งบประมาณ 4,500,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) รายการโอนเพิ่ม 1. กองช่าง จานวน 3
โครงการ งบประมาณ 4,500,000 บาท รวมทั้ งิ้ น จ านวน 3 โครงการ งบประมาณ
4,500,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) ระเบียบวิธีปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2,3
พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 31 การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิก
ตัดปี หรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจให้เบิกตัดปี หรือ
ขยายเวลาเบิกตัดปี จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
เชิญผู้อานวยการกองแผนฯ ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ตามที่ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติต่อ
สภาองค์ก ารบริห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครราชสี ม า เพื่ อ ขออนุ มั ติ โ อนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (กันเงินไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน) ดังหลักการและเหตุผลที่ได้แถลง
ไปแล้วนั้น กระผมนายวีระชัย ศรีโอษฐ์ ผู้อานวยการกองแผนและงบประมาณ จึงขอเรียนชี้แจง
รายละเอียดเพื่ อประกอบการพิ จารณาดั งนี้ รายการโอนลดมี จานวน 1 โครงการ เป็ นเงิ น
งบประมาณ 4,500,000 บาท เป็ น โครงการจั ด ซื้ อ รถยนต์ นั่ ง 4 ประตู จ านวน 1 คั น
งบประมาณ 4,500,000 บาท รายการโอนเพิ่ ม จ านวน 3 โครงการ งบประมาณ
4,500,000 บาท ประกอบด้วย 1 โครงการขุดลอกลาห้วยไผ่(คลองอิสานเขีย ว) บ้านหนอง
แดง ม.1 ต.สาหร่า ย อ.ชุม พวง เชื่อมเขต ต.โบสถ์ อ.พิ ม าย จ.นครราชสี ม า งบประมาณ
1,500,000 บาท 2.โครงการขุดลอกคลองส่งน้า บ้านคอกควาย ม.17 ต.โนนรัง อ.ชุมพวง
เชื่อมเขต อ.ลาทะเมนชัย จ.นครราชสีมา งบประมาณ 1,000,000 บาท 3.โครงการขุดลอก
คลองกัดลิ้น บ้านขามขุนร่ม ม.6 ต.ประสุข อ.ชุมพวง เชื่อม ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
งบประมาณ 2,000,000 บาท รวมโอนเพิ่ม งบประมาณ 4,500,000 บาท เพื่อโปรด
พิจารณา
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ประธานสภา อบจ.นม.
นายกิตติ เชาวน์ดี

ประธานสภา อบจ.นม.
นายวีระชัย ศรีโอษฐ์

มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับผมจะขอมตินะครับ ขณะนี้องค์
ประชุม 44 ท่าน สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2556 (กันเงินไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน โอนลด 1 โครงการ งบประมาณ 4,500,000 บาท
โอนเพิ่ม 3 โครงการ งบประมาณ 4,500,000 บาท ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ โปรดยกมือครับ
เห็นชอบ 40 เสียง ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- งดออกเสียง 4 เสียง
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2556 (กันเงินไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน) โอนลด 1 โครงการ งบประมาณ 4,500,000
บาท โอนเพิ่ม 3 โครงการ งบประมาณ 4,500,000 บาท ด้วยมติเห็นชอบ 40 เสียง ไม่
เห็นชอบ –ไม่ม-ี งดออกเสียง 4 เสียง
ญัตติ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2554 (กันเงินไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน) จานวน 1 โครงการ งบประมาณ 664,140 บาท
เชิญฝ่ายบริหารครับ
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หลักการ เพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2554 (กันเงินไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน) ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เหตุผล ด้วยได้รับคาร้องจาก หน่วยงานราชการสังกัด
องค์การบริหารส่วนจั งหวัดนครราชสีมา ว่ามีความจาเป็ นต้ องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้ แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (กันเงินไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน) ดังนี้ รายการ
เดิม กองช่าง จานวน 1 โครงการ งบประมาณ 664,100 บาท รวมทั้งสิ้น จานวน 1 โครงการ
งบประมาณ 664,140 บาท(หกแสนหกหมื่ น สี่ พั น หนึ่ ง ร้ อ ยสี่ สิ บ บาทถ้ ว น) รายการขอ
เปลี่ยนแปลง กองช่าง จานวน 1 โครงการ งบประมาณ 664,140 บาท รวมทั้งสิ้น จานวน 1
โครงการ งบประมาณ 664,140 บาท (หกแสนหกหมื่ น สี่ พั น หนึ่ ง ร้ อ ยสี่ สิ บ บาทถ้ ว น)
(รายละเอี ย ดปรากฏตามเอกสารสรุ ป แนบท้ า ย) ระเบี ย บวิ ธี ป ฏิ บั ติ ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไข
เพิ่ มเติ ม ฉบับที่ 2,3 พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 31 การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปี หรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอานาจให้เบิกตัดปี หรือขยายเวลาเบิกตัดปี จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
เชิญผู้อานวยการกองแผนฯ ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ตามที่ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติต่อ
สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครราชสี ม า เพื่ อ ขออนุ มั ติ แ ก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จง
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (กันเงินไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน) ดังหลักการ
และเหตุ ผลที่ ไ ด้ แถลงไปแล้ ว นั้น กระผมนายวี ระชั ย ศรีโ อษฐ์ ผู้ อานวยการกองแผน และ
งบประมาณ จึงขอเรียนชี้แจงรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้ 1.โครงการซ่อมสร้าง
ศูนย์ซ่อมบารุงและประกอบชิ้นส่วนเครื่องช่วยคนพิการ สถานที่ ศูนย์ประสานงานองค์การบริหาร
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ส่วนจังหวัดนครราชสีมา รายละเอียด 1.ซ่อมสร้างศูนย์ซ่อมบารุงและประกอบชิ้นส่วนเครื่องช่วย
คนพิการ 2.งานลิฟต์โดยสารขนาดน้าหนักบรรจุไม่เกิน 500 กิโลกรัม 3. รายละเอียดตามแบบ
แปลนประมาณการที่ อบจ.นม.กาหนด ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น โครงการซ่อมสร้างศูนย์ซ่อม
บารุงและประกอบชิ้นส่วนเครื่องช่วยคนพิการ สถานที่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิคคนพิการ(ศพพ.)
สังกัดกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตั้งอยู่ข้างสานักงานเทศบาลตาบลหัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา
(เดิมเป็นศูนย์ประสานงานประจาอาเภอเมือง) รายละเอียด 1. ซ่อมสร้างศูนย์ซ่อมบารุงและ
ประกอบชิ้นส่วนเครื่องช่วยคนพิการ 2. รายละเอียดตามแบบแปลนประมาณการที่ อบจ.นม.
กาหนด งบประมาณ 664,140 บาท เพื่อโปรดพิจารณาครับ
ท่านสมาชิกฯครับ จริง ๆ โครงการนี้ได้เคยอภิปรายท้วงติงกันเมื่อสมัยที่ผ่านมาครั้งหนึ่งว่าอาคาร
2 ชั้น และสร้างลิฟท์จะไม่มีผู้ไปดาเนินการและสุดท้ายทางฝ่ายบริหารก็พยายามกันไว้ให้จาก
ผู้ บริหารชุ ดเดิ มต่ อเนื่ องมากั นและรอผู้ ด าเนิ นการสุ ดท้ ายก็ยั งด าเนิ นการไม่ ได้ อยู่ ดี เพราะ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ก็เพิ่มสูงขึ้น หาไม่ได้ ที่ฝ่ายบริหารชุดปัจจุบันเสนอแก้ก็ยังคงไว้กับศูนย์ผู้พิการ
ของหัวทะเลเหมือนเดิมเพี ยงแต่ ว่าแก้รายละเอียดในการดาเนิ นการ ก็ถือว่ายังสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของคนพิการอยู่ ฉะนั้นจะขอมติที่ประชุมนะครับ ครับ ขณะนี้องค์ประชุม 44 ท่าน
สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2554 (กันเงินไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน) 1 โครงการ 664,140 บาท ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ
โปรดยกมือครับ เห็นชอบ 40 เสียง ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- งดออกเสียง 4 เสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2554 (กันเงินไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน) 1 โครงการ 664,140 บาท ด้วยมติเห็นชอบ 40
เสียง ไม่เห็นชอบ –ไม่ม-ี งดออกเสียง 4 เสียง
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ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบ โอนทรัพย์สินของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและ
ประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวัด อาเภอวังน้าเขียว ให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครราชสีมา
เชิญฝ่ายบริหารครับ
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริห ารส่วน
จังหวัดผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หลักการ เพื่อขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ในการโอนทรัพย์สินศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ให้กับสานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เหตุผล ตามที่สานักงานปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดนครราชสีมา ได้อนุญาตให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ใช้ที่ดินที่ตั้งอยู่ในเขต
ปฏิรูปที่ดิน โครงการป่าวังน้าเขียว เขาภูหลวง(นม.3) หมูที่ 3 ตาบลไทยสามัคคี อาเภอวังน้าเขียว
พื้นที่รวม 35 ไร่ 3 งานใช้เป็นสถานที่ตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ.2552 เป็นต้นมา นั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ได้ดาเนินการบริหารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชนองค์การบริหาร
ส่ วนจั งหวั ด โดยตราข้ อบั ญญั ติ องค์การบริ หารส่ วนจั งหวั ด เรื่องการเก็ บค่ าธรรมเนี ยมจาก
ผู้ ใช้ บ ริ การศู น ย์ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ผู้ สู ง อายุ และประชาชน องค์ การบริ หารส่ ว นจั ง หวั ด

ประธานสภา อบจ.นม.
นายก อบจ.นม.
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นครราชสี มา พ.ศ.2552 และตราข้ อบั ญญั ติ องค์การบริหารส่ วนจั งหวั ด เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการในแต่ละปี นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 – 31 มีนาคม 2557 เป็นเวลา
4 ปี 9 เดือน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้รับหนังสือจากสานักงานปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0011/721 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 แจ้งว่าคณะกรรมการ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา(คปจ.นครราชสีมาป ได้มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกการอนุญาตให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาใช้ที่ดินแปลงเลขที่ 15 และแปลงเลขที่ 15A ระวางเลขที่
2N2E เนื้อที่ประมาณ 35-0-35 ไร่ อันเป็นที่ตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และอนุญาตให้สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขใช้ที่ดินแปลง
ดังกล่าวแทนแล้ว ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 เหตุดังกล่าวเป็นผลให้การบริหารศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ยุติการดาเนินกิจกรรม
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลง แต่เนื่องจากการ
บริหารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในช่วงเวลาที่
ผ่านมามีทรัพย์สินอันเกิดจากการบริจาคจากสานักงานสาธารณสุข จากเงินรายได้ขององค์การ
บริหารส่ วนจั งหวั ด และการจั ดหาจากเงิ น รายได้ ของศูนย์ พั ฒนาคุณภาพชี วิ ตผู้ สู งอายุ และ
ประชาชนองค์การบริหารส่วนจังหวัด จานวนมาก ทรัพย์สินดังกล่าวบางรายการมีอายุการใช้งาน
มานาน อยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรม หากใช้ในราชการต่อไป จะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก บางรายการ
เป็นทรัพย์สินอันเป็นส่วนควบของอาคาร และส่วนควบของที่ดิน ไม่สามารถเคลื่อนย้ายและหมด
ความจาเป็นที่จะใช้ประโยชน์ต่อไป บางรายการเป็นทรัพย์สินที่จัดหาใหม่ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในส่วนราชการอื่น ๆ ได้ สานักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้มี
หนังสือที่ 0027.001.5/2901 ลงวันที่ 17 เมษายน 2555 แสดงความประสงค์รับโอน
ทรัพย์สินและกิจการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชน ไปดาเนินการทาประโยชน์
ต่อไป เนื่ องจากศูนย์ พัฒนาคุณภาพชีวิ ตผู้สู งอายุและประชาชนองค์การบริหารส่ วนจั งหวั ด
สอดคล้องกับนโยบายและภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข ในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุและ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้ส่งมอบภารกิจการดาเนินการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุและประชาชนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
เป็ นผู้ ทาประโยชน์ ด้านสาธารณสุข เพื่อให้บริการแก่ประชาชน องค์การบริหารส่วนจั งหวั ด
นครราชสี มา พิ จารณาแล้ วเห็นว่ าทรั พย์ สิ นส่ วนใหญ่ ได้ มาจากการบริ จาคของส านั กงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดหยุดดาเนินการ จึงเห็นควรโอน
ทรัพย์สินของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและปร่ะชาชนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้กับ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา บริหารจัดการภารกิจต่อไป โดยมีรายละเอียดดั งนี้
สั ง หาริ ม ทรั พ ย์ จ านวน 111 รายการ เป็ น จ านวนเงิ น ทั้ ง สิ้ น 5,292,970 บาท (บั ญ ชี
รายละเอียดแนบท้ายคาแถลง) อสังหาริมทรัพย์ จานวน 31 รายการ เป็นจานวนเงิ นทั้งสิ้ น
34,493,091 บาท (บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคาแถลง) การโอนทรัพย์สินในครั้งนี้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ..2553 ข้อ 155 การให้บุคคลใดใช้ประโยชน์หรือได้รับสิทธิ
ใด ๆ อันเกี่ยวกับพัสดุประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น เนื่องจากการโอน
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มติที่ประชุม

ทรัพย์สินให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ดาเนินกิจกรรมต่อไปส่วนใหญ่เป็นค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจั งหวัดจึงเสนอญั ตติ ขอความเห็นชอบจากสภาองค์ การ
บริหารส่วนจังหวัดตามระเบียบที่ถือปฏิบัติต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ท่านสมาชิกครับเนื่องจากว่าเป็นรายการโอนที่มีรายละเอียดเยอะและเพื่อให้เกิดความเข้าใจง่าย ๆ
ที่ชัดเจนที่ต้องโอนคืนไปกับที่ยังคงไว้อยู่กับ อบจ. รบกวนท่านรองปลัดฯ ที่เตรียมข้อมูลได้เสนอ
ข้อมูลเพิ่มเติมเป็นหมวดที่ยกตัวอย่างให้สมาชิกเห็นง่าย ๆ ที่ได้ดาเนินการโอนคืนให้เขาไปเพราะ
อะไร เชิญครับ
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้
ทรงเกียรติทุกท่าน บัญชีรายการทรัพย์สินที่แนบคาแถลงที่ท่านนายกได้นาแถลงในที่ประชุมจะมี
ค่อนข้างเยอะ แบ่ งออกเป็ น 2 กลุ่ ม กลุ่มแรกคือทรัพย์ สิ นที่ ลักษณะของการเคลื่ อนที่ ได้ แต่
ทรัพย์สินเหล่านี้มีอายุการใช้งานมานาน บางรายการก็ติดอยู่กับส่วนควบของอาคาร อยู่กับห้องพัก
อยู่กับรีสอร์ทที่ตั้ งอยู่ เอามาก็มาใช้ประโยชน์ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ได้ เช่น
มอเตอร์ไซค์ข้างที่เอาไว้ใช้สาหรับใส่สิ่งของไปตามอาคารบ้านพักต่าง ๆ โต๊ะทางานเหล่านี้ก็มาแต่
เดิม จะตั้งไว้ในออฟฟิศในส่วนของเจ้าหน้าที่ รายละเอียดต่าง ๆ จะปรากฏในบัญชีอยู่แล้ว ส่วนถ้า
เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้ซื้อมาใหม่ ก็จะเป็นทรัพย์สิน ยกตัวอย่างเช่น ถัง
ไฟเบอร์แก๊ส ตู้เก็บเสื้อผ้า เครื่องปรับอากาศ เป็นทรัพย์สินที่เราได้ติดตั้งไปแล้วการถอดหรือการ
รื้อออกมาคงจะไม่เหมาะสม เพราะจะมีร่องรอยของการเอาออกมา เพราะฉะนั้นเราก็เห็นว่าเรา
ควรจะให้ทรัพย์สินนี้บริการให้กับประชาชนต่อไป รายละเอียดตามบัญชีที่ให้จะได้ไม่รบกวนสภาฯ
มากคะ
ผมสรุปเพิ่มเติมให้ท่านสมาชิกฯ ได้กรุณารับทราบว่าหลังจากที่ในหนังสือที่ท่านได้นายกเข้ามา
บริหารได้มีการตกลงกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดที่เขาทาเรื่องขอคืน ไปทากระบวนการเรื่อง
การใช้ประโยชน์ที่ดินจาก สปก. และสปก.ก็เห็นชอบให้สามารถใช้ประโยชน์โดยใช้ชื่อจาก อบจ.
เป็นสานักงานสาธารณสุขจังหวัด กระบวนการนี้ถูกต้องในขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 การโอนทรัพย์สินก็จะมี
ที่เป็นบ้านของ อสม. เขาสร้างเป็นอาเภอ อาเภอโนนสูง 1 หลัง อาเภอเมือง อาเภอต่าง ๆ เขา
สร้างบ้านไว้ประมาณ 10 กว่าหลัง ที่เขาเคยร้องเรียนสมัยก่อนว่าบ้านของเขา เงินของเขา ทาไม
โอนมาให้ อบจ. ฉะนั้น ส่วนนี้ต้องโอนคืนโดยอัตโนมัติ เท่ากับว่าได้ไปทั้งหมด และส่วนที่ 3 คือ
ทรัพย์สินที่เป็นสังหาริมทรัพย์กับอสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์คือพวกที่เสื่อมสภาพการใช้งาน
แล้ว ถ้า อบจ.ไปเอาออกมาก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรในการดาเนินการ ก็ต้องให้เขาไปเพื่อให้
ดาเนินการได้ และท่านนายกฯ ก็ได้กรุณาพิจารณาในรายละเอียดเรียบร้อยแล้วในการดาเนินการ
มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ไม่มีนะครับ ฉะนั้นจะขอมติที่ประชุมนะครับ ครับ ขณะนี้
องค์ประชุม 44 ท่าน สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ โอนทรัพย์สินของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุและประชาชนองค์การบริหารส่วนจังหวัด อาเภอวังน้าเขียว ให้สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมา ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ โปรดยกมือครับ เห็นชอบ 40 เสียง ไม่เห็นชอบ
–ไม่มี- งดออกเสียง 4 เสียง
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้โอนทรัพย์สินของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
และประชาชนองค์การบริหารส่วนจั งหวั ด อาเภอวังน้าเขียว ให้สานัก งานสาธารณสุ ข
จังหวัดนครราชสีมา ด้วยมติเห็นชอบ 40 เสียง ไม่เห็นชอบ –ไม่ม-ี งดออกเสียง 4 เสียง
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ประธานสภา อบจ.นม.
นายก อบจ.นม.

ประธานสภา อบจ.นม.

นายไพศาล สมุทรเผ่าจินดา
ผอ.กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง
ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมจาก
ผู้ใช้บริการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ.2552
เชิญฝ่ายบริหารครับ
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หลักการ เพื่อขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ในการตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุและประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวั ด พ.ศ.2552 เหตุผล ด้วยข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2552 มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2552 เป็นต้นมา บัดนี้ ภารกิจของศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุและประชาชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สิ้นสุดลงแล้ว อาศัยอานาจ
ตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 มาตรา 45 (1) และมาตรา
51 จึงเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุและประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2552 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่
1 เมษายน 2557 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเชิญครับ ประเด็นยังอยู่นิดหนึ่งที่กาลังถกเถียงว่ายกเลิกข้อบัญญัติ
ประเด็นมันเป็นค่าธรรมเนียมเราจะถือว่าเป็นการเงินหรือไม่ ท่าน ผอ.ไพศาลช่วยกรุณาชี้แจงให้
ด้วยครับ ไม่ถือเป็นการเงินใช่หรือไม่ครับ ช่วยตอบในที่ประชุมด้วยครับ เพราะถ้าไม่เป็นการเงิน
จะสามารถพิจารณาสามวาระรวดได้ แต่ถ้าเป็นการเงินต้องพิจารณาทีละวาระ ประเด็นอยู่ตรงนี้
ในฐานะที่มีประสบการณ์ยาวนานเชิญครับ
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวั ดผู้ ทรงเกียรติทุ กท่ าน กระผมนายไพศาล สมุ ทรเผ่ าจินดา ผู้ อานวยการกองส่งเสริม
คุณภาพชี วิ ตฯ จากข้อบั งคับการประชุมสภาฯ ขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นในข้อที่ 44
ความหมายของร่างข้อบั ญญั ติ ว่ าด้ วยการเงิน หมายความว่ า ร่างข้อบั ญญั ติเรื่องใดเรื่องหนึ่ ง
ดังต่อไปนี้ (1)การจัดเก็บ ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ผ่อน หรือวางระเบียบการบังคับอัน
เกี่ยวกับภาษี อากร (2) การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน หรือการโอนงบประมาณขององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (3)การกู้เงิน การค้าประกัน หรือการใช้เงินกู้ (4)การคลัง การงบประมาณ
การเงิน ทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน (5)การจ้างและการพัสดุ ในกรณีที่สงสัย
ว่าร่างข้อบัญญัติใดเป็นร่างข้อบัญญัติที่เกี่ยวด้วยการเงินที่จะต้องมีคารับรองของผู้บริหารท้องถิ่น
ให้ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัย คาวินิจฉัยของประธานสภาท้องถิ่นถือเป็นที่สุด การเสนอ
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้เป็นไปตามความในหมวด 4 ว่าด้วยงบประมาณ
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เพื่ อให้ เกิ ดความชั ด เจนเพราะจะต่ อเนื่ องกั บวาระที่ 10 ขออนุ ญ าตพั ก 5 นาที เพื่ อจะได้
เตรียมการให้ถูกต้องในเรื่
องนี้ พัก 5 นาทีครับ
พักการประชุม 5 นาที
ผมจะประชุมต่อเลยนะครับ ในเรื่องนี้ ผมได้หารือกับหลาย ๆ ฝ่ายแล้วนะครับ ทั้งฝ่ายนิติกรที่
เกี่ยวข้อง ว่ากรณีนี้ถือเป็นการเงินหรือไม่ ถึงแม้ในข้อ 44,45 ตามมาตราที่ บอกว่ าเป็นเรื่อง
การเงินต้องนาเสนอ แต่เผอิญว่าการเงินในเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นการเงินในเรื่องรายจ่ายเป็นการเงินเพื่อ
เรียกเก็บเฉย ๆ เมื่อเราโอนให้เขาไปแล้วสภาพการณ์ บังคับ มั นก็ไม่ได้บั งคับเพราะไม่มีศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ได้มีการเก็บต่อ สามารถดาเนินการได้ หรือว่าที่ประชุมจะเห็นเป็นอย่างอื่น
หรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมก็จะวินิ จฉัยให้เป็น พรบ.การเงิ นที่ ไม่ ใช่ เป็ นรายได้ ที่ ไม่ ได้ เป็ น พรบ.
สาหรับมาเป็น พรบ.รายจ่ายในการดาเนินการ ผมจะขอมติที่ประชุม ขณะนี้องค์ประชุม 44 ท่าน
ในวาระที่ 1 เรื่อง รับหลักการ ท่านสมาชิกท่านใดรับหลักการ โปรดยกมือครับ ท่านใดไม่รับ
หลักการ รับหลักการ 40 เสียง ไม่รับหลักการ –ไม่มี- งดออกเสียง 4 เสียง
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การเก็บ
ค่า ธรรมเนียมจากผู้ ใช้ บ ริก ารศูนย์พัฒ นาคุณภาพชีวิต ผู้ สู งอายุและประชาชน องค์ก าร
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2552 ด้วยมติรับหลักการ 40 เสียง ไม่รับหลักการ –ไม่มี- งดออก
เสียง 4 เสียง
ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติต้องพิจารณา วาระ 1 วาระ 2 และวาระ 3 ท่านสมาชิกฯ จะให้
เสนอให้สามวาระรวดหรือจะเสนอเป็นไปตามปกติเชิญครับ เชิญท่านพิชัยศักดิ์ครับ
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายพิชัยศักดิ์ ชัยศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา เขตอาเภอบัวใหญ่ เขต 1 ผมขอเสนอการพิจารณาเป็น 3 วาระรวดเดียวครับ ขอผู้
รับรองด้วยครับ
ผู้รับรองถูกต้อง มีผู้เสนอผู้เดียวเป็น 3 วาระรวด มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ ไม่มีนะ
ครับถือว่าเสนอเป็น 3 วาระรวด ในวาระที่ 2 ถือว่าที่ประชุมทั้งหมดเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
เต็มสภา มีท่านใดจะแปรญัตติหรือไม่ครับ ไม่มี ถือว่าผ่านวาระสอง ผมจะเข้าสู่วาระที่ 3 นะ
ครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ตราร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง
ยกเลิกข้อบัญ ญัติองค์การบริหารส่วนจั งหวัด นครราชสีม า เรื่อง การเก็บ ค่าธรรมเนี ยมจาก
ผู้ใช้บริการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.
2552 โปรดยกมือครับ เห็นชอบ 40 เสียง ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- งดออกเสียง 4 เสียง
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ตราร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การเก็บ
ค่า ธรรมเนียมจากผู้ใ ช้บ ริก ารศูนย์พัฒ นาคุณภาพชีวิตผู้ สูง อายุและประชาชน องค์ก าร
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2552 ด้วยมติเห็นชอบ 40 เสียง ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- งดออก
เสียง 4 เสียง
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ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบตราร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง
ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชน อาเภอวังน้าเขียว พ.ศ.2557
เชิญฝ่ายบริหารครับ
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หลักการ เพื่อขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ในการตราร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ยกเลิกข้อบัญญัติ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมางบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
และประชาชน อาเภอวั งน้ าเขียว ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2557 เหตุผล ด้ วยข้อบัญญั ติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุและประชาชน อาเภอวังน้าเขียว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นมา บัดนี้ภารกิจของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงาอยุและ
ประชาชน จังหวัดนครราชสีมา สิ้นสุดลงแล้ว อาศัยอานาจตามความในมาตรา 45(1) มาตรา
51 และมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 4 พ.ศ.2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 จึงเสนอร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่ วนจั งหวั ดนครราชสี มา เรื่อง ยกเลิ กข้อบั ญญั ติ องค์การบริหารส่ วนจั งหวั ด
นครราชสีมางบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชน
อาเภอวังน้าเขียว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2557 เป็น
ต้นไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ท่านสมาชิกฯ ครับมีประเด็นที่ผมต้องเรียนท่านสมาชิกฯ เพื่อจะได้ร่วมกันพิจารณา เนื่องจากว่า
การยกเลิ กข้ อบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยบางส่ ว น เฉพาะการของฝ่ า ยบริ หารที่ น าเสนอ
เนื่องจากว่ายังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ที่เราสอบถามไปที่สานักงานท้องถิ่นจังหวัด และกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น เพราะเนื่องจากว่าข้อบัญญัติที่เราเสนอทั้งหมดที่เราเห็นชอบไปมีครบทุก
มาตรา และเราจะขอยกเลิกเฉพาะบางมาตรา คือเฉพาะการที่เป็นงบกลางเฉพาะที่ใช้สาหรับ
โครงการนี้ งบประมาณ 3,000,000 บาทว่าจะสามารถดาเนินการได้มากน้อยขนาดไหน ซึ่งทาง
กรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับทางสานักงานท้องถิ่นจั งหวั ดให้ข้อเสนอแนะว่าโดยปกติ
กฎหมายการเงินถ้าไม่ได้ใช้ก็สามารถโอนเงินออกได้ตามปกติในการดาเนินการสาหรับฝ่ายบริหาร
ที่นาเสนอฝ่ายสภา แต่ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติก็เกรงว่าถ้าไม่ดาเนินการให้ชัดเจนจะมี
ผลย้อนหลังต่อไปในอนาคตหรือไม่ ในทางปฏิบัติ ผมคิดว่าวิธีนี้เรารับคาแถลงของฝ่ายบริหารและ
อีกวิธีหนึ่งคือขอให้เราไปสอบถามความชัดเจนให้เกิดความชัดเจนที่ถูกต้องที่สุดเพื่อให้สภาแห่งนี้
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง เพราะเนื่องจากว่าเราได้ขยายระยะเวลาการประชุมออกไปอีกครั้งหนึ่ง อีก
15 วัน มีท่านใดจะเห็นเป็นอย่างอื่น เชิญท่านพิชัยศักดิ์ครับ
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดผู้ทรงเกียรติทุ กท่ าน กระผมนายพิชั ยศักดิ์ ชั ยศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา เขตอาเภอบัวใหญ่ เขต 1 เนื่องจากข้อบัญญัติญัตติดังกล่าวยังไม่มีความ
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ชัดเจนในเรื่องด้านข้อกฎหมาย ผมเสนอขอให้เลื่อนการพิจารณาญัตติดังกล่าวออกไปก่อน การ
ประชุมครั้งต่อไปค่อยนาเข้ามาอีกรอบครับ
ขอผู้รับรองด้วยครับ ผู้รับรองถูกต้องครับ เป็นไปตามข้อบังคับข้อ 28 “ให้ดาเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ตกลงเป็นอย่างอื่นในคราวประชุมนั้น” เชิญ
ท่านสมพรครับ
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่ วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมพร จินตนามณีรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา เขตอาเภอโนนสูง จริง ๆ แล้วกระผมขมวดไม่พูดตั้งแต่ในวาระที่ 8, 9 และ
10 ตั้ งแต่เริ่มแรก เพราะเห็น กระบวนการ จริง ๆ แล้วศูนย์ ผู้สู งอายุ แห่งนี้ ผมเห็นตั้ งแต่ที่ จะ
ก่อสร้าง อบต.ครั้งแรกว่ามันเป็นที่รกร้าง ตอนนั้นและมีผู้บริหารได้เข้ามาดาเนินการ เรียนว่าวันนี้
เราลงมติอะไรไปก็แล้วแต่ จะมอบทรัพย์สินถึง 50 ล้านบาท และทาง สปก.ก็ดาเนินการโอนที่
หรือเปลี่ยนผู้ครอบครองใช้ประโยชน์ที่ดินของ สปก.จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดวันนี้โอนไป
เรียบร้อยแล้ว เป็นของสาธารณสุข วันนี้เราก็ไม่ทราบว่าไอ้ที่โอนไปโอนไปทรัพย์สินที่ใส่มาใน
รายการนี้หมดอายุ เสื่อมสภาพ หมดอายุ เสื่อมสภาพทุกรายการในเรื่องอสังหาริมทรัพย์ ทั้งทรัพย์
สามารถที่จะดาเนินการได้ เช่นเครื่องปรับอากาศ เก้าอี้ อะไรต่ออะไรก็แล้วแต่ วันนี้มอบให้เขา
เป็นจานวน 50 ล้านบาท ผมยังไม่ทราบว่าสาธารณสุขเขายังจะเอาอยู่หรือเปล่า และการที่โอนให้
เขาเขาไปดาเนินการอะไรกันต่อ ที่แปลงนี้ 37 ไร่ เป็นที่ที่ดีที่สุด ดูรายรับรายจ่ายผมไม่ได้ผะวงว่า
ในการบริหารจัดการจะมีรายรับรายจ่ายหรืออย่างไรก็ตาม มีรายรับปีละ 12 ล้าน รายจ่ายปีละ
13 ล้าน ก็แล้วแต่ ตรงนั้นเป็นองค์ประกอบในการที่จะบริหารจัดการ แต่เสียดายว่างบประมาณ
จานวน 50 ล้านบาทที่จะโอนให้วันนี้ ถ้าสาธารณสุขจังหวัดหรือส่งเจ้าหน้าที่มาเพื่อรับทราบว่า
วันนี้ อบจ.จะโอนให้ ก็จะเป็นการดีทีเดียว วันนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านประธานที่ให้โอกาสว่า
ได้พิจารณาในส่วนที่จะโอนให้ตรงนี้จริง ๆ วันนี้ที่แปลงนี้โอโซนอากาศจากทะเลจีนใต้มาเจอกันที่
วังน้าเขียว ก็ที่แปลงนี้แหละครับ มาเจอจากอันดามัน อ่าวไทยมาพบกันที่วังน้าเขียวตรงนี้แหละ
ที่ 37 ไร่ วันนี้เพิ่มมูลค่ามหาศาล ผมทราบว่าพอโอนไปแล้วไม่ทราบว่าใครจะไปดาเนินการต่อ
หรือเปล่า ไม่ว่าสาธารณสุข แต่ถ้าโอนไปแล้วใช้ตามวัตถุประสงค์ ที่ผมอภิปรายในวันนี้เพื่อตั้งเป็น
ข้อสังเกตุไว้ว่าวันนี้เราได้โอนไปแล้ว โอนได้เสร็จสิ้นแล้ว ไม่ได้ขัดข้องในการที่จะโอน แต่ด้วยความ
เสียดายอย่างลึก ๆ ว่าถ้าเราได้ไปใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้ ตั้งแต่ปี 55 ที่ สปก.เปลี่ยนจุด นั่นแสดงว่า
ได้มีการโอนกันไปก่อนแล้ว แล้ววันนี้เราเพิ่งมาที่จะเริ่มโอนเรื่องทรั พย์สินเท่านั้นเอง จริง ๆ แล้ว
ที่ดินมั นโอนไปแล้ ว ที่ดิ นมันโอนไปใช้ประโยชน์ในนามของสาธารณสุ ขแล้ว และวันนี้พอโอน
ทรัพย์สินไปให้โดยมติสภาแก้ญัตติ ตราข้อบัญญัติขึ้นมาใหม่ ยกเลิกข้อบัญญัติเดิม ตราข้อบัญญัติ
ขึ้นมาใหม่ เพื่อที่จะดาเนินการในการที่จะโอนทรัพย์สินกับโอนที่ โอนวัสดุ สิ่งปลูกสร้าง
เชิญท่านโกวิทย์ครับ
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา เขตอาเภอบ้านเหลื่อม ท่านประธานดูระเบียบวาระการประชุมหรือเปล่าครับ
มันจบกระบวนการไปแล้วครับ นี่ระเบียบวาระอื่นแล้วครับ

