รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 2) ประจําป$ พ.ศ.๒๕๕5
วันจันทรที่ 23 เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห3องประชุมองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
***************************
ผู3มาประชุม
๑. นายคณะวัฒน
๒. นายวีระวัฒน
๓. นายราเมศ
๔. นายชวาล
๕. นายอนันตศักดิ์
๖. นายกิตติ
๗. นายประชา
๘. นายชยุต
๙. นายพรชัย
๑๐. นายวิสูตร
๑๑. นายชาคริต
๑๒. นายบุญดี
๑๓. นายกลวัชร
๑๔. นายไกรฤกษ
๑๕. นายธวัฒน
๑๖. นายสมพงษ
๑๗. นายสมโภชน
๑๘. นายสถาพร
๑๙. นายไสว
๒๐. นายมนัส
๒๑. นายพิชัยศักดิ์
๒๒. นายพิเชฏฐ
๒๓. น.ส.จุฑาสัณห
๒๔. นายโกวิทย
๒๕. นายศักดิ์เกษม
๒๖. นายโปHย
๒๗. นายอัฏฐกร
๒๘. นายสมพงษ
๒๙. นายสมบูรณ
๓๐. นายพงษพันธุ
๓๑. นายไพฑูรย
๓๒. นายกิติพงศ
๓๓. นายอดุลย
๓๔. นายองอาจ
๓๕. นายประพจน

อังสนานิวัฒน
มิตรสูงเนิน
เรืองธนานุรักษ
พัฒนกําชัย
ดาวโคกสูง
เชาวนดี
ฉัตรวงศวาน
พงศธนทรัพย
อํานวยทรัพย
เจริญสันธิ์
ทิศกลาง
วงศไตรรัตน
อึ้งสวัสดิ์
เสียนขุนทด
ศิริปริญญานันต
เทียบขุนทด
จินตนามณีรัตน
โชติกลาง
เกมกลาง
ศรีบงกช
ชัยศรี
ชัยศรี
ตั้งตรีวีระกุล
เลาวัณยศิริ
สัตยานุชิต
พรหมอภิบาล
อินทรศร
เลิศด4วยลาภ
นิยมไร?
พันธุศรีนคร
เพ็ญจันทร
พงศสุรเวท
อยู?ยืน
พฤกษพนาเวศ
ธรรมประทีป

ส.อบจ.เขต.อ.สีคิ้ว เขต ๑
ส.อบจ.เขต.อ.เมือง เขต ๗
ส.อบจ.เขต.อ.ประทาย
ส.อบจ.เขต.อ.ขามสะแกแสง
ส.อบจ.เขต.อ.แก4งสนามนาง
ส.อบจ.เขต.อ.ขามทะเลสอ
ส.อบจ.เขต.อ.คง
ส.อบจ.เขต.อ.ครบุรี เขต 1
ส.อบจ.เขต.อ.ครบุรี เขต ๒
ส.อบจ.เขต.อ.จักราช
ส.อบจ.เขต.อ.เฉลิมพระเกียรติ
ส.อบจ.เขต.อ.โชคชัย
ส.อบจ.เขต.อ.ชุมพวง
ส.อบจ.เขต.อ.ด?านขุนทด เขต ๑
ส.อบจ.เขต.อ.ด?านขุนทด เขต ๒
ส.อบจ.เขต.อ.เทพารักษ
ส.อบจ.เขต.อ.โนนแดง
ส.อบจ.เขต.อ.โนนสูง เขต ๑
ส.อบจ.เขต.อ.โนนสูง เขต ๒
ส.อบจ.เขต.อ.โนนไทย
ส.อบจ.อ.บัวใหญ? เขต 1
ส.อบจ.อ.บัวใหญ? เขต 2
ส.อบจ.เขต.อ.บัวลาย
ส.อบจ.เขต.อ.บ4านเหลื่อม
ส.อบจ.เขต.อ.ปGกธงชัย เขต ๑
ส.อบจ.เขต.อ.ปGกธงชัย เขต ๒
ส.อบจ.เขต.อ.ปากช?อง เขต ๒
ส.อบจ.เขต.อ.ปากช?อง เขต ๓
ส.อบจ.เขต.อ.พิมาย เขต ๑
ส.อบจ.เขต.อ.พิมาย เขต ๒
ส.อบจ.เขต.อ.พระทองคํา
ส.อบจ.เขต.อ.เมืองฯ เขต ๑
ส.อบจ.เขต.อ.เมืองฯ เขต ๒
ส.อบจ.เขต.อ.เมืองฯ เขต ๓
ส.อบจ.เขต.อ.เมืองฯ เขต ๔

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

-2๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.

นางสาวรัชฎา
นายณัฐชัย
นายสมบัติ
นายชุณห
นางสาวกนกกาญจน
นายสมจิต
นางจินตนา
นายชาญ
นางอรอนงค
นายลพ

ผู3ลาประชุม
๑. นายศรัณยพงศ
2. นายยศพัทธ
3. นายประสงค

ใจกล4า
ธิติรัตนานนท
กาญจนวัฒนา
ศิริชัยคีรีโกศล
ตรงจันทึก
คิดการ
จันทเมนชัย
เขียวแก4ว
ธนสุนทรสุทธิ์
จันทรมณี

ส.อบจ.เขต.อ.เมืองฯ เขต ๕
ส.อบจ.เขต.อ.เมืองฯ เขต ๖
ส.อบจ.เขต.อ.เมืองฯ เขต 7
ส.อบจ.เขต.อ.วังน้ําเขียว
ส.อบจ.อ.สีคิ้ว เขต 2
ส.อบจ.เขต.อ.สีดา
ส.อบจ.เขต.อ.เสิงสาง
ส.อบจ.เขต.อ.หนองบุญมาก
ส.อบจ.เขต.อ.ห4วยแถลง
ส.อบจ.เขต.อ.ลําทะเมนชัย

อนิวัตกูลชัย
ชุมสงฆธีวสุ
มีสวัสดิ์

ส.อบจ.เขต.อ.ปากช?อง เขต 1
ส.อบจ.เขต.อ.เมืองยาง
ส.อบจ.เขต.อ.สูงเนิน

ฝ7ายบริหาร
ร4อยตรีหญิง ระนองรักษ สุวรรณฉวี

นายก อบจ.นม.

ผู3เข3ารวมประชุม
๑. นายอภิวัตน
๒. นายชนะชัย
๓. นายไพศาล
๔. นางวิรัลพัชร
๕. นางงามนิจ
๖. นายวิโรจน
๗. นางรัตนกาญจน
๘. นายวีระชัย
๙. นายอาราม
๑๐. นายจิรยุทธ
๑๑. นายวิสุทธิ์
๑๒. นางนงนุช
๑๓. นายธรรมชาติ
๑๔. นายชม
๑๕. นายอดุลย
๑๖. นายสุรินทร
๑๗. นายบํารุง
๑๘. นายอดุลย
๑๙. นายคํารณ

ปลัด อบจ.นม.
รองปลัด อบจ.นม.
หัวหน4าสํานักปลัดองคการบริหารส?วนจังหวัด
ผู4อํานวยการกองคลัง
ผู4อํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน
รก.ผู4อํานวยการกองทรัพยากรธรรมชาติ
ผู4อํานวยการกองสาธารณสุข
ผู4อํานวยการกองแผนและงบประมาณ
ผู4อํานวยการกองการศึกษา
ผู4อํานวยการกองกิจการสภา
รก.ผู4อํานวยการกองการเจ4าหน4าที่
หัวหน4าหน?วยตรวจสอบภายใน
ผอ.โรงเรียนสูงเนิน
ผอ.โรงเรียนห4วยลึกผดุงวิทยา
ผอ.โรงเรียนโตนดพิทยาคม
ผอ.โรงเรียนครบุรี
ผอ.โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม
ผอ.โรงเรียนมะค?าวิทยา
ผอ.โรงเรียนประดู?วัฒนา

พลสยม
ชอบบัว
สุมทรเผ?าจินดา
พูนพิพัฒน
พลปGถพี
เฮ?ประโคน
พร4อมสันเทียะ
ศรีโอษฐ
สุวรรณชัยรบ
อาสาเสน
บุญโนนแต4
กาหลง
อมฤกษ
จรโคกกรวด
มุทุกันต
ลมจะโปะ
อยู?เจริญ
ภู?ภัทรางค
ภูมิโคกรักษ

-3๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.

นางรังสิยา
นางวินญา
นางดาราวรรณ
นางสุรีรัตน
น.ส.พิฐชญาณ
นางสุวรรณี
นางมาลิน
นางสุพรรณี
น.ส.ปTUนนภา
นายศุภรัตน
นางภัคธมล
นายบรรลือ
น.ส.เสาวภา
นางรุ?งทิพย
น.ส.อรุณี
นางชูรัตน
นายกิติศักดิ์
นางบุญเลี้ยง
นายวสันตชาย
นายวินัย
นางสําราญ
นางนิตยา
นายทรงสิทธิ์
นางรัตนภรณ
นางกิติวจี
นางจุติพร
นางกัญศุลักษณ
นางจุรีภรณ
น.ส.กชกร

นุทกิจ
ศรีอุทธา
โฆษิตอัมพรวัฒน
แนมพลกรัง
รุจิรัตนธนชัย
อนันธศิริ
จันทรศรีนวล
ครุฑธะกะ
สุดาทิพย
คอนงูเหลือม
กูลฤทธานนท
แพงพงศ
สังขแก4ว
จําปVเพ็ชร
ประภาสโนบล
อยู?คงดี
ชายากร
กองเพชร
จิตสถิต
ศิลาเริง
อินรังษี
สําเนียงใหม?
วิชัยมาตย
ขอมเกาะ
จารุจิตร
พร4อมวรรณ
รุ?งสุขประเสริฐ
วินาทเพชร
เปรมกิจ

หัวหน4าฝSายส?งเสริมการมีส?วนร?วมของประชาชน
หัวหน4าฝSายการประชุมสภา
เจ4าหน4าที่บริหารงานทั่วไป
เจ4าหน4าที่บริหารงานทั่วไป
เจ4าหน4าที่บริหารงานทั่วไป
เจ4าพนักงานธุรการ
เจ4าพนักงานธุรการ
เจ4าพนักงานธุรการ
เจ4าพนักงานธุรการ
เจ4าพนักงานธุรการ
เจ4าหน4าที่ธุรการ
เจ4าหน4าที่ธุรการ
เจ4าพนักงานธุรการ
เจ4าพนักงานธุรการ
เจ4าพนักงานประชาสัมพันธ
ลูกจ4างประจํา
พนักงานจ4างทั่วไป
พนักงานจ4างทั่วไป
พนักงานจ4างทั่วไป
บก.นครโคราชข?าวการเมือง
บก.พลังไทยยุคใหม?
น.ส.พ.แก?นคูณคนโคราช
บก.อิสานโพสนิวส
น.ส.พ.สตรีธุรกิจ
น.ส.พ.อีสานวาไรตี้
น.ส.พ.อีสานข?าว
น.ส.พ.โคราชไฮคลาส
น.ส.พ.ข?าวเด็ด
น.ส.พ.โคราชคนอีสาน

เริ่มประชุมเวลา

๑๔.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานจะแจ3งให3ที่ประชุมทราบ
-ไมมี-

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
-ไมมี-

-4ระเบียบวาระที่ ๓

ญัตติ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําป$งบประมาณ พ.ศ. 2555
หนังสือที่ นม 51003/2330 ลงวันที่ 17 เมษายน 2555
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญฝSายบริหาร แถลงญัตติครับ
ร4 อยตรี ห ญิ ง ระนองรั กษ สุ ว รรณฉวี
เรี ย น ท? า นประธานสภาองคการบริ ห ารส? ว นจั ง หวั ด นครราชสี มาที่ เ คารพ
นายก อบจ.นม.
และท? า นสมาชิ กสภาองคการบริ ห ารส? ว นจั งหวั ด นครราชสี มา ผู4 ทรงเกี ย รติ ทุกท? า น หลั กการ
เพื่อขออนุมัติจากสภาองคการบริหารส?วนจังหวัดนครราชสีมา ในการโอนลด/โอนเพิ่มงบประมาณ
รายจ? า ย ตามข4 อ บั ญ ญั ติ อ งคการบริ ห ารส? ว นจั ง หวั ด เรื่ อ ง งบประมาณรายจ? า ย ประจํ า ปV
งบประมาณ พ.ศ. 2555 หมวดค? า ตอบแทนใช4 ส อยและวั ส ดุ หมวดค? า ครุ ภั ณ ฑที่ ดิ น และ
สิ่งก?อสร4าง ดังต?อไปนี้ เหตุผล ด4วยได4รับคําร4องจาก หน?วยงานราชการและโรงเรียน สังกัด
องคการบริหารส?วนจังหวัดนครราชสีมา ว?ามีความจําเป[นต4องโอนลด/โอนเพิ่มงบประมาณรายจ?าย
ประจําปVงบประมาณ พ.ศ.2555 หมวดค?าตอบแทนใช4สอยและวัสดุ หมวดค?าครุภัณฑที่ดินและ
สิ่ ง ก? อ สร4 า ง สํ า หรั บ ใช4 ใ นหน? ว ยงานราชการและโรงเรี ย น สั ง กั ด องคการบริ ห ารส? ว นจั ง หวั ด
นครราชสีมา เพื่อให4สามารถดําเนินการเบิกจ?ายได4ตามวัตถุประสงค และสามารถบริหารราชการ
ไ ด4 อ ย? า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ มี ร า ย ล ะ เ อี ย ด ดั ง นี้ โ อ น ล ด จํ า น ว น 7 4 โ ค ร ง ก า ร เ ป[ น
118,178,100 บาท (หนึ่ ง ร4 อ ยสิ บ แปดล4 า นหนึ่ ง แสนเจ็ ด หมื่ น แปดพั น หนึ่ ง ร4 อ ยบาทถ4 ว น)
ประกอบด4 ว ย 1) กองช? า ง จํ า นวน 54 โครงการ เป[ น เงิ น 73,357,000 บาท 2) กอง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อม จํานวน 3 โครงการ เป[นเงิน 5,000,000 บาท 3) กอง
ส?งเสริมคุณภาพชีวิต จํานวน 4 โครงการ เป[นเงิน 29,000,000 บาท 4) สํานักปลัด จํานวน 3
โครงการ เป[ น เงิ น 1,800,000 บาท 5) กองสาธารณสุ ข จํ า นวน 1 โครงการ เป[ น เงิ น
2,325,000 บาท 6) กองการศึกษาฯ จํานวน 2 โครงการ เป[นเงิน 6,000,000 บาท 7) กอง
199,000 บาท 8) โรงเรี ยนสีคิ้ว วิทยาคาร จํ า นวน 1 โครงการ เป[น เงิ น 14,000 บาท 9)
โรงเรียนหินดาด จํานวน 1 โครงการ เป[นเงิน 300,000 บาท 10) โรงเรียนวังน้ําเขียวพิทยาคม
จํ า นวน 4โครงการ เป[ น เงิ น 183,100 บาท โอนเพิ่ ม จํ า นวน 30 โครงการ เป[ น เงิ น
118,178,100 บาท (หนึ่ ง ร4 อ ยสิ บ แปดล4 า นหนึ่ ง แสนเจ็ ด หมื่ น แปดพั น หนึ่ ง ร4 อ ยบาทถ4 ว น)
ประกอบด4วย 1) กองช?าง จํานวน โครงการ เป[นเงิน 32,082,000 บาท 2) กองกิจการสภา
จํานวน 1 โครงการ เป[นเงิน 50,000,000 บาท 3) กองการศึกษาฯ จํานวน 1 โครงการ เป[นเงิน
35,400,000 บาท 4) กองพัสดุและทรัพยสิน จํานวน 4 โครงการ เป[นเงิน 199,000 บาท 5)
โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร จํานวน 1 โครงการ เป[นเงิน 14,000 บาท 6) โรงเรียนหินดาด จํานวน 1
โครงการ เป[นเงิน 300,000 บาท 7) โรงเรียนวังน้ําเขียวพิทยาคม จํานวน 1 โครงการ เป[นเงิน
183,100 บาท ระเบี ย บปฏิ บั ติ ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว? า ด4ว ยวิ ธี การงบประมาณของ
องคการปกครองส?วนท4องถิ่น พ.ศ.2541 และแก4ไขเพิ่มเติม (ถึงฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข4อ 27
“การโอนเงินงบประมาณรายจ?ายในหมวดค?าครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งก?อสร4าง ที่ทําให4ลักษณะปริมาณ
คุ ณ ภาพเปลี่ ย น หรื อ โอนไปตั้ ง จ? า ยเป[ น รายการใหม? ให4 เ ป[ น อํ า นาจอนุ มั ติ ข องสภา
ท4องถิ่น” ดังนั้น องคการบริหารส?วนจังหวัดนครราชสีมา จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ?าย ประจําปVงบประมาณ 2555 รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณ
รายจ?าย ประจําปVงบประมาณ พ.ศ. 2555 ที่เสนอมาพร4อมนี้ จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให4
ความเห็นชอบ
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญท?านสมาชิกที่มีความประสงคจะอภิปราย ไม?มีนะครับ ขอมติที่ประชุมขณะนี้องคประชุม
ครบแล4ว สมาชิกท?านใดอนุมัติให4การโอนเงินงบประมาณรายจ?าย ประจําปVงบประมาณ
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มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔

พ.ศ. 2555 ตามที่ฝSายบริหารเสนอขอให4ยกมือขึ้นครับ (อนุมัติ 41 เสียง) ท?านใดไม?อนุมัติ
(ไม?มี) ท?านใดงดออกเสียง (ไม?มี)
อนุมัติให3โอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําป$งบประมาณ พ.ศ. 2555
ตามที่ฝ7ายบริหารเสนอ

ญัตติ เรื่อง การแก3ไขคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําป$งบประมาณ พ.ศ. 2555
หนังสือที่ นม 51003/2330 ลงวันที่ 17 เมษายน 2555
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญฝSายบริหาร แถลงญัตติครับ
ร4อยตรีหญิง ระนองรักษ สุวรรณฉวี เรียน ท?านประธานสภาองคการบริหารส?วนจังหวัดนครราชสีมาที่เคารพ และท?าน
นายก อบจ.นม.
สมาชิกสภาองคการบริหารส?วนจังหวัดนครราชสีมา ผู4ทรงเกียรติทุกท?าน หลักการ เพื่อขออนุมัติ
จากสภาองคการบริหารส?วนจังหวัดนครราชสีมา ในการแก4ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจ? า ย ตามข4 อ บั ญ ญั ติ อ งคการบริ ห ารส? ว นจั ง หวั ด เรื่ อ ง งบประมาณรายจ? า ย ประจํ า ปV
งบประมาณ พ.ศ.2555 หมวดค?าครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งก?อสร4าง เหตุผล ด4วยได4รับคําร4องจาก
หน?วยงานราชการและโรงเรียนสังกัดองคการบริหารส?วนจังหวัดนครราชสีมา ว?ามีความจําเป[นต4อง
แก4ไขเปลี่ ยนแปลงคํา ชี้แจงงบประมาณรายจ?า ย ประจํา ปVงบประมาณ พ.ศ.2555 หมวดค? า
ครุภัณฑที่ดินและสิ่งก?อสร4าง เพื่อให4สามารถดําเนินการบริการราชการได4อย?างมีประสิทธิภาพ
มีรายละเอียด ดังนี้ 1. กองช?าง จํานวน 5 โครงการ เป[นเงิน 8,830,000 บาท (แปดล4าน
แปดแสนสามหมื่ น บาทถ4 ว น 2. โรงเรี ย นเตรี ย มอุ ด มน4 อ มเกล4 า นครราชสี ม า จํ า นวน 1
ว? า ด4 ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณขององคการปกครองส? ว นท4 อ งถิ่ น พ.ศ.2541 และแก4 ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ถึงฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข4อ 29 “การแก4ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ?ายในหมวด
ค?าครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งก?อสร4าง ที่ทําให4ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก?อสร4างให4เป[นอํานาจอนุมัติของสภาท4องถิ่น” ดังนั้น องคการบริหารส?วนจังหวัดนครราชสีมา
จึ ง ขอเสนอญั ต ติ ข ออนุ มั ติ แ ก4 ไ ขคํ า ชี้ แ จงงบประมาณรายจ? า ย ประจํ า ปV ง บประมาณ 2555
รายละเอียดตามบัญชีแก4ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ?าย ประจําปVงบประมาณ พ.ศ.
2555 ที่เสนอมาพร4อมนี้ จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให4ความเห็นชอบ
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญท?านสมาชิกที่มีความประสงคจะอภิปราย ไม?มีนะครับ ขอมติที่ประชุมขณะนี้องคประชุม
ครบแล4ว สมาชิกท?านใดอนุมัติให4การแก4ไขคําชี้แจงงบประมาณรายจ?าย ประจําปVงบประมาณ พ.ศ.
2555 ตามที่ฝSายบริหารเสนอขอให4ยกมือขึ้นครับ (อนุมัติ 41 เสียง) ท?านใดไม?อนุมัติ (ไม?มี)
ท?านใดงดออกเสียง (ไม?มี)
มติที่ประชุม
อนุมัติให3แก3ไขคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําป$งบประมาณ พ.ศ. 2555
ตามที่ฝ7ายบริหารเสนอ
ระเบียบวาระที่ ๕
ญัตติ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําป$งบประมาณ พ.ศ. 2553
และการโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป$ พ.ศ. 2554 (กรณีกันเงินไมได3กอหนี้ผูกพัน)
หนังสือที่ นม 51003/2330 ลงวันที่ 17 เมษายน 2555
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญฝSายบริหาร แถลงญัตติครับ
ร4อยตรีหญิง ระนองรักษ สุวรรณฉวี เรียน ท?านประธานสภาองคการบริหารส?วนจังหวัดนครราชสีมาที่เคารพ และท?าน
นายก อบจ.นม.
สมาชิกสภาองคการบริหารส?วนจังหวัดนครราชสีมา ผู4ทรงเกียรติทุกท?าน หลักการ เพื่อขออนุมัติ
จากสภา องคการบริ ห ารส? ว นจั ง หวั ด นครราชสี ม า ในการโอนเงิ น งบประมาณรายจ? า ยตาม
ข4อบัญญัติองคการบริหารส?วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ?าย ประจําปVงบประมาณ พ.ศ.2553
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และ งบประมาณ รายจ?าย ประจําปVงบประมาณ พ.ศ.2554 (กรณีกันเงินไม?ได4ก?อหนี้ผูกพัน)
หมวดค?าครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งก?อสร4าง เหตุผล ด4วยองคการบริหารส?วนจังหวัดนครราชสีมา
ได4 แจ4 งเรื่ องประกาศภั ย พิ บั ติ ภั ย แล4 ง จากสํ า นั กงานปH องกั น และบรรเทาสาธารณะภั ย จั งหวั ด
นครราชสีมา ให4การช?วยเหลือประชาชนที่ได4รับความเดือดร4อน จํานวน 17 อําเภอ องคการ
บริหารส?วนจังหวัดนครราชสีมา ได4ให4การช?วยเหลือ ในเบื้ องต4 น แล4 ว แต? ยั งไม? เ พี ย งพอ จึ งมี ความ
จําเป[นที่จะต4องดําเนินการโอนเงินงบประมาณรายจ?าย ประจําปVงบประมาณ พ.ศ.2553 และ
งบประมาณรายจ?าย ประจําปVงบประมาณ พ.ศ.2554 (กรณีกันเงินไม?ได4ก?อหนี้ผูกพัน) ในหมวด
ค?าที่ดินและสิ่งก?อสร4าง เพื่อสามารถดําเนินการแก4ไขปGญหาความเดือดร4อนของประชาชนในพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมาอย? างเร?งด?วน และอย? างมีประสิทธิภ าพ ดั งนี้ 1. ข4อบั ญญัติงบประมาณ
รายจ?าย ประจําปVงบประมาณ พ.ศ.2553 โอนลด จํานวน 8 โครงการ เป[นเงิน 13,239,000
บาท (สิบ สามล4 า นสองแสนสามหมื่ น เก4 า พั น บาทถ4 ว น) ประกอบด4 วย (1) กองช? า ง จํ า นวน 6
โครงการ เป[นเงิน 6,069,000 บาท (หกล4านหกหมื่นเก4าพันบาทถ4วน) (2) กองส?งเสริมคุณภาพ
ชีวิต จํานวน 2 โครงการ เป[นเงิน 7,170,000 บาท (เจ็ดล4านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ4วน) โอน
เพิ่ ม จํ า นวน 9 โครงการ ประกอบด4 ว ย (1) กองช? า ง จํ า นวน 9 โครงการ เป[ น เงิ น
13,239,000 (สิ บ สามล4 า นสองแสนสามหมื่ น เก4 า พั น บาทถ4 ว น) 2. ข4 อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณ
รายจ?าย ประจําปVงบประมาณ พ.ศ.2554 โอนลด จํานวน 12 โครงการ เป[นเงิน 18,066,000
บาท (สิบแปดล4านหกหมื่นหกพันบาทถ4วน) ประกอบด4วย (1) กองช?าง จํานวน 10 โครงการ
เป[ น เงิ น 9,866,000 บาท (เก4 า ล4 า นแปดแสนหกหมื่ น หกพั น บาทถ4 ว น) (2) กอง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อม จํานวน 1 โครงการ เป[นเงิน 1,200,000 บาท (หนึ่งล4าน
สองแสนบาทถ4วน) (3) กองส?งเสริมคุณภาพชีวิต จํานวน 1 โครงการ เป[นเงิน 7,000,000
บาท (เจ็ดล4านบาทถ4วน) โอนเพิ่ม จํานวน 13 โครงการ ประกอบด4วย (1) กองช?าง จํานวน 13
โครงการ เป[นเงิน 18,066,000 บาท (สิบแปดล4านหกหมื่นหกพันบาทถ4วน) ระเบียบปฏิบัติ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว?าด4วยวิธีการงบประมาณองคการปกครองส?วนท4องถิ่น พ.ศ.2541
แก4ไขเพิ่มเติม (ถึงฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข4อ 31 “การโอน การแก4ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายการที่ได4เบิกตัดปV หรือขยายเวลาให4เบิกตัดปVไว4จะกระทําได4ต?อเมื่อได4รับอนุมัติ
อํานาจจากผู4มีอํานาจให4เบิกตัดปV หรือขยายเวลาเบิกตัดปV”งบประมาณตามรายการที่ขออนุมัติ
โอนครั้ ง นี้ เป[ น งบประมาณปV 2553 และปV 2554 ซึ่ ง สภาองคการบริ ห ารส? ว นจั ง หวั ด
นครราชสี ม า ได4 อนุ มั ติให4 ข ยายเวลาเบิ กจ? า ยไว4 เ รี ย บร4 อยแล4 ว จึ งเป[ น อํ า นาจอนุ มัติ ของสภา
องคการบริหารส?วนจังหวัดนครราชสีมา ดังนั้น องคการบริหารส?วนจังหวัดนครราชสีมา จึงขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมารรายจ?าย ประจําปV 2553 และปV 2554 (กรณีกันเงินไม?ได4ก?อหนี้
ผูกพัน) รายละเอียดตามบัญชีที่เสนอมาพร4อมนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให4ความเห็นชอบ
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญท?านสมาชิกที่มีความประสงคจะอภิปราย ไม?มีนะครับ ขอมติที่ประชุมขณะนี้องคประชุม
ครบแล4 ว สมาชิ ก ท? า นใดอนุ มั ติ ใ ห4 โ อนเงิ น งบประมาณรายจ? า ย ประจํ า ปV ง บประมาณ พ.ศ.
2553 และการโอนเงินงบประมาณรายจ?ายประจําปV พ.ศ. 2554 (กรณีกันเงินไม?ได4ก?อหนี้ผูกพัน)
ตามที่ฝSายบริหารเสนอขอให4ยกมือขึ้นครับ (อนุมัติ 41 เสียง) ท?านใดไม?อนุมัติ (ไม?มี) ท?านใด
งดออกเสียง (ไม?มี)
มติที่ประชุม
อนุมัติให3โอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําป$งบประมาณ พ.ศ. 2553
และการโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป$ พ.ศ. 2554 (กรณีกันเงินไมได3กอหนี้ผูกพัน)
ตามที่ฝ7ายบริหารเสนอ

-7ระเบียบวาระที่ ๖

ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบรับโอนที่ดินที่มีผู3อุทิศให3องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
หนังสือที่ นม 51020/139 ลงวันที่ 17 เมษายน 2555
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญฝSายบริหาร แถลงญัตติครับ
ร4อยตรีหญิง ระนองรักษ สุวรรณฉวี เรียน ท?านประธานสภาองคการบริหารส?วนจังหวัดนครราชสีมาที่เคารพ และท?าน
นายก อบจ.นม.
สมาชิกสภาองคการบริหารส?วนจังหวัดนครราชสีมา ผู4ทรงเกียรติทุกท?าน หลักการ เพื่อขออนุมัติ
จากสภา องคการบริหารส?วนจังหวัดนครราชสีมา ในการรับบริจาคที่ดินให4องคการบริหารส?วน
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อใช4ในการก?อสร4างศูนยสาธิตโรงไฟฟHาชีวมวล เพื่อชุมชนและการปรับปรุง
ภูมิทัศนบริเวณโรงไฟฟHาชีวมวล รวมทั้งการก?อสร4างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟGสติกสเข4าถึง
โรงไฟฟHาชีวมวล เหตุผล ด4วย นายไสว แหยงกระโทก อายุ 70 ปV อยู?บ4านเลขที่ 131-137
หมู?ที่ 4 ตําบลแชะ อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ได4แจ4งความประสงคอุทิศที่ดินตามหลักฐาน
น.ส.3ก เลขที่ 4700 เล?มที่ 47 ข หน4า 50 เลขที่ดิน 16 ระวางรูปถ?ายทางอากาศ บ4านเฉลียงทุ?ง
หมายเลข 5458-11 แผ?นที่ 144 ตําบลแชะอําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ดิน เป[น
จํานวน 3 ไร? ให4กับองคการบริหารส?วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อก?อสร4างโรงไฟฟHาชีวมวลเพื่อ
ชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศนและก?อสร4างถนน ณ บ4านแชะ หมู?ที่ 4 ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
ให4กับองคการบริหารส?วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อประโยชนแก?ทางราชการและประชาชนระเบียบ
ปฏิบัติ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว?าด4วยการพัสดุของหน?วยการบริหารราชการส?วนท4องถิ่น
พ.ศ.2535 ฉบับแก4ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 หมวด 2 การจัดหา ข4อ 9 “ในกรณีที่มีผู4
อุทิศพัสดุให4เป[นกรรมสิทธิ์แก?หน?วยการบริหารราชการส?วนท4องถิ่น หรือให4สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุ
หรือมอบให4เป[นผู4ดูแลพัสดุนั้น ถ4าการกระทําดังกล?าว มีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันหน?วยการ
บริหารราชการส?วนท4องถิ่น จะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได4ต?อเมื่อได4รับความเห็นชอบจากสภา
หน?วยการบริหารราชการส?วนท4องถิ่น นั้น” ดังนั้น องคการบริหารส?วนจังหวัดนครราชสีมา
จึงเสนอญัตติเพื่อขอความเห็นชอบรับบริจาคที่ดินดังกล?าว ใช4ตามวัตถุประสงคดังกล?าวข4างต4น
เมื่อนายไสว แหยงกระโทก ได4ดําเนินการแบ?งแยกที่ดินและจัดทําหนังสือเอกสารสิทธิ์ (น.ส. 3 ก)
ให4กับองคการบริหารส?วนจังหวัดนครราชสีมา ต?อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให4ความ
เห็นชอบ
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญท?านสมาชิกที่มีความประสงคจะอภิปราย เชิญท?านกิติพงศฯ ครับ
นายกิติพงศ พงศสุรเวท เรียนท?านประธานสภาที่เคารพ ท?านสมาชิกผู4ทรงเกียรติ กระผมกิติพงศ พงศสุรเวท
ส.อบจ.เขต.อ.เมืองฯ เขต ๑ ส.อบจ.เขต.อ.เมืองฯ เขต ๑ ผมขออนุญาตท?านประธานครับ เนื่องจากว?าในญัตตินี้ผู4บริจาคที่ดิน
ให4 กั บ อบจ. ผมถื อ ว? า เป[ น เรื่ อ งที่ ดี แต? ผ มเกิ ด ข4 อ สงสั ย ว? า ที่ ดิ น ตรงนี้ เ นื้ อ ที่ 3 ไร? ข องนายไสว
แหยงกระโทก ที่เป[นผู4บริจาคอุทิศให4 ประเด็นของมันสอดคล4องกับการก?อสร4างโรงไฟฟHาชีวมวล
ผมไม?แน?ใจว?าการดําเนินการโครงการไฟฟHาชีวมวล ดําเนินการไปถึงไหนอย?างไรเพราะมีหลายคน
มาเล?าให4ผมฟGงว?ามีการก?อสร4างโครงการไปแล4ว มีการทําถนนไปแล4วและทําไปหลายเรื่องแล4วที่ดิน
ยังไม?ยกให4แต?วันนี้เพิ่งยกที่ดินให4 แล4วสิ่งที่ทําไปกลายเป[นสิ่งที่ทําไม?ถูกต4องใช?หรือไม? ไม?อย?างนั้นจะ
เป[นผลกระทบต?อ อบจ.ไปรับในสิ่งที่ยังไม?ทํา ถ4าเกิดทําถูกต4องผมไม?มีปGญหายินดีเรื่องนี้ต4องให4
กระจ?างเป[นความถูกต4องมากน4อยขนาดไหนในช?วงปVสองปVที่ผ?านมา เพราะโครงการนี้ผมเห็นว?า
ขออภัยครับผู4บริหารท?านเก?า ท?านเคยไปประชาสัมพันธว?าประสบความสําเร็จมาแล4วโครงการ
โรงไฟฟHาชีวมวลผมไม?ทราบดําเนินการไปถึงไหนอย?างไร แต?ถ4าเกิดทําไปแล4วแต?ที่ดินเพิ่งยกให4แสดง
ว? า มั น ขั ด แย4 ง กั น โดยชั ด เจนเรื่ องการใช4 งบประมาณผิ ด ประเภทและไม? ถูก ลั กษณะ จะมี ผ ลต? อ
กฎหมายด4วย ฉะนั้นขอความกระจ?างในเรื่องนี้ด4วย ขอขอบคุณครับ
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นายก อบจ.นม.
ขอมอบให4ทางฝSายราชการท?านปลัดฯ เป[นผู4ตอบ ขอบคุณค?ะ
ปลัด อบจ.นม.
เรียนท?านประธานที่เคารพ เรื่องการก?อสร4างโรงไฟฟHาชีวมวล ขอเรียนว?าเป[นนโยบายของผู4บริหาร
ท?านที่ผ?านมาเป[นโครงการความร?วมมือระหว?าง อบจ. กระทรวงวิทยาศาสตร และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี เดิมทีท?านผู4บริหาร อบจ.ในขณะนั้นมีความประสงคจะก?อสร4างและดําเนิน
โครงการในโรงเรียนครบุรี ซึ่งเป[นโรงเรียนในสังกัด อบจ.แต?เมื่อได4เริ่มโครงการนั้นปรากฎว?ามีพี่
น4องประชาชนและผู4ปกครองนักเรียนมีความเห็นที่ค?อนข4างจะแย4งกับนโยบายผู4บริหารเนื่องจาก
เกรงว?าจะกระทบต?อการเรียนการสอนและกระทบต?อสุขภาพของนักเรียน ดังนั้น ผู4บริหารได4ย4าย
โครงการออกมานอกโรงเรียนและได4จัดหาที่ดินบริจาคได4 1 แปลง แต?ในขณะที่ดําเนินการนั้นอาจ
เนื่องจากการเร?งรัดของเวลาและความร?วมมือกับส?วนราชการดังที่กล?าวแล4ว จึงยังไม?ได4ทําเอกสาร
สิทธิให4ครบถ4วนถูกต4องคงมีเพียงหนังสือแสดงเจตนาอุทิศที่ดินล?วงหน4าไว4ก?อนเท?านั้น ฉะนั้น เมื่อ
กระผมได4ปฏิบัติหน4าที่นายกฯ ได4เร?งรัดเรื่องนี้เพื่อให4ดําเนินการให4เรียบร4อย และได4ดําเนินการที่
จัดทําเอกสารสิทธิให4กับ อบจ.โดยเร?งด?วน จึงได4ประสานไปยังเจ4าของที่ดินและเจ4าของที่ดินให4แจ4ง
ว?าจะเร?งรัดให4โดยไว แต?ขณะนี้ตรงติดขัดตรงกฎหมายที่ดินประกาศเป[นระยะเวลา 30 วันก?อน
ขณะนี้อยู?ระหว?างการประกาศ ฉะนั้น เรียนว?าเมื่อประกาศครบ 30 วันเหลือประมาณ 20 วัน
สามารถจัดทําเอกสารสิทธิให4กับ อบจ.ได4 เอกสารสิทธิเมื่อสภาเห็นชอบแล4วจะดําเนินการต?อเมื่อ
ได4รับ นส.3 ก เรียบร4อยแล4ว จึงจะดําเนินการรับโอนต?อไป ส?วนความก4าวหน4าของโครงการเรียน
ว?าขณะนี้ความร?วมมือ 3 ฝSาย ในส?วนตัวโรงไฟฟHาได4ก?อสร4างเสร็จแล4วขณะนี้อยู?ระหว?างการทดลอง
เดิ น เครื่ องทดลองว? า ระบบต? า งๆ นั้ น ให4 ผู4 รั บ จ4 า งนั้ น สามารถที่ จ ะตรวจสอบต? า งๆ ว? า สามารถ
ดําเนินการได4จริงตามวัตถุประสงค ของโครงการหรือไม? ในขณะเดียวกัน การก?อสร4างถนนเข4า สู?
โครงการยังไม?ได4ดําเนินการจะดําเนินการต?อเมื่อผมได4ระงับโครงการไว4จะดําเนินการได4ต?อเมื่อได4
มอบเอกสารสิ ทธิ ที่ ดิ น แปลงนี้ ให4 กั บ อบจ.เป[ น ที่ เ รี ย บร4 อยแล4 ว นั้ น หมายความว? า อบจ.ได4 รั บ
นส.3 ก จากนายไสว แหยงกระโทก แล4ว การก? อสร4า งโครงการสุ ด ท4 ายคื อการสร4า งถนนเข4 า สู?
โรงไฟฟHาชีวมวลจะดําเนินการต?อไป ขอบคุณครับ
ประธานสภา อบจ.นม. มีสมาชิกที่มีความประสงคจะอภิปราย เชิญท?านกิติพงศฯ ครับ
นายกิติพงศ พงศสุรเวท ขออนุญาตอีกครั้งหนึ่ง เป[นการร?วมมือของหน?วยงานที่ดําเนินการ ผมไม?ทราบว?าความร?วมมือ
ส.อบจ.เขต.อ.เมืองฯ เขต ๑ ใช4งบประมาณต?างๆ ไปเท?าไร งบประมาณของหน?วยงานวิทยาศาสตรเท?าไร อบจ.เท?าไร ถ4าเกิด
อบจ. ไปร?วมดําเนินการด4วย เป[นการดําเนินการไม?ใช?ที่ดินของ อบจ. มันต4องตีความหมายต?ออีก
ครับ
ประธานสภา อบจ.นม. เชิญท?านปลัดฯ ครับ
ปลัด อบจ.นม
ขออนุญาตท?านประธานสภา งบประมาณดําเนินการคราวนี้เป[นไตรภาคีร?วมมือ 3 ฝSาย โดยมีเงิน
งบประมาณ ฝSายละ 4 ล4านบาท เป[นเงิน 12 ล4านบาท ขณะนี้งบประมาณทั้งหมดดําเนินการแล4ว
ทั้ง 3 ฝSาย เพียงแต?ว?าการตรวจรับต?างๆ ยังไม?เรียบร4อย ต4องรอให4เรื่องโฉนดที่ดินเรียบร4อยก?อน
เรียนว?างบประมาณนั้นใช4ไปฝSายละ 4 ล4านบาท รวม 12 ล4านบาท
นายกิติพงศ พงศสุรเวท ขออนุญาตอีกครั้งหนึ่ง ถ4าสภาไม?โอนวันนี้แสดงว?าตรวจรับไม?ได4ใช?หรือไม?
ส.อบจ.เขต.อ.เมืองฯ เขต ๑
ประธานสภา อบจ.นม. เชิญท?านปลัดฯ ครับ
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ถ4าหากสภาไม?ให4รับที่ดินนี้ 1)ตรวจรับไม?ได4 2)ไม?สามารถที่จะสร4างถนนเข4าไปโรงไฟฟHาได4 เพราะ
เป[นโครงการที่เชื่อมต?อกันแต?ส?วนที่การดําเนินการโรงไฟฟHาไปก?อนนั้นอย?างที่ผมได4เรียนไปแล4วว?า
เนื่ องจากโครงการเป[ นความร? ว มมือกั บ ทุกฝS า ยไปแล4 ว แต? สถานที่ดํ า เนิน การโรงเรี ย นครบุ รี ไม?
สามารถดําเนินการได4จึงมีความจําเป[นต4องดําเนินการข4างนอกได4ทําหนังสืออุทิศที่ดินไว4ล?วงหน4า
ก?อนที่จะทําเอกสารสิทธิเป[นความจําเป[นต?อเนื่องที่จะต4องทําให4ถูกต4องตามกฎหมายครับ
ประธานสภา อบจ.นม. มีสมาชิกที่มีความประสงคจะอภิปราย เชิญท?านโกวิทยฯ ครับ
นายโกวิทย เลาวัณยศิริ เรียนท?านประธานสภาที่เคารพ ท?านสมาชิกผู4ทรงเกียรติ กระผมนายโกวิทย เลาวัณยศิริ
ส.อบจ.เขต.อ.บ4านเหลื่อม ส.อบจ.เขต.อ.บ4านเหลื่อม ก?อนอื่นต4องยินดีที่นายไสวฯ ได4มอบที่ดินให4กับ อบจ. ผมคิดว?าพี่น4อง
สมาชิกทุกท?านนั้นคงเต็มใจที่จะรับที่ดิน แต?ว?าส?วนหนึ่งในความรู4สึกท?านประธานที่เคารพครับ
เหมือนกําลังจะโยนอะไรให4กับสภาหรือไม? เพราะว?าส?วนหนึ่งงบ อบจ. ตามหลักทางกฎหมายผมว?า
มันน?าจะผิดล4านเปอรเซ็นต ท?านเอาเงิน อบจ.ไปสร4างที่เอกชน โดยที่ทางสภายังไม?ได4รับที่ดินอย?าง
ที่ผมเข4าใจหรือไม? แต?เพื่อให4ความสบายใจของท?านสมาชิก ผมเชื่อว?าทุกคนอยากได4ที่ดินมากๆ
ยิ่งดีมันเป[นความรู4สึกเป[นตราบาป เกิดทางสื่อมวลชนเอาไปพูดว?าสภาตรายางอีกแล4ว รับสิ่งที่รู4ว?า
มันผิดต4องรับไปจะทําวิธีไหนที่จะให4สภาไม?ใช?เป[นสภาตรายางอย?างที่ท?านคิด หาวิธีหาช?องทางให4
ด4วย แต?ในความรู4สึกของผมว?ามันเอาเงิน อบจ.ไปสร4างในที่เอกชน ผมมีที่หลายไร? ช?วยไปสร4าง
สาธารณ ประโยชน เพราะฉะนั้นอยากให4ท?านประธานฝากไปถึงท?านฝSายข4าราชการไม?เกี่ยวกับท?าน
นายกฯ คนใหม? ว?าจะหาช?องทางไหนว?าสื่อมวลชนเราไปเขียนข?าวแล4วไม?ทําให4สภาแห?งนี้เสียหาย
ขอบคุณครับ
ประธานสภา อบจ.นม. มีสมาชิกที่มีความประสงคจะอภิปราย เชิญท?านพิเชฎฐฯ ครับ
นายพิเชฎฐ ชัยศรี
เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมพิเชฎฐ ชัยศรี ส.อบจ.เขต.อ.บัวใหญ? เขต ๒ พอเกิดกรณีนี้
ส.อบจ.เขต.อ.บัวใหญ? เขต ๒ หลายคนถามขึ้นมา เพื่อนสมาชิกหลายคนไม?สบายใจเรียนถามท?านประธานฝากไปยังท?านปลัดฯ
ถ4าเกิดสภารับไปแล4วในทางปฏิบัติมันผิดระเบียบหรือไม? ถ4าไม?ผิดระเบียบหรือกฎหมายมันจะผิดต?อ
ประเพณีหรืออาจจะโดนครหาหรือไม?ตามที่ท?านโกวิทยฯ พูดมา ขอความเห็นจากท?านผู4เกี่ยวข4อง
สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ทางสมาชิกไม?สบายใจเลยอยากทราบความเห็นผู4ปฏิบัติทางราชการ ขอบคุณครับ
ประธานสภา อบจ.นม. เชิญท?านปลัดฯ ครับ
ปลัด อบจ.นม
เรียนท?านประธานสภาอีกครั้งหนึ่ง ผมต4องกราบขออภัยสภาที่ทําให4เกิดความไม?สบายใจ เพราะว?า
สิ่งที่เกิดขึ้นได4ดําเนินการไปแล4ว และผมได4ตรวจเจอได4ปฏิบัติหน4าที่นายกฯ ฉะนั้นผมจึงตั้งเงื่อนไง
ว?าจะไม?ดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับโครงการนี้ โดยเฉพาะโครงการก?อสร4างถนน ถ4าไม?โอนที่ดินให4ก?อน
จึงเป[นที่มาให4การบริจาคที่ดินคราวนี้ เรียนว?าเนื่องจากว?าการดําเนินการในช?วงที่ผ?านมาเป[นอํานาจ
ผู4บริหาร และที่สําคัญข4าราชการหลายคนที่ต4องไปอยู?ตรงนั้น บังเอิญมีโครงการต?อเนื่องคือถนน จึง
สามารถดํ า เนิ น โครงการนี้ ได4 เ พราะเป[ น โครงการที่ ต? อเนื่ องกั น และทํ าให4 ที่ดิ น แปลงนี้ ทั้งแปลง
กลั บ มาทั้ ง ที่ จ ะสร4 า งถนนและทั้ ง ที่ ส ร4 า งโรงงานไปแล4 ว คิ ด ว? า การรั บ ของสภานั้ น จะทํ า ให4 ก าร
ดําเนินการเรื่องนี้ครบถ4วนสมบูรณตามกฎหมาย แต?ส?วนที่จะเป[นประเด็นอย?างที่ดําเนินการไป
ก?อนที่สภาเห็นชอบนั้น ผมเรียนว?ายินดีที่ให4บันทึกรายงานการประชุมเป[นข4อสังเกตไว4ให4ชัดเจนว?า
สภามารับรู4รั บทราบในช? วงเวลาไหน อนุมัติไปด4วยเหตุผลใด ผมคิดว?า จะเป[นประโยชนต?อทาง
ราชการ ขอบคุณครับ

- 10 ประธานสภา อบจ.นม. มีสมาชิกที่มีความประสงคจะอภิปราย เชิญท?านกิติพงศฯ ครับ
นายกิติพงศ พงศสุรเวท ขออนุญาตอีกครั้งหนึ่ง ผมฟGงเหตุผลจากท?านปลัดฯ แล4วรับฟGงได4มีเจ4าหน4าที่ข4าราชการเข4าไป
ส.อบจ.เขต.อ.เมืองฯ เขต ๑ เกี่ยวข4องหลายคนผมเข4าใจว?านโยบายท?านนายกฯ ไม?ต4องการให4ข4าราชการเดือนร4อน เมื่อมี
ความจําเป[นในขณะนี้เป[นเรื่องที่ตีความได4หลายแง?หลายมุมขาดความรับผิดชอบของผู4ปฏิบัติ
ฉะนั้นต4องไม?เกิดขึ้นไม?ใช?เห็นว?าสภาจะทําอะไรก็ได4ท?านให4ความสําคัญในเรื่องนี้ด4วย ขอฝากไว4
ด4วยครับ
ประธานสภา อบจ.นม. มีสมาชิกที่มีความประสงคจะอภิปราย เชิญท?านกิตติฯ ครับ
นายกิตติ เชาวนดี
เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผม กิตติ เชาวนดี ส.อบจ.เขต.อ.ขามทะเลสอ ได4กรุณารับฟGง
ส.อบจ.เขต.อ.ขามทะเลสอ ความคิดเห็นของท?านสมาชิกทั้งหลายท?าน ผมมีความคิดอย?างนี้ครับ ส?วนที่ถูกก็ว?าในส?วนที่ถูก แต?
ผมเชื่ อว? า การรั บ มอบที่ ดิ น แปลงนี้ จ ะเกิ ด ประโยชนต? อประชาชน เกิ ด ประโยชนต? อพื้ น ที่ เกิ ด
ประโยชนต?อเด็กๆ ให4เกิดการเรียนรู4 ให4รู4จักการอนุรักษการใช4พลังงานทดแทนในการดํารงชีวิต
เพราะในปGจจุบันเองเรื่องพลังงานทดแทนเป[นเรื่องสําคัญบนโลกมนุษย สิ่งใดที่ทําให4ประชาชนชาว
จังหวัดนครราชสีมา ได4รับ ประโยชนได4มีพลังงานใช4อย?างพอเพียงผมเชื่อแน?ว?าพี่น4องสภา อบจ.ทุก
ท?านน?าจะรับ มันไม?ได4เสียหายอะไร สิ่งที่ผิดก็ว?าไปผิด สิ่งที่ถูกก็ว?าไปตามที่ถูก ในอดีตที่ผ?านมาจะ
เป[ น อย? า งไรไม? แน? ใจไม? รู4 แต?วั น นี้ เ ราจะทํ าในสิ่ งที่ ถูกต4 อง เราจะทํา สิ่ งที่ เ ป[น ประโยชนต? อพี่ น4 อง
ประชาชน ใครจะบริจาคไม?ใช?สาระสําคัญ เพียงแต?ว?าบริจาคแล4วถ4าพี่น4องประชาชนได4ประโยชน
พวกเราน?าจะรับนะครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภา อบจ.นม. มีสมาชิกที่มีความประสงคจะอภิปราย ไม?มีนะครับ ขอมติที่ประชุมขณะนี้องคประชุม
ครบแล4ว สมาชิกท?านใดขอความเห็นชอบรับโอนที่ดินที่มีผู4อุทิศให4องคการบริหารส?วนจังหวัด
นครราชสีมา ตามที่ ฝS ายบริห ารเสนอขอให4 ย กมื อขึ้น ครับ (อนุ มัติ 41 เสีย ง) ท?า นใดไม?อนุ มัติ
(ไม?มี) ท?านใดงดออกเสียง (ไม?มี)
มติที่ประชุม
เห็นชอบให3รับโอนที่ดินที่มีผู3อุทิศให3องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
ตามที่ฝ7ายบริหารเสนอ
ระเบียบวาระที่ ๗
เรื่อง อื่นๆ (ถ3ามี)
ประธานสภา อบจ.นม. มีสมาชิกที่มีความประสงคจะอภิปราย เชิญท?านพิเชฎฐฯ ครับ
นายพิเชฎฐ ชัยศรี
เรียนท?านประธานสภาที่เคารพ กระผมพิเชฎฐ ชัยศรี ส.อบจ.เขต.อ.บัวใหญ? เขต ๒ เกี่ยวข4อง
ส.อบจ.เขต.อ.บัวใหญ? เขต ๒ ท?านครับเห็นหนังสือฉบับนี้ขอบคุณท?านประธานที่ช?วยให4คําแนะนําให4ความรู4 แต?สิ่งหนึ่งที่จะ
ฝากท?านประธานไปถึงเพื่อนสมาชิกผู4ทรงเกียรติ หลังจากเราครบวาระไปแล4วอีกประเด็นหนึ่งเรื่อง
การยื่น บั ญ ชีทรั พยสิ น ซึ่ งผมเองอยากให4 ท?า นประธานถ4 า เป[ น ไปได4 อยากให4 มีการอบรมหรื อให4
ความรู4 เกี่ยวกั บเรื่องพวกนี้ เพราะว?าเรื่องการยื่ นบัญชีทรัพยสิน มีการเปลี่ยนแปลงข4อกฎหมาย
อย?างไรหรือไม? ขอบคุณครับ
ประธานสภา อบจ.นม. มีจะรับไปพิจารณาในการฝhกอบรม เชิญท?านกิตติฯ ครับ
นายกิตติ เชาวนดี
เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผม กิตติ เชาวนดี ส.อบจ.เขต.อ.ขามทะเลสอ อย?างระเบียบ
ส.อบจ.เขต.อ.ขามทะเลสอ วาระที่ 3 ที่ 4 วันนี้ จังหวัดนครราชสีมาเอง ได4ประกาศภัยแล4งในจังหวัดนครราชสีมาในหลาย
เขตอําเภอ ภัยที่นอกจากเกิดภัยแล4งแล4วยังมีวาตภัยอีก สภาพภูมิอากาศภูมิประเทศเปลี่ยนแปลง
ไปมากถ4าเกิดภัยธรรมชาติหลายๆ อย?างเกิดมาดีใจครับที่ท?านนายกฯ ได4เตรียมการเตรียมพร4อม
สําหรับการช?วยเหลือพี่น4องประชาชนในสภาวะภัยแล4ง แต?ผมเกรงอย?างนี้ครับ ถ4าสมมุติว?าเกิด

- ๑๑ วาตภัยขึ้นมาอีก ทาง อบจ. จะมีส?วนร?วมในการช?วยเหลือบรรเทาให4เบาบางให4แก?พี่น4องประชาชน
งบประมาณในการใช4 จ? า ยพอหรือไม? สํ า หรั บ การเกิ ด วาตภั ย ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น เร็ ว ๆ นี้ เพราะหลายๆ
จังหวัดถ4าเราดูข?าวจะเกิดพายุพัดถล?ม หลังคาบ4านพัง ไร?นาเสียหาย ต4นไม4ล4ม ผมเชื่อว?าอนาคตอัน
ใกล4จะมีเหตุการณนี้เกิดขึ้นกับจังหวัดนครราชสีมา อยากให4ท?านประธานฝากไปยังท?านนายกฯ
ถ4าเกิดเหตุการณอย?างนี้เกิดถึงแม4เราจะเหลือเวลา 2 วัน มันก็เป[นชื่อเสียงสิ่งที่พวกเราจะได4ทิ้งไว4
ให4 พี่ น4 อ งดู แ ลประชาชนต? อ ไป ขอฝากว? า วั น นี้ น อกจากมี ภั ย แล4 ง ที่ ช? ว ยเหลื อ แล4 ว ยั ง มี เ รื่ อ ง
วาตภัย เรื่องน้ําดื่มน้ําใช4 เครื่องไม4เครื่องมือเตรียมพร4อม มีวัสดุเครื่องใช4งบประมาณมีน้ํามันเติม
เครื่องจักรเครื่องกลเครื่องมือหรือไม? ฝากไปยังท?านบริหารด4วยนะครับ
ประธานสภา อบจ.นม. ฝากข4 อ คิ ด เห็ น ข4 อ เสนอแนะจากท? า นสมาชิ ก ไปยั ง ฝS า ยบริ ห ารให4 เ ตรี ย มความพร4 อ มเกี่ ย วกั บ
เหตุการณที่จะเกิดขึ้นโดยที่เราไม?สามารถคาดเดาได4 มีสมาชิกท?านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ
ไม?มีนะครับ ผมขอปTดประชุมครับ
เลิกประชุมเวลา

๑๕.๓๐ น.
(ลงชื่อ)

ผู4ถอดรายงานการประชุม
(นางสาวปTUนนภา สุดาทิพย)
เจ4าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)
ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายคณะวัฒน อังสนานิวัฒน)
ประธานสภาองคการบริหารส?วนจังหวัดนครราชสีมา

