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

อังสนานิวัฒน์
มิตรสูงเนิน
เรืองธนานุรักษ์
ด่านกุล
พัฒนกาชัย
อานวยทรัพย์
ทิศกลาง
วงศ์ไตรรัตน์
ศิริปริญญานันต์
เทียบขุนทด
จินตนามณีรัตน์
ศิริชัยคีรีโกศล
ตันดิลกตระกูล
ศรีบงกช
ชัยศรี
ชัยศรี
ตั้งตรีวีระกุล
เลาวัณย์ศิริ
สัตยานุชิต
พรหมอภิบาล
อนิวัตกูลชัย
อินทร์ศร
เลิศด้วยลาภ
นิยมไร่
พันธุ์ศรีนคร
เพ็ญจันทร์
อยู่ยืน
พฤกษ์พนาเวศ
ธรรมประทีป
เสตะปุตตะ
ธิติรัตนานนท์

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.ขามสะแกแสง
ส.อบจ.เขต.อ.ครบุรี เขต ๒
ส.อบจ.เขต.อ.เฉลิมพระเกียรติ
ส.อบจ.เขต.อ.โชคชัย
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.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 ๒
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

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

-๒-

๓๒. นายสมบัติ
๓๓. นายยศพัทธ์
๓๔. นายกิตติ
๓๕. นายประสงค์
๓๖. น.ส.กนกกาญจน์
๓๗. นางจินตนา

กาญจนวัฒนา
ชุมสงฆ์
เชาวน์ดี
มีสวัสดิ์
ตรงจันทึก
จันทเมนชัย

ส.อบจ.เขต.อ.เมืองฯ เขต ๘
ส.อบจ.เขต.อ.เมืองยาง
ส.อบจ.เขต.อ.ขามทะเลสอ
ส.อบจ.เขต.อ.สูงเนิน
ส.อบจ.เขต.อ.สีคิ้ว เขต ๒
ส.อบจ.เขต.อ.เสิงสาง

๓๘. นางอรอนงค์
๓๙. นายวิสูตร
๔๐. นายประชา
๔๑. นายสมจิต
๔๒. นายลพ
ผู้ลาประชุม
๑. นายสุชาติ
๒. นายกลวัชร
๓. น.ส.สุธาสินี
๔. นายกิติพงศ์
๕. นายชาญ
๖. นายชยุต
ฝ่ายบริหาร
๑. นายสาเริง
๒. นางปวันรัตน์
๓. นายธวัชชัย
๔. นายนพดล
๕. นายสุทธิจักร
๖. นายเจริญ
๗. นายธนู
๘. นางพัฒนฉัตร
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายอภิวัตน์
๒. นายชนะชัย
๓. นางบุญสิตา
๔. นางวิรัลพัชร
๕. นางงามนิจ
๖. นายจิรยุทธ
๗. นายธีระชัย
๘. นายวีระชัย
๙. นายนริศ

ธนสุนทรสุทธิ์
เจริญสันธิ์
ฉัตรวงศ์วาน
คิดการ
จันทร์มณี

ส.อบจ.เขต.อ.ห้วยแถลง
ส.อบจ.เขต.อ.จักราช
ส.อบจ.เขต.อ.คง
ส.อบจ.เขต.อ.สีดา
ส.อบจ.อ.ลาทะเมนชัย

ภิญโญ
อึ้งสวัสดิ์
ศิริโภคานนท์
พงศ์สุรเวท
เขียวแก้ว
พงศ์ธนทรัพย์

ส.อบจ.เขต.อ.แก้งสนามนาง
ส.อบจ.เขต.อ.ชุมพวง
ส.อบจ.เขต.อ.โนนสูง เขต ๒
ส.อบจ.เขต.อ.เมืองฯ เขต ๑
ส.อบจ.เขต.อ.หนองบุญมาก
ส.อบจ.เขต.อ.ครบุรี

แหยงกระโทก
ปานรักษา
พยุงสุวรรณ
เนียมสูงเนิน
วิริยะจารุ
ปุสุรินทร์คา
พานิชชา
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.

พลสยม
ชอบบัว
ขันธะวินะหุ
พูนพิพัฒน์
พลปัถพี
อาสาเสน
เทพนอก
ศรีโอษฐ์
เรืองธนานุรักษ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
ผู้อานวยการกองกิจการสภา
ผู้อานวยการกองทรัพยากรธรรมชาติ
ผู้อานวยการกองแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยนายก อบจ.นม.

๑๐. นางอุไรวรรณ
๑๑. นางณัฐชยา
๑๒. นางสาวสธิตา
๑๓.นางสาวนงนุช
๑๔. นายสามารถ
๑๕.นายภิรมย์
๑๖. นายกชกร
๑๗. นายอุดม
๑๘. นางอรนุช
๑๙. นางรังสิยา
๒๐. นางสุรีรัตน์
๒๑. นางลัดดาวัลย์
๒๒. นางบัวรอง
๒๓. นางทองแม้น

ภัทรปิติพล
นรินทร์นอก
พานิชวงศ์
เชิดชู
คุ้มคง
วงศ์สุข
นุวัติวงศ์
ทุ่งจันทร์
นิยะโมสถ
นุทกิจ
แนมพลกรัง
ญาณอุบล
สุขสมัย
กองโคกสูง

๒๔. นางมาลิน
๒๕. นางสุพรรณี
๒๖.นางสาวปิน่ นภา
๒๗. นางจิตรา
๒๘. นายบรรลือ
๒๙. นางชูรัตน์
๓๐. นายกิติศักดิ์
๓๑. นางบุญเลี้ยง
๓๒. นายวสันต์ชาย
๓๓. นายจันทร์หอม
๓๔. น.ส.ฤทัยรัตน์
๓๕. นายจตุวัฒน์
๓๖. นายมานะ
๓๗. นางเสาวคนธ์
๓๘. นางเรณู
๓๙. น.ส.สุดสกุล
๔๐. นางสาธิตา
๔๑. นางจีรนันท์
๔๒. นายศนุติพงศ์
๔๓. นายอรรถสิทธิ์
๔๔. นายศิริ
๔๕. นางรัตนาภรณ์
๔๖. นางกัญศลักษณ์
๔๗. นายนพบวร

จันทร์ศรีนวล
ครุฑธะกะ
สุดาทิพย์
ชิตไธสง
แพงพงศ์
อยู่คงดี
ชายากร
กองเพชร
อุลิตสถิต ย์
กูลเกษ
คาบุญเรือง
เจริญสุข
แย้มจะบก
วงศ์วิวัฒน์
สุขเกษ
ปัทมสูตร
วังคีรี
แก้วเจริญ
กิตติวุฒิไกร
วิชัยคามาตย์
อินทร์อร่ามวงษ์
ขอมเกาะ
รุ่งสุขประเสริฐ
พิทยาศักดิ์งาม
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นักบริหารงานการคลัง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ศูนย์ประสานงานอาเภอเมือง
ศูนย์ประสานงานอาเภอเมือง
หน.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ
รก.ผอ.กองช่าง
ประชาสัมพันธ์ อบจ.นม.
ประชาสัมพันธ์ อบจ.นม.
นักบริหารงานทั่วไป
นักบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
ผู้สื่อข่าวเคซีทีวี
ผู้ช่วยผูส้ ื่อข่าวเคซีทีวี
ช่างภาพ เคซีทีวี
ผู้สื่อข่าว
ผช.ผอ.ฝ่ายสินเชื่อภาครัฐและสถาบัน ๒
ผช.ผู้จักการธนาคารออมสิน สาขาจอมพล
พ.ปฏิบัติการ ๗
หัวหน้าบริหารหนี้สาขานครราชสีมา ธอส.
หัวหน้าบริหารหนี้สาขานครราชสีมา ธอส.
เจ้าหน้าที่ตรวจการวิเคราะห์
ผู้สื่อข่าว
ผู้สื่อข่าว
ผู้สื่อข่าว
ผู้สื่อข่าว
ผู้สื่อข่าว

๔๘. น.ส.สุนันท์
๔๙. นายนิพล
๕๐. นายประวิทย์
เริ่มประชุมเวลา
เลขานุการสภา อบจ.นม.
ประธานสภา อบจ.นม.
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานสภา อบจ.นม.

ระเบียบวาระที่ ๒
ระเบียบวาระที่ ๓
ประธานสภา อบจ.นม.
นายก อบจ.นม.

ประธานสภา อบจ.นม.

แสงเมือง
หอมสุวรรณ
สุดเนตร
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ผู้สื่อข่าว

ผู้สื่อข่าว
ผู้สื่อข่าว

๑๔.๐๐ น.
ขณะนี้องค์ประชุมครบ เรียนเชิญประธานสภา และรองประธานสภา อบจ.นม. ขึ้นบัลลังก์เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครับ
เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ด้วยธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้จัดทาโครงการขายทรัพย์ NPA โดยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาตาบล สมาชิกสภาเมืองพัทยา และข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล เมืองพัทยา กานัน และผู้ใหญ่บ้าน เพื่อทาหน้าที่ ชี้ช่องในการ
ขายทรัพย์ธนาคาร ซึ่งให้ค่าตอบแทนในอัตราร้อยละ ๒-๒.๕% ของราคาที่ธนาคารอนุมัติขาย เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว ขอเชิญเจ้าหน้าที่จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ชี้แจงรายละเอียด
รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
- ไม่มี ญัตติ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง
เรียนประธานสภา อบจ.นม. ส.อบจ. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หลักการ เพื่อขออนุมัติจากสภา อบจ.นม.ในการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่องงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ดังต่อไปนี้ เหตุผล ด้วยได้รับคาร้องจากหน่วยงานราชการและโรงเรียน สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ว่ามีความจาเป็นต้องโอนลด/โอนเพิ่มงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๔ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถ
ดาเนินการบริหารราชการให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีรายละเอียด ดังนี้ ๑.กองช่าง จานวน ๑ รายการ ดังนี้
๑.๑ ซ่อมแซมถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ข้อความเดิม บ้านสายชล
พัฒนา หมู่ ๑๘ ต.นิคมสร้างตนเอง เชื่อมเขต ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ข้อความใหม่ บ้าน
บุญส่งสามัคคี หมู่ ๒๐ ต.นิคมสร้างตนเอง เชื่อมเขต ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ทั้งนี้ ได้เสนอ
บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ให้ท่านได้
พิจารณาพร้อมนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒,๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้างให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเสนอญัตติเพื่อขอรับการอนุมัติจากสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ต่อไป
ขอเชิญสมาชิกที่มีความประสงค์จะอภิปราย ไม่มีนะครับ ผมขอมติที่ประชุม ขณะนี้องค์ประชุมครบแล้ว
สมาชิกท่านใดให้แก้ไขเปลี่ยนคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามที่ฝ่าย
บ ริ ห า ร เ ส น อ ข อ ย ก เ มื อ ขึ้ น ค รั บ ( ๓ ๘ เ สี ย ง ) ท่ า น ใ ด ไ ม่ อ นุ มั ติ ค รั บ ( ไ ม่ มี ) ท่ า น ใ ด
งดออกเสียงครับ (ไม่มี)

สรุปมติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔
ประธานสภา อบจ.นม.
นายก อบจ.นม.

ประธานสภา อบจ.นม.
นายกิตติ เชาว์ดี
ส.อบจ.อ.ขามทะเลสอ
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อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคา
ชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔
ตามที่ฝ่ายบริหารบริหารเสนอ
ญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนลด/โอนเพิ่ม งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง
เรียนประธานสภา อบจ.นม. ส.อบจ. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หลักการ เพื่อขออนุมัติจากสภา อบจ.นม. ในการ
โอนลด/โอนเพิ่มงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ดังต่อไปนี้ เหตุผล ด้วยได้รับคาร้องจาก หน่วยงานราชการโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ว่ามีความจาเป็นต้องโอนลด/โอนเพิ่มงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สาหรับใช้ในหน่วยงานราชการและ
โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ว่ามีความจาเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ เพื่อให้สามารถดาเนินการบริหารราชการให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
รายละเอียด ดังนี้ ๑. โอนลดเงินงบประมาณ ๑.๑ โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า จานวน ๑ โครงการ เป็น
เงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท ๑.๒ กองช่าง จานวน ๖ โครงการ เป็นเงิน ๕,๔๒๐,๐๐๐ บาท ๑.๓ สานักปลัด
จานวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๓,๑๒๒,๘๑๑ บาท ๑.๔ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชน
อาเภอวังน้าเขียว (งบเฉพาะการ) จานวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๑๒๔,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๙ โครงการ
เป็นเงิน ๘,๙๑๖,๘๑๑ บาท ๒. โอนเพิ่มเงินงบประมาณ ๒.๑ โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า จานวน ๑
โครงการ เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท ๒.๒ สานักปลัด จานวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๔,๕๒๐,๐๐๐ บาท ๒.๓
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต จานวน ๓ โครงการ เป็นเงิน ๔,๐๒๒,๘๑๑ บาท ๒.๔ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุและประชาชน อาเภอวังน้าเขียว (งบเฉพาะการ) จานวน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๑๒๔,๐๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้น ๗ โครงการ เป็นเงิน ๘,๙๑๖,๘๑๑ บาท (รายละเอียดปรากฏตามบัญชีที่นาเสนอแนบท้ายนี้)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒,๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น

ขอเชิญสมาชิกที่มีความประสงค์จะอภิปราย ขอเชิญท่านกิตติฯ ครับ
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมกิตติ เชาว์ดี ส.อบจ.อ.ขามทะเลสอ ขออนุญาต ท่านประธาน
ผมได้ดูจากการนาเสนอฝ่ายบริหารนะครับ มีความสงสัยอยู่นิดเดียว เรื่องการศึกษาเราไม่ติดใจอยู่ แล้วว่ามัน
เป็นความต้องการของพี่น้องประชาชน ซึ่งเป็นทรัพยากรสาคัญของจังหวัดนครราชสีมา เราควรจะทานุบารุง
ควรส่งเสริมให้เด็กมีความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่อยู่แล้ว แต่ที่ผมได้สังเกต คือ โอนลดงบประมาณ ๑.๑
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จานวน ๑ โครงการ ๒๕๐,๐๐๐ บาท กับโอนเพิ่ม โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาน้อมเกล้า จานวน ๑ โครงการเหมือนกัน ๒๕๐,๐๐๐ บาท เปลี่ยนไปตั้งใช้โครงการใหม่ใช่หรือไม่
อันที่สอง ๑.๔ กับ ๒.๔ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชน อาเภอวังน้าเขียว งบเฉพาะการ
จานวน ๒ โครงการ จ านวนเงิน ๑๒๔,๐๐๐ บาท เท่ากันทั้ง ๒ อัน โอนลด ๑๒๐,๐๐๐ บาท โอนเพิ่ ม
๑๒๐,๐๐๐ บาท อันนี้แค่เปลี่ยนไปตั้งโครงการทากิจกรรมอย่างอื่นใช่ หรือไม่ ส่วนถ้าตัวเลขไม่สลับกันกับ
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ประธานสภา อบจ.นม.
นายก อบจ.นม.

ประธานสภา อบจ.นม.
นายกิตติ เชาว์ดี
ส.อบจ.อ.ขามทะเลสอ

ประธานสภา อบจ.นม.

ระเบียบวาระที่ ๕

ก่อ งช่ า ง ส านั ก ปลั ด ตั ว เลขจะ
สลับกันอยู่นิดหนึ่ง ซึ่งไม่แน่ใจว่าพิมพ์ผิดหรือเปล่าหรือว่าเปลี่ยน
โครงการไปลักษณะนั้น จริงๆ อย่างเช่น กองช่าง จานวน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๓,๑๒๐,๐๐๐ บาท การโอน
เพิ่มมาที่สานักปลัดมา เป็นเงิน ๓,๑๒๐,๐๐๐ โอนลดสานักปลัด ๑ โครงการ เป็นเงิน ๓,๑๒๒,๘๑๑ บาท
โอนเพิ่ม กองส่งเสริมคุณภาพชีวิตฯ เป็นเงิน ๓,๑๒๒,๘๑๑ บาท ซึ่งเราไม่ติดใจในเรื่องของการโอนลด
งบประมาณ ซึ่งเป็นอานาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารแต่เรื่องรายละเอียดผมไม่แน่ใจว่าเรื่องของตัวเลขเปลี่ยน
ยกทั้งกิจกรรมย้ายไปอยู่กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต หรือไม่อย่างไร อันที่ ๑ อันที่ ๒ คือ กองช่าง ได้ตัดงบของ
กองช่างออกไปวันนี้เองอย่างที่ทราบได้รับความชื่นชมกับพี่น้องประชาชนโครงการหลังฝนถนนดีได้เริ่ม
ปฏิบั ติ การเครื่องจั กรขององค์การบริหารส่ ว นจั ง หวั ด ที่ ไ ด้ จั ด หาได้ ท าประโยชน์ ให้กับ พี่ น้องประชาชน
ซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นฤดูการเก็บเกี่ยวของพี่น้องประชาชนต้องนาพืชผลออกมาจากไร่ สวน นา ต่างๆ
เพื่อมาสู่ตลาด ผมเลยอยากจะเรียนให้ฝ่ายบริ หารให้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการเหล่านี้สักนิดหนึ่งครับ
ขอบคุณท่านประธานครับ
ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ
ครับเนื่องจากตัวเลขในรายละเอียดของการแนบท้ายเราได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับ เพราะฉะนั้นท่าน
สมาชิ ก สภาผู้ ท รงเกี ย รติ อาจจะได้ ดู ตั ว เลขอั น เก่ า เพราะฉะนั้ น ถ้ า ดู ตั ว เลขอั น ใหม่ ท างกองกิ จ ฯ
และกองแผนฯ มาได้ปรับใหม่ก็เป็นตัวเลขที่ตรงกันตามกองต่างๆ เพราะฉะนั้นให้ทางกองกิจฯ และกองแผนฯ
ช่วยอธิบายเพิ่มเติมได้ไหมครับ กองแผนมีมาไหมครับ เป็นอันที่ได้ทาเพิ่มเติมแต่เนื่องจากจะแนบชุดใหม่ให้
ไปไม่ทันต้องขออภัยท่านสมาชิกครับ ถ้าดูของใหม่จะตรงครับ
ขออนุญาตเชิญท่านกิตติฯ ครับ
ผมก็ดูตามเอกสารที่ทางกองกิจฯ แจก ผมไม่สายตาสั้นจนขนาดอ่านผิดหรอกครับ ผมไม่แน่ใจว่า
มันผิดพลาดตรงไหนแต่อยากให้เอกสารหลักฐานสู่สภา ผมถือว่าสภามาจากการเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชน
ควรได้รับเกียรติ เพราะทุกคนก็ผ่านมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดทั้งสิ้น ผมเชื่อแน่ว่ าถ้ามันเกิดเหตุการณ์
ผิดพลาดอย่างนี้มาเรื่อยๆ เราจะบอกว่าสภาทรงเกียรติอย่างไร จะเป็นสภาที่ทรงความรู้ความสามารถ
อย่างไร ผมไม่อยากเห็นเหตุการณ์อย่างนี้ที่เกิดขึ้นกับสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
ประเทศไทยมีสมาชิกถึง ๔๘ ท่าน พี่น้องประชาชนได้รอรับความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอีก
๒,๐๐๐,๐๐๐ กว่าคน โรงเรียนมากที่สุด ๔๐ กว่าโรงเรียน มันผิดมันก็ต้องว่าผิดครับท่านประธาน กระผมไม่
มีผมถือคนละฉบับกับท่านนายกฯ อย่างนี้ก็ตีกันตายสิครับท่านประธาน ผมได้อย่างหนึ่งท่านนายกฯ มีอย่าง
หนึ่ง ท่านสมาชิกได้อีกอย่างหนึ่งตายกันพอดี การสื่อสารเขาไร้พรมแดน ยังพิมพ์เอกสารผิดอยู่เลย ขอบคุณ
ครับท่านประธาน
ผมต้องกราบขออภัยท่านสมาชิกนะครับ เอกสารอาจจะมีการผิดพลาดนิดหนึ่ง เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยน
ขอเชิญให้ท่าน ผอ.กองกิจฯ ตรวจสอบนาเอกสารที่ถูกต้องให้กับสมาชิกทุกท่านก่อนที่การประชุมจะเลิก นะ
ครับ ระเบียบวาระที่ ๔ นั้น ผมขออนุญาตเลื่อนไปเป็นวาระสุดท้าย ขอให้นาเอกสารแจกท่านสมาชิกได้
ถูกต้องก่อนนะครับ ต้องกราบเรียนที่ประชุมแห่งนี้ เพื่อให้สมาชิกได้รับเอกสารที่ ตรงกันทุกท่านก่อนและ
ทุกฝ่ายจะได้พิจารณากันอีกครั้งหนึ่ง ภายในวันนี้ เชิญท่าน ผอ.กองกิจฯ ตรวจสอบหน่อยครับ ผมขอไป
ระเบียบวาระที่ ๕

ญัตติ เรื่องขอความเห็นชอบรับที่ดินสาธารณประโยชน์แปลง “ที่ทาเลเลี้ยงสัตว์สระมโนราห์
สาธารณประโยชน์” ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา

ประธานสภา อบจ.นม.
นายก อบจ.นม.

ประธานสภา อบจ.นม.
นายกิตติ เชาว์ดี
ส.อบจ.อ.ขามทะเลสอ

-๗-

ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง
เรียนประธานสภา อบจ.นม. ส.อบจ. และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หลั กการ เพื่อขอความเห็นชอบรับที่ดิน
สาธารณประโยชน์ “ที่ ท าเลเลี้ ย งสั ต ว์ ส ระมโนราห์ ส าธารณประโยชน์ ” ต.โคกกรวด อ.เมื อ ง
จ.นครราชสี มา เป็น ทรัพ ย์สิ นของ อบจ.นม. เหตุผ ล ด้ วย อบจ.นม. มี ความจ าเป็ นต้องก่อสร้า งอาคาร
สานักงานแห่งใหม่ ทดแทนสานักงาน อบจ.นม.หลังปัจจุบัน ซึ่งมี ความแออัด คับแคบไม่สะดวกในการ
ให้บริการประชาชน ข้อเท็จจริง ๑.องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ยื่นเรื่องขอถอนสภาพที่ดิน
สาธารณประโยชน์แปลง “ที่ทาเลเลี้ยงสัตว์สระมโนราห์สาธารณประโยชน์ ” ตามหนังสือสาคัญสาหรับที่
หลวงเลขที่ ๒๓๘๕๐ ตั้งอยู่ที่ บ้านสระมโนราห์ หมู่ที่ ๖ ตาบลโคกกรวด อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
บางส่วนเนื้อที่ ๗๒-๒-๔๓ ไร่ การประชุมคณะกรรมการกากับการใช้ที่ดินของรัฐจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่
๑/๒๕๕๑ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๔ ได้มีมติเห็นชอบให้ดาเนินการถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์แปลง
“ที่ทาเลเลี้ยงสัตว์สระมโนราห์สาธารณประโยชน์” ตามหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวงเลขที่ ๒๓๘๕๐ เพื่อให้
อบจ.นม.ให้ก่อสร้างสานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด อาคารห้องประชุมสภา อบจ. บางส่วนได้ตามผล
การรังวั ด (รายละเอีย ดตามเอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการกากับการใช้ที่ ดินของรัฐจัง หวั ด
นครราชสีมา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๔ ๒. อบจ.นม. ได้ยื่นคาขออนุญาตเช้าใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินของรัฐเป็นการชั่วคราว ตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน “ที่ทาเลเลี้ยงสัตว์สระมโนราห์
สาธารณประโยชน์” ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านสระมโนราห์ หมู่ที่ ๖ ตาบลโคกกรวด อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
บางส่วน เนื้อที่ ๗๒-๒-๔๓ ไร่ เพื่อใช้สร้างอาคารสานักงาน อบจ. อาคารห้องประชุมสภา อบจ. การประชุม
คณะกรรมการพิจารณาเรื่องราวขออนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ครั้งที่
๑/๒๕๕๔ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ มีมติเห็นชอบที่จะอนุญาตให้ อบจ.นม. ใช้ประโยชน์ในที่ดิน “ที่ทาเล
เลี้ยงสัตว์สระมโนราห์สาธารณประโยชน์ ” ตามหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวงเลขที่ ๒๓๘๕๐ เพื่อก่อสร้าง
อาคารสานักงาน อบจ. อาคารห้องประชุมสภา อบจ. ตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยแนว
เขตที่ ดิ น ซึ่ ง สมควรอนุ ญ าตให้ เ ป็ น ไปตามที่ ผู้ ข อได้ แสดงไว้ ใ นการยื่ น ค าขอและตามที่ ไ ด้ ท าการรั ง วั ด
(รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเรื่องราวขออนุญาตประกอบกิจการ
ตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เอกสารรายงานการ
ประชุ มคณะกรรมการกากับการใช้ที่ดิ นของรัฐ จังหวัดนครราชสีม า ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วัน ที่ ๖ มกราคม
๒๕๕๔ และการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเรื่องราวขออนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา ๙ แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ได้นาเสนอท่านพิจารณาตรวจสอบแล้ว
จากเหตุผลที่กล่าวแล้วข้างต้น อบจ.นม. จึงได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบรับที่ดินสาธารณประโยชน์แปลง
“ที่ทาเลเลี้ยงสัตว์สระมโนราห์สาธารณประโยชน์ ” ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา เป็นทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ ๗๒-๒-๔๓ ไร่ต่อไป
ขอเชิญสมาชิกที่มีความประสงค์จะอภิปราย เชิญท่านกิตติฯ ครับ
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมกิตติ เชาว์ดี ส.อบจ.อ.ขามทะเลสอ ผมเชื่อแน่ว่าเป็นวัน
ประวัติศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอีกวันหนึ่ง เป็นการเริ่มของท่านนายกนายแพทย์สาเริง แหยง
กระโทก มีความตั้งใจ จริงใจ ที่จะสร้างสานักงานแห่งใหม่ เป็นสานักงานที่ฝ่ายบริหาร และฝ่ายสภา ได้รอ
คอยมานาน ซึ่งเห็นได้จากสถานที่ประชุมก็ดี สถานที่ทางานของหน่วยงานราชการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด แออัด คับแคบ กระจัดกระจายตามภูมิประเทศทั่วไป บ้างก็ว่าอยู่เหมือนสลัม บ้างก็ว่าเหมือนขี่คอ
กันอยู่ วันนี้เองการประสานงานของฝ่ายบริหาร ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผมเชื่อแน่วันนี้
คงไม่มีใครไม่รับที่ดินแปลงนี้ ผมทราบมาว่ากว่าจะได้รับที่ดินแปลงนี้ต้องเหนื่อยยากลาบาง กว่าเราจะหาที่
ได้ กว่าเราจะหาที่ใหม่ ที่ที่มีความเหมาะสม และไม่ไกลจากอาเภอเมืองจนเกินไปนัก ผมมั่นใจว่าพี่น้อง

-๘-

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ญัตติรับไม่รับ ผมเชื่อแน่ว่าต้องรับแน่ ที่ดินเพราะใครก็
อยากได้ ท่านนายกเองก็อยากได้ ท่านนายกฝันแปลงใหม่แล้วฝันเห็นที่ทางานใหม่แล้ว ผมเชื่อแน่ว่าเพื่อน
สมาชิกทุกคนคง

ประธานสภา อบจ.นม.
นายก อบจ.นม.

ประธานสภา อบจ.นม.
นายพิเชฏฐ์ ชัยศรี

เห็นอย่างผม แต่สิ่งที่สาคัญต้องขอขอบคุณท่านนายกที่เตรียมเอกสารมาให้พวกเราได้ศึกษาได้ดู แน่นอนว่า
ถ้าเรามีมติเรามีรับที่ดินแปลงนี้มาเป็นสมบัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามเอกสารประกอบการขอ
อนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา หน้าที่ ๕ หนังสือรับรองที่เป็นที่หลวง ผมไม่แน่ใจไม่
ทราบว่ามันเหมือนกันกับ น.ส.๓ ที่ของเอกชนถือครองหรือไม่ เพราะได้หน้าแสดงเป็นที่หลวง ด้านหลังไม่มี
ถ่ายเอกสารมา ไม่เห็นตัวสาเนาว่าเป็นของใคร เลยไม่แน่ใจว่าที่เราจะรับในวันนี้เขาได้มอบสลักหลัง หรือมี
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่เป็นสมบัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือไม่ ถ้าเรามีมติรับที่ดินแปลงนี้แล้ว ผม
อยากให้ท่านประธานนาเรียนฝ่ายบริหารคณะกรรมการที่ดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องที่ดินได้กรุณาชี้แจง กรุณา
นาเอกสารมาแสดงให้พวกเราได้เห็นชัดเจนว่าเป็นสมบัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้ว ผมเชื่อว่าโดย
การทางานของฝ่ายบริหาร นาโดยท่านนายกฯ คงจะทาอาคารสานักงานแห่งใหม่ เพื่อพี่น้องประชาชนชาว
จังหวัดนครราชสีมา ได้มีโอกาสได้ใช้ได้ทางานกันต่อไปขอบคุณมากครับ
ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ
เรียนประธานสภา อบจ.นม. ส.อบจ. และผู้ทรงเกียรติทุกท่ าน ต้องขอบคุณที่ทุกท่านได้ดูรายละเอียดต่างๆ
เพราะว่าบางท่านอาจจะดูตามไม่ทัน หรือไม่เข้าใจเอกสาร ถ้ามีความสงสัยหรืออาจจะซักถามเป็นที่เข้าใจกัน
ทั่วไป เพราะที่แห่งนี้จะอยู่จนถึงชั่วลูก ชั่วหลาน ของเราต่อไป คาตอบข้อที่ ๑ ตามหนังสือในหน้า ๕ หนังสือ
รับรองสาหรับที่หลวง สาหรับที่หลวงหรือที่สาธารณประโยชน์นี้ จะไม่มีเอกสารด้านหลังเหมือนกับ น.ส.๓
หรือโฉนด จะมีเฉพาะแผ่นด้านหน้า ซึ่งในแผ่นข้างหน้านี้จะเขียนไว้เนื้อที่ ๒๔๐ ไร่ เป็นที่สาธารณประโยชน์
ขึ้นทะเบียนไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ นะครับ และจะขึ้นทะเบียนอยู่อย่างนี้ และใครแบ่งไปเป็นการเข้า
กรรมการ ซึ่งหน้าถัดไปเป็นหน้า ๖ ก็เป็นการแบ่งแปลงที่เราตีช่องสีเขียว การแบ่งออกมา ๗๒ ไร่ ซึ่งใน
๒๔๐ ไร่ มีคนอื่นครอบครองโดยถือแค่ที่ดิน สาธารณประโยชน์ แต่มีองค์การบริหารส่วนจังหวัดของเรา
ปฏิ บั ติ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย คื อ ๑ ต้ อ งยื่ น ถอนที่ ส าธารณประโยชน์ อ อกไปก่ อ น การจะถอนที่
สาธารณประโยชน์ ออกมานั้นต้องผ่านเข้าไปที่กระทรวงมหาดไทย ซึ่งหลายปีอาจจะมีการประชุมครั้ง ๑
ดังนั้น ในมาตรา ๘ ที่ขอไว้ขั้นแรกให้หน่วยงานใช้ที่ สาธารณประโยชน์ ประชุมในระดับจังหวัด และส่งงาน
เข้ า กระทรวงจึ ง จะถอนที่ ส าธารณประโยชน์ ไ ด้ แต่ โ ดยทั่ ว ไป ก็ เ ป็ น ปั ญ หาของหน่ ว ยงานที่ ข อที่
สาธารณประโยชน์ ใน พ.ร.บ.ที่ดิน จึงได้มีมาตรา ๙ ขึ้นมาอีกมาตราหนึ่ง คือ ถ้าผ่านคณะกรรมการจังหวัด
เห็นชอบ เป็นขั้นตอนมาตั้งแต่ ตาบล อาเภอ จังหวัดแล้วให้คณะกรรมการประชุมอีกคณะหนึ่ง คือ มาตรา ๙
ถ้าอนุญาตให้ใช้ที่ดินได้ และมีมติออกมาก็สามารถเข้าไปทางานในที่ดินได้เลย ส่วนการที่จะบั นทึกให้เป็น
ที่ดินยกเลิกสาธารณประโยชน์ เพื่อยกมอบให้กับ อบจ.นั้น ต้องใช้ระยะเวลาเป็นปี ซึ่งเป็นมาตรา ๙ ที่
กาหนดไว้มาตรา ๙ เขียนบอก ให้เข้าไปทาประโยชน์ หรือทางานตามที่ขอได้เลย เพราะว่าเป็นขั้นตอน
ปฏิบัติของทุกหน่วยงานที่ขอที่สาธารณประโยชน์ก็จะเป็นทานองนี้ ถ้าอนุมัติตามมาตรา ๙ แล้ว ก็สามารถ
เข้าไปทางานได้ทันทีเป็นมติหรือเป็นที่ที่ทาเป็นประจาตามขั้นตอนไปตามปกติ เพราะฉะนั้นขอให้มั่นใจได้
เลยว่าที่ดินแปลงนี้ จานวน ๗๒ ไร่ ซึ่งตามแผนผังจะถูกยกให้เป็นของ อบจ.นครราชสีมา อย่างแน่นอนครับ
ขอเชิญสมาชิกที่มีความประสงค์จะอภิปราย เชิญท่านพิเชฎฐ์ ฯ ครับ
เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านรองนายกฯ ท่านสมาชิก

-๙-

สอ.อบจ.อ.บัวใหญ่ เขต ๑ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ วันนี้ต้อง
ขอบคุ ณ ฝ่ า ยบริ หารเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ พ ยายามด าเนิ น ขบวนการ
เพื่อให้มีการจัดสร้างที่ประชุมที่ทาการของสภาแห่งใหม่ ซึ่งที่ผ่านมาท่านผูบ้ ริหารก็ล้วนแล้วแต่จะพยายามให้
เกิดเป็นผลสาเร็จ แต่วันนี้ขออนุญาตใช้คาของท่าน สจ.กิตติฯ ขออนุญาตเอ่ยนามครับ เพราะว่าวันนี้เป็นวัน
ประวัติศาสตร์ของ อบจ.นครราชสีมา ซึ่งเราดูจากแบบจากองค์ประกอบต่างๆ ที่จะมาสร้างที่ทาการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมทั้งเหตุผลหลักการต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่เหมาะสมและท่านนายกฯ
ท่านพยายามให้เกิดอย่างนี้ขึ้นมา ในส่วนของฝ่ายสมาชิกทุกคนผมเข้าใจว่าก็คงจะเห็นด้วยนะครับ แต่สิ่งหนึ่ง
ที่อยากจะเรียนถามฝ่ายบริหาร ฝากท่านประธานไปว่า จากการที่ดูเอกสารปรากฏว่าเป็นการขออนุญาตใช้
ที่ดินชั่วคราว ในความที่เราไม่เข้าใจในทางกฎหมาย การขออนุญาตใช้ที่ดินชั่วคราว คาว่าชั่วคราว บอกแล้ว
ว่าชั่วคราว ไม่ได้ตลอดไป ก็อยากจะถามว่าในการ ขบวนการที่ฝ่ายบริหารดาเนินการมา เป็นการขอถอนการ
ขอใช้ ในข้อกฎหมายคาว่าชั่วคราวอยากจะขอความกระจ่าง จากท่านผู้รู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ดิน และการขอ
ใช้ที่ดินมีเงื่อนไขหรือเปล่า อยากจะให้ท่านฝ่ายบริหารอธิบายให้ฟังนิดหนึ่งนะครับ เราไม่ได้ติดใจสงสัยอะไร

แต่เพื่อความสบายใจของสมาชิก ซึ่งมีสมาชิกฝากถามมาว่า คาว่าชั่วคราวนี้ แต่ท่านนายกฯ บอกว่าเป็นได้ใช้
ตลอดไปแล้ว มันก็มีคาว่าขอใช้ชั่วคราว ฝากท่านนายกฯ ช่วยชี้แจงต่อสภาหน่อยครับ
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ เชิญท่านรองนายกฯ ครับ
นายธวัชชัย พยุงสุวรรณ เรียนท่านประธานสภา อบจ.นม. ท่านรองประธานสภาฯ ท่าน ส.อบจ. นครราชสีมา ผู้ทรงเกียรติ
รองนายก อบจ.นม.
ทุกท่ าน ในประเด็ นที่ ท่ า นสมาชิ กได้ส อบถามเกี่ย วกับ เรื่อง พ.ร.บ.กฎหมายที่ดิ น มาตรา ๘ มาตรา ๙
พอที่จะได้ตอบตามเอกสารที่เป็นเล่มที่ได้สง่ มอบให้ท่านไปแล้ว และที่ผมถืออยู่นี้ทุกท่านคงได้รับไปแล้ว และ
เอกสารชิ้นนี้ให้ท่านกรุณาดูหน้าที่ ๘ ต่อหน้าที่ ๙ หน้าที่ ๘ เป็นเรื่องที่ประชุมคณะกรรมการกากับการใช้
ที่ดินของรัฐ เรื่องมาตรา ๘ จะมีการขอตรวจสอบซักซ้อมความเข้าใจของท่านประธานคณะกรรมการนะครับ
คือ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านสมศั กดิ์ฯ หน้าที่ ๘ หน้าที่ ๙ ของเอกสารนี้ เป็นการประชุมมาตรา ๘
ท่านถามว่า กรณีการขอมาตรา ๘ ให้เจ้าพนักงานที่ดินอธิบาย ท่านดูบรรทัดสุดท้ายเจ้าพนักงานที่ดินอธิบาย
ว่า ตามระเบียบกฎหมายแล้วผู้ขอยังไม่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ในที่ดินได้ตามมาตรา ๘ จนกว่าจะถอน
สภาพที่ดินและขึ้นทะเบียนแล้วเสร็จ แต่ถ้าผู้ขอมีความจาเป็นเร่งด่วนที่จะไปใช้ประโยชน์ในที่ดินก่อน ก็ให้
ยื่นคาขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เป็นการชั่วคราวไป
พลางก่อน คาว่าเป็นการชั่วคราวไปพลางก่อนก็หมายความว่าการพิจารณาตามมาตรา ๘ จะแล้วเสร็จ
หมายความว่ามาตรา ๘ อาจจะใช้เวลานาน แต่มาตรา ๙ เปิดช่องว่ามันมีความจาเป็นเร่งด่วนขอเข้าไปก่อน
และถ้าท่านกรุณาพิจารณาตามหนังสือนะครับ การพิจารณาตามมาตรา ๙ นี้ในหน้าที่ ๑๙ คณะกรรมการ
ก ากั บ การใช้ ที่ ดิ น ของรั ฐ ตามมาตรา ๙ ได้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบที่ จ ะอนุ ญ าตให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
นครราชสีมา ใช้ประโยชน์ในที่ดินทาเลเลี้ยงสัตว์ตามหนังสือสาคัญ ๒๓๘๕๐ เพื่อก่อสร้างอาคารสานักงาน
อาคารห้องประชุมสภา ตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยแนวเขตที่ดินสมควรอนุญาตให้เป็นไป
ตามที่ผู้ขอแสดงไว้ยื่นคาขอตามที่ได้ตามรังวัด ดังนั้น มีการยื่นคาขอไว้ ๗๐ ไร่เศษ รังวัดได้ ๗๐ ไร่เศษ ก็เลย
จึงเป็นการอธิบายได้ว่าสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้หลังจากคณะกรรมการกากับการใช้ที่ดิน ตามมาตรา ๙
มีมติอนุญาต ส่วนคาว่าชั่วคราว และไม่ได้ชั่วคราว ในแบบลักษณะที่ว่า ๒ ปี ๓ ปี ชั่วคราวในขณะที่มาตรา
๘ กาลังพิจารณาครับผม ขออนุญาตชี้แจงเบื้องต้นเท่านี้ครับ
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญสมาชิกที่มีความประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ ไม่มีนะครับ ผมขอมติที่ประชุม ขณะนี้องค์
ประชุมครบแล้วสมาชิกท่านใดให้ความเห็นชอบรับที่ดินสาธารณประโยชน์แปลง “ที่ทาเลเลี้ยงสัตว์สระมโนราห์
สาธารณประโยชน์ ” ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
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นครราชสี ม าตามที่ ฝ่ า ยบริ หาร
เสนอ ขอยกเมื อ ขึ้ น ครั บ ( ๓๘ เสี ย ง) ท่ า นใดไม่ อ นุ มั ติ ค รั บ
(ไม่มี) ท่านใดงดออกเสียงครับ (ไม่มี)
เห็นชอบรับที่ดินสาธารณประโยชน์แปลง “ที่ทาเลเลี้ยงสัตว์สระมโนราห์ สาธารณประโยชน์” ต.โคกกรวด
อ.เมือง จ.นครราชสีมา เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตามที่ฝ่ายบริหาร
เสนอ
ญัตติ เรื่องขอความเห็นชอบก่อสร้างอาคารสานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา แห่งใหม่
ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง
เรียนประธานสภา อบจ.นม. ส.อบจ.นม. และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หลักการ เพื่อขอความเห็นชอบก่อสร้าง
อาคารส านั ก งาน อบจ.นม.แห่ ง ใหม่ บนที่ ดิ น สาธารณประโยชน์ ” ที่ ท าเลเลี้ ย งสั ต ว์ ส ระมโหราห์
สาธารณประโยชน์” ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา เหตุผล ด้วย อบจ.นม. มีความจาเป็นต้องก่อสร้าง
อาคารส านั ก งานแห่ ง ใหม่ ทดแทนส านั ก งาน อบจ.หลั ง ปั จ จุ บั น ซึ่ ง มี ค วามแออั ด คั บ แคบ
ไม่สะดวกในการให้บริการประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์สาคัญ ๓ ประการ คือ ประการแรก เพื่อให้การ
บริหารราชการมีความคล่อง่ตัว เนื่องจากปัจจุบันส่วน่ราชการสังกัด อบจ.นม. มีสานักงานอยู่กระจัดกระจาย
หลายแห่ง เช่น กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต และกองสาธารณสุข ปฏิบัติอยู่ที่ตึก OTOP อบจ.กองการศึกษา
ปฏิบัติงานอยู่ที่วัดสุทธจินดา กองกิจการสภา ปฏิบัติงานอยู่ที่อาคารเดิมของสานักงานการประถมศึกษา เป็น
ต้น ที่ สาคัญ สภาองค์การบริหารส่ ว นจั งหวั ด นครราชสี ม า ยั ง อาศัย อยู่ ในอาคารเดิม ของสานั กงานการ
ประถมศึกษา อาเภอเมืองนครราชสีมา แห่งนี้ ซึ่งบริเวณด้านหน้าเป็นที่จอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ของ
ประชาชนที่มาติดต่อราชการ มีร้านค้าบดบังด้านหน้า ขาดความสง่างาม และไม่สะดวกในการติดต่อราชการ
อันเป็นข้อเท็จจริงที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกท่านทราบดีอยู่แล้ว ประการที่สอง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารงาน เนื่องจากปัจจุบัน อบจ.นม. มีหน่วยงานภายในอยู่ถึง ๑๐๖ หน่วยงาน ซึ่ง
ตั้งอยู่กระจัดกระจาย ทาให้การประสานงานไม่สะดวกล่าช้าและไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร ประชาชน
ส่วนราชการองค์กรต่างๆ ที่มาติดต่อราชการเกิดความสับสน ยุ่งยาก ประกอบกับสานักงานปัจจุบันมีความ
แออัดคับแคบ ไม่สอดคล้องกับภารกิจ ปริมาณงานและบุคลากรที่เพิ่มขึ้น และไม่ สะดวกในการบริการ
ประชาชน หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ที่ มาติดต่อราชการ ประการที่สาม เพื่อลดต้นทุนการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เช่น บุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ ปัจจุบันทุก
หน่ว ยงานต้องมี แฟกซ์ เครื่องถ่า ยเอกสาร รถยนต์ ฯลฯ มีแม่ บ้านทาความสะอาด มี รปภ.ดูแลแต่ล ะ
สานักงาน ทาให้สิ้นเปลืองงบประมาณในการจัดซื้อ ซ่อมบารุง ค่าน้า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าจ้างบุคลากร ฯลฯ
หากมีสานักงานที่สามารถอยู่ร่วมกันได้ จะสามารถประหยัดงบประมาณ เช่น บุคลากรที่สามารถใช้รวมกัน
ได้ เช่น เจ้าหน้า ที่ รปภ.แม่บ้าน เป็นต้น นอกจากนี้ยังจะประหยัด ค่าน้า ค่าไฟ ค่า โทรศั พท์ ค่าน้ามั น
เชื้ อเพลิ ง ฯลฯ ข้อเท็ จ จริง ๑.องค์การบริหารส่ ว นจั ง หวั ด นครราชสี ม า ได้ ยื่ น เรื่องขอถอนสภาพที่ ดิ น
สาธารณประโยชน์แปลง “ที่ทาเลเลี้ยงสัตว์สระมโนราห์สาธารณประโยชน์ ” ตามหนังสือสาคัญสาหรับที่
หลวงเลขที่ ๒๓๘๕๐ ตั้งอยู่ที่บ้านสระมโนราห์ หมู่ที่ ๖ ตาบลโคกกรวด อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
บางส่วน เนื้อที่ ๗๒-๒-๔๓ ไร่ การประชุมคณะกรรมการกากับการใช้ที่ดินของรัฐจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่
๑/๒๕๕๔ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๔ ได้มีมติเห็นชอบให้ดาเนินการถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์แปลง
ที่ทาเลเลี้ยงสัตว์สระมโนราห์สาธารณประโยชน์ ตามหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวงเลขที่ ๒๓๘๕๐ เพื่อให้ อบ
จ.นม. ใช้ก่อสร้างสานักงาน อบจ. อาคารห้องประชุมสภา อบจ. บางส่วนได้ตามผลการรังวัด (รายละเอียด
ตามเอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการกากับการใช้ที่ดินของรัฐจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔
วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๔ ๒. อบจ.นม. ได้ยื่นคาขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นการชั่วคราว
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ประธานสภา อบจ.นม.
นายก อบจ.นม.

ตามมาตรา ๙ แห่ ง ประมวล
กฎหมายที่ดิน ที่ทาเลเลี้ยงสัตว์สระมโนราห์สาธารณประโยชน์
ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านสระมโนราห์ หมู่ที่ ๖ ตาบลโคกกรวด อาเภอเมือง จั งหวัดนครราชสีมา บางส่วน เนื้อที่
๗๒-๒-๔๓ ไร่ เพื่อใช้สร้างอาคารสานักงาน อบจ. อาคารห้องประชุมสภา อบจ. การประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาเรื่องราวขออนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔
วั น ที่ ๘ กุม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๔ มี ม ติ เห็น ชอบที่ จ ะอนุ ญ าตให้อ งค์การบริหารส่ ว นจั ง หวั ด นครราชสี ม า ใช้
ประโยชน์ในที่ดิน “ที่ทาเลเลี้ยงสัตว์สระมโนราห์สาธารณประโยชน์” ตามหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวงเลขที่
๒๓๘๕๐ เพื่อก่อสร้างอาคารสานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ อาคารห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดฯ ตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยแนวเขตที่ดินซึ่งสมควรอนุญาต ให้เป็นไปตามที่
ผู้ขอได้แสดงไว้ในการยื่นคาขอและตามที่ได้ทาการรังวัด (รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการพิจารณาเรื่องราวขออนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ครั้งที่
๑/๒๕๕๔ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔) เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการกากับการใช้ที่ดินของรัฐ
จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๔ และการประชุมคณะกรรมการพิจารณา
เรื่องราวขออนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วันที่ ๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ได้นาเสนอท่านพิจารณาตรวจสอบแล้ ว จากเหตุผลที่กล่าวแล้วข้างต้น องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบก่อสร้างอาคารสานักงานองค์การบริหารส่วน
จั ง หวั ด นครราชสี ม าแห่ ง ใหม่ บนที่ ดิ น สาธารณประโยชน์ แ ปลง “ที่ ท าเลเลี้ ย งสั ต ว์ ส ระมโนราห์
สาธารณประโยชน์” ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา เนื้อที่ ๗๒-๒-๔๓ ไร่ ต่อไป
ขอเชิญสมาชิกที่มีความประสงค์จะอภิปราย ไม่มีนะครับ ผมขอมติที่ประชุม ขณะนี้องค์ประชุมครบแล้ว
สมาชิกท่านใดให้ความเห็นชอบก่อสร้างอาคารสานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสีมา แห่งใหม่ ตามที่ฝ่าย
บริหารบริหารเสนอ ขอให้ยกเมือขึ้นครับ ( ๓๘ เสียง) ท่านใดไม่อนุมัติครับ (ไม่มี) ท่านใดงดออกเสียงครับ (ไม่มี)
ความเห็นชอบให้ก่อสร้างอาคารสานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสีมา แห่งใหม่ ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ

ญัตติ เรื่องขอความเห็นชอบกู้เงินตามโครงการก่อสร้างอาคารสานักงานแห่งใหม่
ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง
เรียนประธานสภา อบจ.นม. ส.อบจ.นม. และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หลักการ เพื่อขอความเห็นชอบกู้เงินตาม
โครงการก่อสร้างอาคารส านักงานแห่งใหม่ ขององค์การบริหารส่วนจั งหวัดนครราชสี ม า เหตุ ผล ด้ว ย
องค์ ก ารบริ หารส่ ว นจั ง หวั ด นครราชสี ม า มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งก่อ สร้ า งส านั กงานแห่ ง ใหม่ บนพื้ น ที่ ดิ น
สาธารณประโยชน์แปลง “ที่ทาเลเลี้ยงสัตว์สระมโนราห์สาธารณประโยชน์ ” ที่หลวงเลขที่ ๒๓๘๕๐ ตั้งอยู่ที่
บ้า นสระมโนราห์ หมู่ ที่ ๖ ต าบลโคกกรวด อาเมื องนครราชสีม า จั งหวั ดนครราชสี มา บางส่ วน เนื้ อที่
ประมาณ ๖๐ ไร่ ทดแทนสานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาหลังเก่า ซึ่งปัจจุบันมีความแออัด
คับแคบ ไม่สะดวกในการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงมีนโยบายก่อสร้าง
สานักงานแห่งใหม่ โดยวัตถุประสงค์สาคัญ ๓ ประการ คือ ประการแรก เพื่อให้การบริหารราชการมีความ
คล่องตัว เนื่องจากปัจจุบันส่วนราชการสังกัด อบจ.นครราชสีมา มีสานักงานอยู่กระจัดกระจายหลายแห่ง
เช่น กองส่ งเสริมคุณภาพชีวิต และกองสาธารณสุข ปฏิบัติงานอยู่ ที่ตึก OTOP อบจ.กองการศึกษาฯ
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ปฏิ บั ติ ง านอยู่ ที่ วั ด สุ ท ธจิ น ดาฯ
กองกิจการสภาฯ ปฏิบัติงานอยู่ที่อาคารเดิมของสานักงานการ
ประถมศึกษา อาเภอเมืองนครราชสีมาแห่งนี้ ซึ่งบริเวณด้านหน้าเป็นที่จอดรถยนต์ รถจักรยานย นต์ของ
ประชาชนที่มาติดต่อราชการ มีร้านค้าบดบังด้านหน้า ขาดความสง่างาม และไม่สะดวกในการติดต่อราชการ
อันเป็นข้อเท็จจริงที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกท่านทราบดีอยู่แล้ว ประการที่สอง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารงาน เนื่องจากปัจจุบันองค์การบริหารส่ว นจังหวัดนครราชสีมา มีหน่วยงาน
ภายในอยู่ถึง ๑๐๖ หน่วยงาน ซึ่งตั้งอยู่กระจัดกระจาย ทาให้การประสานงานไม่สะดวกล่ าช้าและไม่เกิด
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร ประชาชน ส่วนราชการองค์ กรต่างๆ ที่มาติดต่อราชการเกิดความสับสน ยุ่งยาก
ประกอบกับสานักงานปัจจุบันมีความแออั ดคับแคบ ไม่สอดคล้องกับภารกิจ ปริมาณงานและบุคลากรที่
เพิ่มขึ้น และไม่สะดวกในการบริการประชาชน หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ที่ม าติดต่อราชการ ประการที่สาม
เพื่อลดต้นทุนการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เช่น บุคลากร วัสดุครุภัณฑ์ ค่า
สาธารณูปโภค ฯลฯ ปัจจุบันทุกหน่วยงานต้องมี แฟกซ์ เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์ ฯลฯ มีแม่บ้านทาความ
สะอาด มี รปภ.ดูแลแต่ละสานักงาน ทาให้สิ้นเปลืองงบประมาณในการจัดซื้อ ซ่อมบารุง ค่าน้า ค่าไฟ ค่า
โทรศัพท์ ค่าจ้างบุคลากร ฯลฯ หากมีสานักงานที่สามารถอยู่ร่วมกันได้ จะสามารถประหยัดงบประมาณ เช่น
บุคลากรที่สามารถใช้ร่วมกันได้ เช่น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) แม่บ้าน เป็นต้น นอกจากนี้ยังจะ
ประหยั ด ค่า น้ า ค่า ไฟ ค่าโทรศัพ ท์ ค่า น้ามั น เชื้ อเพลิ ง ได้ ปีล ะไม่ น้ อยกว่ า ๑๐-๑๕% ซึ่ ง สามารถน า
งบประมาณไปใช้ในการพัฒนาตามความจาเป็นอื่นได้ งบประมาณการก่อสร้าง งบประมาณการก่อสร้าง ที่
ทาการศึกษาโดยคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีมูลค่าโครงการ ทั้งสิ้น ๕๒๙,๕๔๗,๐๘๕ บาท
ดังนี้ ๑. อาคารสานักงานฯ งบประมาณ ๑๙๗,๗๙๙,๖๑๓ บาท ๒. อาคารอเนกประสงค์ งบประมาณ
๘๑,๒๗๗,๒๘๐ บาท ๓. อาคารที่พักรับรอง งบประมาณ ๖๕,๐๑๖,๗๑๑ บาท ๔. อาคารที่พักข้าราชการ
งบประมาณ ๕๔,๐๒๗,๓๕๐ บาท ๕. อาคารกรองน้าบาดาล งบประมาณ ๑๒,๗๕๒,๓๓๐ บาท ๖. ระบบ
สาธารณูปโภคหลัก งบประมาณ ๕๑,๓๑๗,๘๒๖ บาท ๗. อาคารซ่อมบารุง งบประมาณ ๙,๓๔๘,๕๗๕ บาท
๘. งานภูมิสถาปัตย์ งบประมาณ ๒๕,๘๕๓,๓๕๔ บาท ๙. งานตกแต่งภายในอาคารสานักงาน งบประมาณ
๓๒,๑๕๔,๐๔๗ บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๘๒๙,๕๔๗,๐๘๕ บาท ซึ่งงบประมาณจานวนดังกล่าว หากใช้
เงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ทั้งหมด จักก่อให้เกิดปัญหาในการพัฒนาพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมา สาหรับในกระบวนการการก่อสร้างอาคารสานักงานแห่งใหม่ ซึ่งมีมูลค่างานกว่า ๕๐๐
ล้านบาทนี้ เป็นโครงการที่ต้องใช้เทคนิควิชาการทั้งทางด้านการก่อสร้าง สถาบัตยกรรม และวิชาการด้ าน
อื่นๆ ชั้นสูง ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาขาดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เป็นการเฉพาะ จึงได้
กาหนดให้มีการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง ซึ่งตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ค่าคุมงานก่อสร้างคิด
ตามประมาณการก่อสร้าง วงเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทแรก ที่อัตรา ๒% ส่วนที่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้น
ไป คิด ๑.๗๕% ดังนั้นค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง จึงมีมูลค่างาน ๙,๓๐๐,๐๐๐ บาท ดังนั้น รวม
งบประมาณทั้งสิ้น ๕๒๙,๕๔๗,๐๘๕ + ๙,๓๐๐,๐๐๐ = ๕๓๘,๘๔๗,๐๘๕ บาท ระเบียบ/กฎหมาย ๑. ตาม
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒,๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๗๓ )
องค์การบริหารส่วนจังหวัด อาจมีรายได้จาก (๗) เงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม องค์กร
หรื อ นิ ติ บุ ค คลต่ า งๆ ซึ่ ง ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากรั ฐ มนตรี ๒. เป็ น อ านาจของรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลกู้เงิน ตามคาสั่ง
กระทรวงมหาดไทย ๔๔๙/๒๕๕๓ สั่ ง ณ วั น ที่ ๑๓ ตุ ล าคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เรื่ อ ง ยกเลิ ก ค าสั่ ง
กระทรวงมหาดไทย ที่ ๕๒๔/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๑ เรื่อง การมอบอานาจให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ๓.หลักเกณฑ์การกู้เงินจาก กสอ. ข้อ ๗
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โครงการที่ จ ะขอกู้ จะต้ องเป็ น
โครงการที่ไม่สามารถตั้งงบประมาณตามปกติได้ และจะพิจารณา
ตามลาดับความสาคัญและความจาเป็นของโครงการที่จะขอกู้ (๕) โครงการที่เกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารที่
ทาการหรือสานักงานแห่งใหม่ ข้อ ๘ โครงการที่จะขอกู้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และได้รับอนุมัติให้กู้จากผู้ว่ าราชการจังหวัด ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบ
อานาจไว้ ๔. หลักเกณฑ์การขอกู้เงินจากสถาบันการเงินอื่น ๔.๑ มติและญัตติ (รายงานการประชุม) สภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เห็นชอบให้กู้เงินจากธนาคารได้ โดยมีการตั้งงบประมาณชาระหนี้คืนทุกปี ที่
ชัดเจน เพื่อชาระหนี้จนกว่าจะเสร็จสิ้น ๔.๒ หนังสืออนุมัติให้กู้ธนาคารได้ ตามคาสั่งกระทรวงมหาดไทยที่
๔๔๙/๒๕๕๓ สั่ง ณ วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ การกู้เงินเพื่อสร้างสานักงานองค์การบริหารส่ วนจังหวัด
นครราชสีมาแห่งใหม่ ๑. การกู้เงิ นจากเงิ นทุ นสะสมขององค์การบริหารส่ วนจังหวัด (กสอ.) ๑.๑ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๑ และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยให้สอดคล้องกับการโอน
กิจการบริหารและอานาจหน้าที่ของส่วนราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อที่ ๑-๑๕ และหลักเกณฑ์การกู้เงินทุนสะสมขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๑ ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมามียอดเงินทุนสะสมที่ส่งไป
สมทบไว้ที่สานักงานกลาง กสอ.ทั้งสิ้น จานวนเงิน ๘๙,๘๓๙,๐๙๘.๐๓ บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๘.๒/๐๗๒ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ซึ่งสามารถกู้เงินตามระเบียบและ
หลักเกณฑ์ข้างต้นได้ ๒ จานวน คือ จานวนแรกที่กู้ได้ เป็นเงิน ๘๙,๘๓๙,๐๙๘,.๐๓ บาท (ไม่มีดอกเบี้ย)
จานวนที่สองกู้ได้ เป็นเงิน ๘๙,๘๓๙,๐๙๘.๐๓ บาท (มีดอกเบี้ยเงินกู้) คิดจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา
๑๒ เดือน ของธนาคารกรุงไทยบวก ๐.๕๐ สตางค์ (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา ๑๒ เดือนของ
ธนาคารกรุงไทย เท่ากับ ๑.๘๐% + ๐.๕๐ บาท = ๒.๓๐% ) รวมเงินที่กู้จากเงินทุนสะสมขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (กสอ.) เงินเงิน ๘๙,๘๓๙,๐๙๘.๐๓ + ๘๙,๘๓๙,๐๙๘.๐๓ = ๑๗๙,๖๗๘,๑๙๖.๐๖ บาท
(หนึ่งร้อยเจ็ดสิ บเก้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบหกบาทหกสตางค์) กาหนดยอดขอกู้เงิน
กสอ. เป็นเงิน ๑๗๙,๖๗๘,๑๙๖.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่ งร้อยเก้าสิบ
หกบาทถ้วน) ๑.๒ การชาระเงินกู้ กสอ. ต้องไม่เกิน ๑๕ ปี ๑.๓ สามารถประมาณการชาระเงินในส่วนของ
เงินที่กู้จากเงินทุนสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (กสอ.) ดังนี้ – จานวนแรกที่กู้ ๘๙,๘๓๙,๐๙๘.๐๐
บาท ระยะเวลาชาระ ๑๕ ปี (ไม่มีดอกเบี้ย) ๘๙,๘๓๙,๐๙๘ ÷ ๑๕ = ๕,๙๘๙,๒๗๓.๒๐ บาทต่อปี (ชาระเงิน
ต้น) – จานวนที่สองที่กู้ ๘๙,๘๓๙,๐๙๘ บาท ระยะเวลาชาระ ๑๕ ปี (มีดอกเบี้ย) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้คิดจาก
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา ๑๒ เดือนของธนาคารกรุงไทย บวก ๐.๕๐ สตางค์ (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากประจา ๑๒ เดือน ของธนาคารกรุงไทย เท่ากับ ๑.๘๐% + ๐.๕๐ บาท = ๒.๓๐% ) คานวณดอกเบี้ย
๘๙,๘๓๙,๐๙๘ x ๒.๓๐% = ๒,๐๖๖,๒๙๙.๒๕ บาทต่อปี (๘๙,๘๓๙,๐๙๘ x ๒.๓๐%) ÷ ๑๒ =
๑๗๒,๑๙๑,๖๐ บาทต่อเดือน คานวณเงินต้น ๘๙,๘๓๙,๐๙๘ ÷ ๑๕ = ๕,๙๘๙,๒๗๓.๒๐ บาทต่อปี ฉะนั้น
ต้องชาระเงินต้นและดอกเบี้ย ดังนี้ (๕,๙๘๙,๒๗๓.๒๐ x ๒ = ๑๑,๙๗๘,๕๔๖,.๔๐) + ๒,๐๖๖,๒๙๙.๒๕ =
๑๔,๐๔๔,๘๔๕.๖๕ บาทต่อปี ๒. กู้เงินจากธนาคารออมสิน คณะกรรมการเตรียมการก่อสร้างสานักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา แห่งใหม่ตาม คาสั่งที่ ๒๖๔๔/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓
ได้ประชุมครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๓ ได้มีมติเลือก
ธนาคารออมสิน ซึ่งได้เสนอดอกเบี้ยและค่าบริการต่าสุด เพิ่มเติมจากเงินกู้ กสอ.โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ประมาณราคาก่ อ สร้ า ง – วงเงิ น กู้ จ าก กสอ. = วงเงิ น กู้ ธ นาคารออมสิ น ๕๓๘,๘๔๗,๐๘๕ –
๑๗๙,๖๗๘,๑๙๖ = ๓๕๙,๑๖๘,๘๘๙ บาท วงเงินขอกู้ ๓๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามร้อยหกสิบล้านบาท)

- ๑๔ -

การช าระหนี้ เ งิ น กู้ องค์ ก าร
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาต้องดาเนินการตั้งงบประมาณใน
การชาระหนี้และจานวนปีที่ผ่อนชาระ โดยยืนยันว่า จะตั้งงบประมาณในการชาระหนี้ก่อนพิจารณาตั้ง
งบประมาณ

ประธานสภา อบจ.นม.

สรุปมติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๘
ประธานสภา อบจ.นม.
นายก อบจ.นม.

รายจ่ายทั่วไป และรายจ่ายเพื่อการลงทุนเป็นประจาทุกปี ตามข้อ ๙ (๖) แห่งหลักการและวิธีการขอกู้
เงินทุนสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์เดียวกันกับที่ธนาคารออมสิน
กาหนด กล่าวคือ ชาระหนี้ เงินกู้ กสอ. ของจานวนเงินกู้ ๑๗๙,๖๗๘,๑๙๖,.๐๐ บาท ชาระปีละประมาณ
๑๔,๐๔๔,๘๔๕,.๖๕ บาทต่อปี ชาระหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน ของจานวนวงเงินกู้ ๓๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อก่อสร้างสานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาแห่งใหม่ และค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการ
ก่อสร้าง *ในปีแรก (ปลอดเงินต้น) ชาระเฉพาะดอกเบี้ย ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท *ในปีที่สอง ชาระดอกเบี้ย
พร้อมเงินต้น เป็นเงิน ๒๗,๗๓๐,๘๘๘ บาท (เงินต้นต่อปี ๓๔๙,๘๖๘,๘๘๙ ÷ ๒๐ = ๑๗,๔๙๓,๔๔๔.๔๕
บาท ดั ง นั้ น ***ปี แรกองค์การบริ หารส่ วนจั ง หวั ด นครราชสี ม า ต้ องตั้ง งบประมาณชาระหนี้ เป็ น เงิ น
(๑๔,๐๔๔,๘๔๕.๖๕ + ๙,๐๐๐,๐๐๐) = ๒๓,๐๔๔,๘๔๕.๖๘ บาท ***ปีที่สององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสี ม า ต้ อ งตั้ ง งบประมาณช าระหนี้ เ ป็ น เงิ น (๑๔,๐๔๔,๘๔๕.๖๕ + ๒๗,๗๓๐,๘๘๘) =
๔๑,๗๗๕,๗๓๓.๖๕ บาท เป็นดังนี้ลดหลั่นตามระยะเวลาจากปีที่ ๓ ถึงปีที่ ๑๕ จากเงินกู้ กสอ.และจากปีที่
๓ ถึ ง ปี ที่ ๒๐ ของเงิ น กู้ ธ นาคารออมสิ น จากเหตุ ผ ลที่ ก ล่ า วแล้ ว ข้ า งต้ น องค์ ก ารบริ หารส่ ว นจั งหวั ด
นครราชสีมา จึงได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบกู้เงินตามโครงการก่อสร้างอาคารสานักงานแห่งใหม่ ต่อไป
ขอเชิญสมาชิกที่มีความประสงค์จะอภิปราย ไม่มีนะครับ ผมขอมติที่ประชุม ขณะนี้องค์ประชุมครบแล้ว
สมาชิกท่านใดให้ความเห็นชอบกู้เงินตามโครงการก่อสร้างอาคารสานักงานแห่งใหม่ ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ
ขอให้ยกมือครับ ( ๓๘ เสียง) ท่านใดไม่อนุมัติครับ (ไม่มี) ท่านใดงดออกเสียงครับ (ไม่มี)
เห็นชอบให้กู้เงินตามโครงการก่อสร้างอาคารสานักงานแห่งใหม่ ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ
ญัตติ เรื่องขอความเห็นชอบกู้เงินตามโครงการเงินกู้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานตัวอย่างในอาเภอต่างๆ จังหวัดนครราชสีมา
ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง
เรียนประธานสภา อบจ.นม. ส.อบจ.นม. และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หลักการ เพื่อขอความเห็นชอบโครงการกู้
เงินองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานตัวอย่างในอาเภอต่างๆ เหตุผล เนื่องจากปัญหา
ความต้องการของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีประชากร ๓๒ อาเภอ จานวน ๒.๖ ล้านคน ได้มีความ
ต้องการ หรือประสบปัญหาทางโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อาคารสานักงาน อบจ. ถนน สะพาน ถาวรวัตถุ
แหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ แต่งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ผ่านมา นอกจากมีจานวนน้อยแล้ว
งบประมาณที่ลงไปก่อสร้างพื้นฐานเหล่านี้ อาจจะไม่ตรงกับสภาพปัญหาความต้องการที่แท้จริง หรือตรงกับ
ความต้องการ แต่ก่อสร้างได้ขนาดเล็กๆ จึงยั งไม่เห็นผลงานชัดเจน ดังนั้น ในวาระที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ได้ดาเนินการประสานเพื่อการก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อประชาชนในพื้นที่
อาเภอต่างๆ ด้วยและควรจะสร้างโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเป็นถาวรวัตถุ และสอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่อาเภอต่างๆ ด้วย โดยจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานจะเกิดจากเงินกู้ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนี้ ควรจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานตัวอย่างที่เกิดในอาเภอต่างๆ ดังนั้น ลักษณะของ
โครงสร้างพื้นฐานจึงมีหลักเกณฑ์ในการดาเนินการ ดังนี้ ๑) เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ประชาชนในอาเภอนั้นๆ
ยอมรับว่าเป็นปัญหาความต้องการจริงและต้องการมานานแล้ว และเมื่อทาโครงการแล้วจะเกิดประโยชน์กับ
คนส่วนมาก ดังนั้น จะต้องมีการประชาคมร่วมกันของประชาชนในอาเภอนั้นๆ ด้วยว่ามีความต้องการจริง
หรือไม่ ต้องการในลักษณะใด จึงจะเกิดประโยชน์กับคนส่วนใหญ่ของอาเภอนั้ น ๒) เครือข่ายประชาสังคม

- ๑๕ -

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
(คป.อบจ.) ควรจะต้องรับรู้และเข้ามามีบทบาทในการสร้างการมี
ส่วนร่วมกับประชาชนและร่วมรับรู้ แสดงความคิดเห็นต่างๆ ต่อโครงการนี้ด้วยอย่างเปิดเผยโปร่งใสชัดเจน
๓) เมื่อได้โครงสร้างพื้นฐานตัวอย่างที่เกิดขึ้นจากความต้องการของประชาชนและ คป.อบจ.ในพื้นที่นั้นๆ
พร้อมกรอบงบประมาณไม่ต่ากว่า ๕ ล้านบาท ให้นายช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประชาชนที่มี
ความรู้เรื่องช่างร่วมกันออกแบบและกาหนดราคากลาง เพื่อนากลับไปเสนอประชาสังคมอีกครั้ง ถ้าเป็นที่
พอใจของทุกฝ่ายก็นาเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะได้เสนอ
เพื่อกู้เงินมาสร้างต่อไป ๔) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต้องเปิดเผย โปร่งใส ชัดเจน โดยวิธีประมูลทาง (EAuction) โดยทุกคนสามารถเข้ามาแข่งขันได้ ทั้งในพื้นที่อาเภอและนอกพื้นที่ ๕) การจัดการก่อสร้างจะต้อง
มีภาคประชาชนเข้ามาร่ว มเป็นกรรมการควบคุมการก่อสร้างและตรวจรับการก่อสร้างด้วย เพื่อให้การ
ก่อสร้า งมีมาตรฐาน ถูกต้อง สมกับเป็นโครงการตัวอย่ างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งประชาชน
สามารถรับรู้และมองเห็น
อย่ างเป็น รูป ธรรม และถาวรวั ตถุตั วอย่า งนี้จ ะคงอยู่ กับ พื้ นที่ นั้น ๆ อย่า งยาวนานประชาชนสามารถใช้
ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ต่อไป ๖) เมื่อการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานตัวอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอนุมัติจ่ายเงินกู้ให้กับผู้รับเหมาก่อสร้างได้แล้ว จะมีการทาพิธีมอบการมีส่วนร่วมในการ
บารุงรักษาดูแลและพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นแก่ประชาชนในพื้นที่นั้นๆ ต่อไป โดยจะมีกระบวนการทาพิธีเปิด
ป้ายและฉลองแบบกันเองง่ายๆ ขอชาวบ้านและองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้าน
และประชาชนทั่วไปได้รับรู้อย่างกว้างขวาง วัตถุประสงค์ โครงการกู้เงินองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อ
สร้างโครงสร้า งพื้ น ฐานตัว อย่า งในอาเภอต่ า งๆ มีวั ต ถุป ระสงค์ในการดาเนิน โครงการ ดั ง นี้ ๑) เพื่อได้
โครงสร้างพื้นฐานหรือถาวรวัตถุที่เป็นของส่วนราชการ (อาคารสานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด) และ
เป็นของประชาชนทั่วทุกอาเภออย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน โดยโครงการฯ เหล่านี้เกิดจากเงินกู้ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดที่จะกลับมาทาประโยชน์กับคนโคราช ตามบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสี ม า ๒) เพื่ อสร้า งระบบการกู้เงิน ขององค์การบริหารส่ วนจั ง หวั ด ให้ เงิ น กู้ที่ เกิดประโยชน์ กับ
ประชาชนจริงๆ และทั่วถึงทุกพื้นที่ และมีวิธีการขั้นตอนการกู้เงินที่โปร่งใส ชัดเจน ถูกต้องตามระเบียบ และ
ไม่เป็นภาระของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนต่อไป ที่จะมาบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดต่อไป
ในอนาคต ๓) เพื่อที่จะได้โครงสร้างพื้นฐานตัวอย่างที่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและ
พัฒนาจังหวัดนครราชสีมาให้พัฒนาศักดิ์ศรีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาต่อไป เป้าหมาย
โครงการกู้เงินองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานตัวอย่างในอาเภอต่างๆ มีเป้าหมายใน
การดาเนินโครงการ ดังนี้ ๑) กู้เงินเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานตัวอย่ างในอาเภอต่างๆ ประมาณ ๓๐๐ ล้าน
บาท ๒) การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานตัวอย่างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่น้อยกว่า ๔๐ โครงการ ซึ่ง
เป็นโครงสร้างพื้นฐานทีเ่ กิดความต้องการของประชาชนในพื้นที่นั้นๆ และเป็นโครงสร้างพื้นฐานตัวอย่างที่จะ
อยู่คงทนถาวรตลอดไปเป็นระยะเวลายาวนาน ๓) ประชาชนจังหวัดนครราชสีมา มีจานวน ๒.๖ ล้านคนจะ
ได้ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานตัวอย่างนี้อย่างดีมีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ในการดารงชีวิต พัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาโคราชให้เจริญก้าวหน้าสืบไป วิธีดาเนินการ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดได้กาหนดวิธีการดาเนินโครงการกู้เงินองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานตัวอย่าง
ในอาเภอต่างๆ ดังนี้ ๑) ประสานการดาเนินการกับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประชา
สังคมในอาเภอต่างๆ เพื่อหารูปโครงสร้างพื้นฐานตัวอย่างในแต่ละอาเภอ ซึ่งเป็นปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนมายาวนาน โดยโครงการหนึ่งในแต่ละอาเภอ ไม่ต่ากว่า ๕ ล้านบาท และไม่มากเกินไปนัก
และวิธีการได้มาของโครงการต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ โครงสร้างพื้นฐานตัวอย่างด้วย ๒) นาเสนอโครงการ
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ก่อสร้า งโครงสร้างพื้นฐานต่อที่
ประชุ ม สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เพื่ อ ขออนุ ญ าตการ
ก่อสร้างและวงเงินกู้เงินโครงสร้างพื้นฐานระดับอาเภอด้วย ๓) เมื่อสภาอนุมัติ ก็ดาเนินการกู้เงินตามระเบียบ
ของทางราชการต่อไป ๔) นาวงเงินกู้มาดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบและขั้นตอนทางพัสดุต่อไป
ทั้งนี้ต้องเป็นการดาเนินการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้เป็นธรรมกับทุกฝ่าย ๕) เมื่อมีการก่อสร้างให้ประชาชน
และหรือประชาคมร่วมเป็นกรรมการควบคุมการก่อสร้างกรรมการตรวจรับ ๖) เมื่อเสร็จสิ้นโครงการฯ
จะต้องมีการนาโครงการนี้มอบแก่ประชาชนหรือประชาคมในพื้นที่นั้นๆ เพื่อมีส่วนร่วมดูแล บารุง รักษา
และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ระเบียบ/กฎหมาย ๑. ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.
๒๕๔๐ (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒,๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๗๓) องค์การบริหารส่วนจังหวัด อาจมีรายได้จาก
(๗) เงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่างๆ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี ๒.
เป็นอานาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
และเทศบาลกู้เงิน ตามคาสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ ๔๔๙/๒๕๕๓ สั่ง ณ วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เรื่อง
ยกเลิกคาสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๕๒/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๑ เรื่อง การมอบอานาจให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ๓. หลักเกณฑ์การขอกู้เงินจาก
สถาบันการเงินอื่น ๓.๑ มติและญัตติ (รายงานการประชุม) สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เห็นชอบให้กู้เงิน
จากธนาคารได้ โดยมีการตั้งงบประมาณชาระหนี้คืนทุกปี ที่ชั ดเจน เพื่อชาระหนี้จนกว่าจะเสร็จสิ้น ๓.๒
หนังสืออนุมัติให้กู้ธนาคารได้ ตามคาสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ ๔๔๙/๒๕๕๓ สั่ง ณ วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๕๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑) ได้โครงสร้างพื้นฐานตัวอย่างที่อยู่ในอาเภอต่างๆ ไม่น้อยกว่า ๔๐ โครงการ
ซึ่งเป็นปัญหาความต้องการของประชาชนและประชาคมมายาวนาน จากเหตุผลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
ข้างต้น
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบโครงการกู้เงินองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานตัวอย่างในอาเภอต่างๆ ต่อไป
ขอเชิญสมาชิกที่มีความประสงค์จะอภิปราย ไม่มีนะครับ ผมขอมติที่ประชุม ขณะนี้องค์ประชุมครบแล้ว
สมาชิกท่านใดให้ความเห็นชอบกู้เงินตามโครงการเงินกู้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานตัวอย่างในอาเภอต่างๆ จังหวัดนครราชสีมาตามที่ฝา่ ยบริหารเสนอ ขอยกเมือขึ้นครับ ( ๓๘ เสียง)
ท่านใดไม่อนุมัติครับ (ไม่มี) ท่านใดงดออกเสียงครับ (ไม่มี)
เห็นชอบให้กู้เงินตามโครงการเงินกู้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานตัวอย่างใน
อาเภอต่างๆ จังหวัดนครราชสีมา ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ
ญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนลด/โอนเพิ่มงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง
เรียนประธานสภา อบจ.นม. ส.อบจ.นม. และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หลักการ เพื่อขออนุมัติจากสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในการโอนลด/โอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในหมวดสารองจ่าย
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง เหตุผล ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ดาเนิ นการ
จัดตั้งศูนย์ประสานงาน มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา ศิริวัฒนาพรรณวดี
ณ อาคารศูนย์บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด (หน้าอนุสาวรีย์ย่าโม) บริเวณอาคารโอท็ อปเดิม ซึ่งจะเป็น
ศูนย์ประสานงานมูลนิธิ ผู้อานวยการฝ่ายประสานงานมูลนิธิฯ ได้ประสานงานโดยแจ้งให้ทราบว่าจาเป็นที่
จะต้องจัดให้มีห้องทรงงานและห้องสรง สาหรับใช้เป็นที่ประทับและทรงงานของทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในคราวเสด็จมาทรงงานทุกครั้ง และจาเป็นต้องปรับปรุง ต่อเติมให้แล้ว
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เสร็ จ ก่อ นพิ ธิ เ ปิ ด ฯ เพื่ อให้ ก าร
เตรียมการเปิดศูนย์ประสานงานมูลนิธิฯ เป็ นไปตามแบบธรรม
เนียมประเพณีของการถวายการต้อนรับ จึงมีความจาเป็นที่จะต้องทาการปรับปรุง ต่อเติมใหม่ทั้งหมดเพื่อให้
เป็นการสมพระเกียรติ ประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยขอโอนงบประมาณจากงบ
สารองจ่าย เพื่อนามาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ต่อเติมห้องทรงงานและ
ห้ อ งสรง โดยมี ร ายละเอี ย ดดั ง นี้ ๑. โอนลดงบประมาณ ส ารองจ่ า ย จ านวน ๑ โครงการเป็ น เงิ น
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๒. โอนเพิ่มงบประมาณ ปรับปรุงซ่อมแซม ห้องทรงงาน และห้องสรงในทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตนราชกัญญาศิริวัฒนาพรรณวดี จานวน ๑ โครงการเป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (รายละเอียด
ปรากฏตามบัญชีที่นาเสนอแนบท้ายนี้) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๒,๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้ อ ๒๗ การโอนเงิ น
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอานาจของสภาท้องถิ่น จึงเสนอญัตติเพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดต่อไป
ขอเชิญสมาชิกที่มีความประสงค์จะอภิปราย ไม่มีนะครับ ผมขอมติที่ประชุม ขณะนี้องค์ประชุมครบแล้ว
สมาชิกท่านใดให้ความเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ตามที่ฝา่ ย
บริหารเสนอ ขอยกเมือขึ้นครับ ( ๓๘ เสียง) ท่านใดไม่อนุมัติครับ (ไม่มี) ท่านใดงดออกเสียงครับ (ไม่มี)
อนุมัติโอนเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ
ญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนลด/โอนเพิ่ม งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
ต่อไปจะเป็นการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔ ที่เลื่อนมานะครับ ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้เปลี่ยนเอกสารให้กับท่าน
สมาชิกทุกท่านแล้วนะครับ ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง
ต่อไปเป็นคาแถลงญัตติที่ถูกต้องนะคะ เรียนประธานสภา อบจ.นม. สมาชิกสภา อบจ. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
หลักการ เพื่อขออนุมัติจากสภา อบจ.นม. ในการโอนลด/โอนเพิ่มงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติ อบจ.
เรื่ องงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวั สดุ หมวดค่ า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังต่อไปนี้ เหตุผล ด้วยได้รับคาร้องจาก หน่วยงานราชการและโรงเรียน สังกัด อบ
จ.นม. ว่ามีความจาเป็นต้องโอนลด/โอนเพิ่ม งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สาหรับใช้ในหน่วยงานราชการและโรงเรียน
สังกัดอบจ.นม. ว่ามีความจาเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ เพื่อให้
สามารถดาเนินการบริหารราชการให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีรายละเอียด ดังนี้ ๑ โอนลดเงินงบประมาณ
๑.๑ โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า จานวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท ๑.๒ กองช่าง จานวน ๖
โครงการ เป็นเงิน ๕,๔๒๐,๐๐๐ บาท ๑.๓ สานักปลัด จานวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๓,๑๒๒,๘๑๑ บาท ๑.๔
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชน อาเภอวังน้าเขียว (งบเฉพาะการ) จานวน ๑ โครงการ เป็นเงิน
๑๒๔,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๙ โครงการ เป็นเงิน ๘,๙๑๖,๘๑๑ บาท ๒.โอนเพิ่มเงินงบประมาณ ๒.๑ โรงเรียน
เตรียมอุดมน้อมเกล้า จานวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท ๒.๒ สานักปลัด จานวน ๑ โครงการ เป็น
เงิน ๔,๕๒๐,๐๐๐ บาท ๒.๓ กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต จานวน ๓ โครงการ เป็นเงิน ๔,๐๒๒,๘๑๑ บาท ๒.๔
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชน อาเภอวังน้าเขียว (งบเฉพาะการ) จานวน ๒ โครงการ เป็นเงิน
๑๒๔,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๗ โครงการ เป็นเงิน ๘,๙๑๖,๘๑๑ บาท (รายละเอียดปรากฏตามบัญชีที่นาเสนอ
แนบท้ายนี้) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒,๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจ
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ประธานสภา อบจ.นม.
นายกิตติ เชาวน์ดี
ส.อบจ.อ.ขามทะเลสอ

ประธานสภา อบจ.นม.

สรุปมติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑๐
ประธานสภา อบจ.นม.
นายก อบจ.นม.

อนุ มั ติ ของสภาท้ องถิ่น จึ งเสนอ
ญัตติ เพื่ อขออนุ มั ติ จากสภา อบจ.นม.ต่ อไป ยั งมี ส่ วนที่ จะต้ อง
เพิ่มเติมนะคะในการแก้ไขในรายละเอียด ในบัญชีแนบท้ายในหน้าที่ ๘ ในส่วนของการโอนเพิ่มกองส่งเสริม
คุณภาพชี วิ ต ในส่ วนประเภทครุภัณฑ์ งานบ้ าน งานครัว เพื่ อจ่ ายเป็ นค่าใช้ จ่ ายตามโครงการจั ดหาวั สดุ
เครื่องมือ เครื่องใช้ ครุภัณฑ์สาหรับให้บริการสาหรับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชน อ.วังน้า
เขียว จ.นครราชสีมา ประกอบด้วย ที่จะต้องแก้ไข เดิมคือ ๑ ตู้สาหรับเก็บผ้า กว้าง ๔๕ ซม. ยาว ๑ ม. สูง ๑๐
ซม. จานวน ๒๐ ตู้
ตู้ละ ๑๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขอแก้ไขเป็น ตู้สาหรับเก็บผ้า กว้าง ๔๕ ซม. ยาว ๑.๕๐ ม. สูง
๑.๑๐ ม. จานวน ๒๐ ตู้ ตู้ละ ๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ค่ะ ครบแล้วนะคะจานวนที่แก้ไขค่ะ
ขอเชิญสมาชิกที่มีความประสงค์จะอภิปราย ขอเชิญท่านกิตติ ครับ
ท่านประธานที่เคารพ ท่านนายก ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ครับ ก็เป็นที่ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ของพี่น้อง
ประชาชนตามโครงการของท่านนายก ต้องขอขอบคุณที่กรุณาแก้ไขอีกรอบ จาก ๑ เมตร กลายเป็น ๑.๕๐ ม.
ยาวขึ้น ใหญ่ขึ้น แต่ถูกลง แสดงว่ามีคุณภาพมากขึ้น ได้รับการตรวจสอบมากขึ้น ผมไม่อยากให้สภาแห่งนี้ได้
รับรู้ รับทราบ ข้อมูล ข้อเท็จจริงที่ผิดพลาด คลาดเคลื่อน ระบบราชการไม่มีเจ้าของอย่างแท้จริงนอกจากพี่น้อง
ประชาชน สาระสาคัญต้องขึ้นกับตัวอักษร ตัวบทกฎหมาย ถ้าเราทาตัวบทกฎหมาย ตัวอักษรผิดเพี้ยน ไปจาก
ความเป็นจริง ผมเชื่อแน่ว่าเราอาจจะได้รับข้อมูลที่ผิดพลาด ทาให้เกิดความผิดพลาดในการตัดสินใจในการ
พิจารณา และส่งผลเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนผู้ได้รับประโยชน์ นี่เป็นอีกครั้งที่เกิดความผิดพลาดเกิดขึ้น
อยากฝากท่านประธานได้กวดขัน ได้ดูระเบียบวาระ ให้มันถูกต้อง ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก นี่เข้าขวบ
ปีที่ ๔ เราจะเจอหน้ากันอีก ๓๐๐ กว่าวันเท่านั้นเอง โยนหินแล้ว นับหินในกระเป๋าว่ามีกี่เม็ดแล้ว ผมเชื่อแน่
ว่าถ้าท่านประธานได้กาชับ ได้ดูระเบียบวาระการประชุม อย่างครบถ้วนถูกต้อง คงไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก
ผมเชื่อแน่ว่ า ไม่ มี ใครอยากให้ผิ ด ไม่มี ใครไม่ อยากให้พี่น้ องประชาชนได้ รับ ประโยชน์ ผมเห็น ด้ วยครับ
ขอบคุณครับ
มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ ผมต้องกราบขออภัยท่านสมาชิกที่ได้ทาเอกสาร
ผิดพลาด ครั้งต่อไป ผมจะพยายามตรวจ และดูรายละเอียดให้ครบถ้วน และจะไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น
อีกครับ ผมขอมติที่ประชุม ขณะนี้องค์ประชุมครบแล้ว สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ขอให้ยกมือขึ้น (๓๘ เสียง) ท่านใดไม่อนุมัติ (ไม่มี)
ท่านใดงดออกเสียง (ไม่มี)
อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ขอเชิญท่านนายก ครับ
มีเรื่องกราบเรียนผ่านท่านประธานถึงท่านสมาชิก เรื่องที่ ๑ ทาง อบจ.ฝ่ายบริหารจะออกไปนิเทศตามอาเภอ
ต่างๆ คือไปพบกับเครือข่ายประชาสังคม อบจ. ช่วงวันที่ ๑๔-๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ จะไปครบทุกอาเภอ เพื่อ
จะไปสอบถามเกี่ยวกับแผน เพราะเป็นห้วงเวลาที่ จะต้องทาแผนยุทธศาสตร์ ๓ ปี ต้องไปพบกับพี่น้อง
ประชาชน อยากจะกราบเรียนท่าน ส.อบจ.ที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆ ตามหนังสือเชิญของนายก อบจ. ที่ได้มีไปถึง
สมาชิกทุกท่านแล้วว่ากาหนดวันที่เท่าไหร่ เวลาใด และสถานที่ใด ขอกราบเรียนเชิญท่านสมาชิกได้เข้าไปให้
ข้อมูล ให้ข้อคิดเห็นในห้วงเวลาที่กาหนดไว้ด้วยนะครับ เรื่องที่สอง โครงการหลังฝนถนนดีซึ่งเป็นโครงการ
ของ อบจ.ที่จะไปแก้ไขปัญหาต่างๆ เนื่องจากอุทกภัย โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างทั่วถึง ครอบคลุม ไป
ทุกอาเภอทุกพื้นที่ อยากกราบเรียนให้ทาง ส.อบจ.เข้าไปตรวจสอบและช่วยประสานงานกับท้องถิ่นต่างๆ
อบต. เทศบาล ซึ่งเป็นฝ่ายที่ออกค่าน้ามัน เราเป็นฝ่ายเช่าเครื่องจักร อยากให้ช่วยประสานและชี้แนะในการ
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ดาเนินงานในพื้นที่ต่างๆ ร่วมกับ
ช่างของ อบจ. และช่างของพื้นที่ ของ อบต.และเทศบาล ที่ร่วม
ทางานนี้ด้วย และถ้ามีข้อแก้ไขและปัญหาสิ่งใด ที่จะนาเสนอตอบกลับฝ่ายบริหาร เพื่อจะได้แก้ไข พัฒนาให้
ดีมากยิ่งขึ้นต่อไป เรื่องที่สาม เรื่องงานย่าโม หรืองานฉลองชัยท่านท้าวสุรนารี ปีนี้เป็นปีที่ ๗๘ ของการจัด
งาน แต่เป็นปี ที่สาม ที่ อบจ.ได้จัด ร่วม คาดว่าปี หน้าไม่ สามารถเข้าร่วมงานได้ เพราะเป็ นช่วงของการ
เลือกตั้ง พอดี เพราะฉะนั้น ปีนี้เป็นปีสุด ท้ายที่ อบจ.เราจะได้เข้าร่วมงานฉลองชัยชนะท่านท้า วสุรนารี
ท่า นผู้ ว่ า ราชการจัง หวั ด เองก็อยากให้จั ด ให้ยิ่ง ใหญ่ พ ร้อมจั ด งานเฉลิ ม พระเกีย รติ พระบาทสมเด็ จ พระ
เจ้าอยู่หัว ครบ ๘๔ พรรษา ซึ่งเรารณรงค์เศรษฐกิจพอเพียงด้วยแล้ว จึงขอเรียนเชิญท่าน ส.อบจ. ได้เข้า
ร่วมงานตั้ งแต่ วันพิ ธเปิ ดวัน ที่ ๒๓ มี นาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๗.๐๐ น.ซึ่ งเราเองเป็ นเจ้ าภาพในการกล่า ว
รายงานเป็นเพลงโคราช ผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะกล่าวตอบเป็นเพลงโคราช ในการจุดพลุ ราบวงสรวงและรา
วงต่างๆ รวมทั้งหลังงานแล้วก็จะเชิญชมงานแสง สี เสียง ปีนี้เป็นการแสดงเรื่องย่าโม พญาเมือง และเพื่อให้
ส่วนอาเภอต่างๆ ได้มีส่ว นร่วมและมาดูงาน แสง สี เสียง ศูนย์ประสานงานต่างๆ ได้รับมอบหมายให้พา
สมาชิก คป.อบจ.มาดูงาน แสง สี เสียง ครั้งละ ๕ อาเภอ ตามวัน เวลาที่ทางศูนย์ประสานงานได้รับบัตรไป
ถ้าท่านมีสมาชิกหรือบางส่วนที่จะร่วมมากับรถของศูนย์ประสานงานให้ท่านได้ประสานงานในพื้นที่ที่จะพา
เข้ามาร่วมดูงานหรือต้องการจะ
มามากกว่ารถสองคัน ให้ท่านได้ประสานเรื่องรถ รวมทั้งบัตรที่ท่านสมาชิกต้องการมากกว่า ๑๐๐ ใบ ซึ่งท่าน
รับไปทุกอาเภอแล้ว ถ้าท่านต้องการมากกว่า ขอให้ประสานงานกับฝ่ายบริหารที่ สรก.ได้ เพียงแต่ว่าถ้ารับ
บัตรไป ต้องมีคนมานั่งเก้าอี้ ถ้าไม่อย่างนั้นเก้าอี้จะว่าง เพื่อจะกาหนดว่าได้บัตรไปขอให้ประสานให้มีคนมา
นั่ง เพราะครั้งหนึ่งชมได้ ๓,๐๐๐ คน เก้าอี้ปีนี้เป็นการจัดแบบใหม่ซึ่งต้องใช้เทคนิค ฉายวีซีดีเป็นจอใหญ่
ร่วมกับการแสดง ๓๐๐ คน เพราะฉะนั้นต้องนั่งดูให้เต็มเก้าอี้ทุกที่นั่ง จึงให้ประสานงานเรื่ องบัตรให้ เรื่อง
สุดท้ายเป็นเรื่องต้องขอขอบพระคุณพี่น้องสมาชิกที่ได้ร่วมกันเพื่อจะได้สร้างโครงการพื้นฐานต่างๆในวันนี้ มี
สิ่งใดที่ฝ่ายบริหารจะได้พัฒนาแก้ไข โดยเฉพาะเรื่องข้อผิดพลาดที่สมาชิกผู้ทรงเกียรติได้แนะนา
ซึ่ ง
จะได้ให้รองนายกที่ได้รับผิดชอบในเรื่องนี้ได้ ทาให้ดีขึ้นต่อไป เสร็จงานขอเชิญรับประทานอาหารที่ร้านลาน
ตะวันตอนเย็นนี้ครับ
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญท่านรองปวันรัตน์ ครับ
นางปวันรัตน์ ปานรักษา ขออนุญาตเพิ่มเติมในส่วนของงานย่าโม พูดถึงการมีส่วนร่วมของท่าน ส.อบจ. หลายท่านได้สอบถามมาว่า
รองนายก อบจ.นม
ทุกปี ทาง อบจ.จะจัดบู๊ทให้ คนละ ๑ บู๊ท เพื่อมาออกร้าน ของดีแต่ละอาเภอ สาหรับปีนี้เราให้กลุ่มโรงเรียน
ซึ่งมีทั้งหมด ๖ กลุ่ม ซึ่งกระจายอยู่ในอาเภอต่างๆ เป็นผู้รับผิดชอบ ได้เรียนกับทางกลุ่มโรงเรียนว่าให้ติดต่อ
ประสานกับทางท่าน ส.อบจ. จะมีการนาเสนอในสิ่งใด และเสนอแนะอยากมีส่วนร่วม ท่านก็มีช่องทางใน
การร่วมงานโดยผ่านทางกลุ่มโรงเรียน ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่อาเภอของท่าน ในส่วนนี้ จะให้ทางหัวหน้ากลุ่ม
โรงเรียนติดต่อไปยังแต่ละอาเภอ ผ่านไปยังท่าน ส.อบจ. ขอบคุณค่ะ
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญท่านกิตติ ครับ
นายกิตติ เชาวน์ดี
กราบเรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ ท่านนายกฯ ท่าน ส.อบจ.ทุกท่าน ได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้อง
ส.อบจ.อ.ขามทะเลสอ
ประชาชนชาว อาเภอขามทะเลสอ มีหลายเหตุการณ์ท่านเพื่อนสมาชิกได้พบเห็นซึ่งเป็นเรื่องไม่พึงประสงค์
เป็นความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินพี่น้องและประชาชน ทั้ งในเขตอาเภอขามทะเลสอ และอาเภอ
ใกล้เคียง วันนี้อาเภอขามทะเลสอ มีถนนสายหลักอยู่เส้นเดียว คือถนนมิตรภาพ-๒๐๖๘ ขามทะเลสอ ด่าน
ขุนทด โนนไทย ซึ่งวันนี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณสร้างถนน ๔ เลน เพื่ออานวยความสะดวกให้พี่น้อง
ประชาชน และเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ของจังหวัด เพื่ อขึ้นอยู่ภาคเหนือของประเทศไทย วันนี้เองพี่น้อง
ประชาชน ทั้งบ้านผม และใกล้เคียง เกิดปัญหาเรื่องการจราจร เพราะการจราจรสัญจรสะดวกเกินไป ทาให้
ประชาชนขับรถเร็วขึ้น ถึงแม้ตารวจเอง ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ จะพยายามกวดขันเรื่องการจราจร การขับรถ
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ต า ม ก ฎ จ ร า จ ร แ ล้ ว เ อ ง ก็ ดี
บริ เ วณกม.๑๐+๓๐๐ อยู่ บ ริ เ วณปากทางเข้ า ต าบลบึ ง อ้ อ
ทางด้านขวามือ ถ้าไปจากทางด้านอาเภอขามทะเลสอ มุ่งหน้าอาเภอด่านขุนทด มันจะเป็นสี่แยกเยื้องกัน
อีกเส้นทางหนึ่งเป็นเส้นทางที่เลี้ยวเข้าโรงงานแป้งมันโชคยืนยง ณ บริเวณสี่แยกตรงนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก
ทาให้พี่น้องประชาชนเสียทรัพย์สิน ไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์ รถยนต์ หรือแม้กระทั่งเสียชีวิต ผมอยากให้
ท่าน

ประธานสภา อบจ.นม.
นายประสงค์ มีสวัสดิ์
ส.อบจ.อ.สูงเนิน

ประธาน ทางฝ่ายบริหารเองก็ดีได้ทาหนังสือ ถึงแขวงการทางที่ ๒ ได้ทาการติดตั้งสัญญาณจราจร ไฟฟ้าแสง
สว่างให้เกิดขึ้น เพื่อบรรเทา เพื่อเตือนสติ ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ให้เกิดความระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลา
กลางคืน ในเวลาโพล้เพล้ หลัง ๑๘.๐๐ น.เป็นต้นไป ตรงนั้นการจราจรคับคั่ง และมีตลาดนัดในบริเวณนั้น
เป็นบางวัน ทาให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายและบ่อยขึ้น จากจุดนั้นเอง เพื่อนสมาชิก ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่าน
รชตะ ด่านกุล ได้ผ่านไปประสบเหตุ ๒-๓ ครั้งแล้ว และได้เห็นพี่น้องประชาชนเสียชีวิต ผมว่ามันเป็นเรื่อง
ใหญ่ ทรัพย์สินสามารถหาได้ แต่ชีวิตมันไม่สามารถทดแทนได้ จึงอยากให้ท่านประธาน ฝ่า ยบริหารได้กรุณา
หาทางแก้ไขหรือทาเรื่องในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นแขวงการทาง การไฟฟ้า จะติดไฟฟ้า แสงสว่าง
สั ญ ญาณจราจร ท าแผนกั้ น อะไรก็ ต ามแต่ เพื่ อ ให้ เกิ ด ความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของพี่ น้ อ ง
ประชาชน ถัดมาจาก กม.๑๐+๓๐๐ ไปที่ กม.๑๕+๒๐๐ เลนทางด้านซ้ายมือทางเข้าหมู่บ้านหนองกระโดน
เลยไปอีก ๕๐๐ ม.จะเป็นทางเข้าบ้านดอนมะเกลือ ในบริเวณนี้พี่น้องประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียน
นักศึกษาที่ต้องไปเรียน และกลับบ้านค่ามืด ไม่มีไฟฟ้า แสงสว่าง ส่องสว่าง ทางเข้าบ้านให้กับประชาชน เพื่อ
เป็นการลดอุบัติเหตุ และเป็นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ขอให้แจ้งแขวงการทางที่ ๒ ได้ปรับปรุง
ได้ติดไฟฟ้าแสงสว่างให้กับพี่น้องประชาชน ในสองหมู่บ้า นนี้ด้วย ทั้งๆที่ในบริเวณ หลัก กม.๑๒-๑๓ ไฟฟ้า
แสงสว่างทั้งสองข้างทางประมาณ ๑๐๐ กว่าดวง แต่สองหมู่บ้านนี้ไม่มีสักดวงเลย ขอให้ได้พิจารณาให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการแก้ไข เรื่องสุดท้ายผมได้เข้าไปพบท่านเจ้าอาวาสวัดดอนมะเกลือ ปัญหาที่
เกิดขึ้นวันนี้ไฟฟ้าที่วั ดไม่สามารถในการทากิจกรรม ทางศาสนาได้ เวลามีงานบุญ งานกุศล พิธีกรรมทาง
ศาสนาต่างๆ เวลาเราใช้ไฟฟ้าแล้ว ไม่สามารถรองรับการทากิจกรรมทางสงฆ์ได้ เช่น ติดไฟฟ้า แสงสว่างไม่
เพียงพอ เนื่องจากไฟไม่พอ ขอให้ทางท่านประธาน ท่านนายก ได้กรุณาหาทางช่วยเหลือ แก้ไข ให้วัดดอน
มะเกลือ ม. ๖ ต.บึงอ้อ ให้แก้ไขให้เขาได้มีไฟฟ้าใช้อย่างครบถ้วน สุดท้ายวันนี้การขยายเขตไฟฟ้าให้กับพี่
น้องประชาชนในหลายๆพื้นที่ไม่เว้นในพื้นที่อาเภอขามทะเลสอ ไฟฟ้ามักต้องให้พวกเราพี่น้องประชาชนได้
จ่ายเงินสมทบเพื่อจะได้ใช้ไฟ ผมว่าเป็นการเอาเปรียบพี่น้องประชาชน ไม่มีการลงทุนอย่างใดหรอกให้ผู้ซื้อ
บริการลงทุ น เอง จ่า ยเงิ น เอง ท าเองทุ กอย่ า ง แต่ ของเป็ น ของหลวงหมด ซึ่ ง มั น ไม่มี ความจ าเป็ น เป็ น
โครงสร้างพื้นฐานที่รัฐพึงมีให้กับพี่น้องประชาชน อยากให้ท่านประธาน ฝ่ายบริหารเองก็ดี ได้ตรวจสอบและ
สอบถามไปยังการไฟฟ้าว่าเพราะเหตุผลกลใด จึงเรียกเงินสมทบ กับพี่น้องประชาชน ซึ่งสภาพเศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน พี่น้องประชาชนหลายส่วนมีภาระอยู่แล้ว ถ้าดูตัวอย่างจากรัฐบาลกลาง รัฐบาลกลางพยายามลด
ภาระให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะโครงการใช้ไฟฟรี ๙๐ หน่วย รถเมล์ฟรี หรืออื่นๆอีกมากมาย นั่นแสดง
ว่าเขาดูแลประชาชน ดูแลพี่น้องประชาชนทั้งจังหวัด ทั้งประเทศ แต่ในขณะเดียวกัน การไฟฟ้า ทาไมถึง
ต้องเก็บเงินสมทบของพวกเราทุกท่าน วันนี้ได้ทาหน้าที่ทดแทนค่าแรงที่พี่น้องประชาชนได้เลือกมาแล้ว
ขอขอบคุณท่านประธาน ท่านนายก เพื่อนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยครับ ขอบคุณครับ
ขอเชิญท่านประสงค์ครับ
กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านนายก ท่านเพื่อนสมาชิก ผมประสงค์ มีสวัสดิ์ ส.อบจ.อ.สูงเนิน อยาก
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง อบจ.นม.ร่วมกับพี่น้องชาวอาเภอสูงเนิน ได้จัดงานกินเข่าค่า แสดงของดีเมืองสูงเนิน
แสดงชุดสีชนาสะปุระ แสง สี เสียง ขอเชิญ ส.อบจ.ทุกท่าน ผู้บริหาร ท่านผู้มีเกียรติ โดยเฉพาะ ส.อบจ.ทุก

- ๒๑ -

ประธานสภา อบจ.นม.
นายชวาล พัฒนกาชัย
ส.อบจ.อ.ขามสะแกแสง

ประธานสภา อบจ.นม.
นายชวาล พัฒนกาชัย
ส.อบจ.อ.ขามสะแกแสง
ประธานสภา อบจ.นม.
นายชวาล พัฒนกาชัย
ส.อบจ.อ.ขามสะแกแสง
ประธานสภา อบจ.นม.
นายกิตติ เชาวน์ดี

ท่าน ถ้าไป ผมจะดูแลเป็นอย่าง
ดี ทั้งอาหารการกิน รวมทั้งอย่างอื่นด้ วย เรื่องที่ส อง จะกราบ
เรียนท่านนายกว่าอาเภอสูงเนิน เรื่องหลังฝน ถนนดี วันนี้พร้อมหมดทุกอย่างแล้ว เงินพร้อม แผนพร้อม ทุก
อย่างพร้อม ขาดแต่รถครับนายกครับ ขอขอบคุณครับ
ขอเชิญท่านชวาล ครับ
กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ เพื่อนสมาชิกผู้มีเกียรติ กระผมชวาล พัฒนกาชัย ส.อบจ.อ.ขามสะแกแสง
เรื่องแรก คงเป็น เรื่องที่วั นนี้ ส ภาแห่งนี้ มีความสุขถ้ว นหน้า ประกอบไปด้ วยฝ่า ยบริหาร ฝ่า ยสภา และ
ข้าราชการ เพราะวันนี้สิ่งที่ผมเองและเพื่อนสมาชิกหลายท่านรอคอย ประสบผลสาเร็จเป็นก้าวแรกในการที่
เราได้ทั้งสถานที่ แบบแปลนในการก่อสร้าง รวมทั้งการขออนุมัติ การกู้เงินจากสถาบันการเงิน แต่สิ่งที่ผมเอง
อยากจะฝากฝ่ายบริหาร ในการก่อสร้างมี ๙ รายการด้วยกัน รายการใดที่พอจะจับรวมกันได้ ก็น่าจะรวม
หรือรายการใดที่น่าจะแยกในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้เพื่อให้ดาเนินการพร้อมๆกัน ก็อยากจะฝากฝ่าย
บริหารให้ดาเนินการ หรือว่าสิ่งที่เราตั้งใจ ตั้งความหวังไว้ สาเร็จลุล่วง โดยเร็ว พวกเราทุกคนวันนี้มีความสุข
ครับ ทราบจากท่านนายกว่าหลังจากประชุมเสร็จจะมีการทานเลี้ยง อยากจะฝากเพิ่มเติมว่าวันนี้หลังจาก
ทานเลี้ยงแล้วขอให้ปูเสื่อด้วย และเรื่องที่สอง ท่านประธานที่เคารพ เนื่องจากโครงการหลังฝน ถนนดี ผม
เองต้องเรียนท่านประธานสภา ถึงฝ่ายบริหารว่าเราได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนทุกๆท้องถิ่นเป็น
อย่างดียิ่ง จึงทาให้บางอาเภอที่มีคิวต่อไปค่อนข้างจะรอนาน เนื่องจากว่าโครงการหลังฝนถนนดีนั้น เมื่อ
ดาเนินการแล้วแต่ละท้องถิ่นมีการทาต่อเนื่อง แทนที่โครงการหรือแผนที่วางเอาไว้ ให้เพียงอาทิตย์เดียว ก็
ต้องขอไปอีก ๑๕ วันหรือบางอาเภอขอ ๑ เดือน ก็เป็น เดือนครึ่ง จะต้องฝากฝ่ายบริหารให้กากับดูแลเรื่องนี้
โดยเข้มงวด เพราะในส่วนที่ปรึกษาที่ดูแล หรือส่วนของ ผอ.กองช่าง หรือเจ้าหน้าที่ที่กากับดูแลเรื่องนี้
อยากจะฝากให้กาหนดเงื่อ นไขค่อนข้างชัดเจน เพราะหลายอาเภอมีปัญหาอยู่ รวมทั้งเครื่องไม้ เครื่องมือ
เครื่องจักร ที่เราได้จ้างเอกชนให้ดาเนินการ ฝากฝ่ายบริหารให้ช่วยกากับดูแลให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะ
เม็ดเงินต่างๆที่เราจ้างเขาไปนั้น เป็นภาษีอากรของพี่น้องประชาชน รวมทั้งอยากกราบขอบคุณฝ่ายบริหาร
ในเรื่องของโครงการ ๑๐ หมื่น ซึ่งเรียนว่าความจริงเป็นเรื่องที่เสี่ยงสาหรับการดาเนินการพวกเราทราบใน
เรื่องต่างๆเหล่านี้ แต่ฝ่ายบริหารสามารถดาเนินการในหลายๆอาเภอได้ ฉะนั้น โครงการต่างๆเหล่านี้เป็นการ
แก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่ง อบต. หรือเทศบาล ไม่มีงบประมาณในการที่จะดาเนินการจานวนต่างๆ
เหล่านี้ แต่ว่าเนื่องด้วย ฝ่ายบริหารได้กล้าที่จะดาเนินการโครงการต่างๆเหล่านั้น แต่สิ่งที่ตอบรับผมเรียนว่า
พี่น้องประชาชน โดยเฉพาะกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งขอโครงการไปทางท้องถิ่นแล้ว และท้องถิ่นในระดับตาบล
อบต.ต่างๆไม่มีงบประมาณ แต่ อบจ.สามารถกระจายงบประมาณให้ครอบคลุม ทั้งจังหวัดได้ถือเป็นสิ่งที่ดี
ครับ พี่น้องประชาชน ให้การตอบรับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น พร้อมที่จะมาให้ปากคากับสิ่งต่างๆเหล่านั้น กราบ
ขอบคุณฝ่ายบริหารอีกครั้งหนึ่ง ขอกราบขอบคุณครับ
ขอเชิญท่านกิตติ ครับ
ขออนุญาตท่านประธานครับ มีอีกข้อหนึ่งครับ
ครับ
คือเรื่องเกี่ยวกับโครงการวันย่าโม เนื่องจากอาเภอขามสะแกแสง ไม่มีโรงเรียนในสังกัด อบจ. เพราะฉะนั้น
ขออนุญาตประสานโดยตรงกับทางท่านรองนายก นะครับ ขอบคุณครับ
ขอเชิญท่านกิตติ ครับ
ท่านประธานที่เคารพ ผมกิตติ เชาวน์ดี นี่เป็นเรื่องของสภาจริงๆ เท่าที่ผมทราบ และจาได้ ท่านประธาน

ส.อบจ.อ.ขามทะเลสอ
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บ อก ว่ า ท่ า น ป ร ะ ธ า น จ ะ ส่ ง
หนังสือให้ผมก่อนสามวั น ก่อนมีการประชุมสภา ผมเข้าใจนะ
ครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วน เรื่องที่มีความจาเป็น เป็นเรื่องที่ทางพวกเรา เพื่อนสมาชิกหรือฝ่ายบริหารเอง
ก็ดี อยากให้ท่านประธานได้ถือระเบียบ ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในคราวต่อไป สิ่งที่ผมได้
ทราบ และมาประชุมได้ในวันนี้ต้องขอบพระคุณทางข้าราชการ ที่กรุณาได้โทรแจ้ง ว่าวันนี้มีการประชุม โดย
ปกติแล้วถ้าผมจาไม่ผิด ท่านประธานจะต้องออกหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งล่วงหน้าเราก่อนสามวัน
เพื่อให้เราดูข้อมูล ได้เตรียมตัว ได้ศึกษาหาความรู้ ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสาคัญ เรื่องที่มีความจาเป็นเร่งด่วนก็
ไม่เป็นไร แต่ในคราวต่อไป ผมอยากให้ท่านประธานเคร่งครัดในระเบียบวาระการประชุม ในระเบีย บการ
เรียกประชุมสภา ขอบคุณมากครับ
ประธานสภา อบจ.นม. ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกนะครับ เนื่องจากในการประชุมวันนี้มีหลายๆเรื่องซึ่งมีความจาเป็นเร่งด่วน ของ
จังหวัดนครราชสีมาของเรา ของ อบจ.ของเรา มีความจาเป็นต้องเรียกประชุมพวกเราโดยเร่งด่วน และ
เอกสารได้จัดส่ง แต่อาจจะถึงไม่ทัน ก่อนวันประชุม ต้องกราบขอออภัย ในครั้งๆต่อไป จะดาเนินการให้
รวดเร็วกว่านี้ครับ ขอเชิญท่านชุณห์ครับ
นายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล ส.อบจ.อ.วัง
ส.อบจ.อ.วังน้าเขียว
น้าเขียว ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะโครงการหลังฝน ถนนดี ซึ่งเวลานี้อาเภอวังน้าเขียวได้
ปรับถนนเกือบทุกตาบล คงจะเหลือประมาณไม่น่ าจะเกิน ๓๐ เปอร์เซ็นต์ ทาให้การเดินทาง การขนส่ง
สินค้าต่างๆ สะดวกมากขึ้น และทาให้ชื่อเสียงของ อบจ.ของเรานั้นเพิ่มความศรัทธามากขึ้น เรื่องที่สองนั้น
เนื่องจากอาเภอวังน้าเขียว เป็นอาเภอหนึ่งที่ได้โปรโมตการท่องเที่ยว โดยเฉพาะงานโคราชแฟนตาเซีย และ
งานดอกไม้บานในม่านหมอก รวมกันแล้วมีคนไปเที่ยวเกือบ ๔๐๐,๐๐๐ คน ถือว่าเป็นยอดสูงสุดอีกแห่งนี้
ของจังหวัดนครราชสีมา อีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะกราบเรียนถึงท่านประธานสภา ถึงฝ่ายบริหารเนื่องจากว่าหาก
เรามีข้อมูลอย่างนี้ เราน่าจะเตรียมการตั้งแต่เดือน ธ.ค.-ก.พ. ปลายปีนี้ต้นปีหน้า หากเราคิดว่าทาโครงการ
แล้ว สามารถเพิ่มการท่องเที่ยวและมีรายได้ให้กับเกษตรกรหรือว่าพี่น้องชาวโคราชของเรา อยากแสดงความ
คิดเห็น หากจะทาการท่องเที่ยว ยกตัวอย่างถนน สาย ๕ เขา ๕ เขื่อน สามารถไปดูการท่องเที่ยวแบบ
ธรรมชาติ และยัง สามารถชมกระทิ ง อย่ า งนี้เป็ น ต้น เรื่องที่ ส อง ถ้า เราจั ดงานดอกไม้เป็ น ของเราเอง
โดยเฉพาะเป็นของ อบจ.ที่เขาทาแถวจังหวัดน่าน ลงทุนประมาณ ๕ ล้านบาท อบจ.เราสามารถทาได้นะครับ
อยากให้นาเข้าแผนงบประมาณเพื่อทาการท่องเที่ยวต่อไปนะครับ ทีนี้งานช่วงนี้จะมีงานย่าโม ๒๓ มีนาคม
เป็นต้นไป และงานสงกรานต์ ก็จะเป็นงานปีใหม่ของไทยเรา โดยเฉพาะการขอพรผู้สูงอายุ รดน้า ดาหัว
พระภิกษุสงฆ์ต่างๆนั้น ฝ่ายบริหารได้เตรียมการที่จะไปเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุหรือไม่อาจจะเป็นพวกเสื้อผ้า
ผ้าขาวม้า ที่มีป้ายของ อบจ. โดยเฉพาะท่านสมาชิกช่วงนี้ดูแล้วกระเป๋าเบา ดูแล้ว อาจไม่มีทุนพอที่จะหา
เครื่องนุ่งห่มต่างๆไปให้ผู้สูงอายุ และสุดท้ายที่ผมอยากเสนอโครงการ คือ ศูนย์การศึกษา ตั้งมหาวิทยาลัย
การเกษตรของ อบจ.นม. เนื่องจากว่าเรามี ๕๘ โรงเรียนการศึกษาที่เป็นศูนย์การศึกษาที่ยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่ง
แต่ถ้าเรามีศูนย์การศึกษาเป็นมหาลัยของ อบจ.นม.แล้ว ผมว่าน่าจะเป็นหน้าตา โดยเฉพาะการส่งเสริม
การเกษตรนั้น เป็นพื้นฐานหลักของพี่น้องเกษตรของเรา และคงจะเป็นการพัฒนาทีถ่ ูกเส้นทาง ผมอยากฝ่าย
บริหาร ให้วิเคราะห์ดู วันนี้เราหาพื้นที่สร้างอาคารสานักงานใหม่ของ อบจ.ได้แล้ว แต่ว่าการจะหาพื้นที่สร้าง
มหาวิทยาลัยนั้นอาจจะเป็นส่วนหนึ่ง แต่ถ้าหาไม่ได้ อาเภอวังน้าเขียวยินดีต้อนรับนะครับ ขอชี้แจงเท่านี้ครับ
ประธานสภา อบจ.นม. ขอฝากเรื่องต่างๆ ที่ทางสมาชิกได้ฝากถึงฝ่ายบริหารให้ดาเนินการประสานงานไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องในเรื่องในการลดอุบัติเหตุ หรือ ช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชน ของชาวจังหวัดนครราชสีมาของ
เราครับ ขอเชิญรองปวันรัตน์ ครับ
นางปวันรัตน์ ปานรักษา กราบเรียนท่านประธานและสมาชิก ขออนุญาตชี้แจงทาความเข้าใจ คือ ช่วงนี้เป็นช่วงใกล้ยุบสภา และจะ

- ๒๓ -

รองนายก อบจ.นม.

เป็ น ช่ ว งใกล้ เ ลื อ กตั้ ง ใหม่ ข อง
พวกเรา จะมีโครงการเกี่ยวกับเรื่องการอบรมมาเยอะมาก ไม่ว่า
จะเป็นการอบรมในเรื่องความเข้มแข็งของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นโครงการอะไรจะลงท้ายด้วยการจัดทัศนศึกษา
อยากเรียนให้ท่านสมาชิก ทั้งหมดเกี่ยวกับโครงการเราจะต้องถูกตรวจสอบจาก สตง. เพราะฉะนั้น ภาพของ
การอบรม ต้องมีการอบรมที่แท้จริง อย่างน้อยๆ พอถึงวันกาหนดขึ้นรถเลย อันนี้ไม่ได้นะคะต้องมีภาพของ
การอบรม และส่วนหนึ่งการอบรมคือการพัฒนาคน ซึ่งเป็นนโยบายที่ท่านนายกเน้นในเรื่องนี้ จะมีการจัดให้
ทางผู้บริหาร ให้ไปชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายงาน สาหรับเรื่องเกี่ยวกับผู้สูงอายุทาง อบจ.ท่านนายกได้คิดไว้แล้ว
ตามธรรมดาตอนช่วงสงกรานต์ เราจะปล่อยให้เป็นกิจกรรมให้ทางเทศบาล แต่ในปีนี้เราจะใช้วัดสุทธจินดา
ซึ่งจะต่อเนื่องจากงานย่าโม มีกลุ่มโรงเรียนเข้าไปดาเนินกิจกรรมในสวนวัดสุทธจินดา ในส่วนนั้นจะคงอยู่
อาจจะเป็นการไหว้พระ พิธีกรรมทางศาสนา ในจุดนั้น เราจะเชิญผู้สูงอายุ อาจจะเป็นกรรมการตั วแทน
อาเภอต่างๆมาแต่ละวัน เป็นวันที่ ๑๓-๑๔ เมษายน ๒๕๕๔ จะเป็นตัวแทนผู้สูงอายุมาทาให้เรามีการรดน้า
ดาหัว ที่สาคัญคือกิจกรรมในวันสงกรานต์ ท่านนายกจะสร้างถนนราชดาเนิน ตรงหน้า อบจ.เราเป็นถนน
ข้าวโป่ง จะมีการปิ้งข้าวโป่งแจก ท่านนายกเหมาไว้เยอะมาก กิจกรรมงานสงกรานต์ เราจะมีกิจกรรมงาน
สงกรานต์ของ อบจ.เอง โดยเราจะสร้างถนนข้าวโป่ง ขอนแก่นมีถนนข้าวเหนียว กรุงเทพมีถนนข้าวสาร
โคราชจะมีถนนข้าวโป่ง ค่ะ
ประธานสภา อบจ.นม. ฝากประชาสัมพันธ์ไปยังท่านสมาชิก มีสมาชิกท่านใดประสงค์อภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ ขอเชิญท่านธวัชชัย
ครับ
นายธวัชชัย พยุงสุวรรณ พอดีเห็นมีข่าวประชาสัมพันธ์ ผมมีสองเรื่องครับ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. จะมีพิธีการส่ง
รองนายก อบจ.นม.
ตัวนักกีฬาจังหวัดนครราชสีมา ไปแข่งเยาวชนแห่งชาติ ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จึงกราบเรียนเชิญท่านสมาชิกและ
ผู้มีเกียรติทุกท่านไปร่วมงาน เรื่องที่สอง วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๗.๐๐ น.เป็นต้นไป จะมีงานเชิดชู
เกียรตินักกีฬา จะมีคนมาร่วมงานประมาณ ๑,๐๐๐ คน ที่ลานพลาซ่า สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐
พรรษา จะมีพิธีการทางด้านดนตรี และรดน้าผู้ใหญ่ ตั้งแต่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านนายก อบจ. และ
ท่านประธานสภา คงจะต้องให้เกียรติไปร่วมงานด้วยนะครับ ขอกราบเรียนเชิญทุกท่าน ขอบพระคุณครับ

ประธานสภา อบจ.นม.
เลิกประชุมเวลา

ครับ ผมขอปิดประชุมครับ
๑๗.๐๐ น.

(ลงชื่อ)

ผู้ถอดรายงานการประชุม
(นางสุพรรณี ครุฑธะกะ)
เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ

ผู้ถอดรายงานการประชุม
(นางสาวปิ่นนภา สุดาทิพย์)

- ๒๔ -

เจ้าพนักงานธุรการ

;
(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจ
(นายรชตะ ด่านกุล)
เลขานุการสภา อบจ.นม.

