รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3/2557
วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา (กองช่าง)
***************************
ผู้มาประชุม
1. นายกิติพงศ์
2. นายวิสูตร
3. นายพิเชฎฐ์
4. นายมนัส
5. นายอดุลย์
6. นายธนวัช
7. นางสาวรัชฎา
8. นายนัฏฐชัยฐ์
9. นายวีระวัฒน์
10. นายสมบัติ
11. นายณัฏฐพัชร์
12. นายอัฏฐกร
13. นายศิริพงศ์
14. นายเลิศชัย
15. นายภาณุ
16. ดร.ภูกิจ
17. นายพรชัย
18. นายสถาพร
19. นายสมพร
20. นางสุพัตรา
21. นายชวาล
22. นายไกรวัจน์
23. นายไพฑูรย์
24. นายโกวิทย์
25. นายสมโภชน์
26. นางสาวรมย์ธีรา
27. นายกลวัชร
28. นางอรอนงค์
29. นายชาคริต
30. นายบุญดี
31. นายกรีธาพล

พงศ์สุรเวท
เจริญสันธิ์
ชัยศรี
ศรีบงกช
อยู่ยืน
ธรรมประทีป
ใจกล้า
ธนกนกนนทณ์
มิตรสูงเนิน
กาญจนวัฒนา
อนิวัตกูลชัย
อินทร์ศร
มกรพงศ์
ธนประศาสน์
ยนต์สุข
พันธ์เกษม
อานวยทรัพย์
โชติกลาง
จินตนามณีรัตน์
มากเมือง
พัฒนกาชัย
จุลศิริวัฒนกุล
เพ็ญจันทร์
เลาวัณย์ศิริ
จินตนามณีรัตน์
แปลนดี
อึ้งสวัสดิ์
ธนสุนทรสุทธิ์
ทิศกลาง
วงศ์ไตรรัตน์
วรรณทาป

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 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.สีคิ้ว เขต 1
ส.อบจ.อ.สีคิ้ว เขต 2
ส.อบจ.อ.ปักธงชัย เขต 1
ส.อบจ.อ.ปักธงชัย เขต 2
ส.อบจ.อ.ครบุรี เขต 2
ส.อบจ.อ.โนนสูง เขต 1
ส.อบจ.อ.โนนสูง เขต 2
ส.อบจ.อ.ขามทะเลสอ
ส.อบจ.อ.ขามสะแกแสง
ส.อบจ.อ.คง
ส.อบจ.อ.พระทองคา
ส.อบจ.อ.บ้านเหลื่อม
ส.อบจ.อ.โนนแดง
ส.อบจ.อ.เมืองยาง
ส.อบจ.อ.ชุมพวง
ส.อบจ.อ.ห้วยแถลง
ส.อบจ.อ.เฉลิมพระเกียรติ
ส.อบจ.อ.โชคชัย
ส.อบจ.อ.หนองบุญมาก
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32. นายรักชาติ
33. นายชุณห์
ผู้ลาประชุม
1. นายองอาจ
2. นายสมยศ
3. นายชยุต
4. นายรชฏ
5. นายธวัฒน์
6. นายสาทิช
7. นายพงษ์พันธุ์
8. นายพิชัยศักดิ์
9. นายสมชาย
10. นายสมจิต
11. นางสาวจุฑาสัณห์
12. นายบัวพันธ์
13. นายชยกฤต
14. นายชาญชัย
15. นายวีระชาติ

กิริวัฒนศักดิ์
ศิริชัยคีรีโกศล

ส.อบจ.อ.สูงเนิน
ส.อบจ.อ.วังน้าเขียว

พฤกษ์พนาเวศ
คุณเวียง
พงศ์ธนทรัพย์
ด่านกุล
ศิริปริญญานันต์
บวชสันเทียะ
พันธุ์ศรีนคร
ชัยศรี
ภิญโญ
คิดการ
ตั้งตรีวีระกุล
จันคาวงษ์
ยินดีสุข
ศรีวิพัฒน์
ทุ่งไผ่แหลม

ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 3
ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต 3
ส.อบจ.อ.ครบุรี เขต 1
ส.อบจ.อ.ด่านขุนทด เขต 1
ส.อบจ.อ.ด่านขุนทด 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.สีดา
ส.อบจ.อ.บัวลาย
ส.อบจ.อ.ประทาย
ส.อบจ.อ.ลาทะเมนชัย
ส.อบจ.อ.เทพารักษ์
ส.อบจ.อ.เสิงสาง

ฝ่ายบริหาร
1. ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี
2. นายกิตติ
เชาวน์ดี
3. รศ.ดร.ชาญชัย
อินทรประวัติ
4. นายมานิช
จันทรวราภร
5. นางจินตนา
จันทเมนชัย
6 นายคณะวัฒน์
อังสนานิวัฒน์

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

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางเพลินพิศ
2. นายชนะชัย
3. นางบุญสิตา
4. นายจิรยุทธ
5. น.ส.สริตา
6. นางงามนิจ
7. นายอาราม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สุนทรพุทธศาสน์
ชอบบัว
ขันธะวินะหุ
อาสาเสน
กันตยาสกุล
พลปัถพี
สุวรรณชัยรบ
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8. นายวีระชัย
9. นายไพศาล
10. นางรังสิยา
11. นางวิสาขา
12. นางนงนุช
13. นายวิสุทธิ์
14. น.ส.ใจดาว
15. นางวินญา
16. นางดาราวรรณ
17. นางสุรีรัตน์
18. นางสาวพิฐชญาณ์
19. นางสุวรรณี
20. นางสุพรรณี
21. นายศุภรัตน์
22. นางมาลิน
23. นางรุ่งทิพย์
24. นางภัคธมล
25. นายบรรลือ
26. น.ส.เสาวภา
27. นางชูรัตน์
28. นายกิติศักดิ์
29. นางบุญเลี้ยง
30. นายธนกฤต
31. น.ส.พิชชาภา
32. นายธีระศักดิ์
33. นายยงยุทธ
34. นายศิริ
35. คุณกัญศลักษณ์
36. คุณขวัญชนก
37. นายธนากร
38. คุณณัฐณิชา

ศรีโอษฐ์
สมุทรเผ่าจินดา
นุทกิจ
ราชธา
กาหลง
บุญโนนแต้
จันทร์ทัน
ศรีอุทธา
โฆษิตอัมพรวัฒน์
แนมพลกรัง
รุจิรัตน์ธนชัย
อนันธศิริ
ครุฑธะกะ
คอนงูเหลือม
จันทร์ศรีนวล
จาปีเพ็ชร
กูลฤทธานนท์
แพงพงศ์
สังข์แก้ว
อยู่คงดี
ชายากร
กองเพชร
ตะกา
เตชะบุตรศรี
คาแก้ว
ภักดิ์ธรรมคุณ
อินทร์อร่ามวงษ์
รุ่งสุขประเสริฐ
สุขศรี
เพ็ชรกระโทก
นัยเนตร

ผู้อานวยการกองแผนและงบประมาณ
ผู้อานวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้อานวยการกองกิจการสภา
(แทน) ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
นักบริหารงานทั่วไป
นักบริหารงานทั่วไป
นักบริหารงานทั่วไป
จนท.บริหารงานทั่วไป
จนท.บริหารงานทั่วไป
จนท.บริหารงานทั่วไป
จนท.บริหารงานทั่วไป
จนท.บริหารงานทั่วไป
จนท.บริหารงานทั่วไป
จพง.ธุรการ
จพง.ธุรการ
จนท.ธุรการ
จนท.ธุรการ
จนท.ธุรการ
พนักงานธุรการ
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
ผู้สื่อข่าว KCTV]
นสพ.News Business Korat
นส.นิวส์ธุรกิจ
KCTV
บก.นส.เดอะนิวส์
นสพ.โคราชไฮคลาส
โคราชไฮคราสออนไลน์
วิถีแห่งเมืองข่าวเด็ด
หนังสือพิมพ์ไฮคลาส

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
เลขานุการสภา อบจ.นม. - เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และนาสมาชิกสวดมนต์
- เชิญประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขึ้นปฏิบัติหน้าที่
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ประธานสภา อบจ.นม.

ระเบียบวาระที่ 1

ประธานสภา อบจ.นม.

เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่านผู้บริหารและผู้มีเกียรติทุกท่าน วันนี้เป็นวันประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3/2557
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ข้อสอบถามเพื่อหารือผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เรื่องยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและ
ประชาชน อ้าเภอวังน้้าเขียว พ.ศ.2557
ในเอกสารประกอบที่แจกให้ท่านสมาชิกทุกท่าน มีเอกสารเป็นหนังสือลงวันที่ 8 เมษายน 2557 ที่ นม
51002/81 เพื่อหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดมีด้วยกัน 3 ประเด็น ประเด็นที่ 1 อบจ.จะขอยกเลิก
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุและประชาชน อาเภอวังน้าเขียว ประจาปี 2557 ซึ่งเป็นส่วนที่ 3 ของข้อบัญญัติได้
หรือไม่ ประเด็นที่ 2 หากสามารถตราข้อบัญญัติเพื่อยกเลิกข้อบัญญัติของ อบจ.งบประมาณรายจ่าย
เฉพาะการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ในการพิจารณาดังกล่าวที่ประชุมจะต้องดาเนินการพิจารณาโดย
อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 45 วรรคหนึ่งและวรรคสอง หรือไม่ อย่างไร ประเด็นที่ 3 งบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการที่ตั้งไว้ในส่วนของข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ
รายจ่ายดังกล่าวนั้นเป็นอันตกไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่ว นท้ องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไ ขเพิ่ มเติมถึง (ฉบั บที่ 3) พ.ศ.2543 ใช่ หรือไม่ ซึ่งประเด็ น
ดังกล่าวสภาได้หารือฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ สานักปลัด โดยมีความเห็นว่าข้อบัญญัติดังกล่าวและ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ.2543 มิ ไ ด้ บั ญ ญั ติ ใ ห้ ส ามารถยกเลิ ก หรื อ เพิ ก ถอน ข้ อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายได้ แต่ อย่ างใด สภาองค์การบริหารส่ วนจัง หวัด นครราชสีม าจึง ไม่ มีอานาจออก
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชน อาเภอวัง
น้าเขียว พ.ศ.2557 ได้ เนื่องจากไม่มีกฎหมายให้อานาจไว้ สาหรับในกรณีที่ภารกิจของศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตได้สิ้นสุดลงแล้ว (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557) เป็นเหตุให้งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชน อาเภอวังน้าเขียว พ.ศ.2557 ที่ได้ตั้งงบประมาณไว้แล้ว
ไม่สามารถดาเนินการต่อไปได้อีก ในการบริหารงบประมาณ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ได้
กาหนดวิธีการ/ขั้นตอนการปฏิบัติ ซึ่งหากมีความจาเป็นต้องปรับแผน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน คุณภาพการให้บริการ พัฒนาบุคลากร พัฒนาเทคโนโลยี หรือสนับสนุนการบริหารงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาก็สามารถดาเนินการโอนงบประมาณรายจ่าย
ดังกล่าวได้ตามหลักเกณฑ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 26 และข้อ 27 หรือหากในกรณีที่
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชน อาเภอวังน้าเขียว พ.ศ.
2557 ที่ตั้งไว้ แต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมายังไม่ได้ดาเนินการหรือดาเนินการแล้วมีเงิ น
เหลือ เมื่อครบระยะเวลาเงินดังกล่าวย่อมตกเป็นเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
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ที่ประชุม

ประธานสภา อบจ.นม.

นายกิตติ เชาวน์ดี

รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2547 ข้อ 5(24) ดังนั้น จึงต้องมีการหารือเพื่อให้เกิดความชัดเจนในประเด็นดังกล่าว เพื่อที่ฝ่าย
บริหารสามารถดาเนินการได้ต่อไป ที่สาคัญที่สุดคือเพื่อให้สภาได้ทาในสิ่งที่ถูกต้องและมีหนังสือยืนยันมา
ฉะนั้น ในเรื่องนี้จะไปสอดคล้องกับในข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อที่ 40 “ให้ประธานสภาท้องถิ่น
บรรจุญัตติที่เสนอมา เข้าระเบียบวาระการประชุ มสภาท้องถิ่นภายในกาหนดเวลาอันสมควรในสมัย
ประชุมนั้น กรณีที่มีเหตุจาเป็นไม่สามารถบรรจุญัตติเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่นตามวรรค
หนึ่งได้ ให้บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมในสมัยประชุมถัดไป และให้แจ้งเหตุจาเป็นนั้นต่อสภา
ท้องถิ่นในสมัยประชุมนั้น ญัตติที่บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมแล้ว หากสภาท้องถิ่นไม่ได้พิจารณา
ในสมัยประชุมนั้นหรือพิจารณาไม่แล้วเสร็จให้เป็นอันตกไป เว้นแต่ญัตตินั้นเป็นญัตติร่างข้อบัญญัติให้
บรรจุในระเบียบวาระการประชุมในสมัยประชุมถัดไป” ซึ่งในประเด็นข้อที่ 40 คือ เราบรรจุไว้ สภามีมติ
ให้เลื่อน เราให้เลื่อน เราก็รอคาตอบจากจังหวัดก่อนว่าเป็นประเด็นอย่างไร ก็ถือว่าญัตตินี้ไม่ตก เพียงแต่
เลื่อนและรอคาตอบ และนากลับมาพิจารณาใหม่ในการประชุมครั้งต่อไป ขอให้ที่ประชุมได้รับทราบ
- รับทราบ 1.2 อบจ.กระบี่ จั ด อบรมสั ม มนาโครงการปฏิรูป ท้ อ งถิ่ น กระจายอ้า นาจสู่ จั ง หวั ด จั ด การตนเอง
ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2557
โดย อบจ.จังหวัดกระบี่เป็นเจ้าภาพที่รับมอบหมายจากสมาคม อบจ.แห่งประเทศไทยให้ขับเคลื่อนใน
การจัดประชุม โดยเชิญกลุ่มเป้าหมายคือคณะผู้บริหาร สมาชิกฯ ข้าราชการและพนักงานของ อบจ.ทั่ว
ประเทศ เข้าอบรมระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2557 ที่จังหวัดกระบี่ โดยจังหวัดกระบี่เป็นเจ้าภาพ
วันที่ 6 ที่โรงแรมพีช ลากูน่า รีสอร์ท ท่านนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่ง ประเทศไทยเป็น
ผู้ต้อนรับ และวันที่ 7 มีการสัมมนา การปฏิรูปท้องถิ่นกระจายอานาจสู่จังหวัดจัดการตนเอง ซึ่งเป็น
ประเด็นที่เกิดความสนใจในปัจจุบัน มีนายก อบจ.กระบี่ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ประธานเปิดการอบรม
เป็นท่านชัยมงคล ไชยรบ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่ งประเทศไทย บรรยายพิเศษ
และมีการเสวนาการปฏิรูปด้านการพัฒนาท้องถิ่น การปฏิรูปท้องถิ่น กระจายอานาจสู่จังหวัดจัดการ
ตนเอง โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มี ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต ศ.ดร.บรรเจิด สิงคเนติ ดาเนินการเสวนา โดย
นายชาตรี อยู่ประเสริฐ เลขาธิการสมาคมฯ มีการแถลงข่าว การบรรยายการพัฒนารายได้ท้องถิ่น โดย
ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ มีการสัมมนากลุ่มย่อย มีงานเลี้ยงรับรองของ อบจ.จังหวัดกระบี่ และวันที่ 8
พฤษภาคม 2557 เดินทางกลับหลังจากรับประทานอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้ว สมาชิกท่านใดที่จะไป
ร่วมกิจกรรมเรื่องนี้ฝ่ายบริหารได้ตอบรับอยู่แล้ว ขอเชิญสมาชิกฯได้แจ้งความจานง ก็อยากให้ไปโดย
พร้อมเพรียงกันเพราะครั้งที่แล้วเราไปที่สกลนคร ครั้งนี้ก็หมุนเวียนไปที่จังหวัดกระบี่เป็นเจ้าภาพ และ
จังหวัดกระบี่ก็น่าสนใจ น่าไปดู โดยเฉพาะ อบจ.เขามีการจัดเก็บรายได้ของเขาเอง ก่อนที่เราทาศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตวังน้าเขียว กระบี่เขาทาก่อนที่เขามีรายได้ในเรื่องนี้ อบจ.เขาก็สวย อยู่ริมชายหาด
ทะเล เราจะได้ไปดูเพื่อมาเป็นข้อเสนอให้กับท่านนายกในการพิจารณาจัดสร้างอาคารที่ทาการ อบจ.แห่ง
ใหม่ ขอเชิญชวนท่านสมาชิกฯ ทุกท่าน ได้ไปร่วมกันแจ้งความจานงได้ที่กองกิจการสภา เราจะได้แจ้ง
กลับไปในการดาเนินการ ท่านนายกฯ มีอะไรเพิ่มเติมเชิญครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายกิตติ เชาวน์ดี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ขอนาเรียนท่านประธานสภาฯและท่านสมาชิกฯ ช่วงนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
เหมือน พ.ศ.2538 อีกรอบหนึ่ง ในอดีตเราเคยอยากให้มีฝ่ายบริหารเป็นของตนเอง วันนี้เราได้ฝ่าย
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บริหารเป็นของตนเองแล้ว วันนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอีกรอบหนึ่งว่าการปกครองการดูแลตนเองของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งผมเชื่อว่าจะมีผลกระทบในทางที่ดีกับจังหวัด และทางที่ดีกับเพื่อนสมาชิก
ทุกท่าน เรียนเชิญเพื่อนสมาชิกฯ ทุกท่านได้ช่วยไปฟัง ช่วยไปดูว่าทิศทางการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันของ
ประเทศเรา การเปลี่ยนแปลงการปกครองท้องถิ่น ในทางที่ดีขึ้น บทบาทหน้าที่เราสูงขึ้น เราสามารถ
จัดหารายได้ของเราเอง สามารถคิด สามารถทาทุกอย่างได้ด้วยตัวเราเอง ผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็น
ประโยชน์ กั บ เพื่ อ นสมาชิ ก ฯ และเป็ น ประโยชน์ กั บ พี่ น้ อ งประชาชนทุ ก ท่ า น ขอให้ ไ ปด้ ว ยกั น
เยอะ ๆ ขอบคุณครับ
ที่ประชุม
- รับทราบ 1.3 นายสุพจ ธรรมประทีป ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 4 ขอมีบัตรประจ้าตัวเจ้าหน้าที่ของ
รัฐใหม่ เนื่องจากเปลี่ยนชื่อตัว เป็น “นายธนวัช”
ประธานสภา อบจ.นม. ท่านสมาชิกฯของเราได้เปลี่ยนแปลงชื่อ ท่านสุพจ ธรรมประทีป เมื่อก่อนท่านชื่อประพจน์ เปลี่ยนเป็น
สุพจ ธรรมประทีป ทาให้ท่านไม่มีการสอบตกนะครับ อยู่เขต 4 ตอนนี้ก็เปลี่ยนชื่อใหม่ ขอมีบัตรใหม่
เป็นชื่อ ธนวัช ขอเชิญท่านสมาชิกฯ ธนวัช รายงานตัวครับ
นายธนวัช ธรรมประทีป เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายธนวัช ธรรมประทีป สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ.เมือง เขต 4 ตั้งแต่ปี 39 ที่อยู่ในสภาฯ แห่งนี้มา ก็เพิ่งเห็นมีท่าน
ประธานสภาฯ ท่านนี้แหละครับที่ละเอียดที่สุด ยิ่งกว่าตาข่าย กรองกันถี่ ตามจันทรคติที่มันหมุนเวียน
เปลี่ยนไป เพราะท่านประธานสภาฯ ก็เป็นคนธรรมะอยู่แล้ว ก็ขอเรียนว่าธนวัช ธรรมประทีปครับ ขอบคุณครับ
ที่ประชุม
- รับทราบ 1.4 ขอเชิญรดน้้าขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญรดน้าขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา วันนี้เขาขอเชิญเรามาในเวลา 15.00 น. แต่ของ
เราเวลา 14.00 น. รดน้าดาหัวขอพรท่านนายกฯ เราประชุมเสร็จเที่ยง มีทานอาหารกันที่ อบจ. บ่าย ๆ
ก็รอเสวนากันและรดน้าดาหัวขอพรท่านนายกฯ เพื่อ ให้ท่านนายกฯ สุขภาพแข็งแรงและเป็นผู้นาเรา
ต่อไป ตอนบ่ายสอง สมาชิกฯ ที่มีภารกิจอย่าเพิ่งกลับนะครับ รดน้าดาหัวขอพรท่านนายกฯ เสร็จก่อน
แล้วค่อยกลับ ท่านนายกฯ มีสมาชิกฯบางท่านบอกว่าภารกิจในพืน้ ทีเ่ ยอะ เป็นสักบ่ายโมงครึ่งได้หรือไม่ครับ เพื่อให้ท่าน
นายกฯ ได้ขยับ ได้นะครับ งั้นเป็นบ่ายโมงครึ่ง ท่านนายกฯ จะขยับมาเป็นบ่ายโมงครึ่งในการรดน้าดาหัวขอพรท่านนายกฯ
ที่ประชุม
-รับทราบระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 3

ญัตติ เรื่องขออนุมตั ิโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2557
- โอนลด
จ้านวน 5 โครงการ
เป็นเงินทั้งสิ้น 7,033,000 บาท
- โอนเพิ่ม
จ้านวน 7 โครงการ
เป็นเงินทั้งสิ้น 7,033,000 บาท
ประธานสภา อบจ.นม. เชิญฝ่ายบริหารครับ
นายกิตติ เชาวน์ดี
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวันครราชสีมา และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หลักการ เพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ในการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตาม
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ประธานสภา อบจ.นม.
นายวีระชัย ศรีโอษฐ์

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เหตุผล
ด้ ว ยได้ รับ คาร้องจากหน่ ว ยงานราชการสั ง กัด องค์การบริหารส่ ว นจั ง หวั ด นครราชสี ม า ว่ า มี ค วาม
จาเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ดังนี้ รายการโอนลด 1.
กองช่าง จานวน 4 โครงการ งบประมาณ 5,633,000 บาท 2.สานักปลัด จานวน 1 โครงการ
งบประมาณ 1,400,000 บาท รวมทั้งสิ้น จานวน 5 โครงการ งบประมาณ 7,033,000 บาท
รายการโอนเพิ่ม 1.กองช่าง จานวน 7 โครงการ งบประมาณ 7,033,000 บาท รวมทั้งสิ้น จานวน 7
โครงการ งบประมาณ 7,033,000 บาท ระเบียบวิธีปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2,3 พ.ศ.2543
หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงิน งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 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
ผู้อานวยการกองแผนและงบประมาณจึงขอเรียนชี้แจงรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา
ดังต่อไปนี้ รายการโอนลดมีทั้งหมด 5 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 7,033,000 บาท ซึ่ง
ประกอบไปด้วย 1.โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติค บ้านแปะ ม.8
ต.สีมุม เชื่อมเขต ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา งบประมาณ 2,000,000 บาท 2.โครงการ
ก่อสร้างวางท่อประปา บ้านหนองขอน ม.11-บ้านหนองเป็ดน้า ม.9 ต.โคกกรวด เชื่อมบ้านหัวสิบ
ม.3 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา งบประมาณ 1,750,000 บาท 3.โครงการขุดลอกสระ
น้ าโรงพยาบาลเฉลิ มพระเกียรติ ต.ท่ าช้ าง อ.เฉลิ มพระเกียรติ จ.นครราชสี มา งบประมาณ
1,000,000 บาท 4.โครงการขุดลอกบึ งโตนด บ้านโตนด ม.10 ต.หนองระเวี ยง อ.เมือง จ.
นครราชสีมา งบประมาณ 883,000 บาท 5.โครงการฝึกอบรมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/จัด
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพประชาชนทั่วไป ผู้นาชุมชน กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ด้านต่างๆ ของจังหวัด
นครราชสีมา งบประมาณ 1,400,000 บาท รายการโอนเพิ่มมีทั้งหมด 7 โครงการ เป็นเงิน
งบประมาณทั้งสิ้น 7,033,000 บาท ซึ่งประกอบไปด้วย 1.โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลาด
ยางแบบแอสฟัลท์ติคคอนกรีต บ้านแปะ ม.8 ต.สีมุม เชื่อมเขต ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
งบประมาณ 1,000,000 บาท 2.โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอลฟัลท์ติค
(สายยุ ทธศาสตร์ ) สายทางขามทะเลสอ – โคกกรวด – บ้ า นใหม่ อ.เมื อง จ.นครราชสี ม า
งบประมาณ 1,200,000 บาท 3.โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติค
บ้านโป่งแมลงวัน ม.5 ต.โคกกรวด อ.เมือง เชื่อมทางหลวงชนบท(สายราชสีมา-หนองปลิง)
จ.นครราชสีมา งบประมาณ 1,550,000 บาท 4.โครงการขุดลอกสระน้าบ้านพิมาน ม.5 ต.ท่า
ช้าง เชื่อม ต.ช้างทอง อ.เฉลิมพระเกียรติ งบประมาณ 1,300,000 บาท 5.โครงการขุดลอกลา
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ประธานสภา อบจ.นม.

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 4

ระเบีบวาระที่ 5

ห้วยยาง ต.บ้านใหม่ เชื่อม ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา งบประมาณ 1,000,000 บาท
6.โครงการซ่อมสร้างอาคารศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจา
อ.แก้งสนามนาง งบประมาณ 100,000 บาท 7.โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลาดยางแบบ
แอสฟัลท์ติคคอนกรีต(ถนน อบจ.นม. สาย ต.หนองบัวศาลา เชี่อม ต.หนองระเวียง) อ.เมือง
จ.นครราชสีมา งบประมาณ 883,000 บาท เพื่อโปรดพิจารณาครับ
มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ขณะนี้องค์ประชุม 33 ท่าน
สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โอนลด
5 โครงการ งบประมาณ 7,033,000 บาท โอนเพิ่ม 7 โครงการ งบประมาณ 7,033,000
บาท ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ โปรดยกมือครับ อนุมัติ 29 เสียง ไม่อนุมัติ –ไม่มี- งดออกเสียง
4 เสียง
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 โอนลด 5 โครงการ งบประมาณ 7,033,000 บาท โอนเพิ่ ม 7 โครงการ
งบประมาณ 7,033,000 บาท ด้วยมติอนุมัติ 29 เสียง ไม่อนุมัติ –ไม่ม-ี งดออกเสียง
4 เสียง
กระทู้ถาม (ไม่มี)
- ไม่มี

-

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
12.1 แจ้งปัญหาความเดือดร้อน/งานกิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นของราษฎรในพื้นที่
- ไม่มี
-

เลิกประชุมเวลา 11.30 น.

(ลงชื่อ)
ผู้ถอดรายงานการประชุม
(นางดาราวรรณ โฆษิตอัมพรวัฒน์)
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป 6 ว

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายมนัส ศรีบงกช)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3/2557
วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา (กองช่าง)
***************************
ผู้มาประชุม
1. นายกิติพงศ์
2. นายวิสูตร
3. นายพิเชฎฐ์
4. นายมนัส
5. นายอดุลย์
6. นายธนวัช
7. นางสาวรัชฎา
8. นายนัฏฐชัยฐ์
9. นายวีระวัฒน์
10. นายสมบัติ
11. นายณัฏฐพัชร์
12. นายอัฏฐกร
13. นายศิริพงศ์
14. นายเลิศชัย
15. นายภาณุ
16. ดร.ภูกิจ
17. นายพรชัย
18. นายสถาพร
19. นายสมพร
20. นางสุพัตรา
21. นายชวาล
22. นายไกรวัจน์
23. นายไพฑูรย์
24. นายโกวิทย์
25. นายสมโภชน์
26. นางสาวรมย์ธีรา
27. นายกลวัชร
28. นางอรอนงค์
29. นายชาคริต
30. นายบุญดี
31. นายกรีธาพล

พงศ์สุรเวท
เจริญสันธิ์
ชัยศรี
ศรีบงกช
อยู่ยืน
ธรรมประทีป
ใจกล้า
ธนกนกนนทณ์
มิตรสูงเนิน
กาญจนวัฒนา
อนิวัตกูลชัย
อินทร์ศร
มกรพงศ์
ธนประศาสน์
ยนต์สุข
พันธ์เกษม
อานวยทรัพย์
โชติกลาง
จินตนามณีรัตน์
มากเมือง
พัฒนกาชัย
จุลศิริวัฒนกุล
เพ็ญจันทร์
เลาวัณย์ศิริ
จินตนามณีรัตน์
แปลนดี
อึ้งสวัสดิ์
ธนสุนทรสุทธิ์
ทิศกลาง
วงศ์ไตรรัตน์
วรรณทาป

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 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.สีคิ้ว เขต 1
ส.อบจ.อ.สีคิ้ว เขต 2
ส.อบจ.อ.ปักธงชัย เขต 1
ส.อบจ.อ.ปักธงชัย เขต 2
ส.อบจ.อ.ครบุรี เขต 2
ส.อบจ.อ.โนนสูง เขต 1
ส.อบจ.อ.โนนสูง เขต 2
ส.อบจ.อ.ขามทะเลสอ
ส.อบจ.อ.ขามสะแกแสง
ส.อบจ.อ.คง
ส.อบจ.อ.พระทองคา
ส.อบจ.อ.บ้านเหลื่อม
ส.อบจ.อ.โนนแดง
ส.อบจ.อ.เมืองยาง
ส.อบจ.อ.ชุมพวง
ส.อบจ.อ.ห้วยแถลง
ส.อบจ.อ.เฉลิมพระเกียรติ
ส.อบจ.อ.โชคชัย
ส.อบจ.อ.หนองบุญมาก
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32. นายรักชาติ
33. นายชุณห์
ผู้ลาประชุม
1. นายองอาจ
2. นายสมยศ
3. นายชยุต
4. นายรชฏ
5. นายธวัฒน์
6. นายสาทิช
7. นายพงษ์พันธุ์
8. นายพิชัยศักดิ์
9. นายสมชาย
10. นายสมจิต
11. นางสาวจุฑาสัณห์
12. นายบัวพันธ์
13. นายชยกฤต
14. นายชาญชัย
15. นายวีระชาติ

กิริวัฒนศักดิ์
ศิริชัยคีรีโกศล

ส.อบจ.อ.สูงเนิน
ส.อบจ.อ.วังน้าเขียว

พฤกษ์พนาเวศ
คุณเวียง
พงศ์ธนทรัพย์
ด่านกุล
ศิริปริญญานันต์
บวชสันเทียะ
พันธุ์ศรีนคร
ชัยศรี
ภิญโญ
คิดการ
ตั้งตรีวีระกุล
จันคาวงษ์
ยินดีสุข
ศรีวิพัฒน์
ทุ่งไผ่แหลม

ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 3
ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต 3
ส.อบจ.อ.ครบุรี เขต 1
ส.อบจ.อ.ด่านขุนทด เขต 1
ส.อบจ.อ.ด่านขุนทด 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.สีดา
ส.อบจ.อ.บัวลาย
ส.อบจ.อ.ประทาย
ส.อบจ.อ.ลาทะเมนชัย
ส.อบจ.อ.เทพารักษ์
ส.อบจ.อ.เสิงสาง

ฝ่ายบริหาร
1. ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี
2. นายกิตติ
เชาวน์ดี
3. รศ.ดร.ชาญชัย
อินทรประวัติ
4. นายมานิช
จันทรวราภร
5. นางจินตนา
จันทเมนชัย
6 นายคณะวัฒน์
อังสนานิวัฒน์

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

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางเพลินพิศ
2. นายชนะชัย
3. นางบุญสิตา
4. นายจิรยุทธ
5. น.ส.สริตา
6. นางงามนิจ
7. นายอาราม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สุนทรพุทธศาสน์
ชอบบัว
ขันธะวินะหุ
อาสาเสน
กันตยาสกุล
พลปัถพี
สุวรรณชัยรบ
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8. นายวีระชัย
9. นายไพศาล
10. นางรังสิยา
11. นางวิสาขา
12. นางนงนุช
13. นายวิสุทธิ์
14. น.ส.ใจดาว
15. นางวินญา
16. นางดาราวรรณ
17. นางสุรีรัตน์
18. นางสาวพิฐชญาณ์
19. นางสุวรรณี
20. นางสุพรรณี
21. นายศุภรัตน์
22. นางมาลิน
23. นางรุ่งทิพย์
24. นางภัคธมล
25. นายบรรลือ
26. น.ส.เสาวภา
27. นางชูรัตน์
28. นายกิติศักดิ์
29. นางบุญเลี้ยง
30. นายธนกฤต
31. น.ส.พิชชาภา
32. นายธีระศักดิ์
33. นายยงยุทธ
34. นายศิริ
35. คุณกัญศลักษณ์
36. คุณขวัญชนก
37. นายธนากร
38. คุณณัฐณิชา

ศรีโอษฐ์
สมุทรเผ่าจินดา
นุทกิจ
ราชธา
กาหลง
บุญโนนแต้
จันทร์ทัน
ศรีอุทธา
โฆษิตอัมพรวัฒน์
แนมพลกรัง
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เลขานุการสภา อบจ.นม. - เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และนาสมาชิกสวดมนต์
- เชิญประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขึ้นปฏิบัติหน้าที่

๔

ประธานสภา อบจ.นม.

ระเบียบวาระที่ 1

ประธานสภา อบจ.นม.

เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่านผู้บริหารและผู้มีเกียรติทุกท่าน วันนี้เป็นวันประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3/2557
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ข้อสอบถามเพื่อหารือผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เรื่องยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและ
ประชาชน อ้าเภอวังน้้าเขียว พ.ศ.2557
ในเอกสารประกอบที่แจกให้ท่านสมาชิกทุกท่าน มีเอกสารเป็นหนังสือลงวันที่ 8 เมษายน 2557 ที่ นม
51002/81 เพื่อหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดมีด้วยกัน 3 ประเด็น ประเด็นที่ 1 อบจ.จะขอยกเลิก
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุและประชาชน อาเภอวังน้าเขียว ประจาปี 2557 ซึ่งเป็นส่วนที่ 3 ของข้อบัญญัติได้
หรือไม่ ประเด็นที่ 2 หากสามารถตราข้อบัญญัติเพื่อยกเลิกข้อบัญญัติของ อบจ.งบประมาณรายจ่าย
เฉพาะการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ในการพิจารณาดังกล่าวที่ประชุมจะต้องดาเนินการพิจารณาโดย
อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 45 วรรคหนึ่งและวรรคสอง หรือไม่ อย่างไร ประเด็นที่ 3 งบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการที่ตั้งไว้ในส่วนของข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ
รายจ่ายดังกล่าวนั้นเป็นอันตกไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่ว นท้ องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไ ขเพิ่ มเติมถึง (ฉบั บที่ 3) พ.ศ.2543 ใช่ หรือไม่ ซึ่งประเด็ น
ดังกล่าวสภาได้หารือฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ สานักปลัด โดยมีความเห็นว่าข้อบัญญัติดังกล่าวและ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ.2543 มิ ไ ด้ บั ญ ญั ติ ใ ห้ ส ามารถยกเลิ ก หรื อ เพิ ก ถอน ข้ อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายได้ แต่ อย่ างใด สภาองค์การบริหารส่ วนจัง หวัด นครราชสีม าจึง ไม่ มีอานาจออก
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชน อาเภอวัง
น้าเขียว พ.ศ.2557 ได้ เนื่องจากไม่มีกฎหมายให้อานาจไว้ สาหรับในกรณีที่ภารกิจของศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตได้สิ้นสุดลงแล้ว (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557) เป็นเหตุให้งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชน อาเภอวังน้าเขียว พ.ศ.2557 ที่ได้ตั้งงบประมาณไว้แล้ว
ไม่สามารถดาเนินการต่อไปได้อีก ในการบริหารงบประมาณ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ได้
กาหนดวิธีการ/ขั้นตอนการปฏิบัติ ซึ่งหากมีความจาเป็นต้องปรับแผน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน คุณภาพการให้บริการ พัฒนาบุคลากร พัฒนาเทคโนโลยี หรือสนับสนุนการบริหารงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาก็สามารถดาเนินการโอนงบประมาณรายจ่าย
ดังกล่าวได้ตามหลักเกณฑ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 26 และข้อ 27 หรือหากในกรณีที่
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชน อาเภอวังน้าเขียว พ.ศ.
2557 ที่ตั้งไว้ แต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมายังไม่ได้ดาเนินการหรือดาเนินการแล้วมีเงิ น
เหลือ เมื่อครบระยะเวลาเงินดังกล่าวย่อมตกเป็นเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
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นายกิตติ เชาวน์ดี

รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2547 ข้อ 5(24) ดังนั้น จึงต้องมีการหารือเพื่อให้เกิดความชัดเจนในประเด็นดังกล่าว เพื่อที่ฝ่าย
บริหารสามารถดาเนินการได้ต่อไป ที่สาคัญที่สุดคือเพื่อให้สภาได้ทาในสิ่งที่ถูกต้องและมีหนังสือยืนยันมา
ฉะนั้น ในเรื่องนี้จะไปสอดคล้องกับในข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อที่ 40 “ให้ประธานสภาท้องถิ่น
บรรจุญัตติที่เสนอมา เข้าระเบียบวาระการประชุ มสภาท้องถิ่นภายในกาหนดเวลาอันสมควรในสมัย
ประชุมนั้น กรณีที่มีเหตุจาเป็นไม่สามารถบรรจุญัตติเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่นตามวรรค
หนึ่งได้ ให้บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมในสมัยประชุมถัดไป และให้แจ้งเหตุจาเป็นนั้นต่อสภา
ท้องถิ่นในสมัยประชุมนั้น ญัตติที่บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมแล้ว หากสภาท้องถิ่นไม่ได้พิจารณา
ในสมัยประชุมนั้นหรือพิจารณาไม่แล้วเสร็จให้เป็นอันตกไป เว้นแต่ญัตตินั้นเป็นญัตติร่างข้อบัญญัติให้
บรรจุในระเบียบวาระการประชุมในสมัยประชุมถัดไป” ซึ่งในประเด็นข้อที่ 40 คือ เราบรรจุไว้ สภามีมติ
ให้เลื่อน เราให้เลื่อน เราก็รอคาตอบจากจังหวัดก่อนว่าเป็นประเด็นอย่างไร ก็ถือว่าญัตตินี้ไม่ตก เพียงแต่
เลื่อนและรอคาตอบ และนากลับมาพิจารณาใหม่ในการประชุมครั้งต่อไป ขอให้ที่ประชุมได้รับทราบ
- รับทราบ 1.2 อบจ.กระบี่ จั ด อบรมสั ม มนาโครงการปฏิรูป ท้ อ งถิ่ น กระจายอ้า นาจสู่ จั ง หวั ด จั ด การตนเอง
ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2557
โดย อบจ.จังหวัดกระบี่เป็นเจ้าภาพที่รับมอบหมายจากสมาคม อบจ.แห่งประเทศไทยให้ขับเคลื่อนใน
การจัดประชุม โดยเชิญกลุ่มเป้าหมายคือคณะผู้บริหาร สมาชิกฯ ข้าราชการและพนักงานของ อบจ.ทั่ว
ประเทศ เข้าอบรมระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2557 ที่จังหวัดกระบี่ โดยจังหวัดกระบี่เป็นเจ้าภาพ
วันที่ 6 ที่โรงแรมพีช ลากูน่า รีสอร์ท ท่านนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่ง ประเทศไทยเป็น
ผู้ต้อนรับ และวันที่ 7 มีการสัมมนา การปฏิรูปท้องถิ่นกระจายอานาจสู่จังหวัดจัดการตนเอง ซึ่งเป็น
ประเด็นที่เกิดความสนใจในปัจจุบัน มีนายก อบจ.กระบี่ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ประธานเปิดการอบรม
เป็นท่านชัยมงคล ไชยรบ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่ งประเทศไทย บรรยายพิเศษ
และมีการเสวนาการปฏิรูปด้านการพัฒนาท้องถิ่น การปฏิรูปท้องถิ่น กระจายอานาจสู่จังหวัดจัดการ
ตนเอง โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มี ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต ศ.ดร.บรรเจิด สิงคเนติ ดาเนินการเสวนา โดย
นายชาตรี อยู่ประเสริฐ เลขาธิการสมาคมฯ มีการแถลงข่าว การบรรยายการพัฒนารายได้ท้องถิ่น โดย
ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ มีการสัมมนากลุ่มย่อย มีงานเลี้ยงรับรองของ อบจ.จังหวัดกระบี่ และวันที่ 8
พฤษภาคม 2557 เดินทางกลับหลังจากรับประทานอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้ว สมาชิกท่านใดที่จะไป
ร่วมกิจกรรมเรื่องนี้ฝ่ายบริหารได้ตอบรับอยู่แล้ว ขอเชิญสมาชิกฯได้แจ้งความจานง ก็อยากให้ไปโดย
พร้อมเพรียงกันเพราะครั้งที่แล้วเราไปที่สกลนคร ครั้งนี้ก็หมุนเวียนไปที่จังหวัดกระบี่เป็นเจ้าภาพ และ
จังหวัดกระบี่ก็น่าสนใจ น่าไปดู โดยเฉพาะ อบจ.เขามีการจัดเก็บรายได้ของเขาเอง ก่อนที่เราทาศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตวังน้าเขียว กระบี่เขาทาก่อนที่เขามีรายได้ในเรื่องนี้ อบจ.เขาก็สวย อยู่ริมชายหาด
ทะเล เราจะได้ไปดูเพื่อมาเป็นข้อเสนอให้กับท่านนายกในการพิจารณาจัดสร้างอาคารที่ทาการ อบจ.แห่ง
ใหม่ ขอเชิญชวนท่านสมาชิกฯ ทุกท่าน ได้ไปร่วมกันแจ้งความจานงได้ที่กองกิจการสภา เราจะได้แจ้ง
กลับไปในการดาเนินการ ท่านนายกฯ มีอะไรเพิ่มเติมเชิญครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายกิตติ เชาวน์ดี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ขอนาเรียนท่านประธานสภาฯและท่านสมาชิกฯ ช่วงนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
เหมือน พ.ศ.2538 อีกรอบหนึ่ง ในอดีตเราเคยอยากให้มีฝ่ายบริหารเป็นของตนเอง วันนี้เราได้ฝ่าย

๖

บริหารเป็นของตนเองแล้ว วันนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอีกรอบหนึ่งว่าการปกครองการดูแลตนเองของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งผมเชื่อว่าจะมีผลกระทบในทางที่ดีกับจังหวัด และทางที่ดีกับเพื่อนสมาชิก
ทุกท่าน เรียนเชิญเพื่อนสมาชิกฯ ทุกท่านได้ช่วยไปฟัง ช่วยไปดูว่าทิศทางการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันของ
ประเทศเรา การเปลี่ยนแปลงการปกครองท้องถิ่น ในทางที่ดีขึ้น บทบาทหน้าที่เราสูงขึ้น เราสามารถ
จัดหารายได้ของเราเอง สามารถคิด สามารถทาทุกอย่างได้ด้วยตัวเราเอง ผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็น
ประโยชน์ กั บ เพื่ อ นสมาชิ ก ฯ และเป็ น ประโยชน์ กั บ พี่ น้ อ งประชาชนทุ ก ท่ า น ขอให้ ไ ปด้ ว ยกั น
เยอะ ๆ ขอบคุณครับ
ที่ประชุม
- รับทราบ 1.3 นายสุพจ ธรรมประทีป ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 4 ขอมีบัตรประจ้าตัวเจ้าหน้าที่ของ
รัฐใหม่ เนื่องจากเปลี่ยนชื่อตัว เป็น “นายธนวัช”
ประธานสภา อบจ.นม. ท่านสมาชิกฯของเราได้เปลี่ยนแปลงชื่อ ท่านสุพจ ธรรมประทีป เมื่อก่อนท่านชื่อประพจน์ เปลี่ยนเป็น
สุพจ ธรรมประทีป ทาให้ท่านไม่มีการสอบตกนะครับ อยู่เขต 4 ตอนนี้ก็เปลี่ยนชื่อใหม่ ขอมีบัตรใหม่
เป็นชื่อ ธนวัช ขอเชิญท่านสมาชิกฯ ธนวัช รายงานตัวครับ
นายธนวัช ธรรมประทีป เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายธนวัช ธรรมประทีป สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ.เมือง เขต 4 ตั้งแต่ปี 39 ที่อยู่ในสภาฯ แห่งนี้มา ก็เพิ่งเห็นมีท่าน
ประธานสภาฯ ท่านนี้แหละครับที่ละเอียดที่สุด ยิ่งกว่าตาข่าย กรองกันถี่ ตามจันทรคติที่มันหมุนเวียน
เปลี่ยนไป เพราะท่านประธานสภาฯ ก็เป็นคนธรรมะอยู่แล้ว ก็ขอเรียนว่าธนวัช ธรรมประทีปครับ ขอบคุณครับ
ที่ประชุม
- รับทราบ 1.4 ขอเชิญรดน้้าขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญรดน้าขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา วันนี้เขาขอเชิญเรามาในเวลา 15.00 น. แต่ของ
เราเวลา 14.00 น. รดน้าดาหัวขอพรท่านนายกฯ เราประชุมเสร็จเที่ยง มีทานอาหารกันที่ อบจ. บ่าย ๆ
ก็รอเสวนากันและรดน้าดาหัวขอพรท่านนายกฯ เพื่อ ให้ท่านนายกฯ สุขภาพแข็งแรงและเป็นผู้นาเรา
ต่อไป ตอนบ่ายสอง สมาชิกฯ ที่มีภารกิจอย่าเพิ่งกลับนะครับ รดน้าดาหัวขอพรท่านนายกฯ เสร็จก่อน
แล้วค่อยกลับ ท่านนายกฯ มีสมาชิกฯบางท่านบอกว่าภารกิจในพืน้ ทีเ่ ยอะ เป็นสักบ่ายโมงครึ่งได้หรือไม่ครับ เพื่อให้ท่าน
นายกฯ ได้ขยับ ได้นะครับ งั้นเป็นบ่ายโมงครึ่ง ท่านนายกฯ จะขยับมาเป็นบ่ายโมงครึ่งในการรดน้าดาหัวขอพรท่านนายกฯ
ที่ประชุม
-รับทราบระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 3

ญัตติ เรื่องขออนุมตั ิโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2557
- โอนลด
จ้านวน 5 โครงการ
เป็นเงินทั้งสิ้น 7,033,000 บาท
- โอนเพิ่ม
จ้านวน 7 โครงการ
เป็นเงินทั้งสิ้น 7,033,000 บาท
ประธานสภา อบจ.นม. เชิญฝ่ายบริหารครับ
นายกิตติ เชาวน์ดี
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวันครราชสีมา และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หลักการ เพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ในการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตาม
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ประธานสภา อบจ.นม.
นายวีระชัย ศรีโอษฐ์

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เหตุผล
ด้ ว ยได้ รับ คาร้องจากหน่ ว ยงานราชการสั ง กัด องค์การบริหารส่ ว นจั ง หวั ด นครราชสี ม า ว่ า มี ค วาม
จาเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ดังนี้ รายการโอนลด 1.
กองช่าง จานวน 4 โครงการ งบประมาณ 5,633,000 บาท 2.สานักปลัด จานวน 1 โครงการ
งบประมาณ 1,400,000 บาท รวมทั้งสิ้น จานวน 5 โครงการ งบประมาณ 7,033,000 บาท
รายการโอนเพิ่ม 1.กองช่าง จานวน 7 โครงการ งบประมาณ 7,033,000 บาท รวมทั้งสิ้น จานวน 7
โครงการ งบประมาณ 7,033,000 บาท ระเบียบวิธีปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2,3 พ.ศ.2543
หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงิน งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 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
ผู้อานวยการกองแผนและงบประมาณจึงขอเรียนชี้แจงรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา
ดังต่อไปนี้ รายการโอนลดมีทั้งหมด 5 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 7,033,000 บาท ซึ่ง
ประกอบไปด้วย 1.โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติค บ้านแปะ ม.8
ต.สีมุม เชื่อมเขต ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา งบประมาณ 2,000,000 บาท 2.โครงการ
ก่อสร้างวางท่อประปา บ้านหนองขอน ม.11-บ้านหนองเป็ดน้า ม.9 ต.โคกกรวด เชื่อมบ้านหัวสิบ
ม.3 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา งบประมาณ 1,750,000 บาท 3.โครงการขุดลอกสระ
น้ าโรงพยาบาลเฉลิ มพระเกียรติ ต.ท่ าช้ าง อ.เฉลิ มพระเกียรติ จ.นครราชสี มา งบประมาณ
1,000,000 บาท 4.โครงการขุดลอกบึ งโตนด บ้านโตนด ม.10 ต.หนองระเวี ยง อ.เมือง จ.
นครราชสีมา งบประมาณ 883,000 บาท 5.โครงการฝึกอบรมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/จัด
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพประชาชนทั่วไป ผู้นาชุมชน กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ด้านต่างๆ ของจังหวัด
นครราชสีมา งบประมาณ 1,400,000 บาท รายการโอนเพิ่มมีทั้งหมด 7 โครงการ เป็นเงิน
งบประมาณทั้งสิ้น 7,033,000 บาท ซึ่งประกอบไปด้วย 1.โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลาด
ยางแบบแอสฟัลท์ติคคอนกรีต บ้านแปะ ม.8 ต.สีมุม เชื่อมเขต ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
งบประมาณ 1,000,000 บาท 2.โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอลฟัลท์ติค
(สายยุ ทธศาสตร์ ) สายทางขามทะเลสอ – โคกกรวด – บ้ า นใหม่ อ.เมื อง จ.นครราชสี ม า
งบประมาณ 1,200,000 บาท 3.โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติค
บ้านโป่งแมลงวัน ม.5 ต.โคกกรวด อ.เมือง เชื่อมทางหลวงชนบท(สายราชสีมา-หนองปลิง)
จ.นครราชสีมา งบประมาณ 1,550,000 บาท 4.โครงการขุดลอกสระน้าบ้านพิมาน ม.5 ต.ท่า
ช้าง เชื่อม ต.ช้างทอง อ.เฉลิมพระเกียรติ งบประมาณ 1,300,000 บาท 5.โครงการขุดลอกลา

