รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ (ครั้งที่ ๒) ประจําป$ พ.ศ.๒๕๕๕
วันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห.องประชุมองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
***************************
ผู.มาประชุม
๑. นายคณะวัฒน
๒. นายวีระวัฒน
๓. นายราเมศ
๔. นายชวาล
๕. นายอนันตศักดิ์
๖. นายกิตติ
๗. นายประชา
๘. นายพรชัย
๙. นายวิสูตร
๑๐. นายชาคริต
๑๑. นายบุญดี
๑๒. นายกลวัชร
๑๓. นายไกรฤกษ
๑๔. นายธวัฒน
๑๕. นายสมโภชน
๑๖. นายสถาพร
๑๗. นายไสว
๑๘. นายพิชัยศักดิ์
๑๙. นายพิเชฎฐ
๒๐. นางสาวจุฑาสัณห
๒๑. นายโกวิทย
๒๒. นายศักดิ์เกษม
๒๓. นายโปFย
๒๔. นายศรัณยพงศ
๒๕. นายสมพงษ
๒๖. นายพงษพันธุ
๒๗. นายไพฑูรย
๒๘. นายอดุลย
๒๙. นายประพจน
๓๐. นางสาวรัชฎา
๓๑. นายณัฐชัย
๓๒. นายสมบัติ
๓๓. นายยศพัทธ
๓๔. นายประสงค
๓๕. นางสาวกนกกาญจน
๓๖. นายสมจิต

อังสนานิวัฒน
มิตรสูงเนิน
เรืองธนานุรักษ
พัฒนกําชัย
ดาวโคกสูง
เชาวนดี
ฉัตรวงศวาน
อํานวยทรัพย
เจริญสันธิ์
ทิศกลาง
วงศไตรรัตน
อึ้งสวัสดิ์
เสียนขุนทด
ศิริปริญญานันต
จินตนามณีรัตน
โชติกลาง
เกมกลาง
ชัยศรี
ชัยศรี
ตั้งตรีวีระกุล
เลาวัณยศิริ
สัตยานุชิต
พรหมอภิบาล
อนิวัตกูลชัย
เลิศด4วยลาภ
พันธุศรีนคร
เพ็ญจันทร
อยู>ยืน
ธรรมประทีป
ใจกล4า
ธิติรัตนานนท
กาญจนวัฒนา
ชุมสงฆธีวสุ
มีสวัสดิ์
ตรงจันทึก
คิดการ

ส.อบจ.เขต.อ.สีคิ้ว เขต ๑
ส.อบจ.เขต.อ.เมือง เขต ๗
ส.อบจ.เขต.อ.ประทาย
ส.อบจ.เขต.อ.ขามสะแกแสง
ส.อบจ.เขต.อ.แก4งสนามนาง
ส.อบจ.เขต.อ.ขามทะเลสอ
ส.อบจ.เขต.อ.คง
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.อ.ด>านขุนทด เขต ๑
ส.อบจ.เขต.อ.ด>านขุนทด เขต ๒
ส.อบจ.เขต.อ.โนนแดง
ส.อบจ.เขต.อ.โนนสูง เขต ๑
ส.อบจ.เขต.อ.โนนสูง เขต ๒
ส.อบจ.เขต.อ.บัวใหญ> เขต ๑
ส.อบจ.เขต.อ.บัวใหญ> เขต ๒
ส.อบจ.เขต.อ.บัวลาย
ส.อบจ.เขต.อ.บ4านเหลื่อม
ส.อบจ.เขต.อ.ปEกธงชัย เขต ๑
ส.อบจ.เขต.อ.ปEกธงชัย เขต ๒
ส.อบจ.เขต.อ.ปากช>อง เขต ๑
ส.อบจ.เขต.อ.ปากช>อง เขต ๓
ส.อบจ.เขต.อ.พิมาย เขต ๒
ส.อบจ.เขต.อ.พระทองคํา
ส.อบจ.เขต.อ.เมืองฯ เขต ๒
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.เขต.อ.เมืองยาง
ส.อบจ.เขต.อ.สูงเนิน
ส.อบจ.เขต.อ.สีคิ้ว เขต ๒
ส.อบจ.เขต.อ.สีดา

ประธานสภา อบจ.นม.
รองประธานสภา คนที่ ๑
รองประธานสภา คนที่ ๒
เลขานุการสภา อบจ.นม.

-๒๓๗. นายชาญ
๓๘. นางอรอนงค
๓๙. นายลพ

เขียวแก4ว
ธนสุนทรสุทธิ์
จันทรมณี

ส.อบจ.เขต.อ.หนองบุญมาก
ส.อบจ.เขต.อ.ห4วยแถลง
ส.อบจ.เขต.อ.ลําทะเมนชัย

ผู.ลาประชุม
๑. นายชยุต
๒. นายสมพงษ
๓. นายมนัส
๓. นายอัฏฐกร
๔. นายสมบูรณ
๕. นายกิติพงศ
๖. นายองอาจ
๗. นายชุณห
๘. นางจินตนา

พงศธนทรัพย
เทียบขุนทด
ศรีบงกช
อินทรศร
นิยมไร>
พงศสุรเวท
พฤกษพนาเวศ
ศิริชัยคีรีโกศล
จันทเมนชัย

ส.อบจ.เขต.อ.ครบุรี เขต ๑
ส.อบจ.เขต.อ.เทพารักษ
ส.อบจ.เขต.อ.โนนไทย
ส.อบจ.เขต.อ.ปากช>อง เขต ๒
ส.อบจ.เขต.อ.พิมาย เขต ๑
ส.อบจ.เขต.อ.เมืองฯ เขต ๑
ส.อบจ.เขต.อ.เมืองฯ เขต ๓
ส.อบจ.เขต.อ.วังน้ําเขียว
ส.อบจ.เขต.อ.เสิงสาง

ฝ2ายบริหาร
๑. นายสําเริง
๒. นางปวันรัตน

แหยงกระโทก
ปานรักษา

นายก อบจ.นม.
รองนายก อบจ.นม.

ผู.เข.ารวมประชุม
๑. นางวิรัลพัชร
๒. นางงามนิจ
๓. นายฉัฐกร
๔. นายสมชาย
๕. นายวีระชัย
๖. นายวิโรจน
๗. นายจิรยุทธ
๘. นางประทีป
๙. นายสามารถ
๑๐. นางบุญสุดา
๑๑. นางรังสิยา
๑๒. นางวินญา
๑๓. นางณัฐริยา
๑๔. นางสุรีรัตน
๑๕. นางสาวพิฐชญาณ
๑๖. นางทองแม4น
๑๗. นางมาลิน
๑๘. นางสุพรรณี
๑๙. นางสาวปPQนนภา

พูนพิพัฒน
พลปEถพี
ชูเกียรติ
กัลยะกิติ
ศรีโอษฐ
เฮ>ประโคน
อาสาเสน
ถิ่นโคกสูง
คุ4มคง
แก4วกระจาย
นุทกิจ
ศรีอุทธา
นรินทรนอก
แนมพลกรัง
รุจิรัตนธนชัย
กองโคกสูง
จันทรศรีนวล
ครุฑธะกะ
สุดาทิพย

ผู4อํานวยการกองคลัง
ผู4อํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน
รก.ผู4อํานวยการกองสาธารณสุข
ผู4อํานวยการกองส>งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู4อํานวยการกองแผนและงบประมาณ
รก.ผู4อํานวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อม
ผู4อํานวยการกองกิจการสภา
นักบริหารงานทั่วไป
นักบริหารการศึกษา
เจ4าพนักงานพัสดุ
หัวหน4าฝOายส>งเสริมการมีส>วนร>วมของประชาชน
หัวหน4าฝOายการประชุมสภา
เจ4าหน4าที่วิเคราะหนโยบายและแผน
เจ4าหน4าที่บริหารงานทั่วไป
เจ4าหน4าที่บริหารงานทั่วไป
เจ4าพนักงานธุรการ
เจ4าพนักงานธุรการ
เจ4าพนักงานธุรการ
เจ4าพนักงานธุรการ

-๓๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.

นายกนกพล
นายศุภรัตน
นางภัคธมล
นายบรรลือ
นางสาวเสาวภา
นางรุ>งทิพย
นางชูรัตน
นายกิติศักดิ์
นางบุญเลี้ยง
นายวสันตชาย
นางสาวอัจฉราภรณ
นายชัยยา
นางสาวชรินรัตน
นายธีระศักดิ์

ปลัดจง
คอนงูเหลือม
กูลฤทธานนท
แพงพงศ
สังขแก4ว
จําปRเพ็ชร
อยู>คงดี
ชายากร
กองเพชร
อุลิตสถิตย
ถมศรี
ปุริมาตร
ทรัพยประดิษฐ
คําแก4ว

เจ4าพนักงานธุรการ
เจ4าพนักงานธุรการ
เจ4าหน4าที่ธุรการ
เจ4าหน4าที่ธุรการ
เจ4าหน4าที่ธุรการ
เจ4าหน4าที่บันทึกข4อมูล
พนักงานธุรการ
พนักงานจ4างทั่วไป
พนักงานจ4างทั่วไป
พนักงานจ4างทั่วไป
พนักงานจ4างทั่วไป
พนักงานทั่วไป
พนักงานจ4างตามภารกิจ
ผู4สื่อข>าว

เริ่มประชุมเวลา

๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานจะแจ.งให.ที่ประชุมทราบ
-ไม>มี-

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
-ไม>มี-

ระเบียบวาระที่ ๓

ญัตติ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําป$งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
(กรณีกันเงินมิได.กอหนี้ผูกพัน)
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญฝOายบริหารแถลงครับ
นายก อบจ.นม.
เรียนประธานสภาองคการบริหารส>วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองคการบริหารส>วนจังหวัด
และผู4ทรงเกียรติ ทุกท>าน หลักการเพื่อขออนุมัติจากสภาองคการบริหารส>วนจังหวัดนครราชสีมา
ในการโอนลด/โอนเพิ่ ม งบประมาณรายจ> า ย ตามข4 อ บั ญ ญั ติ อ งคการบริ ห ารส> ว นจั ง หวั ด เรื่ อ ง
งบประมาณรายจ>ายประจําปRงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (กรณีกันเงินมิได4ก>อหนี้ผูกพัน) หมวดค>า
ครุ ภั ณฑที่ ดิ น และสิ่ งก> อสร4า ง ดั งต> อไปนี้ เหตุ ผ ล ด4 ว ยได4 รั บ คํ า ร4 องจากหน> ว ยงานราชการสั งกั ด
องคการบริหารส>วนจังหวัดนครราชสีมาว>ามีความจําเปVนต4องโอนลด/โอนเพิ่มงบประมาณรายจ>าย
ประจํ า ปR ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (กรณี กั น เงิ น มิ ไ ด4 ก>อ หนี้ ผู ก พั น ) หมวดค> า ครุ ภั ณ ฑที่ ดิ น และ
สิ่งก>อสร4าง สําหรับใช4ในหน>วยงานกองช>าง องคการบริหารส>วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให4สามารถ
ดํ า เนิ น การเบิก จ>า ยได4ต ามวัต ถุป ระสงคและสามารถบริห ารราชการได4อ ย>า งมีป ระสิท ธิภ าพ
มีร ายละเอีย ด ดัง นี ้ โอนลดเงิ น งบประมาณ ๑. กองช> า ง จํ า นวน ๑ โครงการ งบประมาณ
๕๐,๖๗๑,๕๐๐ บาท รวมทั้ งสิ้ น ๑ โครงการ งบประมาณ ๕๐,๖๗๑,๕๐๐ บาท โอนเพิ่ ม เงิ น
งบประมาณ ๑. กองช> า ง จํ า นวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๕๐,๖๗๑,๕๐๐ บาท รวมทั้ งสิ้ น
๒ โครงการ งบประมาณ ๕๐,๖๗๑,๕๐๐ บาท (รายละเอียดปรากฏตามบัญชีที่นําเสนอแนบท4ายนี้)

-๔ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว>าด4วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองส>วนท4องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก4ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
๒,๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข4อ ๓๑ การโอน การแก4ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการที่ได4เบิกตัดปR
หรือขยายเวลาให4เบิกตัดปRไว4 จะกระทําได4ต>อเมื่อได4รับอนุมัติจาก ผู4มีอํานาจ ให4เบิกตัดปRหรือขยาย
เวลาเบิกตัดปR จึงเสนอญัตติเพื่อขออนุมัติจากสภาองคการบริหารส>วนจังหวัดนครราชสีมาต>อไป
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญท>านสมาชิกที่มีความประสงคจะอภิปราย ไม>มีนะครับ ขอมติที่ประชุมขณะนี้องคประชุมครบ
แล4ว สมาชิกท>านใดอนุมัติให4โอนเงินงบประมาณรายจ>ายประจําปRงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (กรณีกัน
เงินมิได4ก>อหนี้ผูกพัน) ตามที่ฝOายบริหารเสนอขอให4ยกมือขึ้นครับ (อนุมัติ ๓๕ เสียง) ท>านใดไม>อนุมัติ
(ไม>มี) ท>านใดงดออกเสียง (ไม>มี)
มติที่ประชุม
อนุมัติให.โอนเงินงบประมาณรายจายประจําป$งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (กรณีกันเงินมิได.กอหนี้
ผูกพัน) ตามที่ฝ2ายบริหารเสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔
ญัตติ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําป$งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญฝOายบริหารแถลงครับ
นายก อบจ.นม.
เรียนประธานสภาองคการบริหารส>วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองคการบริหารส>วนจังหวัด
และผู4ทรงเกียรติ ทุกท>าน หลักการ เพื่อขออนุมัติจากสภาองคการบริหารส>วนจังหวัดนครราชสีมา
ในการโอนลด/โอนเพิ่มงบประมาณรายจ>ายตามข4อบัญญัติองคการบริหารส>วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณ
รายจ>ายประจําปRงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ หมวดค>าตอบแทนใช4สอยและวัสดุ หมวดค>าครุภัณฑที่ดิน
และสิ่งก>อสร4าง ดังต>อไปนี้ เหตุผล ด4วยได4รับคําร4องจาก หน>วยงานราชการสังกัดองคการบริหารส>วน
จังหวัดนครราชสีมา ว>ามีความจําเปVนต4องโอนลด/โอนเพิ่มงบประมาณรายจ>ายประมาณประจําปR
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ หมวดค>าตอบแทนใช4สอยและวัสดุ หมวดค>าครุภัณฑที่ดินและสิ่งก>อสร4าง
สําหรับใช4ในหน>วยงานกองช>าง องคการบริหารส>วนจังหวัดนครราชสีมาเพื่อให4สามารถดําเนินการ
เบิกจ>ายได4ตามวัตถุประสงคและสามารถบริหารราชการได4อย>างมีประสิทธิภาพ มีรายละเอียด ดังนี้
โอนลดเงินงบประมาณ ๑. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน ๑ โครงการ งบประมาณ
๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท รวมทั้ ง สิ้ น ๑ โครงการ งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท โอนเพิ่ ม เงิ น
งบประมาณ ๑. กองช> า ง จํ า นวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท รวมทั้ ง สิ้ น
๑ โครงการ งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (รายละเอียดปรากฏตามบัญชีที่สําเสนอแนบท4ายนี้)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว>าด4วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองส>วนท4องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑
และแก4ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒,๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข4อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ>ายในหมวดค>า
ครุภัณฑที่ดินและสิ่งก>อสร4าง ที่ทําให4ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ>ายเปVนรายการใหม>
ให4เปVนอํานาจอนุมัติของสภาท4องถิ่น จึงเสนอญัตติเพื่อขออนุมัติจากสภาองคการบริหารส>วนจังหวัด
นครราชสีมาต>อไป
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญท>านสมาชิกที่มีความประสงคจะอภิปราย ไม>มีนะครับ ขอมติที่ประชุมขณะนี้องคประชุมครบ
แล4ว สมาชิกท>านใดอนุมัติให4โอนเงินงบประมาณรายจ>ายประจําปRงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามที่
ฝOายบริหารเสนอขอให4ยกมือขึ้นครับ (อนุมัติ ๓๕ เสียง) ท>านใดไม>อนุมัติ (ไม>มี) ท>านใดงดออกเสียง
(ไม>มี)
มติที่ประชุม

อนุมัติให.โอนเงินงบประมาณรายจายประจําป$งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามที่ฝ2ายบริหารเสนอ

-๕ระเบียบวาระที่ ๕

ญัตติ เรื่อง การพิจารณารางข. อบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา เรื่องการเก็ บ
คาธรรมเนียมจากผู.ใช.ประโยชนจากบริการของศูนยการเรียนรู.เศรษฐกิจพอเพียง บ.านหนองผือ
ตําบลหนองหว.า อําเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ....
(วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ, วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ,วาระที่ ๓ ขั้นลงมติ)
ประธานสภา อบจ.นม. วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ ขอเชิญฝOายบริหารแถลงครับ
นายก อบจ.นม.
เรียนประธานสภาองคการบริหารส>วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองคการบริหารส>วนจังหวัด
และผู4ทรงเกีย รติ ทุ กท> าน หลักการ เพื่อขอความเห็น ชอบจากสภาองคการบริห ารส> วนจังหวั ด
นครราชสี ม า ในการตราข4 อ บั ญ ญั ติ อ งคการบริ ห ารส> ว นจั ง หวั ด นครราชสี ม า เรื่ อ ง การเก็ บ
ค>าธรรมเนียมจากผู4ใช4ประโยชนจากบริการของศูนยการเรียนรู4เศรษฐกิจพอเพียง บ4านหนองผือ ตําบล
หนองหว4า อําเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ..... ดังต>อไปนี้ เหตุผล ด4วยองคการบริหาร
ส>วนจังหวัดนครราชสีมา ได4จัดตั้งศูนยการเรียนรู4เศรษฐกิจพอเพียง ณ บ4านหนองผือ ตําบลหนองหว4า
อําเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อปR พ.ศ. ๒๕๓๗ ตั้งอยู>ที่หลักกิโลเมตร ๒๔๕ ถนนมิตรภาพ
(ทางหลวงระหว>างอําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา-อําเภอพล จังหวัดขอนแก>น) ตั้งอยู>บนเนื้อที่ประมาณ
๒๓ ไร> มีวัตถุป ระสงคในการก> อตั้งเพื่อเปVนแหล>งการเรียนรู4เศรษฐกิจ พอเพียงทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ เพื่อเปVนสถานที่ฝXกอบรมเกษตรกร ประชาชนทั่วไปและหน>วยงานราชการ ให4บริการ
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล4เคียง ซึ่งจะช>วยสร4างโอกาสให4คนในชุมชน
ท4องถิ่นได4เรียนรู4และพัฒนาตนเองและยังเปVนจุดเชื่อมโยงภูมิปEญญาท4องถิ่นกับความรู4ที่ทันสมัย เปVนการ
ขยายแหล>งเรียนรู4ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให4กับประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเกษตรกรซึ่งเปVน
คนส> ว นใหญ> ข องจั ง หวั ด ได4 เ ข4 า มาศึ ก ษาหาความรู4 เทคนิ ค และวิ ธี ก ารใหม> ๆ เกี่ ย วกั บ การทํ า
เกษตรกรรมและความรู4อื่นๆ ที่เกี่ยวข4อง ที่จะสามารถนําไปประยุกตใช4ในชีวิตประจําวันหรือใช4ใน
การประกอบอาชีพได4 ภายในศูนยฯ มีอาคารห4องประชุม ขนาดจุ ๑๒๐ คน จํานวน ๑ หลัง มีอาคาร
เรือนพัก ขนาดจุ ๑๒๐ คน จํานวน ๑ หลัง มีอาคารโรงอาหาร จํานวน ๑ หลัง มีอาคารสํานักงานเพื่อ
ติดต>อประสานงานและบริการเอกสาร มีฐานการเรียนรู4ต>างๆภายใน ได4แก> โรงเพาะชํา โรงสีข4าว
ชุมชน โรงงานผลิตปุ[ยอินทรียอัดเม็ด แปลงสาธิตการเกษตร เปVนต4น ทรัพยสินดังกล>าวข4างต4นได4
นํามาใช4ประโยชนในการดําเนินกิจการให4บริการแก>ประชาชนและหน>วยงานราชการ ดังนั้นเพื่อใช4
เปVนหลักในการจัดเก็บค>าธรรมเนียมจากผู4ใช4ประโยชนจากบริการของศูนยการเรียนรู4เศรษฐกิจพอเพียง
บ4 านหนองผื อ ตํ าบลหนองหว4 า อํ าเภอบั วลาย จั งหวั ดนครราชสี มา ขององคการบริ หารส> วนจั งหวั ด
นครราชสีมา อันจะเปVนการเพิ่มรายได4ขององคการบริหารส>วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อที่จะนําไปใช4จ>าย
ในกิจการตามอํานาจหน4าที่และจัดการบริการสาธารณะแก>ประชานต>อไป จึงจําเปVนต4องตราข4อบัญญัติ
นี้ (รายละเอียดปรากฏตามร>างข4อบัญญัติฯที่นําเสนอแนบท4ายนี้) ตามพระราชบัญญัติองคการบริหาร
ส>วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก4ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๕(๑) , ๔๘ , ๕๑ ,๖๙
และมาตรา ๗๓ องคการบริ หารส> วนจั งหวั ดอาจให4 บริ การแก> เอกชน ส> วนราชการ หน> วยงานของรั ฐ
รัฐวิสาหกิจหรือราชการส>วนท4องถิ่นอื่น โดยเก็บค>าธรรมเนียมใดๆ จากผู4ซึ่งใช4หรือได4รับประโยชนจาก
บริการสาธารณะที่องคการบริหารส>วนจังหวัดจัดให4มีขึ้นได4 โดยตราเปVนข4อบัญญัติ จึงเสนอญัตติ
เพื่อขอความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารส>วนจังหวัดนครราชสีมาต>อไป

-๖ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญท>านสมาชิกที่มีความประสงคจะอภิปราย ไม>มีนะครับ ขอมติที่ประชุมขณะนี้องคประชุมครบ
แล4ว สมาชิกท>านใดรับหลักการแห>งร>างข4อบัญญัติองคการบริหารส>วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การ
เก็บค>าธรรมเนียมจากผู4ใช4ประโยชนจากบริการของศูนยการเรียนรู4เศรษฐกิจพอเพียง บ4านหนองผือ
ตําบลหนองหว4า อําเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ .....ตามที่ฝOายบริหารเสนอขอให4ยกมือขึ้น
(รับหลักการ ๓๕ เสียง) ท>านใดไม>รับหลักการ (ไม>มี) ท>านใดงดออกเสียง (ไม>มี)
มติที่ประชุม

รั บ หลั ก การแหงรางข. อ บั ญ ญั ติ อ งคการบริ ห ารสวนจั ง หวั ด นครราชสี ม า เรื่ อ ง การเก็ บ
คาธรรมเนียมจากผู.ใช.ประโยชนจากบริการของศูนยการเรียนรู.เศรษฐกิจพอเพียง บ.านหนองผือ
ตําบลหนองหว.า อําเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ .....ตามที่ฝ2ายบริหารเสนอ

ประธานสภา อบจ.นม. วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ
จะใช4คณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา มีสมาชิกท>านใดประสงคจะแปรญัตติ
ไม>มีนะครับ
มติที่ประชุม

วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ ไมมีผู.แปรญัตติ

ประธานสภา อบจ.นม. วาระที่ ๓ ขั้นลงมติ
สมาชิกท>านใดเห็นชอบให4ตราร>างข4อบัญญัติ องคการบริหารส>วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การเก็บ
ค>าธรรมเนียมจากผู4ใช4ประโยชนจากบริการของศูน ยการเรีย นรู4เ ศรษฐกิจ พอเพีย ง บ4า นหนองผือ
ตําบลหนองหว4า อําเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ..... เปVนข4อบัญญัติองคการบริหารส>วนจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง การเก็บค>าธรรมเนียมจากผู4ใช4ประโยชนจากบริการของศูนยการเรียนรู4เศรษฐกิจ
พอเพียง บ4านหนองผือ ตําบลหนองหว4า อําเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๕๕
ขอให4ยกมือขึ้น (เห็นชอบ ๓๕ เสียง) ท>านใดไม>ให4ตราฯ (ไม>มี) ท>านใดงดออกเสียง (ไม>มี)
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๖

เห็นชอบให.ตราข.อบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การเก็บคาธรรมเนียม
จากผู.ใช.ประโยชนจากบริการของศูนยการเรียนรู.เศรษฐกิจพอเพียง บ.านหนองผือ ตําบลหนองหว.า
อํ า เภอบั ว ลาย จั ง หวั ด นครราชสี ม า พ.ศ. ...... เป@ น ข. อ บั ญ ญั ติ อ งคการบริ ห ารสวนจั ง หวั ด
นครราชสี มา เรื่ อง การเก็ บคาธรรมเนี ยมจากผู. ใ ช. ประโยชนจากบริ ก ารของศู น ยการเรี ย นรู.
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง บ. า นหนองผื อ ตํ า บลหนองหว. า อํ า เภอบั ว ลาย จั ง หวั ด นครราชสี ม า
พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามที่ฝ2ายบริหารเสนอ

เรื่องอื่นๆ (ถ.ามี)
น.ส.จุฑาสัณห ตั้งตรีวีระกุล เรียนท>านประธานสภา ท>านนายกองคการบริหารส>วนจังหวัดนครราชสีมา และท>านสมาชิกผู4ทรงเกียรติ
ส.อบจ. อ.บัวลาย
ผู4ทรงเกียรติทุกท>าน ดิฉัน นางสาวจุฑาสัณห ตั้งตรีวีระกุล ส.อบจ.อ.บัวลาย ซึ่งในวันนี้ ระเบียบวาระที่ ๕
ได4พูดถึงศูนยการเรียนรู4เศรษฐกิจพอเพียง บ4านหนองผือ ตําบลหนองหว4า อําเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

-๗ต4องขอขอบคุณท>านนายกฯ ที่ได4จัดสรรงบประมาณ ทําให4ศูนยฯ แห>งนี้ สามารถที่จะใช4ทําการอบรม
เพื่ อให4 พี่ น4 องประชาชนได4 ใช4 ในเรื่ องของการเรี ย นรู4 เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย งที่ ได4 ร> างข4 อบั ญญั ติ เพื่ อเก็ บ
ค>าธรรมเนียมต>างๆ จึงอยากจะแสดงความคิดเห็นว>าศูนยฯ นี้มีความพร4อมพอสมควรแต>ก็ต4องปรับปรุง
ในด4านสถานที่อีกบ4าง ศูนยฯ นี้จะให4บริการและจัดเก็บรายได4 ฉะนั้นทางศูนยฯ เจ4าหน4าที่ยังไม>พร4อม
เท>าไหร> น>าจะมีเจ4าหน4าที่เกี่ยวกับจบทางด4านการเกษตร และด4านการบริหาร เมื่อประชาชนเข4าไปใช4
บริ การ ซึ่ งขณะนี้ มีการอบรมกลุ> มลู กค4 า ธ.ก.ส. ซึ่ งการเข4 าไปใช4 บริ การเจ4 าหน4 าที่ ในศู นยฯ อาจจะ
ให4บริการยังไม>เต็มที่ แต>ขณะนี้เมื่อมีการตราข4อบัญญัติเพื่อจัดเก็บรายได4ศูนยฯ นี้น>าจะมีความพร4อมและ
มีเจ4าหน4าที่ให4บริการและให4ความรู4มากยิ่งขึ้น และในวันเสาร-อาทิตย ถ4ามีการจัดอบรมเจ4าหน4าที่
น>าจะมีความพร4อมในตรงนั้น จากที่ผ>านมาที่ได4เข4าไปดูศูนยฯ นี้รู4สึกว>ายังไม>พร4อม เพราะจะใช4ใน
ระบบราชการ คือวันเสาร-อาทิตย จะไม>มาทํางาน จึงขอฝากท>านประธานสภาผ>านไปถึงท>านผู4บริหาร
ช>วยดูแลตรงส>วนนี้ด4วยค>ะ ขอบคุณค>ะ
ประธานสภา อบจ.นม. ฝากข4อคิดเห็นของท>าน สจ.จุฑาสัณห ไปทางฝOายบริหารให4ปรับปรุงศูนยฯ ด4วยนะครับ ขอเชิญท>าน
สมาชิกที่มีความประสงคจะอภิปราย ขอเชิญท>านนายกครับ
นายก อบจ.นม
กราบเรียนท>านประธานสภา และสมาชิกสภา อบจ. ผู4ทรงเกียรติ มี ๓ เรื่อง ที่จะเสนอเปVนวาระอื่นๆ
อันดับแรกตอบคําถามท>าน สจ.จุฑาสัณห ฝากท>านประธานสภาไปถึ งสมาชิกด4วยครับ เพราะว> า
ศูนยฯ แห>งนี้เปVนศูนยฯ ที่สร4างเก>าแก>ไว4นานและทิ้งร4างไป ในช>วงต4นของ ๒-๓ ปRที่แล4วก็ได4ไปเริ่มต4น
พัฒนาก>อสร4างขึ้นมา ได4เ ปลี่ยนแปลงไปใช4 งบประมาณไปจํา นวนหนึ่งไม>น4อยกว>า ๑๐ ล4านบาท
หรือ ๒๐ล4านบาท ที่จะสร4างให4เกิดการทํางานขึ้นมา ตอนนี้ได4ทํางานขึ้นมาในระดับหนึ่งจนกระทั่งมี
ธนาคารมีหน>วยงานต>างๆ มาขอใช4 ซึ่งก็จะได4พัฒนาต>อไป เพราะฉะนั้นข4อเสนอแนะก็จะรับไว4และ
จะได4พัฒนาต>อไปให4เปVนอีกศูนยฯ หนึ่งของพี่น4องเกษตรกร ถ4าท>านสมาชิกสภาท>านใด ที่มีพี่น4อง
เกษตรกรที่อยากจะเรียนรู4เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องการทําปุ[ย การสีข4าว หรือเรื่องอื่นๆ ก็จะได4
ส>งเข4าศูนยฯ แห>งนี้ได4ต>อไปในอนาคต ทางกองส>งเสริมคุณภาพชีวิตก็จะได4พัฒนาศูนยฯ ให4มีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้นและให4เปVนที่เรียนรู4ของพี่น4องประชาชน ซึ่งถ4าเปVนพี่น4องเกษตรกรหรือเปVนสมาชิกของ
เกษตรกรที่อยู>ในการส>งเสริมอาชีพก็จะได4เรียนฟรี เราจัดตั้งงบประมาณไว4 แต>ถ4าเปVนส>วนราชการ
ธนาคารหรื อ ส> ว นอื่ น ๆที่ มี ง บประมาณอยู> เราก็ จ ะเก็ บ ค> า ใช4 จ> า ยได4 อ ย> า งถู ก ต4 อ ง ซึ่ ง วั น นี้ ไ ด4 ต รา
ข4อบัญญัติเกี่ยวกับการเก็บค>าธรรมเนียมแล4วก็คงมีรายได4มากขึ้น เพราะช>วงที่แล4วเราไม>สามารถเก็บ
ได4 เรื่องที่ ๒ เรื่องงานประเพณีต>างๆ ถึงแม4จะหมดวาระของนายก อบจ. แต>งานที่เคยทํากันเปVน
ประเพณี เช>น งานของดีบัวลาย วันที่ ๑๙ มกราคม งานเครื่องปE]นด>านเกวียนวันที่ ๒๐-๒๒ มกราคม
นี้ ก็ ยั ง มี น ะครั บ แล4 ว ก็ ง านเฟ^Q องฟF า ของหนองบุ ญ มาก งานเบญจมาศบานของวั ง น้ํ า เขี ย ว ๑๐
กุมภาพันธ งานกินเข>าค่ํา งานย>าโมหรืองานอื่นๆ ซึ่งงานประเพณีต>างๆ ก็ยังมีได4ตามปกติ อันนี้ก็เรียน
ให4ท>านสมาชิกสภา ได4ทราบไว4ทุกส>วนนะครับ เรื่องที่ ๓ วันนี้อาจจะเปVนการประชุมที่ปPดสมัยประชุม
ก็อาจจะไม>ได4มีการเจอระหว>างระหว>างฝOายบริหารกับสภาอีก เพราะฉะนั้นในฐานะที่ผมเปVนผู4บริหาร
องคกร หมดวาระของการดํารงตําแหน>งตั้งแต>วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ เปVนต4นไป ผมจะทํางานถึง
วันที่ ๙ กุมภาพันธ จึงถือโอกาสนี้ได4กล>าวลาสมาชิกสภาอย>างเปVนทางการ ซึ่งจะลาออกจากการดํารง
ตําแหน>งตามวาระ ในการทํางานที่ผ>านมาต4องขอกราบขอบพระคุณท>านสมาชิกสภา ผู4ทรงเกียรติ
ท>า นประธานสภา รองประธานสภา เลขาสภาฯ ซึ่งเปV น ฝO ายบริ ห าร รวมทั้ งผู4 เ กี่ ย วข4องทั้ งปวง
ตลอด ๔ ปR ที่ผ>านมา ในช>วงแรกๆ อาจจะมีปEญหาอุปสรรคอยู>บ4างด4วยความอ>อนประสบการณของ
กระผมเองเปVนต4 น รวมทั้งปEญหาอื่น ๆ เพราะฉะนั้น ในช> วง ๒ ปR หลังได4 ทํางานอย>างราบรื่นและก็
สามารถเกิดรูปธรรมของงานต>างๆ ได4มาก ก็ด4วยการช>วยให4ความคิดเห็น การผ>านข4อบัญญัติต>างๆ
ร>วมกันของสมาชิกสภาผู4ทรงเกียรติแห>งนี้ ต4องขอกราบขอบคุณเปVนอย>างยิ่ง ในงานที่ผ>านมาอาจจะ
มีข4อขาดตกบกพร>องหรืออ>อนประสบการณ หรือข4อที่ทําให4ท>านสมาชิกสภาไม>สบายใจ

-๘เกิดความเครียดหรือกระทบกระเทือนจิตใจก็ตาม กระผมก็ขอกราบขออภัย กราบขอโทษด4วย ในสิ่ง
ที่ผ>านมาและคิดว>าในโอกาสต>อไปในช>วงต4นปR ซึ่งผมเองก็ตั้งใจจะสมัครเข4ามาเปVนนายกองคการบริหาร
ส>วนจังหวัดนครราชสีมาอีก ๑ สมัย ซึ่งการเลือกตั้งไม>ตรงกันนะครับ ของท>านสมาชิกสภาประมาณ
กลางปR ๓ มิถุนายน ก็หวังว>าความต4องการหรือความสมานฉันทของพวกเราที่ได4ทํางานร>วมกัน ก็จะได4
ทํางานร>วมกันอีกครับ ขอกราบขอบคุณครับ
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญท>านสมาชิกที่มีความประสงคจะอภิปราย ขอเชิญท>านยศพัทธฯ ครับ
นายยศพัทธ ชุมสงฆธีวสุ เรียนท>านประธานสภา ท>านนายกองคการบริหารส>วนจังหวัดนครราชสีมา และท>านสมาชิกผู4ทรงเกียรติ
ส.อบจ. อ.เมืองยาง
ทุกท>าน กระผม นายยศพัทธ ชุมสงฆธีวสุ ส.อบจ.อ.เมืองยาง ผมเห็นด4วยกับอุดมการณของท>านที่จะ
ทําให4โคราชเปVนแหล>งท>องเที่ยวและอบรม เพราะเราไปจังหวัดอื่นในหลายๆ ที่ เช>น จังหวัดกาญจนบุรี
มีแพ เปVนสถานที่ล>องแพ แต>ผมมาสัมผัสจริงๆ ที่ครบุรีสวยกว>าเยอะเลย ก็ขอฝากท>านนายกนะครับ
ถ4าท>านเข4ามาก็ดูแลครบุรีให4เปVนสถานที่ท>องเที่ยวเหมือนกับกาญจนบุรีนะครับ และเมืองยางตอนนี้ได4
งบประมาณ ๒๗๐ กว>าล4านบาท กําลังทําเขื่อนยาง กําลังลงมือก็ฝากท>านนายกให4เปVนสถานที่ท>องเที่ยว
ของโคราชนะครับ มีบัวลาย ครบุรีและของฝากเมืองยางด4วยนะครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญท>านสมาชิกที่มีความประสงคจะอภิปราย ไม>มีนะครับ ผมขออนุญาตปPดประชุมครับ
เลิกประชุมเวลา

๑๒.๐๐ น.
(ลงชื่อ)

ผู4ถอดรายงานการประชุม
(นางสาวเสาวภา สังขแก4ว)
เจ4าหน4าที่ธุรการ

(ลงชื่อ)
ผู4ตรวจรายงานการประชุม
(นายคณะวัฒน อังสนานิวัฒน)
ประธานสภาองคการบริหารส>วนจังหวัดนครราชสีมา

