รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ (ครั้งที่ ๓) ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๔
วันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
***************************
ผู้มาประชุม
๑. นายคณะวัฒน์
๒. นายราเมศ
๓. นายรชตะ
๔. นายสุชาติ
๕. นายกิตติ
๖. นายชวาล
๗. นายชยุต
๘. นายพรชัย
๙. นายวิสูตร
๑๐. นายชาคริต
๑๑. นายบุญดี
๑๒. นายกลวัชร
๑๓. นายธวัฒน์
๑๔. นายสมพงษ์
๑๕. นายสมโภชน์
๑๖. นายสมเกียรติ
๑๗. น.ส.สุธาสินี
๑๘. นายมนัส
๑๙. นายพิชัยศักดิ์
๒๐. นายพิเชฎฐ์
๒๑. น.ส.จุฑาสัณห์
๒๒. นายโกวิทย์
๒๓. นายศักดิ์เกษม
๒๔. นายโป้ย
๒๕. นายศรัณยพงศ์
๒๖. นายอัฏฐกร
๒๗. นายศิรสิทธิ์
๒๘. นายสมบูรณ์
๒๙. นายพงษ์พนั ธุ์
๓๐. นายไพฑูรย์
๓๑. นายกิติพงศ์
๓๒. นายอดุลย์

อังสนานิวัฒน์
เรืองธนานุรักษ์
ด่านกุล
ภิญโญ
เชาวน์ดี
พัฒนกาชัย
พงศ์ธนทรัพย์
อานวยทรัพย์
เจริญสันธิ์
ทิศกลาง
วงศ์ไตรรัตน์
อึ้งสวัสดิ์
ศิริปริญญานันต์
เทียบขุนทด
จินตนามณีรัตน์
ตันดิลกตระกูล
ศิริโภคานนท์
ศรีบงกช
ชัยศรี
ชัยศรี
ตั้งตรีวีระกุล
เลาวัณย์ศิริ
สัตยานุชิต
พรหมอภิบาล
อนิวัตกูลชัย
อินทร์ศร
เลิศด้วยลาภ
นิยมไร่
พันธุ์ศรีนคร
เพ็ญจันทร์
พงศ์สุรเวท
อยู่ยืน

ส.อบจ.เขต.อ.สีคิ้ว เขต ๑
ส.อบจ.เขต.อ.ประทาย
ส.อบจ.เขต.อ.ด่านขุนทด เขต ๑
ส.อบจ.เขต.อ.แก้งสนามนาง
ส.อบจ.เขต.อ.ขามทะเลสอ
ส.อบจ.เขต.อ.ขามสะแกแสง
ส.อบจ.เขต.อ.ครบุรี เขต ๑
ส.อบจ.เขต.อ.ครบุรี เขต ๒
ส.อบจ.เขต.อ.จักราช
ส.อบจ.เขต.อ.เฉลิมพระเกียรติ
ส.อบจ.เขต.อ.โชคชัย
ส.อบจ.เขต.อ.ชุมพวง
ส.อบจ.เขต.อ.ด่านขุนทด เขต ๒
ส.อบจ.เขต.อ.เทพารักษ์
ส.อบจ.เขต.อ.โนนแดง
ส.อบจ.เขต.อ.โนนสูง เขต ๑
ส.อบจ.เขต.อ.โนนสูง เขต ๒
ส.อบจ.เขต.อ.โนนไทย
ส.อบจ.เขต.อ.บัวใหญ่ เขต ๑
ส.อบจ.เขต.อ.บัวใหญ่ เขต ๒
ส.อบจ.เขต.อ.บัวลาย
ส.อบจ.เขต.อ.บ้านเหลื่อม
ส.อบจ.เขต.อ.ปักธงชัย เขต ๑
ส.อบจ.เขต.อ.ปักธงชัย เขต ๒
ส.อบจ.เขต.อ.ปากช่อง เขต ๑
ส.อบจ.เขต.อ.ปากช่อง เขต ๒
ส.อบจ.เขต.อ.ปากช่อง เขต ๓
ส.อบจ.เขต.อ.พิมาย เขต ๑
ส.อบจ.เขต.อ.พิมาย เขต ๒
ส.อบจ.เขต.อ.พระทองคา
ส.อบจ.เขต.อ.เมืองฯ เขต ๑
ส.อบจ.เขต.อ.เมืองฯ เขต ๒

ประธานสภา อบจ.นม.
รองประธานสภา คนที่ ๒
เลขานุการสภา อบจ.นม.

๓๓. นายองอาจ
๓๔. นายประพจน์
๓๕. นางวนิดา
๓๖. นายณัฐชัย
๓๗. นายสมบัติ
๓๘. นายชุณห์
๓๙. นายประสงค์

พฤกษ์พนาเวศ
ธรรมประทีป
เสตะปุตตะ
ธิติรัตนานนท์
กาญจนวัฒนา
ศิริชัยคีรีโกศล
มีสวัสดิ์

๔๐. น.ส.กนกกาญจน์
๔๑. นายสมจิต
๔๒. นางจินตนา
๔๓. นายชาญ
๔๔. นางอรอนงค์
ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายวีระวัฒน์
๒. นายประชา
๓. นายยศพัทธ์
๔. นายลพ
ฝ่ายบริหาร
๑. นายสาเริง
๒. นายธวัชชัย
๓. นายนพดล
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางบุญสิตา
๒. นางวิรัลพัชร
๓. นางงามนิจ
๔. นายฉัฐกร
๕. นายสาเริง
๖. นายจิรยุทธ
๗. นายวีระชัย
๘. นางสุรีรัตน์
๙. นางลัดดาวัลย์
๑๐. นางบัวรอง
๑๑.นางทองแม้น
๑๒. นางมาลิน
๑๓. นางสุพรรณี
๑๔. นางสาวปิน่ นภา
๑๕. นางจิตรา
๑๖. นายบรรลือ
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ส.
อบจ.เขต.อ.เมืองฯ เขต ๓
ส.อบจ.เขต.อ.เมืองฯ เขต ๔
ส.อบจ.เขต.อ.เมืองฯ เขต ๕
ส.อบจ.เขต.อ.เมืองฯ เขต ๖
ส.อบจ.เขต.อ.เมืองฯ เขต ๘
ส.อบจ.อ.วังน้าเขียว
ส.อบจ.เขต.อ.สูงเนิน

ตรงจันทึก
คิดการ
จันทเมนชัย
เขียวแก้ว
ธนสุนทรสุทธิ์

ส.อบจ.เขต.อ.สีคิ้ว เขต ๒
ส.อบจ.เขต.อ.สีดา
ส.อบจ.เขต.อ.เสิงสาง
ส.อบจ.เขต.อ.หนองบุญมาก
ส.อบจ.เขต.อ.ห้วยแถลง

มิตรสูงเนิน
ฉัตรวงศ์วาน
ชุมสงฆ์ธีวสุ
จันทร์มณี

รองประธานสภา อบจ.นม. ส.อบจ.เขต.อ.เมือง เขต ๗
ส.อบจ.อ.คง
ส.อบจ.อ.เมืองยาง
ส.อบจ.อ.ลาทะเมนชัย

แหยงกระโทก
พยุงสุวรรณ
เนียมสูงเนิน

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

ขันธะวินะหุ
พูนพิพัฒน์
พลปัถพี
ชูเกียรติ
ทากิน
อาสาเสน
ศรีโอษฐ์
แนมพลกรัง
ญาณอุบล
สุขสมัย
กองโคกสูง
จันทร์ศรีนวล
ครุฑธะกะ
สุดาทิพย์
ชิตไธสง
แพงพงศ์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
รก.ผู้อานวยการกองสาธารณสุข
แทน ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ
ผู้อานวยการกองกิจการสภา
ผู้อานวยการกองแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

๑๗. นางชูรัตน์
๑๘. นายกิติศักดิ์
๑๙. นางบุญเลี้ยง
๒๐. นายวสันต์ชาย
๒๑. จ.ส.ต.พงศกร
๒๒. นางศรีวรรณ
๒๓. นายเกียรติศักดิ์
๒๔. นายกชกร
๒๕. นายอุดม
๒๖. นางกัญศลักษณ์
๒๗. น.ส.ศราวรณ์
๒๘. นายหาญชัย
๒๙. นายศิริ
๓๐. นายภิรมย์

อยู่คงดี
ชายากร
กองเพชร
อุลิตสถิย์
สถาพรบารุงเผ่า
เจริญเดช
เทียมเกษม
นุวัตติวงศ์
ทุ่งจันทร์
รุ่งสุขประเสริฐ
อชิโนปุญวัฒน์
สีครซ้าย
อินทร์อร่ามวงศ์
พรหมอิสาณ

๓๑. นายเกษม
๓๒. นายศุภรต
๓๓. นายมานะ
๓๔. น.ส.ภัทรภรณ์
๓๕. นายประสงค์
๓๖. นายศุภชัย
๓๗. น.ส.พัชชาภา
๓๘. นายชาติชาย
๓๙. นางสมหมาย
๔๐. นายนิพล
๔๑. นางปทุมมา
๔๒. นายธนเดช
๔๓. นายชนะวรรณ
๔๔. น.ส.อรรถจินดา
๔๕. น.ส.กนกวรรณ

ชนาธินาถ
ถีรคุณา
แย้มจะบก
ปิดตาสังข์
นุชอรุน
อรชร
อินทร์อร่ามวงษ์
สระแก้ว
สระแก้ว
หอมสุวรรณ
สารปารัง
รอดวัน
รทมันน์
โพธิ์สัตย์
เปลี่ยนกระโทก
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ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ อบจ.นม.
ประชาสัมพันธ์ อบจ.นม.
นสพ.โคราชไฮคลาส
นสพ.วิถีแห่งเมือง ข่าวเด็ด
นสพ.วิถแี ห่งเมือง ข่าวเด็ด
นสพ.เดอะนิวส์
นายช่างโยธา
นสพ.โคราชถวายพระพร
นสพ.โคราชอัฟเดช
นสพ.มหาชน
นักศึกษาฝึกงาน
ผู้ติดตามนายก อบจ.นม.
นสพ.อปท.นิวส์
นสพ.เดอะนิวส์
ประชาชน
ประชาชน
ประชาชน
ประชาชน
ประชาชน
ประชาชน
ประชาชน
ประชาชน

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
เลขานุการสภา อบจ.นม. ขณะนี้องค์ประชุมครบ เรียนเชิญประธานสภา และรองประธานสภา อบจ.นม. ขึ้นบัลลังก์เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครับ
ประธานสภา อบจ.นม. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๓ ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๕๔
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญ ร่ว มรับ เสด็ จ ทูล กระหม่ อมหญิ ง อุบ ลรัต นราชกัญ ญา สิ ริวัฒ นาพรรณวดี เสด็ จ เป็ น ประธานเปิ ด
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา และเปิดศูนย์ประสานงาน
โครงการหนึ่งใจช่วยเหลือผู้ ประสบภัยจังหวัดนครราชสีมา ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ในวันจันทร์ที่ ๒๘
มีน าคม ๒๕๕๔ จึ งขอเชิ ญ ท่า นสมาชิ กสภา อบจ.นครราชสี ม าทุกท่ า นร่ว มรับ เสด็ จ ณ ลานอนุ ส าวรีย์
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นายก อบจ.นม.

ท้ า วสุ ร นารี ในวั น จั น ทร์ ที่ ๒๘
มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๘.๐๐ น. การแต่งกายเครื่องแบบปกติ
ข
า
ว
จึ
ง
แ
จ้
ง
ให้ที่ประชุมทราบ
เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมอยากจะขยายความ เพื่อเป็นเรื่องที่แจ้งให้
ทราบเนื่องจาก อบจ.นครราชสีมา ของเราได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างมากที่ทูลกระหม่อมหญิง อุบล
รัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้เสด็จมาช่วยเรื่องน้าท่วมในเดือน ตุลาคม ที่แล้วมาในนามมูลนิธิ
มิราเคิลออฟไลน์ ในทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทางอบจ.ของเรา และท่าน
สมาชิกสภา และทีมข้าราชการของเราเป็นอย่างดี จนกระทั่งพระองค์พอพระทัยทรงคิดว่าน่าจะให้ อบจ.ของ
เราซึ่งมีตึก โอทอป ให้เป็นชื่อตึกว่าศูนย์บริการ อบจ. ที่อยู่หน้าย่าโมห่างประมาณ ๑๐๐ เมตร ตั้งให้เป็น
ศูนย์ประสานงานมูลนิธิมิราเคิลออฟไลน์ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งเมื่อ
ตั้งเสร็จแล้ว พระองค์จะเสด็จมาทาพิธีเปิดโดยไปทุ่งสัมฤทธิ์ ประมาณ ๑๘.๐๐ น. และทาพิธีเปิดประมาณ
สัก ๑ – ๒ ทุ่ม ที่จ ะทาพิ ธีเปิ ด แต่ในพิธิ เปิด นั้ นสิ่ ง หนึ่ ง ที่เราจะทา คือ ได้ ให้พี่ น้ องประชาชนโคราชได้
รับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมทั้งหมดของมิราเคิลออฟไลฟ์ รวมทั้งการที่จะช่วยลงทุนให้มูลนิธิ มิราเคิลออฟไลน์
ได้มีทุนดาเนินการต่อไปด้วย เพราะฉะนั้นงานพิธีเปิดครั้งนี้ จึงได้เรียนเชิญผู้มีเกียรติ โดยเฉพาะสมาชิกสภา.
อบจ.ของเรา ได้รับเสด็จทุกท่าน และวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดให้ อบจ.เข้าเฝ้าซึ่ง
จะมีทางนายกฯ และตัวแทนของสภา ๑ ท่าน คือ ท่านประธานจะไปเป็นตัวแทนของสภา ตัวแทนของ
โรงเรียน ๑ ท่าน และตัวแทนของทีมข้าราชการ ๑ ท่าน รวมแล้ว ๔ ท่านไปเฝ้าที่วังกรุงเทพ ที่วัดพระแก้ว
เป็น วังของทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา เท่ากับว่ามีงาน ๒ วัน คือ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔
รับเสด็จ และเป็น องค์ประธานพิธี เปิด ศูน ย์ประสานงานมูล นิธิ มิราเคิล ออฟไลน์ แต่มูล นิธิท างานหนึ่ งใจ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย แต่ชื่อจริงๆ ศูนย์ประสานงานมูลนิธิ มิราเคิลออฟไลน์ ซึ่งพระองค์ให้ตั้งแผ่น LCD
ใหญ่อยู่หน้าย่าโม ซึ่งปกติ อบจ.เราจะตั้งไม่ได้เลย เพียงแต่ตั้งในนามของมูลนิธิฯ ติดตั้งได้ต่อไปก็จะเป็น

ภาพประชาสัมพันธ์การทางานของมูลนิธิฯ รวมทั้งงานอบจ.เราด้วย เพราะฉะนั้นวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ นี้
อยากจะกราบเรีย นท่า นสมาชิ กได้ แต่ งชุ ด ขาว ซึ่ งอาจจะเริ่ม ซ้ อมพิธี การ ๑๖.๐๐ น. ซ้อมที่ ทุ่ งสั มฤทธิ์
๑๕.๐๐ น. เพราะฉะนั้นอาจจะส่งคนมาซ้อม ถ้าไม่ต้องซ้อมก็อาจมาตอนค่าได้ รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบ
อีกครั้งครับ
ระเบียบวาระที่ ๒
รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ประธานสภา อบจ.นม. สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๔ ทางกองกิจการสภา ได้ส่ง
รายงานการประชุมดังกล่าว ให้ท่านสมาชิกทุกท่านแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ ขอเชิญสมาชิกท่าน
ใดที่ประสงค์จะแก้ไขครับ ไม่มีนะครับ ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภา อบ
จ.นม. สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอยกมือขึ้นครับ (๔๑ เสียง) ท่านใดไม่รับรอง
ครับ (ไม่มี) ท่านใดงดออกเสียงครับ (ไม่มี)
มติที่ประชุม
สรุปสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดรับ รองรายงานการประชุมสภาอบจ.นม.สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่
๒ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ครับ
ระเบียบวาระที่ ๓
ญัตติ เรื่องขออนุมัติแก้ไขคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง
นายนพดล เนียมสูงเนิน เรียนประธานสภา อบจ.นม. ส.อบจ. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หลักการ เพื่อขออนุมัติจากสภา อบจ.นม.
รองนายก อบจ.นม.
ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ ดินและสิ่งก่อสร้าง เหตุผล

-๕-

ประธานสภา อบจ.นม.

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔
ประธานสภา อบจ.นม.
นายนพดล เนียมสูงเนิน
รองนายก อบจ.นม.

ด้ ว ยมี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งแก้ ไ ข
เปลี่ ย นแปลงคาชี้ แจงประกอบงบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ของหน่ ว ยงานส่ ว นราชการและโรงเรี ย นสั ง กัด องค์ การบริห ารส่ ว นจั ง หวั ด
นครราชสีมา เพื่อประโยชน์ในการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด จึ งขออนุมัติสภาเพื่อ
ดาเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายดังต่อไปนี้ ๑. แก้ไขงบประมาณปี ๒๕๕๔
๑.๑ กองการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ จานวน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๓๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท ๑.๒ กองช่าง ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง จานวน ๖ โครงการ เป็นเงิน ๘,๓๔๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐,๗๔๐,๐๐๐ บาท
(รายละเอียดปรากฏตามบัญชีเปลี่ยนแปลงที่ได้เสนอให้ท่านได้พิจารณา) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒,๓) พ.ศ.
๒๕๔๓ ข้ อ ๒๙ การแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จงงบประมาณรายจ่ า ยในหมวดค่า ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น
ขอเชิญสมาชิกที่มีความประสงค์จะอภิปราย ไม่มีนะครับ ผมขอมติที่ประชุม ขณะนี้องค์ประชุมครบแล้ว
สมาชิกท่านใดให้อนุมัติแก้ไขคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ขอยกเมือขึ้นครับ (๔๑ เสียง) ท่านใดไม่อนุมัติครับ (ไม่มี) ท่านใดงดออกเสียงครับ
(ไม่มี)
สรุปสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดรับหลักการอนุมัติแก้ไขคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ
ญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง
เรียนประธานสภา อบจ.นม. ส.อบจ. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หลักการ เพื่อขออนุมัติจากสภา อบจ.นม. ในการ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เหตุผล ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ที่ได้ตั้งงบประมาณสาหรับหน่วยงานส่วนราชการและโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการ
ดาเนินโครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันมีความจาเป็นต้องดาเนินการบริหารงบประมาณดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้อง
กับความจาเป็น จึงขอโอนเงินงบประมาณดังต่อไปนี้ โอนลดงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้ ๑. กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จานวน ๓ โครงการ รวม
เป็นเงิน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท ๒. กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ค่าครุภัณฑ์ จานวน ๑ โครงการ รวมเป็นเงิน
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (รายละเอียดปรากฏตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้นาเสนอให้ท่านพิจารณา
แล้ว) โอนเพิ่มงบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๕ โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้
๑. กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จานวน ๑ โครงการ รวมเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ๒. สานักปลัด ค่าใช้
สอย จานวน ๑ โครงการ รวมเป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ๓. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (โรงเรียน
กุดจิกวิทยา) จานวน ๑ โครงการ รวมเป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๔. กองแผนและงบประมาณ งบกลาง
จานวน ๑ โครงการ รวมเป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๕. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เงินอุดหนุน
จานวน ๑ โครงการ รวมเป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (รายละเอียดปรากฎตามบัญชีโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายที่ได้นาเสนอให้ท่านพิจารณาแล้ว) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒,๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ประธานสภา อบจ.นม.

-๖-

ขอเชิญสมาชิกที่มีความประสงค์
จะอภิปราย ไม่มีนะครับ ผมขอมติที่ประชุม ขณะนี้องค์ประชุม
ครบแล้วสมาชิกท่ านใดให้อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ตามที่ฝ่าย
บริหารเสนอ ขอยกเมือขึ้นครับ (๔๑ เสียง) ท่านใดไม่อนุมัติครับ (ไม่มี) ท่านใดงดออกเสียงครับ (ไม่มี)
มติที่ประชุม
สรุปสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๔ ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ
ระเบียบวาระที่ ๕
ญัตติ เรื่องขออนุมัติแก้ไขคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (กันเงิน)
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง
นายนพดล เนียมสูงเนิน เรียนประธานสภา อบจ.นม. ส.อบจ. และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หลักการ เพื่อขออนุมัติจากสภา อบจ.นม.
รองนายก อบจ.นม.
ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (กันเงิน) หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เหตุผล ด้วยมีความจาเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๓ (กันเงิน) ของหน่วยงานส่วนราชการและโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อ
ประโยชน์ในการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด จึงขออนุมัติสภาเพื่อดาเนินการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายดังต่อไปนี้ ๑. แก้ไขงบประมาณปี ๒๕๕๓ (กันเงิน) ๑.๑
กองการศึ ก ษา ค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ จ านวน ๒ โครงการ เป็ น เงิ น ๑๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
๑๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท (รายละเอียดปรากฎตามบัญชีเปลี่ยนแปลงที่ได้เสนอให้ท่านได้พิจารณา) ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒,๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็น
อานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น และข้อ ๓๑ การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้
เบิกตัดปีหรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจให้เบิกตัดปีได้ หรือ
ขยายเวลาเบิกตัดปี
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญสมาชิกที่มีความประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ เชิญท่านอดุลย์ฯ
นายอดุลย์ อยู่ยืน
เรียนท่านประธานสภา ทั้งฝ่ายบริหาร ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและพี่น้องสมาชิกสภาทุกท่าน
ส.อบจ.เขต.อ.เมืองฯ เขต ๒ ผ่านไปหลายวาระแล้วครับ นี้คือหารือเพราะว่าผมทางเจ้าหน้า ที่ที่ทาเรื่องอย่างวาระที่ ๔ นี้หน้าที่ ๓ มีการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงผมเข้าใจว่า เช่น มีแผนวงจรหลักไม่น้อยกว่าเดิม ๘๐๐ เมกะเฮิร์ต ท่านรองบุญสิตาฯ
ใส่แผนไว้อยู่ เดิมเขียนไว้ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ เมกะเฮิร์ต ใหม่ขอแก้ไขไม่น้อยกว่า ๑,๐๑๖ เมกะเฮิร์ต ซึ่งจริงๆ
อย่างนี้ผมว่ามันไม่น่าจะเข้าสภายังได้ เดิมบอกไว้ว่าไม่น้อยกว่า ๘๐๐ เวลาท่านจะทาประกาศ ประกาศสูง
กว่าที่เรากาหนด ไม่น่าจะมีปัญหา ซึ่งไม่เหมือนงานถนนอย่างวาระที่ ๓ ที่ผ่านมาบอกถนน ๕ เมตร ยาว
๗๐๐ แก้ถนนจากกว้าง ๕ เมตร เป็น ๘๐๐ เมตร อย่างนี้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง แต่นี้เวลาท่านทาแล้วดีขึ้น
อย่างที่ผมยกตัวอย่าง เช่น เวลางบประมาณใหญ่ของประเทศเวลาเข้าอนุมัติว่าไม่น้อยกว่า แต่เวลาไปจัดซื้อ
จัดจ้างหน่วยงานเองถึงเวลาจะดูเองบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว เพราะคอมพิวเตอร์
เปลี่ยนทุก ๓ เดือน เพราะฉะนั้นท่านต้องเอาไปเข้าสภาทุกๆ ๓ เดือน ทั้งๆ ที่เราอนุมัติไปเมื่อเดือนกันยายน
ตุลาคม นี้เองไม่กี่เดือนก็เปลี่ยนแล้ว เพราะฉะนั้นอันนี้ฝากหารือท่านประธานครับว่าจริงๆ แล้วผมว่ามันเป็น
รายละเอียดปลีกย่อยยกเว้นเปลี่ยนคุณลักษณะไปเลย เพราะตรงนี้บอกไปแค่ว่าวิทยุไม่น้อยกว่า ๒.๒

ประธานสภา อบจ.นม.

หรือดีกว่าและท่านไปแก้เป็น ๒.๕ ซึ่งมันก็บอกอยู่แล้วว่าดีกว่า เพราะฉะนั้นมันไม่น่าจะต้องเข้าอย่างนี้
ขอบคุณครับ
เชิญท่านนายกฯ ครับ

นายก อบจ.นม.
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มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๖
ประธานสภา อบจ.นม.

-๗-

เรี ย นท่ า นประธาน ผ่ า นไปยั ง
ท่า นสมาชิ ก ต้ องขอขอบคุณ ท่ านสมาชิ กผู้ ท รงเกีย รติ คงเป็ น
ความตั้งใจของฝ่ายแผนฯ และฝ่ายบริหาร ที่ถ้าเปลี่ยนแปลงตรงนี้แล้วคิดว่าเป็นเรื่องสาคัญที่อาจจะมีผลต่อ
งบประมาณ ผลต่อการตรวจสอบของ สตง. เลยมีความตั้งใจที่จะเปลี่ยน เพราะฉะนั้นเปลี่ยนไว้ก่อนเพื่อ
ความสบายใจ แต่ถ้า ต่อไปพิจารณาว่าอะไรที่เป็นของดีอยู่แล้ว ก็ไม่ต้องเข้าสภา ฝ่ ายแผนงานฯ ก็จะได้
พิจารณาให้ดีอีกครั้งหนึ่งขอบคุณครับ
จริงๆ แล้วการเปลี่ยนแปลงงบประมาณในส่วนที่เป็นสาระสาคัญ ก็ต้องเอาเข้าสภาให้มีการเปลี่ยนแปลง ไม่
ว่าจะเป็นทางโครงสร้างพื้นฐาน รายละเอียด หรือสเปคต่างๆ ในครุภัณฑ์ไม่ว่าจะดีขึ้นหรือแย่ลงจะต้องเอา
เข้าสภา เพื่อให้สภาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงนะครับ มี สมาชิกท่านใดที่มีความประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติม
ไหมครับ ไม่มีนะครับ ผมขอมติที่ประชุม ขณะนี้องค์ประชุมครบแล้วสมาชิกท่านใดให้ อนุมัติแก้ไขคาชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (กันเงิน) ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ขอยกเมือขึ้ นครับ
(๔๑ เสียง) ท่านใดไม่อนุมัติครับ (ไม่มี) ท่านใดงดออกเสียงครับ (ไม่มี)
สรุปสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดรับหลักการให้อนุมัติแก้ไขคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (กันเงิน) ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปราย ไม่มีนะครับ ผมขอปิดประชุมครับ

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

(ลงชื่อ)

ผู้ถอดรายงานการประชุม
(นางสาวปิ่นนภา สุดาทิพย์)
เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจ
(นายรชตะ ด่านกุล)
เลขานุการสภา อบจ.นม.

