รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๔
วันพุธที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
***************************
ผู้มาประชุม
๑. นายคณะวัฒน์
๒. นายวีระวัฒน์
๓. นายราเมศ
๔. นายรชตะ
๕. นายสุชาติ
๖. นายชวาล
๗. นายชยุต
๘. นายพรชัย
๙. นายชาคริต
๑๐. นายบุญดี
๑๑. นายกลวัชร
๑๒. นายธวัฒน์
๑๓. นายสมพงษ์
๑๔. นายสมโภชน์
๑๕. นายชุณห์
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
มิตรสูงเนิน
เรืองธนานุรักษ์
ด่านกุล
ภิญโญ
พัฒนกาชัย
พงศ์ธนทรัพย์
อานวยทรัพย์
ทิศกลาง
วงศ์ไตรรัตน์
อึ้งสวัสดิ์
ศิริปริญญานันต์
เทียบขุนทด
จินตนามณีรัตน์
ศิริชัยคีรีโกศล
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.เมืองฯ เขต ๗
ส.อบจ.เขต.อ.ประทาย
ส.อบจ.เขต.อ.ด่านขุนทด เขต ๑
ส.อบจ.เขต.อ.แก้งสนามนาง
ส.อบจ.เขต.อ.ขามสะแกแสง
ส.อบจ.เขต.อ.ครบุรี
ส.อบจ.เขต.อ.ครบุรี เขต ๒
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.อ.วังน้าเขียว
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 ๑
รองประธานสภา คนที่ ๒
เลขานุการสภา อบจ.นม.
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๓๓. นายองอาจ
๓๔. นายประพจน์
๓๕. นางวนิดา
๓๖. นายณัฐชัย
๓๗. นายสมบัติ
๓๘. นายยศพัทธ์
๓๙. นายกิตติ

พฤกษ์พนาเวศ
ธรรมประทีป
เสตะปุตตะ
ธิติรัตนานนท์
กาญจนวัฒนา
ชุมสงฆ์ธีวสุ
เชาวน์ดี

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.เขต.อ.เมืองยาง
ส.อบจ.เขต.อ.ขามทะเลสอ

๔๐. นายประสงค์
๔๑. น.ส.กนกกาญจน์
๔๒. นางจินตนา
๔๓. นายชาญ
๔๔. นางอรอนงค์
๔๕. นายวิสูตร
๔๖. นายประชา
๔๗. นายสมจิต
๔๘. นายลพ
ฝ่ายบริหาร
๑. นายสาเริง
๒. นางปวันรัตน์
๓. นายนรา
๔. นายธวัชชัย
๕. นายเจริญ
๖. นายอุบล
๗. นายนริศ
๘. นางพัฒนฉัตร
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑.นางบุญสิตา
๒. นางเพลินพิศ
๓. นางวิรัลพัชร
๔. นางงามนิจ
๕. นายฉัฐกร
๖. นายจิรยุทธ
๗. นายธีระชัย
๘. นายวีระชัย
๙. นายอุดม
๑๐. นายสมประสงค์
๑๑. นายเกียรติศักดิ์
๑๒. นายวสันต์ชาย

มีสวัสดิ์
ตรงจันทึก
จันทเมนชัย
เขียวแก้ว
ธนสุนทรสุทธิ์
เจริญสันธิ์
ฉัตรวงศ์วาน
คิดการ
จันทร์มณี

ส.อบจ.เขต.อ.สูงเนิน
ส.อบจ.เขต.อ.สีคิ้ว เขต ๒
ส.อบจ.เขต.อ.เสิงสาง
ส.อบจ.เขต.อ.หนองบุญมาก
ส.อบจ.เขต.อ.ห้วยแถลง
ส.อบจ.เขต.อ.จักราช
ส.อบจ.เขต.อ.คง
ส.อบจ.เขต.อ.สีดา
ส.อบจ.อ.ลาทะเมนชัย

แหยงกระโทก
ปานรักษา
เรืองธนานุรักษ์
พยุงสุวรรณ
ปุสุรินทร์คา
เอื้อศรี
เรืองธนานุรักษ์
ภัทรศาศวัตวงษ์

นายก อบจ.นม.
รองนายก อบจ.นม.
รองนายก อบจ.นม.
รองนายก อบจ.นม.
ที่ปรึกษานายก อบจ.นม.
ที่ปรึกษานายก อบจ.นม.
ที่ปรึกษานายก อบจ.นม.
เลขานุการนายก อบจ.นม.

ขันธะวินะหุ
สุนทรพุทธศาสน์
พูนพิพัฒน์
พลปัถพี
ชูเกียรติ
อาสาเสน
เทพนอก
ศรีโอษฐ์
ทุ่งจันทร์
เลิศธัญญลักษณ์
เทียมเกษม
อุลิตสถิตย์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
รก.ผู้อานวยการกองสาธารณสุข
ผู้อานวยการกองกิจการสภา
ผู้อานวยการกองทรัพยากรธรรมชาติ
ผู้อานวยการกองแผนและงบประมาณ
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป

๑๓. นายภิรมย์
๑๔. นางณัฐชยา
๑๕. นายธานี
๑๖. นายสาเริง
๑๗. นายมานะ
๑๘. นายวัชรกฤตย์
๑๙. น.ส.กัญญลักษณ์
๒๐. นายศรกรณ์
๒๑. นายสมจิตร
๒๒. นางรัตนาภรณ์
๒๓. นายพิชชาภา
๒๔. นายอรรถสิทธิ์
๒๕. นายปริญญา
๒๖. นางเสาวคนธ์

วงศ์สุข
นรินทร์นอก
คล่องณรงค์
ทากิน
แย้มจะบก
คุปติศิริรัตน์
รุ่งสุขประเสริฐ
สโนปุญวัฒน์
อบเชน
ขอมเกาะ
อินทร์อร่ามวงษ์
วิชัยคามาตย์
เนียมปูน
วงศ์วิวัฒน์

๒๗. นางเรณู
๒๘. น.ส.สุครกุล
๒๙. นายจิณณะวัตร
๓๐. นางอรนุช
๓๑. นางรังสิยา
๓๒. นางสุรีรัตน์
๓๓. นางลัดดาวัลย์
๓๔. นางบัวรอง
๓๕.นางทองแม้น
๓๖. นางมาลิน
๓๗. นางสุพรรณี
๓๘.นางสาวปิน่ นภา
๓๙. นางจิตรา
๔๐. นายบรรลือ
๔๑. นางชูรัตน์
๔๒. นายกิติศักดิ์
๔๓. นางบุญเลี้ยง

สุขษาเกษ
ปัทมสูต
ยางสูง
นิยะโมสถ
นุทกิจ
แนมพลกรัง
ญาณอุบล
สุขสมัย
กองโคกสูง
จันทร์ศรีนวล
ครุฑธะกะ
สุดาทิพย์
ชิตไธสง
แพงพงศ์
อยู่คงดี
ชายากร
กองเพชร

เริ่มประชุมเวลา
เลขานุการสภา อบจ.นม.
เลขานุการสภา อบจ.นม.
ประธานสภา อบจ.นม.
เลขานุการสภา อบจ.นม.
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รก.ผอ.กองช่าง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
หน.ส่วนอาคารสถานที่ มทส.
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้สื่อข่าว
ผู้สื่อข่าว
ผู้สื่อข่าว
ผู้สื่อข่าว
ผู้สื่อข่าว
ผู้สื่อข่าว
ผู้สื่อข่าว
ผู้สื่อข่าว
รอง ผอ.ฝ่ายสินเชื่อภาครัฐและสถาบัน ๒
รอง ผอ.ฝ่ายสินเชื่อภาครัฐและสถาบัน ๒
ผู้ช่วยผูจ้ ัดการธนาคารออมสินสาขาจอมพล
ธนาคารออมสินฝ่ายสินเชื่อและภาครัฐและสถาบัน ๒
กองส่งเสริมฯ(ซอฟต์แวร์)
นักบริหารงานทั่วไป
นักบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป

๑๔.๐๐ น.
ขณะนี้องค์ประชุมครบ เรียนเชิญประธานสภา และรองประธานสภา อบจ.นม. ขึ้นบัลลังก์เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครับ
นาสมาชิกสภาสวดมนต์
เชิญเลขานุการสภา อ่านประกาศสภา อบจ.ครับ
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี พ.ศ.
๒๕๕๔ ด้ ว ยในคราวประชุม สภาองค์ การบริห ารส่ ว นจัง หวัดนครราชสี มา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒
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ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๓ เมื่ อ
วั น ที่ ๑๑ สิ ง หาคม ๒๕๕๓ สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
จังหวัดนครราชสีมา ได้กาหนดวันประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๔ ในวัน
จันทร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เป็นต้นไป ภายในกาหนดเวลา ๔๕ วัน ดังนั้น อาศัยอานาจตาม
ความในมาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๖ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึง
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๔ ตั้งแต่วันที่
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประกาศ
ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๔ นายคณะวัฒน์ อังสนานิวัฒน์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา
ประธานสภา อบจ.นม.

เรียนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รองปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ผู้อานวยการกอง ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมผู้มีเกียรติ ทุกท่านการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามั ญ สมัยที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ในวันนี้
เป็นวันสาคัญวันหนึ่งของท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน จะได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องต่างๆผมหวังว่าการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๔ จะดาเนินไปด้วยความ
เรียบร้อยมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านทั้งหลายจะได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เพื่อความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่น บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภา
แห่งนี้ เพื่อดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ด้ ว ยฝ่ า ยบริ ห ารรายงานประกาศใช้ แ ผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖) เพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ ๑
แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ , แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ เพิ่มเติม
ฉบับที่ ๓ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
- ไม่มี ญัตติ เรื่องรายงานการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการปี ๒๕๕๓
ทางกองกิจการสภาได้จัดทารายงานการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการปี ๒๕๕๓ ให้ทุกท่านบนโต๊ะ
เรียบร้อยนะครับ ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง
กราบเรีย นประธานสภา อบจ.นม. ท่ า น ส.อบจ.นม. และผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ กท่ า น ด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้อง
รายงานผลการดาเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจั ดทางบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดาเนินงานใน
รอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกากับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ
๓๐ (๕) กาหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบ
โดยทั่วไป อย่า งน้อยปีล ะหนึ่ งครั้ง ภายในเดือนธัน วาคมของทุ กปี ดังนั้ น เพื่อการปฏิบั ติให้เป็ นไปตาม

ระเบียบวาระที่ ๒
ระเบียบวาระที่ ๓
ประธานสภา อบจ.นม.
นายก อบจ.นม.
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เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓
และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘
ข้ อ ๓๐ (๕๐) องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครราชสี ม า จึ ง ขอประกาศผลการด าเนิ น งานการจั ด ท า
งบประมาณ การใช้จ่ายและผลการดาเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ โดยมอบหมายให้บุคลากรกองแผนและงบประมาณ และเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์
ประสานงานอาเภอทุกอาเภอ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดาเนินการติดตามประเมินผลโครงการที่ได้
ดาเนินการในพื้นที่ แยกเป็นรายยุทธศาสตร์ โดยทอดแบบประเมิน รวม ๓๘,๗๔๔ ฉบับ ใน ๑๒ ยุทธศาสตร์
สรุปสาระสาคัญในเอกสาร สรุปรายงานแสดงผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจาปี ๒๕๕๓
สรุปได้ ดังนี้ ส่วนที่ ๑ บทนา ส่วนที่ ๒ การติดตามประเมินผลโครงการตามรายยุทธศาสตร์ และแนวทาง
การพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๕๓ มี ๑๒ ยุทธศาสตร์ ซึ่งสรุปผลการวิเคราะห์รายโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์
ส่วนที่ ๓ รายงานผลการประเมินผลตามงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ส่วนที่ ๔
บทสรุปวิเคราะห์การติดตามประเมินผล จานวน ๔ ยุทธศาสตร์ จากบุคคลภายนอกเป็นผู้ประเมิน ส่วนที่ ๕
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ส่วนที่ ๖ สรุปผลการประเมินแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ประจาปี ๒๕๕๓ สรุปโดยภาพรวมในการดาเนินการโครงการภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ทั้ง ๑๒ ยุทธศาสตร์ ระดับความพึงพอใจ
ภาพรวมต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวั ดนครราชสีมา อยู่ในระดั บดี จึ งเสนอสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อทราบ
ญัตติ เรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง
เรียนประธานสภา อบจ.นม. ส.อบจ.นม.และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หลักการ เพื่อขออนุมัติจากสภา อบจ. ใน
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๔ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง เหตุผล ด้วยมีความจาเป็นต้อง
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจาปี ๒๕๕๔ ของหน่วยงานส่วนราชการและ
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อประโยชน์ในการบริหารงบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จึงขออนุมัติสภาเพื่อดาเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย
รายละเอียดปรากฏตามบัญชีเปลี่ยนแปลงที่ได้เสนให้ท่านได้พิจารณา ๑.ข้อความเดิม ก่อสร้างทางเดิน
เชื่อมต่อระหว่างอาคาร โรงเรียนลาพระเพลิงพิทยาคม รายละเอียด ก่อสร้างทางเดินเชื่อมต่อระหว่างอาคาร
กว้าง ๒.๕ เมตร สูง ๒.๕ เมตร ยาว ๓ เมตร ข้อความใหม่ ก่อสร้างทางเดินเชื่อมต่อระหว่างอาคาร
โรงเรียนลาพระเพลิงพิทยาคม รายละเอียดก่อสร้างทางเดินเชื่อมต่อระหว่างอาคาร กว้าง ๒.๕ เมตร สูง
๒.๕ เมตร ยาว ๖๐ เมตร ๒. ข้อความเดิม ก่อสร้า งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ ก โรงเรียนช่องแมววิท ยา
รายละเอียด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร ความหนา ๐.๑๒ เมตร
หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพ ข้อความใหม่ ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนช่องแมววิทยา รายละเอียด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง
๕ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร ความหนา ๐.๑๒ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตาราง
เมตร ไหล่ทางตามสภาพ ๓.ข้อความเดิม ชื่อโครงการ ก่อสร้างห้องสมุดมีชีวิต สถานที่ บ้านโคกเพชร หมู่
๑๔ ตาบลโคกกรวด อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียด ๑.ก่อสร้างอาคาร คสล.๒ ชั้น ขนาดกว้าง
๒๙ ม. ยาว ๕๒ ม. หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตร.ม. ๒.มีสิ่งแสดงภายในอาคาร ประกอบด้วย
– Information Zone - Activity of IT Zone ๒ - Relaxation Zone - Activity of IT Zone ๑

-๖-
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- E-Learning Zone
Entertainment Zone – Seminar and ๓D-Multimedia
room
– Kid Station – World of Energy Zone - Stuff room ข้อความใหม่ ชื่อ
โครงการ ก่อสร้างห้องสมุดมีชีวิต สถานที่ บ้านหนองรังกา หมู่ ๑๔ ตาบลโคกกรวด อาเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา รายละเอียด ๑.ก่อสร้างอาคาร คสล. ๒ ชั้น ขนาดกว้าง ๓๒ ม. ยาว ๓๔ ม. หรือมีพื้นที่ใช้สอย
ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตร.ม. ๒.มีสิ่งแสดงภายในอาคาร ประกอบด้วย – โซนประชาสัมพันธ์ - ศูนย์ข้อมูล
อบจ.นม. – โซนสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน - โซนเด็ก - โซนผ่อนคลาย อริยบถ - โซนบริการ
อิน เตอร์เน็ต - โซนการเรีย นรู้เทคโนโลยี ส ารสนเทศ – ห้องสัม มนา และโรงภาพยนตร์ ๓ มิ ติ – ห้อง
เจ้าหน้าที่ ๔.ข้อความเดิม ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวีดีโอ ระบบ
ดิจิตอล - Optical Zoom ไม่น้อยกว่า ๙x, Digital Zoom ไม่น้อยกว่า ๒๐x – ๕๐๐ x - บันทึกภาพนิ่ง
ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๘ Megapixels ข้อความใหม่ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อกล้องวีดีโอ ระบบดิจิตอล
– Optical Zoom ไม่น้อยกว่า ๙x, Digital Zoom ไม่น้อยกว่า
๑๐x ขึ้นไป - บันทึกภาพนิ่งความละเอียดไม่น้อยกว่า ๗ Megapixels ๕.ข้อความเดิม ประเภทถนน ชื่อ
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนหนองยางพิทยาคม อาเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียด ๑.ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว ๓๓ ม. ความหนา
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางตามสภาพ ข้อความใหม่ ประเภทถนน ชื่อโครงการ ก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์
สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนหนองยางพิทยาคม อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียด ๑.
ก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี
พื้ น ที่ คอนกรีต เสริม เหล็ ก ไม่ น้ อ ยกว่ า ๒๗๐ ตารางเมตร ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก าร
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒,๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ
๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึง
เสนอญัตติเพื่อขออนุมัติจากสภา อบจ.นม.ต่อไป
ขอเชิญ สมาชิ กที่ มี ความประสงค์จ ะอภิป ราย ไม่ มี นะครับ ขอมติที่ ป ระชุ ม ขณะนี้ องค์ประชุม ครบแล้ ว
สมาชิกท่านใด อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ขอให้ยกมือขึ้น (๔๔ เสียง) ท่านใดไม่อนุมัติ (ไม่มี) ท่านใดงดออกเสียง (ไม่มี)
อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ
ญัตติ เรื่องการโอนลด/โอนเพิม่ งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง
เรียนประธานสภา อบจ.นม. ส.อบจ.ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน หลักการ เพื่อขออนุมัติจากสภา อบจ.นม. ในการ
โอนลด/โอนเพิ่มงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติ อบจ. เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๔ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังต่อไปนี้ เหตุผล
ด้วยได้รับคาร้องจาก หน่วยงานราชการและโรงเรียน สังกัด อบจ.นม. ว่ามีความจาเป็นต้องโอนลด/โอนเพิ่ม
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สาหรับใช้ในหน่วยงานราชการ และโรงเรียนสังกัด อบจ.นม. ว่ามีความจาเป็นต้องโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ เพื่อให้สามารถดาเนินการบริหารราชการให้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีรายละเอียด ดังนี้ ๑. โอนลดเงินงบประมาณ ๑.๑ กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม จานวน ๗ โครงการ เป็นเงิน ๖,๖๔๘,๕๐๐ บาท ๑.๒ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม จานวน ๑
โครงการ เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ๑.๓ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา จานวน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๕๖๐,๐๐๐
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ประธานสภา อบจ.นม.

สรุปมติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๖
ประธานสภา อบจ.นม.
นายก อบจ.นม.

บาท ๑.๔ โรงเรี ย นเมื อ งยาง
ศึก ษา จ านวน ๑ โครงการ เป็ น เงิ น ๓๒๐,๐๐๐ บาท ๑.๕
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม จานวน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ๑.๖ โรงเรียนเทพารักษ์ราช
วิทยาคม จานวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๑๓,๘๐๐ บาท ๑.๗ กองแผนและงบประมาณ จานวน ๒ โครงการ
เป็นเงิน ๖,๖๒๘,๐๐๐ บาท ๑.๘ กองช่าง จานวน ๑๑ โครงการ เป็นเงิน ๑๒,๐๙๐,๐๐๐ บาท ๑.๙ สานัก
ปลัด จานวน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๔๐๕,๙๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๒๙ โครงการ เป็นเงิน ๒๗,๐๖๖,๒๐๐
บาท ๒. โอนเพิ่ ม เงิ น งบประมาณ ๒.๑ โรงเรี ย นเตรีย มอุ ด มน้ อ มเกล้ า จ านวน ๑ โครงการ เป็ น เงิ น
๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ๒.๒ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม จานวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ๒.๓
โรงเรียนด่านเกวียนวิทยาคม จานวน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๕๖๐,๐๐๐ บาท ๒.๔ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม
จานวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๒.๕ โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม จานวน ๑ โครงการ เป็นเงิน
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๒.๖ โรงเรียนสูงเนิน จานวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๒.๗ โรงเรียน
เมืองยางศึกษา จานวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๓๒๐,๐๐๐ บาท โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม จานวน ๑
โครงการ เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ๒.๙ โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม จานวน ๑ โครงการ เป็นเงิน
๑๓,๘๐๐ บาท ๒.๑๐ โรงเรียนวังน้าเขียวพิทยาคม จานวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ๒.๑๑
โรงเรียนวังหมีพิทยาคม จานวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ๒.๑๒ โรงเรียนสองครพิทยาคม
จานวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๒.๑๓ กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต จานวน ๓ โครงการ เป็น
เงิ น ๘,๕๗๐,๐๐๐ บาท ๒.๑๔ กองการศึ ก ษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม จ านวน ๕ โครงการ เป็ น เงิ น
๔๔๘,๕๐๐ บาท ๒.๑๕ สานักปลัด จานวน ๔ โครงการ เป็นเงิน ๔๐๕,๙๐๐ บาท ๒.๑๖ กองช่าง จานวน
๓ โครงการ เป็นเงิน ๒,๖๙๐,๐๐๐ บาท ๒.๑๗ กองแผนและงบประมาณ จานวน ๓ โครงการ เป็ นเงิน
๔,๔๕๘,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๓๑ โครงการ เป็นเงิน ๒๗,๐๖๖,๒๐๐ บาท (รายละเอียดปรากฏตามบัญชีที่
นาเสนอแนบท้ายนี้) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒,๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเสนอญัตติเพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ต่อไป
ขอเชิญสมาชิกที่ มีความประสงค์จะอภิปราย ไม่มีนะครับ ผมขอมติที่ประชุม ขณะนี้องค์ประชุมครบแล้ว
สมาชิกท่านใด อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ตามที่ฝ่ายบริหาร
เสนอ ขอให้ยกมือขึ้น (๔๔ เสียง) ท่านใดไม่อนุมัติ ( ไม่มี ) ท่านใด งดออกเสียง (ไม่มี)
อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ขอเชิญ ท่านนายก ครับ
เนื่องจากในระเบียบวาระอื่นๆ ทางฝ่ายบริหารอยากนาเสนอต่อสภา อบจ.นม.และฝ่ายกรรมการบริหาร
ของ อบจ.ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ให้ทราบความคืบหน้า ความก้าวหน้า และผลการดาเนินงานการก่อสร้าง
อาคารสานักงาน อบจ.นม.แห่งใหม่ ซึ่งการก่อสร้างอาคารสานักงาน อบจ.แห่งใหม่ ได้เริ่มตั้งแต่กระผมได้รับ
ตาแหน่งนายก อบจ.นม.ตั้งแต่วันแรก ได้มีการออกแบบการก่อสร้าง โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
และได้สถานที่ก่อสร้าง อยู่ที่ตาบลไชยมงคล อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และจากการสอบถามเสียง
ของข้าราชการและลูกจ้างภายใน อบจ. จานวนกว่า ๕๐๐ ชีวิต ที่จะต้องเดินทางไกล ไปที่ตาบลไชยมงคล
ซึ่งได้ขอสถานที่ ซึ่ง อยู่ในขั้นตอนขออนุมั ติของราชพัสดุ แต่อยู่ในขั้นตอนตกลงของหน่วยงานแล้ว ทาง
บุคลากรและเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เห็นว่าการที่จะนั่งรถมอเตอร์ไซต์ ไป กลับ ๒๗ กม.หรือ ๕๐ กม./วัน ถ้ามี
ฝนตกอาจเกิดอัน ตรายขึ้น ประกอบกับ เงิน เดือนของลู กจ้างนั้น มีจานวนน้อย ค่า ใช้จ่ ายจะสูงขึ้น จึง มี
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ความเห็น ว่ า น่ า จะหาที่ อ ยู่ แ ห่ ง
ใหม่ที่อยู่ใกล้กว่าที่เดิม ดังนั้น ในฐานะฝ่ายบริหารพยายามหา
สถานที่ รวมแล้วทั้งหมด ๖ สถานที่ ที่ได้ติดต่อเป็นลาดับ โดยสถานที่แรกคือ ไชยมงคล และได้ทาหนังสือ
ยกเลิกองค์การขนส่ง ซึ่งประกอบกับองค์การขนส่งต้องการสร้าง ถนน junction และไม่ต้องการให้สถานที่
ตรงนั้นกับใคร สอดคล้องกับความต้องการของ อบจ.พอดี ดังนั้น เราหาที่ใหม่ที่ใกล้และทาประมาณ ๙ กม.
ห่างจากนี้
๒. คือใกล้กับสนามกีฬารุกขชาติเป็นที่ราชพัสดุ จานวน ๖๐ ไร่ มากที่สุดและอนุมัติไปเรียบร้อยแล้ว แต่ติด
ปัญหาเรื่องไปทับซ้อนกับป่าไม้ มองเห็นว่าป่ารกทึบถ้าต้องการที่ตรงนี้จริงๆ อาจจะต้องถึงคณะรัฐมนตรี จึง
เห็นว่ามีความยากลาบากที่จะทาขั้นตอนนั้น หรืออาจจะมีการฟ้องร้องในศาลต่อภายหลัง จึงได้ขอยกเลิก
ตรงที่เดิมแห่งที่ ๒ แห่งที่ใหม่ได้มีการนาเสนอที่เอกชนมีเนื้อที่ประมาณ ๖๐ ไร่ แต่ฝ่ายบริหารพิจารณาว่าถ้า
นางบประมาณไปจัดซื้อเอกชนนั้นเป็นเรื่องยุ่ งยากและมีความยากลาบาก จึงขอไปหาสถานที่ที่ ๔ ก็คือที่
ก่อสร้า งศาลากลางที่ไ ด้ ว างศิล าฤกษ์ ไ ปแล้ ว ที่ โ คกกรวดที่ ขยะเดิ ม ถมสู ง จ านวน ๒๐๐ ไร่ แต่ จ ากการ
ประสานงานกับกรมการปกครองไม่อนุมัติในการใช้เพราะว่าจะสงวนไว้ในโอกาสต่อไป เราไปหาสถานที่แห่ง
ที่ ๕ ของ อบจ. โฉนดหน้าวิทยาลัยนาฎศิลป์ จานวน ๔๐ ไร่ พอที่จะก่อสร้างได้ เมื่อไปดูแผนผังแล้วติดพื้นที่
สีเขียวก็จึงไม่สามารถก่อสร้างได้เช่นกันการขออนุมัติยกเลิกพื้นที่สีเขียวต้องใช้เวลาเป็น ๑๐ ปี และต้องผ่าน
คณะกรรมการระดับส่วนกลาง ดังนั้น เราจึงไปหาแห่งที่ ๖ ซึ่งขณะนี้ได้สถานที่เรียบร้อยแล้ว คือ ที่โคกกรวด
เป็ น ที่ ส ามเหลี่ ย มจะให้ ท่ า นรองธวั ช ชั ย ฯ และทางมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ รนารี โดยอาจารย์ ธ านี ฯ
และธนาคารออมสิน ได้เสนอเป็นลาดับต่อไปว่า ขณะนี้สถานที่ที่เป็นสามเหลี่ยมซึ่งอยู่ตรงข้ามกับ อบต.โคก
กรวด แยกเข้าตรงไม้ดอกไม้ประดับเข้าไปประมาณครึ่งกิโลเมตร จานวน ๖๐ ไร่ ประมาณการในขณะตอนที่
ขอ แต่ไปวัดพื้นที่จริงๆ แล้ว ๗๐ ไร่ คณะกรรมการตามมาตรา ๘ ที่ได้ยกเลิกอนุมัติเรียบร้อย และมาตรา ๙
อนุมัติให้เข้าไปก่อสร้างได้ เป็นกรณีก่อนที่จะยกเลิกสามารถนาไปใช้จานวน ๗๐ ไร่ ซึ่งการนาไปใช้ก่อสร้าง
สถานที่นี้ได้มีแบบก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ออกแบบไว้ก่อนแล้วตั้งแต่ต้นเพียงแต่เรา
ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับพื้นที่ทางรองธวัชชัยฯ ได้ประสานงานเรื่องการตั้งกรรมการเพื่อขอกู้เงินในอัตรา
ดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดจะเกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร ซึ่งกรอบงบประมาณที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้
ทาไว้ ทั้ง ๕๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งการกู้เงินครั้งนี้ฝ่ายบริหารเห็นว่าถ้ากู้เงินเพื่อก่ อสร้างสานักงานอาคารนี้
จะเกิดประโยชน์กับฝ่ายบริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง ซึ่งเป็นลูกจ้างของรัฐเท่านั้น แต่พี่น้องประชาชนที่เสีย
ภาษีหรือได้เป็นหน้าที่ของ อบจ. ที่ต้องดูแลองค์การพัฒนาท้องถิ่นจึงคิดว่าการกู้เงินครั้งนี้น่าจะไปสร้าง
ถาวรวัตถุในโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นปัญหาของพี่น้องประชาชนในอาเภอต่างๆ ด้วย ในกรอบงบประมาณๆ
อาเภอละ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท นะครับ การกู้เงินถ้าเพิ่มวงเงินกู้จาก ๕๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๘๓๒,๐๐๐,๐๐๐
บาท ประมาณ ๘๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จะเกิดประโยชน์ทั้งข้าราชการ อบจ. และพี่น้องประชาชนอยู่ในอาเภอ
ต่างๆ ด้วย จึงได้เสนอความคืบหน้าและขอรับฟัง ความคิดเห็นชี้แนะเบื้องต้นหลังจากที่ท่านรองธวัชชัยฯ
และอาจารย์ธานี รวมกับคณะจากธนาคารออมสินได้ ชี้แจงเป็นบางส่วนครับ ขอเรียนเชิญท่านรองธวัชชัยฯ
ครับ
นายธวัชชัย พยุงสุวรรณ กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภา
รอง นายก อบจ.นม.
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และเพื่อนข้าราชการประจา เพื่อนข้าราชการฝ่ายบริหารทุกท่าน เนื่องจากเอกสารที่จะ
ขอกล่าวเริ่มต้น ที่ดินที่ท่านนายกฯ ขออนุญาตท่านจะได้รับเอกสารชุดนี้ ที่มีรูปองค์การบริหารส่วนจังหวัด
๑ ชุด และจะมีรายงานการประชุมแยกออกมาอีก จานวน ๑ ชุด ฉบับลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๔ และฉบับ
วันที่เชิญประชุมวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ประชุมวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ขออนุญาตดูชุดแรกก่อน ชุด
แรกนี้จะเป็นรูปจากบริเวณที่เราดาเนินการขออนุญาตเส้นสีขาวนี้ คือ ถนนมิตรภาพ แยกซ้ายมือตรงบริเวณ

-๙-

ขายต้น ไม้ ผ่ านถนนลาดยาง ๒
ด้าน เส้น ๒ เข้าทางด้านบ้านโคกเพชร เป็นสามเหลี่ยมลึกเข้าไป
พื้นที่ทั้งหมดที่เป็นสามเหลี่ยมใหญ่ เป็นหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวงเนื้อที่ประมาณ ๒๔๐ ไร่เศษ แต่มีหน่วย
ราชการเข้าไปใช้ประโยชน์หลายหน่วย เช่น โรงพยาบาลแม่และเด็ก โรงเรียนโคกเพชร อบต.โคกกรวด หรือ
อื่นๆ ที่ยังไม่ได้ขออนุญาตเป็นทางการ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ยื่นขอบริเวณที่เป็น
พื้นที่สามเหลี่ยมในภาพพร้อมกับที่มีจุด ไข่ปลาล้อมรอบเนื้อที่ประมาณในขณะนั้นเป็นบางส่วนของหนังสือ
สาคัญสาหรับที่หลวง ๒๔๐ ไร่ เป็นพื้นที่เราใช้ประมาณ ๖๐ ไร่ เมื่อได้มีวัดจริงได้มีเนื้อที่ทั้งสิ้น ๗๐ ไร่ ๒
งาน ได้ด าเนิ น การต่อไป ขออนุ ญาตดูรายงานการประชุ มที่ น าเสนอขณะนี้ จะเป็น รายงานการประชุ ม
คณะกรรมการกากับการใช้ที่ดินของรัฐประจาจังหวัดนครราชสีมา ที่จะพิจารณาให้เพิกถอนหนังสือรับรอง
การทาประโยชน์จากจานวน ๒๔๐ ไร่ ขอเพิกถอนบางส่วนแค่ประมาณ ๖๐ ไร่ ที่เราขอไปในวันนั้น มีการ
ประชุมวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๔ คณะกรรมการชุดนี้พิจารณาว่าจะอนุญาตให้เพิกถอนหนังสือสาคัญสาหรับ
ที่หลวงบางส่วนหรือไม่ปรากฏอยู่ในหน้าของเอกสารฉบับเดียวกันในข้อสุดท้าย เจ้าพนักงานได้ทารายงาน

การประชุมว่าที่ดินสาธารณประโยชน์มีเนื้อที่เดียวกันทั้งสิ้น ๒๔๐ ไร่ ๓๒ งาน ผลการวัดตามแนวเขตที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอใช้ประโยชน์คานวณเนื้อที่ได้ ๗๒ ไร่ ๒ งาน ๕๓ ตารางวา ความจริง ๗๒ ไร่นี้
ผิด ที่ถูกต้อง ๗๐ ไร่ ๒ งาน ข้างเคียงติดต่อกับด้านทิศเหนือเป็นที่ตั้งโรงพยาบาลแม่และเด็ก ประมาณ ๔๓
ไร่เศษ ถัดจากโรงพยาบาลแม่และเด็กทางทิศเหนือเป็นที่ตั้งของโรงเรียนโคกเพชร เนื้อที่ ประมาณ ๒๐ ไร่ ๒
งาน ๙๒ ตารางวา ข้างเคียงทางทิศตะวันตกเป็นสนามกีฬาขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกกรวด เนื้อที่
ประมาณ ๕๗ ไร่ ๒ งาน ๙๐ ตารางวา ที่ดินที่เหลือทางทิศใต้เป็นที่ดินสภาพรกร้างเมื่อรวมกับส่วนที่มีสภาพ
เป็นทางสาธารณประโยชน์คิดเนื้อที่ได้ประมาณ ๔๗ ไร่เศษ เฉพาะโรงพยาบาลแม่และเด็กได้ยื่นคาขอ
อนุญาตใช้ประโยชน์แล้ว มติที่ประชุมได้สรุปว่าเห็นชอบได้ดาเนินการถอนสภาพที่สาธารณประโยชน์แปลงที่
ทาเลเลี้ยงสัตว์บ้านสระมโนรา ตามหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง เลขที่ ๒๓๘๕๐ เพื่อให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ใช้ก่อสร้างสานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อาคารห้องประชุมสภาฯ
บางส่วน ได้ตามผลการที่วัด เราได้ยื่นคาขอประมาณ ๖๐ ไร่ แต่ผลการวัด ๗๐ ไร่ ๒ งานเศษ อนุญาตให้เพิก
ถอนได้ ๗๐ ไร่ ๒ งานเศษ อันนี้เป็นมติที่ประชุมคณะกรรมการกากับการใช้ที่ดิน ของรัฐ เกี่ยวกับมาตรา ๘
เพื่อยกเลิกที่ดินสาธารณประโยชน์บางส่วน ต่อมาเนื่องจากเราได้ยื่นคาขอไปพร้อมกัน เพื่อให้สามารถเข้าไป
ก่อสร้างได้โดยไม่ต้องรอผลว่าการเพิกถอนหนังสือต่างๆ ที่ทานี้จะแล้วเสร็จเมื่อใดเนื่องจากต้องใช้เวลานาน
ทางประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๙ อนุญาตให้เรายื่นคาขอฉบั บที่ ๒ เพื่อขอเข้าใช้ประโยชน์ในกรณี
เร่งด่วนได้มีการประชุมของคณะกรรมการกากับการใช้ที่ดินของรัฐ ประจาจังหวัดนครราชสีมา เกี่ยวกับ
มาตรา ๙ ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ได้มีการประชุมตามเอกสารฉบับที่ ๒ พลิก หน้า ๒ จะเป็นวาระการ
ประชุมเนื่องจากว่ามีการประชุมและจะต้องมีรายงานการประชุม ให้กับคณะกรรมการเพื่อให้ตรวจสอบ
รับ รอง เลยขออนุญ าตเอามติ ที่ป ระชุม ณ วั นที่ ๘ กุม ภาพัน ธ์ ๒๕๕๔ มากราบเรียนท่า นสมาชิกว่า ใน
เรื่ อ งราวจะเริ่ ม ตั้ ง แต่ ว าระที่ ๓ เรื่ อ งการขออนุ ญ าตตามมาตรา ๙ ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
นครราชสีมา ถ้าท่านพิจารณาตั้งแต่ข้อ ๓.๑.๑ จะเป็นเรื่องราวที่สานักที่ดินขอเร่งด่วนเนื่องจากอะไร ๓.๑.๒
จังหวัดนครราชสีมามีหนังสือมาถึงส่วนราชการตามระเบียบ เพื่อขอตรวจสอบว่ามีผู้ใดคัดค้านตรวจสอบ
หรือไม่ (๑) อาเภอเมืองนครราชสีมา ไม่ขัดข้อง ไล่ไปเรื่อยจนจบ ในหน้าที่ ๓ ข้อที่ ๑๐ เป็นมติที่ประชุมได้
สรุปว่าอนุญาตตามมาตรา ๙ ซึ่งจะได้กราบเรียนในที่ประชุมแห่งนี้ในลาดับต่อไปนะครับ เมื่อขอกลับมานี้
เกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปที่ดาเนินการอยู่ภาพที่นาแสดงในขณะนี้จะเป็นบริเวณสามเหลี่ยมที่ได้นาเสนอจะมีการ
ก่อสร้างได้กราบเรียนเชิญทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นผู้ออกแบบในการก่อสร้างทุกท่านทราบดี

- ๑๐ -

ว่ า เกิ ด ขึ้ น ในสมั ย นี้ ต่ อ ไปจะ
น าเสนอว่ า บริ เ วณที่ มี ก ารก่ อ สร้ า งทั้ ง หมดในภาพนี้ จ ะแสดง
บริเวณสามเหลี่ยมตรงปลายจะเป็นที่จัดตั้งอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี ขนาดใหญ่ถัดมาจะบริเวณภูมิทัศน์และ
ลานจอดรถ ท่านจะเป็นภาพนี้ถ้ามองในแนวดิ่งแล้วเราจะมีอ าคารสานักงานและก็มีบ้านพักรับรองบ้านพัก
พนักงาน อาคารซ่อมบารุง ขออนุญาตภาพถัดไปเปิดไปท่านจะเห็นชัดเจนว่าบริเวณที่จะก่อสร้างทั้งหมด
แรกๆ นี้จะเป็นอาคารสานักงาน ๕ ชั้น กองทุกกองสานักทุกสานัก จะมีห้องประชุมของตัวเองประมาณ ๓๐
ที่นั่ง ชั้น ๕ ของอาคาร ๕ ชั้นนี้ จะมีห้องประชุมขนาด ๑๕๐ ที่นั่ง ซ้ายมือในภาพนี้จะเป็นอาคารห้องประชุม
ทั้ง ๓ ชั้น ชั้นที่ ๓ จะบรรจุผู้เข้าประชุมได้ ๕๐๐ ที่นั่ง ชั้น ๒ จะเป็นอาคารที่ใช้เกี่ยวกับห้องรับประทาน
อาหาร ชั้นล่างอาจจะเป็นห้องเก็บเอกสาร ถัดมาขวามือที่เห็นเป็นรูปสามเหลี่ยมจะเป็นห้องประชุ มสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งในแบบนี้อาจารย์ธานีฯ ได้กาหนดจานวนที่นั่ งไว้ ๑๐๐ ที่นั่ง
จะมีห้อง เสริฟ สังเกตการณ์ของผู้สื่อข่าว เหมือนกับสภาผู้แทนราษฎรแห่งประเทศไทย ดังนั้นข้างหลังนี้
เป็นบ้านพักรับรอง ซึ่งอันนี้เกี่ยวกับผู้ที่จะมาเยี่ยมชมองค์การบริหารส่วนจังหวัดต่างๆ หรือท่านสมาชิกสภาฯ
ผู้นาองค์กรท้องถิ่นของท่านมาใช้บริการต่างๆ นี้ก็ใช้ที่ตึกซ้ายมือนี้ ตึกข้างหลังประมาณ ๔ แท่ง จะเป็น
บ้านพักข้าราชการ ลูกจ้าง และตึกขวามือเล็กๆ นี้ จะเป็นอาคารซ่อมบารุงขนาดเล็ก ถัดมาขออนุญาตเปิดไป
หน้าที่ ๗ ในรายการที่เกี่ยวกับโครงสร้างการก่อสร้างทั้งหมด จะมีอยู่ ๙ รายการใหญ่ เป็นเงินล่าสุดขนาดนี้
๕๒๙,๕๔๗,๐๐๐ บาทเศษ จะแยกเป็นรายการที่ ๑-๙ อาคารสานักงาน อาคารเอนกประสงค์ บ้านพัก
รับรอง ที่พักข้าราชการ อาคารโรงกรองน้าบาดาล ระบบสาธารณูปโภคหลัก อาคารซ่อมบารุง ภูมิ สถาปัตย์
งานตกแต่งภายในอาคารสานักงาน แล้วก็ไล่ไปหน้าที่ ๘-๑๖ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรายละเอียดแต่ละหัวข้อ
ใน ๙ เรื่องใหญ่ หน้าที่ ๑๗ ตามที่ท่านนายกฯ กราบเรียนทุกท่านว่าจะเป็นเรื่องที่อานวยประโยชน์เกี่ยวกับ
ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา ก็คือโครงการที่จะต้องจัดให้มีการกู้เงินเพิ่มเติมประมาณอีก ๓๐๐ ล้านบาท

ประธานสภา อบจ.นม.
นายโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ
ส.อบจ.อ.บ้านเหลื่อม

เพื่อจะให้ทางท่านที่ได้วางกรอบนาไปสร้างในงานก่อสร้างที่เป็นประโยชน์ในระดับประชาชนทั่วไป ถัดไป
หน้าที่ ๒๐ ขออนุญาตตรวจสอบ จะเป็นการสรุปคร่าวๆ เนื่องจากวงเงินกู้ของเรากราบเรียนว่ามี
เงินทุนสะสมของ อบจ.หรือที่เรียกว่า กสอ. อบจ.นครราชสีมา มีเงินอยู่ขณะนี้ ๘๙ ล้านบาท ในเงื่อนไขของ
กองทุนนี้จะอนุญาตให้เรากู้เงินได้สองจานวน จานวนที่ หนึ่งคือเงินที่เรามีอยู่คือ ๘๙ ล้านบาท ชาระภายใน
๑๕ ปี ไม่มีดอกเบี้ย เมื่อมีการเอายอดแรกหารด้วย ๑๕ เท่ากับชาระปีละประมาณ ๕,๙๓๐,๐๐๐ บาท ชาระ
เฉพาะเงินต้น ในยอดเงินที่สองของยอดเงินกู้ สามารถกู้ได้อีก ๘๙ ล้านบาท ระยะเวลาชาระ ๑๕ ปี แต่มี
ดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่มีการประกาศใช้ ล่าสุดทาง กสอ. ได้มีหนังสือวันที่ ๒๑ ม.ค.๕๒ บอกว่าให้มีการ
ปรับเปลี่ยนให้ กู้หนี้ในวงเงินที่สอง ๘๙ ล้านบาท แต่คิดดอกเบี้ยเอามาตรฐานดอกเบี้ยกรุงไทย เงินฝาก
ประจาบวกอีก ๑๕ ปี เป็นไปตามหนังสือฉบับที่ผมขออนุญาตนาเสนอ ลงนามโดยท่านวรพัฒน์ พงศ์บุตร
ผอ.ส่วนจัดสรรเงินทุนอุดหนุนพัฒนาระบบงบประมาณ เลขานุการ กสอ. เมื่อพิจารณาตามหนังสือแล้ว
เท่ากับว่าเราจะกู้เงินจานวนที่สอง มีดอกเบี้ยรวมแล้ว ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารกรุงไทย ร้อยละ ๑.๘ ต่อปี
บวกอีก ๐.๕๐ บาท ก็จะเป็น ๒.๓๐ บาทต่อปี คานวณแล้วดอกเบี้ย ปีละ ๘๙ ล้านบาท คูณ ๒.๓ % ก็จะได้
๒,๐๔๐,๐๐๐ บาท เฉลี่ยแล้วเดือนละ ๑๗๐,๐๐๐ บาท เมื่อคานวณทั้งสิ้นในหมวดของ กสอ. ชาระ ๑๕ ปี
ทั้งสองจานวน เราจะต้องชาระประมาณ ๑๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท ต่อไปหน้า ๒๑ ผมได้กราบเรียนเชิญผู้แทน
ธนาคารออมสิน ขออนุญาตแสดงตัว คุณปริญญา เทียมกูล รอง ผอ.ฝ่ายสินเชื่อภาครัฐและสถาบัน
ขออนุญาตครับ ขอเชิญท่านโกวิทย์ ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ กระผมโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ ส.อบจ.อ.บ้านเหลื่อม ต้องกราบขออภัย
ท่านรองนายกฯ ท่านจะนาเรียนสภาลึกไปแล้วครับ วันนี้เป็นวาระอื่นๆซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้าง
สานักงานแห่งใหม่ จริงๆผมมองตาสมาชิกทุกท่าน อยากจะได้สานักงานแห่งใหม่ เพราะท่านก็ทราบดีว่า

- ๑๑ -

อบจ.ของเราเป็ น อบจ.ที่ ใ หญ่
ที่สุดในประเทศไทย แต่มีสานั กงานที่เล็ กที่สุดของประเทศไทย
เช่นเดียวกัน กลับกันโดยสิ้นเชิง แต่ว่าต้องขออนุญาตท่านรองนายก ด้วยความเคารพว่า สถานที่ พอผมมา
อ่านรายละเอียดบางส่วน มันดูคลุมเครืออยู่นะครับท่าน ผมขออนุญาตในฐานะที่ไม่ใช่นักกฎหมาย ขอ
อนุญาตอ่านตรงนี้ให้ท่านฟังนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นหนังสือที่ นม ๐๐๑๙.๑๔/๔๓ เลขอะไรเขียนมาไม่ดี ซึ่งเป็นการ
เรียกประชุม วรรคที่สอง ด้วยประธานคณะกรรมการพิจารณาเรื่องราวขออนุญาตประกอบกิจการตาม
มาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ได้กาหนดนัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคาขออนุญาตเข้าใช้
ประโยชน์ ใ นที่ ดิ น ของรั ฐ เป็ น การชั่ ว คราว ตรงนี้ เลยเกิด ความสงสั ย ที่ ดิ น ของรั ฐ จะให้เราใช้ ชั่ ว คราว
หมายความว่าอย่างไร ใช้ชั่วคราว ใช้กี่ปี ความหมาย “ของรัฐ ” บางทีเราอ่านก็สับสนเหมือนกั น คาว่า
ชั่วคราว ให้ใช้เลย หรือใช้สองปีออก หรืออย่างไร นี่เกิดความสงสัย ให้เป็นการชั่วคราว ตามในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมาย
ที่ดิน พ.ศ.๒๕๔๓ ท่านลองเปิดมาหน้าที่ ๒ หน่วยงานอื่นที่ผมอ่านก็ไม่ติ ดใจ ไม่มีผลได้ ผลเสียกับที่ดินตรง
นั้นมาก เขาเลยอนุมัติ แต่ท่านลองไปอ่านข้อ ๔ สานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา มีหนังสือที่ นม
๐๐๑๑๔./๕๘๘๒ ลงวันที่ ๒๒ ก.ย. ๕๓ แจ้งว่าตาแหน่งที่ตั้งที่ดิน อยู่ในพื้นที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา ให้
เป็นเขตปฏิรูปที่ดินอาเภอเมืองนครราชสีมา การพิจารณาว่าประสงค์หรือไม่ประสงค์จะนาที่ดินไปใช้เพื่อการ
ปฏิรูป ที่ดินเพื่อการเกษตรประจาตลอดไป หรือไม่อย่างไร ต้องดาเนินตามแนวทางปฏิบัติตามนัยหนังสือ
สานักงานปฏิรูปที่ดิน เพื่อการเกษตร ที่ กส เขาเขียนมาไม่ชัด ไม่ขออนุญาตอ่าน /ว ๗๐๖ ลงวันที่ ๒๒ ส.ค.
๒๕๔๔ และที่ กส. ๑๒๐๕/ว๑๖๙ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๑ เพื่อประกอบการพิจารณา ปฏิรูปที่ดินก็
ไม่ได้บอกว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาต เหมือนแทงกั๊กเรา แต่หน่วยงานอื่นเขาบอกอนุญาต เพราะเขาคงไม่
เกี่ยวกับที่ตรงนี้มากมาย ท่านลองไปเปิดดูอีกหน้า ๓ สานักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา ได้มีหนังสือที่ วท
๐๔๒๖/๕๐๔๒ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม แจ้งว่าไม่พบหลักฐานทางโบราณคดี บนผิวดินแต่อย่างไร อย่างไรก็ตาม
การสารวจครั้งนี้เป็นการพิจารณาวัตถุที่ปรากฏอยู่บนผิวดินนั้น หากผู้ขอดาเนินการใดๆ และพบโบราณวัตถุ
หรือซากโบราณสถานที่ผิวดิน ขอให้แจ้งสานักศิลปากรทราบด้วย หมายความว่า ถ้าคุณไปเจออะไรต้องหยุด
กิจกรรม ถูกต้องไหมครับ มัน ก็เหมือนกับกั๊กเราทั้ งสองหน่ว ยงาน หน่ วยงานอื่น ผมอ่านดูก็อนุญาต ขอ
อนุญาตนาเรียนท่านนะครับ ไม่ได้ท้วงติงอะไร ก่อนที่จะไปถึงเรื่องเงินกู้ครับ

ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญท่านรองนายกฯ ครับ
นายธวัชชัย พยุงสุวรรณ กราบขอบพระคุณ ท่ า นสมาชิ ก ที่ ไ ด้ กรุ ณ าชี้ ข้ อเสนอแนะ ขออนุ ญ าตกราบเรี ย นอย่ า งนี้ ว่ า ในจั ง หวั ด
นครราชสีมา มีการประกาศเขตปฏิรูปที่ดินทั้งอาเภอเมืองนครราชสีมา ดังนั้น กรณีที่เป็นหนังสือสาคัญ
สาหรับที่หลวง ที่มีการดาเนินการไปแล้ว ก็ไม่เกี่ยวแต่เมื่อใดมีการเพิกถอนครับท่านประธานครับ หนังสือ
สาคัญสาหรับที่หลวง โดยระเบียบจะต้องเข้าไปสู่ระบบของสานักงานปฏิรูปที่ดิน ถ้าท่านจะกรุณาดูหนังสือ
ตอบของสานักงานปฏิรูปที่ดินในเอกสาร ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๔ หน้าที่ ๔ ฉบับที่คู่กัน จะเป็นผู้แทน
ปฏิรูปที่ดิน ได้กล่าวตอบในกรณีได้ขอเพิกถอน มาตรา ๘ ผมกราบเรียนว่า มาตรา ๘ คือการขอเพิกถอน
หนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง เมื่อเพิกถอนไปแล้ว เนื่องจากไม่ใช่ที่หลวงก็ต้องเข้าไปสู่ในระบบสานักงาน
ปฏิรูปที่ดิน อันนี้เข้าใจตรงกัน สานักงานปฏิรูปที่ดินได้อธิบายอย่างนี้ การพิจารณาเรื่องไม่ประสงค์จะใช้
ที่ดินสาธารณสมบัติ ใช้ร่วมกันในเขตปฏิรูปที่ดิน ที่พลเมืองเลือกใช้ร่วมกันในที่ดิน มาดาเนินการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมตลอดไป เฉพาะที่ ทบวงการเมืองขอใช้ ในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาต
หรือให้ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูป ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑ ก.พ. ๕๑ ได้ให้ข้อสังเกตในประเด็นพิจารณาว่าหาก

- ๑๒ -

ประธานสภา อบจ.นม.
นายโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ
ส.อบจ.อ.บ้านเหลื่อม

นายก อบจ.นม.

เนื้ อ ที่ ที่ อ นุ มั ติ ม ากกว่ า เนื้ อ ที่ ที่
กรมที่ดินอนุญาตให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์ในที่ดิน จะมีผล
ให้ที่ดินที่ถูกเพิกถอน สภาพและมีสถานะที่รกร้างว่างเปล่า ซึ่งจะมีปัญหาส่วนราชการใดจะดูแล อาจจะมี
การยึดถือครอบครองที่ ดิน รกร้าง ว่างเปล่า จึงขอให้นาเรื่องดังกล่าวเสนอคณะกรรมการเพียงแต่ให้เสนอ
คณะกรรมการกากับการใช้ที่ดินของรัฐตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอน
สภาพการจัดขึ้นทะเบียน การจัดผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามประมวลกฎหมายที่ดิน ๒๕๕๐ ข้อ ๗
พิจารณาตามรายละเอียดดังกล่าวก่อนนะครับ แล้วส่งเรื่องขอใช้ที่ดินให้ สปก.พิจารณาเพื่อนาเสนอ คปค.
พิจารณาต่อไป ตรงนี้ผมกราบเรียนท่านสมาชิกครับเนื่องจากมันเป็นคณะกรรมการกากับการใช้ที่ดิน ตาม
มาตรา ๘ ซึ่งจะมีคณะที่ระบุทุกคณะไม่ว่าหน่วยงานใดขอก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะเข้าไปดาเนินการเพื่อให้ตัด
ออกจากสานักงานปฏิรูปที่ดินอีกครั้งหนึ่ง นี้เป็นการตอบในประเด็นที่ ๑ ประเด็นที่ ๒ เกี่ยวกับเรื่องที่ท่าน
สอบถามเรื่อ งที่ ว่ า ปฏิ รูป และก็ ศิล ปกรเนื่ อ งจากศิล ปกรได้ เป็ น คณะกรรมการหนึ่ ง เหมื อนกั น ในการ
ตรวจสอบคงไม่ได้มีการขุดเจาะไปใต้ดินทุกคณะหน่วยงานราชการที่ทาการขอจะเป็นอย่างนี้ตลอดนะครับ
ท่านที่จะดาเนินการเหมือนกับเต่า นาไว้ก่อน ถ้าเป็นปัญหากันอย่างนี้ค่อยมาจัดการอีกครั้งหนึ่ง แต่ไม่ว่าจะ
คณะใดถ้าท่านดูเรื่องนี้มี อบต.บ้านปู มี อบต.ต่างๆ ที่อยู่ในวาระต่อไปก็เจอเหมือนกันครับท่าน ก็ได้รับ
อนุญาต ในความหมายของเขาในการทางานก็คือว่ามาตรา ๘ เพิกถอนหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวงใช้
เวลานาน มาตรา ๙ จึงถูกออกแบบมาในการที่จะขอใช้ ที่ใช้คาว่าชั่วคราวไม่ได้หมายความว่า ชั่วคราว ๑ ปี
๒ ปี หรือเท่าไรปี ความหมายคือ เข้าไปใช้ชั่วคราวก่อนที่จะยกเลิกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวงจะอนุมัติ ใน
ความหมายเป็นอย่างนี้ครับ ไม่ใช้ชั่วคราวว่าเท่านั้นปี ชั่วคราวก่อนที่จะทาการประกาศเพิกถอนหนังสือ
สาคัญที่หลวงจะเกิดผลสาคัญครับ กรณีอย่างนี้ไม่ทราบว่าผมตอบได้ตามที่ท่านสงสัย กราบเรียนเชิญท่าน
ประธานต่อครับ ขอบพระคุณ
ขอเชิญท่านโกวิทย์ฯ ครับ
ขออนุญาตท่านประธานครับ จริงๆ ก็ไม่ได้ติดใจอะไร แต่ว่านาเรียนเพื่อทราบท่านรองฯ และท่านนายกฯ
ครับ คือ เราเป็นห่วงว่าถ้าเราเดินลึกเข้าไปอะไรขั้นตอนมันออกมาเป็นปัจจัยแล้ว บอกว่าทุกอย่างต้องหยุด
แล้วไปเจอวัตถุโบราณเข้า นี้เป็นสิ่งที่เป็นห่วงเพราะเราก็ไม่รู้ว่าใต้ดินนี้มันมีอะไร บอกว่าจะลงมือสร้างแล้ว
รถแมคโคร ไปขุดได้ ๒ หลุม เจอวัตถุโบราณขึ้น กรมศิลปกรบอกว่าทุกอย่างต้องหยุดหมด เราจะเหมือน
อย่างไรที่เป็นห่วงตรงนี้แค่นั้นเอง เพราะเราก็ไม่ได้รู้ว่าใต้ดินมันมีอะไร แล้วก็ที่สงสัยข้อแรก ทาไมเขาชอบใช้
คาค่อนข้างที่จะกากวมให้ใช้ชั่วคราว มันหมายความว่าไงครับนักกฎหมายครับ คาว่าใช้ชั่วคราวนี้มันใช้ขนาด
ไหนครับ ๒ ปี ๕ ปี ๑๐ ปี หรือชั่วครู่ชั่วคราว หรือยังไง ขออนุญาตครับ
กราบเรียนท่านประธานสภา ผ่านไปถึงสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ เพื่อให้เกิดความสบายใจ วันนี้เราก็เปิด
โอกาสทางท่านสมาชิกได้ซักถาม ข้อข้องใจและช่วยกันดูให้ดีที่สุด เพราะสมบัติแห่งนี้จะเป็นของเราต่อไป
ชั่วลูก ชั่วหลาน นะครับ เพราะฉะนั้นประเด็นแรกชั่ วคราวก่อน ความจริงกฎหมายที่เขาเขียนว่ามีมาตรา ๘
มาตรา ๙ ก็เพราะจะแก้ปัญหาเรื่องตรงนี้ครับ ก็คือมาตรา ๘ ถ้าเราจะขอที่สาธารณประโยชน์ ต้องยกเลิก
ก่อน ในการยกเลิกนั้น อาจจะใช้ปี ๒ ปี คือ ต้องไปยกเลิกในส่วนกลางซึ่งกว่าจะมีการประชุมกรรมการเป็น
ระยะเวลานาน เพราะฉะนั้นหน่วยงานที่เคยขอที่ใช้ส่วนราชการต่างๆ ขอใช้ที่มีปัญหาต้องรอบางทีผ่าน
ปีงบประมาณไปปี ๒ ปี เขาจึงมีมาตรา ๙ ไว้สารอง คือ สามารถมีคณะกรรมการซึ่งคล้ายๆ เกือบเป็นชุด
เดียวกับมาตรา ๘ เป็นอีกชุด ๑ ที่พิจารณาว่ามีความจาเป็นเร่งด่วนแค่ไหน กระทบอะไรจาเป็นไหม ถ้า
มาตรา ๙ อนุญาตอีกก็สามารถเข้าไปดาเนินการก่อสร้างที่ต่างๆ ได้เพราะฉะนั้นคาว่าใช้ชั่วคราวหมายความ
ว่ า รอการอนุ มั ติ อย่ า งถาวรนี้ คื อในความหมาย แต่ เราสามารถเข้า ไปก่อ สร้า งเพราะยั ง คงอนุ มั ติ เกือ บ
๙๙.๙๙๙ เปอเซ็นต์ แต่อาจจะเหลืออีกนิดหน่อยที่มีบางองค์กรที่เขาเสนอทักท้วงไว้ เช่น คาถามที่ ๒ จาก
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วิศวกรเขาจะตอบไปอย่างนี้ทุก
หน่วยไม่ว่าจะก่อสร้างศาลากลางก่อสร้างอาเภอ เขาต้องตอบ
แทนไว้ก่อนเหมือน สปก.จะตอบแทนไว้ก่อน ถ้าเผื่อไปพบซากไดโนเสาร์ เขาจะได้มีสิทธิเอาที่คืน แต่โอกาส
ที่เราจะพบซากไดโนเสาร์หรือ แผ่นทองเหลือง มนุษย์ ๔,๐๐๐ ปี ๙๙.๙๙๙ เปอร์เซ็นต์ ไม่พบหรอกครับ เขา
ก็แทนกราฟเผื่อไว้ เพื่อจะได้ไม่ทาลายวัตถุโบราณ หรืออาจจะมีมนุษย์ยุคหินอยู่ตรงนั้น ขุดพบเห็นแต่โอกาส
พบก็เจอน้อย เพราะฉะนั้นเขาจึงบอกให้เข้าไปทาได้แต่ว่าต้องแทงกราฟไว้หลายส่วน เช่น สปก. แทงกราฟ
ไว้ว่าถ้ามีปัญหาต้องผ่านกรรมการอีกทีนะ ถ้าพบซากไดโนเสาร์ อนุญาตเข้าไปใช้ที่นะ ทางหลวงผังเมื อง
บอกว่าถ้ามีการปรับสถานที่นี้จาเป็นเพื่อเวนคืนต้องขออนุญาตเขาเขียนไว้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นมาตรา ๘
มาตรา ๙ โดยอนุโลมเพื่อให้เกิดความสบายใจในหน่วยงานและให้มีการใช้สถานที่ได้ตามกฎหมาย ซึ่งถ้าเราดู
เนื้อที่ตรงนี้ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับ เนื้อที่ทั้งหมด ๒๔๐ ไร่ หน่วยงานที่สร้างอยู่ขณะนี้ โรงเรียน
โรงพยาบาล อบต. สนามฟุตบอล ไม่เคยขอสักอย่างเดียว พอ อบต. อนุมัติสร้างเลย และผมก็ทาโรงพยาบาล
หลายแห่งพอชี้กันเสร็จพอ อบต.ออกก็อนุมัติก็สร้างเลย เพราะหน่วยงานเราเป็นหน่วยงานแรกที่ขออย่าง
ถูกต้องตามระเบียบเพราะเรามีข้อกาหนดว่าถ้าไม่ถูกต้องสภาก็ไม่อนุมัติไม่สามารถกู้เงินได้ เพราะฉะนั้นเรา
จึงอยากทาให้ถูกต้อง เพราะฉะนั้นที่สร้างกันมาโดยเฉพาะอาเภอวังน้าเขียว อาเภอปากช่อง อาเภอเสิงสาง
ก็อยู่ในเขตพื้นที่ที่ปฏิรูป หรือพื้นที่ก่อสร้างอาคารถาวรกันเกือบเต็มไปหมดไม่มีปัญหา เพราะฉะนั้นผมมั่นใจ
ว่าเมื่อเราขออย่างถูกต้องตาม พ.ร.บ.และเป็นขั้นเป็นตอนตลอด ๒ ปีกว่า ที่เริ่มต้นขอที่ดินแปลงนี้ ผมคิดว่า
น่าจะได้รับความถูกต้อง ๑๐๐ เปอเซ็นต์ และโอกาสที่จะขุดไปแล้วยกเลิกกลางคันนี้น้อยมากนี้เพื่อให้ท่าน
สมาชิกสภาได้มั่นใจ เพื่อจะได้ซักถามข้อข้องใจต่างๆ เพื่อป้องกันก็เป็นการดีครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภา อบจ.นม. มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ ไม่มีนะครับ เชิญท่านรองฯ ชี้แจงประเด็นต่อไป เดี๋ยวขอ
อนุญาตท่านรองประธานฯ ทาหน้าที่ครับ
นายธวัชชัย พยุงสุวรรณ ขออนุญาตท่านประธานครับว่า ที่อธิบายเพิ่มเติมนี้อยากจะเปิดโอกาสให้ท่านสมาชิกอาจจะอยากซักถาม
รองนายก อบจ.นม.
หัวหน้าคณะโครงการผู้ออกแบบอาคาร และประมาณราคา อันนี้เป็นส่วนการทางานของมหาวิทยาลัยสุร
นารี โดยท่านอาจารย์ธานี คล่องณรงค์ ทั้งหมดครับ ขบวนการกู้เงินที่เมื่อกี้ผมตกหล่นไปนะครับ ก็จะขาด
คุณเสาวคนธ์ วงศ์วิวัฒน์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ ภาครัฐและสถาบันซึ่งมาด้วย พร้อมจะตอบคาถามเรื่อง
ระบบการกู้เงินซึ่งแยกเป็นโครงการเพื่อสนับสนุนตัวอย่างครอบคลุมหมดแล้ว ผมเลยอยากกราบเรียนเชิญ
ท่านแรกนะครับ ท่านอาจารย์ธานี คล่องณรงค์ จะได้อธิบายตอบคาถามท่านสมาชิก และตามด้วยคุณ
เสาวคนธ์ วงศ์วิวัฒน์ นะครับ กราบเรียนเชิญอาจารย์ธานี ขออนุญาตท่านประธานด้วยนะครับ
นายราเมศ เรืองธนานุรักษ์ เชิญท่านอาจารย์ธานีฯ ครับ
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ
อาจารย์ธานี คล่องณรงค์ กราบเรียนท่านประธาน และท่านสมาชิก นะครับ ผมได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เป็นผู้ออกแบบโครงการก่อสร้าง อบจ.แห่งใหม่ ที่แห่งนี้เป็นที่แห่งที่ ๓ เข้าไปดาเนินการจากการตรวจสอบ
สภาพพื้นที่นี้เดิมเป็นป่าละเมาะซึ่งไม่มีต้นไม้ใหญ่ เดิมเป็นทาเลเลี้ยงสัตว์ ไม่มีปัญหาเรื่องการตัดต้นไม้
เหมือนแห่งที่ ๒ และพื้นที่เป็นพื้นที่ที่มีรูปร่างหน้าตาที่เหมาะสมในการดาเนินการสร้างสานักงานเนื่องจาก
ติดถนนสองด้านหลักพื้นที่เป็นสามเหลี่ยม และใกล้กับถนนมิตรภาพ และจะมีโครงการต่อเนื่องจะมีความ
เจริญในอนาคตต่อไปในบริเวณเส้นทางนี้ สามารถเชื่อมต่อไปได้ทางสวนสัตว์ เป็นพื้นที่ที่เหมาะในการ
ก่อสร้างอาคาร ส่ว นการส ารวจพื้น ที่เบื้องต้น เราส ารวจเห็น ว่า พื้น ที่ค่อนข้า งราบเรีย บ ด้า นหลัง ติด กับ
โรงพยาบาลแม่และเด็กประมาณ ๓-๔ เมตร เหมาะในการเก็บกักน้าไว้ส่วนหนึ่ง และสามารถระบายน้าไป
ด้านถนนมิตรภาพได้ในอนาคต ส่วนการออกแบบพื้นผังแม่บท ก็พยายามออกแบบให้สอดคล้องกับพื้นที่และ
ข้อจากัดของพื้นที่ รวมถึงการกันแนวเขตในอนาคตที่กรมโยธาอาจจะต้องใช้ในการทาเขตผังเมืองรวมด้วย
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จะดึงอาคารไปติดด้านหลังทาง
โรงพยาบาลแม่ และเด็ ก เราจะกัน พื้ นที่ ป ระมาณ ๑๐ ไร่ เผื่ อ
อนาคตจะขยาย โรงพยาบาลเข้ามาในพื้นที่ส่วนนี้ด้วย เตรียมไว้ก่อนเผื่ออนาคต ส่วนสามเหลี่ยมด้านหน้า
คือเส้นทาง
ของผังเมืองที่จะขอกันพื้นที่เอาไว้จะสร้างถนน ในพื้นที่โครงการ สามารถเปิดมุมมองของอาคารได้จากถนน
สามเหลี่ยม ที่จะมองเห็นสองด้านของถนน จะเห็นภาพของอาคารจะสวยงาม ตัวอาคารใช้ตัวอาคารเดิมที่
เคยออกแบบไว้แล้ว ในส่วนผู้บริหาร และส่วนของสภาฯ ด้านข้างเป็นอาคารหอประชุม ๕๐๐ ที่นั่ง ซึ่งจะ
เหมาะกับการประชุมของข้าราชการ ชั้น ๒ จะเป็นห้องอาหารสาหรับทานข้าว ชั้นที่ ๑ คือชั้นเอนกประสงค์
อนาคตจะเป็นที่ออกกาลังกาย หรือสานักงานไม่พอ สามารถขยับขยายเข้ามาในชั้นนี้ได้ ส่วนด้านหลังกัน
พื้นที่ไว้ส่วนใหญ่ จะเห็นว่ามีพื้นที่ของอาคาร ๓-๔ หลัง เป็นบ้านพักข้าราชการ อาคารรับรอง ๑ หลัง พื้นที่สี
เขียวด้านหลัง อยู่หลัง อาคารสานั กงาน หน้า ที่พักข้าราชการ เป็นพื้ นที่ที่กันเอาไว้ สาหรับ การก่อสร้า ง
หอประชุม ๑๕๐๐ ที่นั่ง ซึ่งมีแบบเดิมอยู่แล้ว เคยออกแบบไว้แล้ว สามารถลงได้ด้วย เผื่ออนาคตเราต้องการ
ตั้งศูนย์ประชุมใหญ่ สามารถลงได้อีก ๑๕๐๐ ที่นั่งเป็นอาคาร ๒ ชั้น ส่วนระบบสาธารณูปโภค จะพึ่งพา
ท้องถิ่นที่มีอยู่แล้ว แต่น้าประปา เราจะเจาะเอง เจาะบ่อบาดาล ๔ บ่อ และกักเก็บน้า ๑,๐๐๐ คิว/วัน ซึ่ง
เพี ยงพอต่อการใช้ง าน หมดปัญ หาเรื่ องน้าท่ว มไปด้ วย พื้ นที่ สูง อยู่ แล้ วปั ญหาก็จะน้อยลง ส่ว นเรื่องค่ า
ก่อสร้าง เป็นประมาณการปีที่แล้วก่อนส่งงานประมาณ ๕๐๐ กว่าล้านบาท หลังจากที่มีดาเนินการจัดจ้างคง
ต้องมีการตั้งกรรมการราคากลางพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ที่เสนอไว้อัพเดทหรือไม่อย่างไร อาจมีการปรับเปลี่ยน
ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ อาจจะต้องมีการปรับอีกครั้งหนึ่งหลังจากเห็นชอบในหลักการ แต่วงเงิน
นี้เราประเมินว่า ๕๒๙ ล้านบาท พออยู่ในเฟสแรก คงไม่มากกว่านี้ กราบเรียนท่านประธานครับ
ประธานสภา อบจ.นม. ขอบคุณครับ ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ
นายธวัชชัย พยุงสุวรรณ ขออนุญาตท่านประธานครับ ในลาดับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญคุณเสาวคนธ์ ได้อธิบายเรื่องโครงการกู้เงิน
รองนายก อบจ.นม.
เล็กน้อยครับ ขอบพระคุณครับ
ประธานสภา อบจ.นม. เชิญครับ
นางเสาวคนธ์ วงศ์วิวัฒน์ เรียนท่านประธาน และสมาชิกทุกท่านนะคะ ดิฉันในนามของธนาคารออมสิน เนื่องจากโดยที่ภาครัฐ ได้ให้
รอง ผอ.ฝ่ายสินเชื่อฯ
นโยบายมาว่า ให้ธนาคารออมสินลงมาสนับสนุนสินเชื่อให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เราก็
เลยลงมาสนับสนุนเต็มที่ ซึ่งเราจะมีทุกอย่างที่จะดูแลทั้งเงินกู้และเงินฝากให้ ในส่วนนี้จากที่ได้รับข้อมูลจาก
ทาง อบจ.ว่ามีโครงการที่เกิดขึ้น ธนาคารต้องเรียนว่าเรายินดีที่จะสนับสนุนในวงเงินกู้ที่ไม่ได้กาหนดชัดเจน
ว่าวงเงินเท่าไหร่ เราจะกาหนดไว้ที่ว่าขึ้นอยู่กับสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ว่าอนุมัติวงเงินเท่าไหร่
รัฐมนตรีอนุมัติว่าให้กู้ได้ จานวนเราไม่ได้กาหนด เพียงแต่ว่าสภาอนุมัติแล้ ว ในส่วนของอัตราดอกเบี้ย เรา
ต้องเรียนว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นี่เราให้กรณีพิเศษ คืออัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจาคือ ๑๒ เดือน
ของส่วนราชการ บวกเพิ่มแค่ ๑% เนื่องจากภาครัฐให้เราสนับสนุนเต็มที่ คือจะอยู่ประมาณ ๒.๕% ถือว่าอยู่
ในเกณฑ์ที่ต่ามาก ส่วนระยะเวลากู้ไม่เกิน ๓๐ ปี ขึ้นอยู่งบประมาณท้องถิ่นของท่านว่าสามารถกาหนดให้
ธนาคารได้ที่เท่าไหร่ ตรงนั้นธนาคารจะดูแลและซัพพอร์ตเต็มที่ และในส่วนของการปลอด ธนาคารก็จะมี
ปลอดระยะเวลาในการยังไม่ต้องชาระเงินต้นในช่วง ๓ ปีแรก ถ้าท่านมองว่ายังไม่ชาระ แต่ถ้าท่านมองว่า
งบประมาณท่านมี พร้อมที่จะชาระธนาคารก็ยินดีรับชาระตรงนั้น ซึ่งจะไม่ได้กาหนดตายตัวว่าจะต้องเป็น
เรตกี่ปี หรือกาหนดว่าจะต้องบังคับว่าจะปลอดเท่านั้น เท่านี้ ธนาคารยินดีทาตามข้อเสนอของทาง อบจ.
จากเอกสารที่เรานาเสนอมา ทางด้านของอัตราดอกเบี้ย มันจะมีแบบปลอดเงินต้น ๓ ปี และแบบประเภทไม่
ปลอดเงินต้นก็มี ขึ้นอยู่กับ ที่ประชุมสภาแล้วมองว่าควรจะอยู่ที่เท่าไหร่ แล้วงบประมาณเพียงพอไหมที่จะ
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ช าระเป็ น รายเดื อ นหรื อ รายปี
ให้กับเราได้ เงื่อนไขอื่นๆขึ้นอยู่กับทางสภาที่จะมองแล้ว ว่าจะให้
ทางธนาคารซัพพอร์ตในด้านไหน ขอบคุณค่ะ
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญท่านธวัชชัย ครับ
นายธวัชชัย พยุงสุวรรณ ขออนุญาตท่านประธานว่าสมาชิกท่านใดที่ต้องการซักถามเกี่ยวกับทางด้านการออกแบบ และทางธนาคาร
รองนายก อบจ.นม.
ออมสิน กราบเรียนเชิญท่านสมาชิกได้ซักถาม ขอบพระคุณท่านประธานครับ
ประธานสภา อบจ.นม. มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะซักถาม ขอเชิญท่านชุณห์ ครับ
นายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่าน วันนี้เป็นโอกาสดีที่คณะฝ่ายบริหาร ได้ทาโครงการ
ส.อบจ.อ.วังน้าเขียว
ก่อสร้างสานักงาน อบจ.นม. ของเรา คงจะมีอยู่ ๓ อย่าง อย่างแรกขอชื่นชมทั้งฝ่ายบริหารได้หาสถานที่
หลายแห่งด้วยกัน กว่าจะได้สถานที่ตรงนี้ ท่านพยายามอย่างยิ่ง ได้มาด้วยความลาบากเหมือนกัน เพราะ
ต้องทางานหลายหน่วยงาน กว่าจะได้มางานนี้ต้องขอบคุณฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะท่านนายก ฯ ท่านรอง
นายกฯ ที่ได้ตั้งใจหาพื้นที่จนประสบความสาเร็จ เราได้พื้นที่มาถึง ๗๐ กว่าไร่ ถ้าเป็นงบประมาณแล้ว ถ้าไร่
ละ ๕ แสนก็ตกเป็น ๓๐ กว่าล้านบาท เป็นการลดต้นทุน ต้องขอบคุณอย่างสูง ที่ว่าชื่นชอบนั้นเป็นโครงสร้าง
หมายถึงว่าการก่อสร้างต่างๆ อยากจะให้ทางฝ่ายบริหารได้วิเคราะห์ อย่างน้อยๆเราก็ดูทิศทางจะหันหน้าไป
ทิศไหน ทางไหน โดยเฉพาะตัวอาคารที่เราเคยไปดูงานมาหลายๆแห่ง แม้แต่พระราชวังยังต้องเอาตะแกรง
มาดักนก นี่เป็นส่วนหนึ่ง ด้านหน้าของอาคารผมดูแล้วยังติดใจนิดหนึ่งฝ่ายออกแบบ โดยเฉพาะตัวหนังสือ
เล็กนิดเดียว ผมว่าด้านหน้าน่าจะทาใหญ่ๆหน่อย เพราะ อบจ.นม.เป็นองค์กรใหญ่ ท่านทาเป็นมุข สองมุข
สามมุข ถ้าไปใกล้อาคารแล้วจะถ่ายรูปไปอวดเขาสักนิดหนึ่ง จะหาตัวหนังสือ อบจ.ไม่เจอ ขอฝากออกแบบ
ลองดูสิว่าสองแบบ หรือสามแบบ ไม่ได้ตาหนินะครับ แต่มองดูแล้ว มุขตัวบนตัวเล็ก ตัวหนังสือเล็กไปหน่อย
อยากให้มันดูโอ่โถงใหญ่โตมาสักหน่อย ขอฝากอาจารย์ที่ออกแบบ อันที่ ๓ ชื่นใจที่ธนาคารออมสินได้มาบอก
ว่ากู้ดอกเบี้ยต่าและผ่อนได้ ธนาคารคงชื่นใจเช่นกัน อย่างไร อบจ.กู้อย่างไรได้ดอกเบี้ยแน่นอน คงจะร่วมกัน
หากท่านไม่ให้กู้เราคงไม่มีที่พัก ที่อยู่ ที่อาศัย โดยเฉพาะองค์กรของ อบจ.นม.นั้น ตอนนี้เรามีโรงเรียนใน
สังกัดถึง ๕๘ โรง เป็นองค์กรใหญ่มาก ส่วนช่าง ผมอยากฝากส่วนช่างว่า น่าจะให้ชัดเจนนิดหนึ่งว่าอยู่จุด
ไหนเพี ย งพอในการที่ จ ะให้ ม ารวมในจุ ด เดี ย วกัน ด้ ว ยหรื อ ไม่ ถ้า ส่ ว นช่ า งอยู่ ที่ เ ดิ ม ก็ ค งวิ่ ง ไป วิ่ ง มาอยู่
เหมือนเดิม โดยเฉพาะช่างนั้น เป็นพื้นฐานสาคัญในการประสานงานร่วมกัน เครื่องไม้เครื่องมือ ผมว่า ๗๐ ไร่
น่าจะเพียงพอ อยากให้มาอยู่รวมกัน จุดไหนสร้างสถานที่โดยเฉพาะส่วนช่างให้ชัดเจนสักนิดหนึ่ง ส่วน
อาคาร ๓-๔ หลัง นั้น ต้องขออภัยที่อ่านเอกสารยังไม่ครบ ๕๐๐ ล้านบาท รวมสร้างอาคารด้านหลังด้วย
หรือไม่ ฝากถามนิดหนึ่งครับ สุดท้ายอยากเชิญชวนท่านสมาชิกทุกท่าน เราน่าจะไปดูพื้ นที่จริง อยากเชิญ
ชวนสมาชิกไปดูพื้นที่จริงว่าเหมาะสมไหมว่าใครมีความคิดหลากหลายอยากให้หลังประชุมแล้ว เชิญสมาชิก
ทุกท่านไปดูพื้นที่กัน เราจะได้มาวิเคราะห์ว่าการสร้างครั้งนี้ถือว่าเป็นการสร้างครั้งแรก เป็นการให้ อบจ.นั้น
ได้อยู่ชั่วลูกชั่วหลานของเรา เพราะงบประมาณไม่ใช่น้อยๆ ขอฝากฝ่ายบริหารครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญอาจารย์ธานีครับ
อาจารย์ธานี คล่องณรงค์ เรียนท่านประธานนะครับ ตอบข้อสังเกตเรื่องของป้าย อบจ.ที่ท่านสจ.ได้เสนอนาเอาไว้ อาคารที่อยู่ด้านข้าง
มีน้าพุข้างหน้านี้ ตรงกลางจะมีโลโก้ของ อบจ.นะครั บ ที่ท่านนายกได้สั่งการเอาไว้ ผมดาเนินการออกแบบ
เป็ นโลโก้ใหญ่ติ ด บนกระจก ถ่า ยรูปสวย เนื่ องจากมีน้ าพุอยู่ข้า งหน้า เผื่ อไว้ส าหรับถ่า ยรูปให้เห็นภาพ
ตาแหน่งของโลโก้ให้ชัดเจน ที่ท่านว่าใต้มุขตัวเล็กไปหน่อย ขอรับข้อสังเกตเอาไว้นะครับ จะนาไปแก้ไข กรณี
ที่ ๒ เรื่องของกองช่าง กองช่างไม่ได้ย้ายมาอยู่ที่เดิม มีเฉพาะฝ่ายซ่อมบารุงเท่านั้นที่ย้ายมา ดูแลเฉพาะ
อาคารบริเวณนี้ ซึ่งกองช่างถ้าย้ายมาต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือ อุปกรณ์ตามมาอีกเยอะ คาดว่าอาจจะเบียด
พื้นที่หรืออาจจะตัดพื้นที่บางส่วนออกไป เพื่อที่จะสร้างสานักงานกองช่าง อั นนี้เป็นประเด็นหนึ่ง รับเป็น
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ประธานสภา อบจ.นม.
นายก อบจ.นม.

ประธานสภา อบจ.นม.

ข้ อ สั ง เกตของท่ า น และขอ
อนุญาตให้ทางฝ่ายบริหารให้ท่านพิจารณาต่อนะครับว่าจะย้าย
หรือไม่ย้าย ถ้าจะย้ายมาต้องย้ายทั้งกอง ซึ่งมีเครื่องไม้ เครื่องมือ เครื่องจักรเยอะมาก พื้นที่อาจจะไม่พอ
ประเด็ น ที่ ๓ ท่ า นเรีย นถามว่ า อาคารด้ า นหลั ง ๔ หลั ง ผมอาจผิ ด พลาดเอง ในนี้ มี แ ค่ หลั ง เดี ย ว เงิ น
งบประมาณ ๕๒๙ ล้านบาท มีอาคารข้าราชการ ๑ หลัง แต่เราเสนอแนะไว้ว่าน่าจะมี ๔ หลัง เกรงว่าจะไม่
พอ กราบเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกครับ
ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ
ขอเรียนเพิ่มเติมในเรื่องของกองช่ าง เหตุที่ยังไม่ให้ย้ายมาเพราะเครื่องจักรเป็นจานวนมาก แต่เพื่อการ
ประสานงานเราก็จะมีอาคารมุขหลังเล็กเป็นฝ่ายประสานงานของกองช่าง เหมือนกับ ๓ ปาล์ม ต้นปาล์ม ๓
ต้น อยู่ที่ อบจ.เก่าเรา แต่ว่าหน่วยประสานงานจะย้ายตามไป จะใช้เครื่องจักรต่างๆ อุปกรณ์ยังอยู่ที่เก่า
เพราะถ้านาเข้าไปจะทาให้สนามสกปรก และเครื่องจักรระเกะระกะ ขาดความสวยงาม แต่การประสานงาน
จะสะดวกขึ้น เพราะฝ่ายแนวหน้าหรือฝ่ายนายช่างออกแบบต่างๆจะอยู่ส่วนบริหาร ตึกตรงนี้ด้วย สาหรับ
เรื่องอาคารซึ่งเราได้ออกแบบเพียง ๑ หลังก่อน เพราะเราได้ ๓๐ ยูนิต ความจาเป็นที่อยู่บ้านหลวงขนาดนี้
ประมาณ ๓๐ หน่วย ถ้ามีความจาเป็นจะขยายต่อไปเราจึงขยายวงเงินกู้ ส่วนอาคารรับรองนั้น เผื่อให้
ส.อบจ.ที่อยู่ไกลที่มาประชุม หรือแขก หรืออาคารรับรองที่เราเคยไปเห็น อบจ.ที่อื่นก็มี จะใช้สาหรับการ
รับรองต่างๆได้ นี่เป็นอาคารรับรองต่างๆได้ นี่ เป็นอาคารรวมที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ส่วนป้ายเห็นด้วยว่า
อาจจะต้องปรับปรุง ทาให้ใหญ่ขึ้นในโอกาสต่อไป การออกแบบถนนอยู่ด้านหน้า เราจะมีถนนเส้นหลัง เส้น
หนึ่ง ที่ติดโรงพยาบาลแม่และเด็ก เป็นถนนสาธารณะเดิม วันนี้อยากให้ท่าน ส.อบจ.ไปชมพื้นที่ หลังจากเลิก
ประชุมนี้ ไปดูพื้นที่ดินอีกครั้งหนึ่ง มีรถบัสจอดที่วัดสุทธจินดา เสร็จจากนั้นจะพาไปดูท้องฟ้าจาลองที่กาลัง
ก่อสร้างอยู่ครับ คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนธันวาคม ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ ซึ่งห่างจากนี้ประมาณ
๕๐๐ เมตร เท่านั้นเอง แต่ไม่ต้องจอดลง ไปดูการก่อสร้างว่าเป็นผลงานหนึ่งของ อบจ.ที่เราจะมีท้องฟ้า
จาลอง และบริเวณทั้งบริเวณนี้ ระยะไม่เกิน ๒ กม. จะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือกลายเป็นเมืองต่อไป
คือจะมีท้องฟ้าจาลอง มีห้องสมุด มีพิพิธภัณฑ์ มีสนามกีฬา มีทะเลโคราช หรืออาจจะมีจูลาสสิกปาร์ค ซึ่ง
เป็นสวนป่า จะทาต่อไปเพื่อจะดึงคนจาก ปากช่อง วังน้าเขียว คนเมือง คนกรุงเทพฯ ได้เข้ามาอยู่ในเมือง
ตอนเช้ าตอนเย็น พาลู กหลานกลับ ฉะนั้น บริเวณนี้ จ ะเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของความภาคภูมิ ใจของ อบจ.เรา
โดยเฉพาะเรื่องที่ดินที่ท่านชุณห์บอกว่าไร่ละ ๕ แสนบาท พื้นที่ขนาดนี้เป็นไร่ละ ๑.๗ ล้านบาท ฉะนั้น ๗๐
ไร่ ประมาณ ๑๑๙ ล้านบาท ที่เราประหยัดงบประมาณไป และในอนาคตต่อไปราคาที่ดินจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
อันนี้เป็นสิ่งที่เราได้ทางานร่วมกัน ระหว่างสภาและฝ่ายบริหาร ในโอกาสต่อไปหลังจากเราได้ทาความเข้าใจ
ตรงนี้แล้ว ไปดูที่ดินแล้ว เราน่าจะมีคณะกรรมการร่ว มซึ่งทางฝ่ายบริหารจะตั้งให้ก รรมาธิการของสภาให้
มาร่วมเป็นคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบตัวเลขต่างๆอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะนาเสนอเข้าสภา ซึ่งอยากจะเรียน
ให้ทางสมาชิกทราบว่าเราอยากนาเสนอเข้าสภาโดยเร็ว สาหรับเงินงบประมาณก้อนแรกในการก่ อสร้าง เพื่อ
จะได้ลงมือด าเนินการได้ ส่วนยอดที่ส องที่ เราจะทาเพื่อพี่ น้องประชาชนนั้ น คงไปดูกรอบปัญ หาความ
ต้องการของพี่น้องประชาชนในอาเภอว่ามีความต้องการที่เป็นถนนตัวอย่าง สะพานตัวอย่าง ก็จะเป็นอีก
ขั้นตอนหนึ่งที่ใช้ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งเดือนก็จะกู้ยอดที่สองซึ่งสภาจะอนุมัติยอดเต็มทั้งสองยอด หรือจะ
อนุมัติทีละยอดก็ได้ อันนี้ขึ้นอยู่กับคณะทางานที่จะทาร่วมกันต่อไป วันนี้อยากเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านได้ไป
ดูที่ ดิ น ซึ่ ง เราเตรีย มแผนผั ง และเดิ น ดูที่ ดิ น จริง ว่ า ตั้ง อยู่ อย่ า งไร จากนั้ น ไปขับ รถดู ท้ องฟ้ าจ าลอง แล้ ว
รับประทานอาหารเย็น โดยความอนุเคราะห์ของท่านสมาชิ กฯของเรา คือ ท่าน สจ.สมบัติฯ และสจ.วี
ระวัฒน์ ขอเชิญทุกท่านร่วมรับประทานอาหารเย็นตรงนั้นด้วยครับ
ขอเชิญท่านศิรสิทธิ์ ครับ
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นายศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ กราบเรี ย นท่ า นประธาน ท่ า น
นายกฯ ท่านผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่านครับ ผมนาเรียน
ท่านประธานอยู่
ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต ๓ สองเรื่องนะครับ เรื่องแรกคือโครงการหลังฝนถนนดี ซึ่งตอนนี้นั้นถือว่าได้ใช้ประโยชน์ และให้ความสะดวก
แก่ชาวบ้านมาก มีปัญหาว่าตอนนี้เครื่องมือเสีย ซ่อมนาน นาเรียนท่านว่าสิ่งนี้ถือว่าทาคะแนนได้และช่วย
ชาวบ้านได้ แต่ถ้าเสียนานๆจะขาดช่วงไป ส่วนเรื่องที่สอง อกม. ตอนนี้อยู่ที่ ปากช่อง เมื่อเช้าผมขออนุญาต
เป็นประธานเปิดแทนท่าน ถือว่าเป็นโครงการที่ให้ประโยชน์ให้ความอยู่ดี กินดีกับชาวเกษตรกรเป็นอย่างยิ่ง
ผมนาเรียนว่าสิ่งหนึ่งที่อยากให้ท่านทาคือ ทาเป็นเอกสารหรือเป็นข่าว เรื่องเกี่ยวกับเกษตรกรให้กับประธาน
หรือรองประธานทุกเดือน จะเป็นการเอื้อประโยชน์อีกอย่างหนึ่งให้กับ อกม.ทุกท่านที่รอความหวังที่ท่านคิด
โครงการนี้สองเรื่องที่นาเรียนครับ
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญท่านวนิดา
นางวนิดา เสตะปุตตะ
กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านนายก อบจ. ท่านรองนายกฯ ท่านที่ปรึกษาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ตลอดจน ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน วนิดา เสตะปุตตะ ส.อบจ.อ.เมือง เขต ๕ ถือว่าปีนี้ ปี
๒๕๕๔ เป็นปีดีและเป็นปีมหามงคลในเขตพื้นที่ของดิฉัน มีด้วยกันทั้งสิ้น ๗ ตาบล ได้รับความกรุณาจากท่าน
นายก โครงการหลังฝนถนนดี ดิฉันได้ดาเนินการแล้วจานวน ๓ ตาบล เป็นที่พอใจของมวลชน และชาวบ้าน
ตลอดจนข้าราชการหลาย ๆ ท่านที่อยู่ในพื้นที่ ต้องกราบขอบพระคุณท่านนายก ฯ เป็นอย่างสูง แต่ด้วย
โอกาสในวันนี้ขออนุญาตฝากท่านนายก ฯ ถึงโครงการที่สาคัญซึ่งเป็นโครงการพระราชดาริที่อยู่ในพื้นที่ของ
ดิฉัน มีด้วยกันสองโครงการ โครงการแรกคือ “สวนพระเทพฯ” ผู้รับผิดชอบโครงการนี้ สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล เป็นผู้ดูแลโครงการอยู่ที่สวนพระเทพฯ ซึ่งใช้โ ครงการที่จะเปิดในเดือนตุลาคมนี้ว่า โครงการ
พิพิธภัณฑ์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสัตว์ ซึ่งเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๕๓ เป็นวันแม่ได้มีโครงการปลูกป่าวันแม่
เพื่อถวายพ่อไปแล้ว ทาให้ถนนการเดินทางเข้ามาในโครงการสวนพระเทพฯ แห่งนี้ คับแคบไปในทันตา ซึ่ง
โครงการดังกล่าวนี้ได้มีการดาเนินการก่อสร้าง หลาย ๆ อย่าง ซึ่งเสร็จไปแล้วในส่วนหนึ่งขอนาเรียนว่าใน
ส่วนของที่ประทับของสมเด็จพระเทพฯ ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ศาลาทรงงานจานวน ๔ ศาลา เรียบร้อยแล้ว
ถนนในโครงการและไฟฟ้ า เรีย บร้อยแล้ ว ในส่ ว นหนึ่ ง ส่ ว นที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด ที่ ต อนนี้ กาลั ง ด าเนิ น การ คื อ
หอประชุ มซึ่ ง สามารถบรรจุคนได้จ านวนมาก ที่ กาลั งด าเนิน การก่อสร้าง และการปรับปรุงภู มิทั ศน์ ใน
โครงการ แต่ที่สาคัญที่สุดในวันนี้ คือ เส้นทางที่เดินทางเข้าสู่โครงการสวนพระเทพฯแห่งนี้ มีระยะทาง
ประมาณ ๓ กม. เดิมทีเมื่อปี ๒๕๔๙ ดิฉันได้ของบประมาณซ่อมแซมและปรับปรุงผิวจราจร ๒ ช่วง
ช่วงละ ๒ ล้านกว่าบาท จนถึงขณะนี้ถนนดังกล่าว ยังเป็นถนนที่สามารถใช้ได้ แต่ไม่สวยงาม และมาขณะนี้
ดิฉันเห็นด้วยในการที่จะขยายไหล่ทางและปรับปรุงผิวถนนเพื่อรองรับในเดือนตุลาคม ที่สมเด็จพระเทพฯจะ
เสด็จ และดิฉันได้คุยนอกรอบกับทางท่านนายก อบจ. ท่านเห็นดีด้วยในการที่เราจะจัดทาถนน อบจ.ซึ่งเป็นถนน
ตัวอย่าง เช่น อาเภอครบุรี ที่ท่านนายกฯ ได้กรุณาไปทา แต่ถนนเส้นนี้ดิฉันว่าจะมีผู้คนสัญจรเป็นจานวนมาก
เนื่องจากว่ามีตาบลหัวทะเล ตาบลหนองระเวียง ตาบลหนองบัวศาลา และยังผ่านไปยังอาเภอโชคชัย บ้าน
พระพุทธ ที่จะเดินทางผ่านเส้นนี้ได้ รวม่ทั้งตาบลด่านเกวียน ซึ่งเป็นเส้นทางที่สามารถผ่านไปได้ ขอความ
กรุณาผ่านท่านประธานสภาไปถึงท่านนายก ฯ ตลอดจนรองนายก ฯ และที่ปรึกษาทุกท่าน ซึ่งมาร่ว ม
ประชุมในวันนี้เป็นจานวนมาก ขอฝากโครงการถนน อบจ. ซึ่งจะเป็นถนนตัวอย่างของ อบจ.ตามที่ท่าน
นายก ฯ ได้แจ้งกับดิฉันด้วยวาจาขอให้นาบรรจุลงในงบกลางด้วย เพราะเท่าที่ทราบมา ถนนเส้นนี้ได้คุยกับ
ทางเจ้าหน้าที่ อบจ.ได้ทาแบบไว้แล้วประมาณ ๑๕ ล้านบาท แต่ถนนเส้นนี้ยังไม่มีไฟ ถ้าถนนตัวอย่าง ต้อง
ประกอบด้วยไฟ และปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งสองข้างทาง ส่วนโครงการที่สอง จะเกิดขึ้นในเดือน พ.ย.คือ
โครงการประชุมวิชาการโลก ในตาบลสุรนารี ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ ที่ดิฉันรับผิดชอบเช่นกัน อยู่ในเขตรับผิดชอบ

- ๑๘ -

ประธานสภา อบจ.นม.
เลิกประชุมเวลา

ทั้ ง สองต าบล ประชุ ม วิ ช าการ
โลกด้ า นบรรพชี วิ น เฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระ
เจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา และทางสานักพระราชวัง ได้แจ้งผ่านทางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมามาแล้ว วันที่ ๒๘ พ.ย. ท่านจะเสด็จมาที่ พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน บ้านโกรกเดือนห้า ตาบล
สุรนารี ซึ่งทางสานักพระราชวัง ได้แจ้งมาแล้ว และดิฉันได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นคณะกรรมการส่วน
หนึ่งของพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน ดร.ประเทืองได้เรียนฝาก ผ่านทางดิฉันมาถึงฝ่ายบริหารของ อบจ.ช่วย
พิจารณาเรื่อง รั้วพิพิธภัณฑ์ที่จะมีการต่อเติม และลานเอนกประสงค์จะไว้ใช้ในการจอดรถผู้ที่จะมาประชุม
วิชาการโลก ซึ่งจะเป็นจานวนมาก เฉพาะสองโครงการนี้จะมีประชาชนและชาวต่างชาติ ที่จะเข้ามาใน
จังหวัดนครราชสีมาของเราเป็นจานวนมาก และถ้าได้มีการผลักดัน จากผู้บริหารจัดสรรงบประมาณ ให้อบจ.
ได้ดาเนินการให้ดิฉันได้มีโอกาสเข้าไปรับผิดชอบ ร่วมกับฝ่ายบริหาร จะทาให้ อบจ.ของเรา ได้มีหน้ามีตา
และได้สนองนโยบายโครงการพระราชดาริ สุดท้ายนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านประธานสภา ท่านนายก
อบจ.ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
ผมขออนุญาตปิดประชุมครับ
๑๗.๐๐ น.

(ลงชื่อ)

ผู้ถอดรายงานการประชุม
(นางสุพรรณี ครุฑธะกะ)
เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ

ผู้ถอดรายงานการประชุม
(นางสาวปิ่นนภา สุดาทิพย์)
เจ้าพนักงานธุรการ

;
(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจ
(นายรชตะ ด่านกุล)
เลขานุการสภา อบจ.นม.

