
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 2 /2562 
วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น.  

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ส านักการช่าง ต.มะเรงิ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 

*************************** 
ผู้มาประชุม 

1. นายชุณห์  ศิริชัยคีรีโกศล  ประธานสภาอบจ.นม. 
2. นายวสิูตร  เจริญสันธิ ์  รองประธานสภาอบจ.นม. คนที ่1 
3. นายนัฏฐชัยฐ ์ ธนกนกนนทณ ์  รองประธานสภาอบจ.นม. คนที ่2 
4. นางสาวจฑุาสัณห์ ตั้งตรีวีระกุล  เลขานุการสภา อบจ. 
5. นายประพจน ์ ธรรมประทีป  ส.อบจ.อ.เมอืงนครราชสีมาเขต 4  
6. นางสาวรัชฎา  ใจกล้า   ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมาเขต 5  
7. นายณัฏฐพชัร ์ อนิวัตกูลชัย  ส.อบจ.อ.ปากช่องเขต 1 
8. นายสมยศ  คุณเวียง   ส.อบจ.อ.ปากช่องเขต 3 
9. นายภาณ ุ  ยนต์สุข   ส.อบจ.อ.ปักธงชัยเขต 1 
10. ดร.ภูกิจ  พันธ์เกษม  ส.อบจ.อ.ปักธงชัยเขต 2 
11. นายชยุต  พงศ์ธนทรัพย ์  ส.อบจ.อ.ครบุรีเขต 1 
12. นายศิริพงศ ์  มกรพงศ์   ส.อบจ.อ.สีคิ้วเขต 1 
13. นายเลิศชยั  ธนประศาสน ์  ส.อบจ.อ.สีคิ้วเขต 2 
14. นายสถาพร  โชติกลาง   ส.อบจ.อ.โนนสูงเขต 1 
15. นายสมพร  จินตนามณีรัตน ์  ส.อบจ.อ.โนนสูงเขต 2 
16. นายพงษ์พันธุ ์ พันธุ์ศรีนคร  ส.อบจ.อ.พิมายเขต 2 
17. นางสุพัตรา  มากเมือง   ส.อบจ.อ.ขามทะเลสอ 
18. นายชวาล  พัฒนกําชัย  ส.อบจ.อ.ขามสะแกแสง 
19. นายไกรวัจน ์  จุลศิริวัฒนกุล  ส.อบจ.อ.คง 
20. นายไพฑูรย ์  เพ็ญจันทร์  ส.อบจ.อ.พระทองคํา 
21. นายโกวทิย ์  เลาวัณย์ศิริ  ส.อบจ.อ.บ้านเหลื่อม 
22. นายสมจิต  คิดการ   ส.อบจ.อ.สีดา 
23. นายสมโภชน ์ จินตนามณีรัตน ์  ส.อบจ.อ.โนนแดง 
24. นายบัวพันธ ์  จันคําวงษ ์  ส.อบจ.อ.ประทาย 
25. นางอรอนงค ์  ธนสุนทรสุทธิ ์  ส.อบจ.อ.ห้วยแถลง 
26. นายชาคริต  ทิศกลาง   ส.อบจ.อ.เฉลิมพระเกียรติ 
27. นายบุญด ี  วงศ์ไตรรัตน ์  ส.อบจ.อ.โชคชัย 
28. นายศุภชัย  ไพบูลย์วงค ์  ส.อบจ.อ.หนองบุญมาก 
29. นายวีระชาต ิ  ทุ่งไผ่แหลม  ส.อบจ.อ.เสิงสาง 
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ผู้ลาประชุม 

1. นายวีระวฒัน ์ มิตรสูงเนิน  ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 7 
2. นายรชฎ  ด่านกุล   ส.อบจ.อ.ด่านขุนทด เขต 1 
3. นายธวฒัน ์  ศิริปริญญานนัต ์  ส.อบจ.อ.ด่านขุนทด เขต 2 
4. นายพชิัยศักดิ ์ ชัยศรี   ส.อบจ.อ.บัวใหญ่ เขต 1 
5. นางสาวรมย์ธีรา แปลนด ี   ส.อบจ.อ.เมืองยาง 
6. นายชาญชัย  ศรีวิพัฒน ์  ส.อบจ.อ.เทพารักษ์  

 
ฝ่ายบริหาร 

1. นายกิตต ิ  เชาวน์ด ี   รองนายก อบจ.นม. 
2. นายประดิษฐ ์ กิ่งโก้   รองนายก อบจ.นม. 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางบุญสิตา  ขันธะวินะหุ  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
2. นายไพศาล  สมุทรเผ่าจินดา  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
3. นางสาววิมลศรี สกุลณมรรคา  ผู้อํานวยการสํานักการคลัง 
4. นายธีระชัย  เทพนอก   ผู้อํานวยการสํานักการช่าง 
5. นางจารุวรรณ  เยื่อสูงเนิน  รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักการศึกษาฯ 
6. นายตวงสิทธิ ์  อภิชัยบุคคล  หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจงัหวัด 
7. นายจิรยุทธ  อาสาเสน  ผู้อํานวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
8. นางรังสิยา  นุทกิจ   ผู้อํานวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
9. นายชัยเกียรติ  เกษรบัวทอง  ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
10. นายเจษปฐมพงศ ์ ธนเดชาพทิักษ ์  รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองสาธารณสุข 
11. นางอุไรวรรณ  ภัทรปิติพล  ผู้อํานวยการส่วนบริหารงานคลงั 
12. นางกฤติมา  ไชยวงค ์   นักบริหารงานการคลัง 
13. นายวสิุทธิ ์  บุญการกิจ  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
14. นางสาวใจดาว จันทร์ทัน   หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 
15. นางวนิญา  ศรีอุทธา   หัวหน้าฝ่ายการประชุมสภา 
16. นางวรรณภา  นวลฉิมพล ี  นักบริหารงานทั่วไประดบัต้น 
17. นางประทปี  ถิ่นโคกสูง  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
18. นางนิภา  แขนรัมย์   หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและการพัฒนา 
19. นายเกรียงศักดิ์ พวงร้อย   นายช่างเคร่ืองกลอาวุโส 
20. นางสาวพรณภา เปียนขุนทด  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญการ 
21. นางพิจติรา  ปิดตาฝ้าย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญการ  
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22. นายภูริชช ์  พัจนสนุทร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
23. นายนิพิฐพนธ ์ มหัทธนบุญนพ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
24. นางศรีวรรณ  เจริญเดช   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
25. นางสาวศุภรัตติยา เทียมทัด   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
26. นางสาวเจนจิรา สุคําภา   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
27. นางสาวสริตา  พานชิวงศ์   หัวหน้าศูนย์ประสานงานอําเภอเมืองนครราชสีมา 
28. นายมานพ  เทียบทิมพ ์  วิศวกรไฟฟ้าปฏบิัติการ 
29. นางวไิลภรณ ์  อุปาทร   นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
30. นางดาราวรรณ โฆษิตอัมพรวัฒน ์  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
31. นางสาวสุรีรัตน ์ พงษ์สุวรรณ  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
32. นางสาวพิฐชญาณ ์ รุจิรัตน์ธนชัย  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
33. นางสุวรรณี  อนันธศิริ   นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
34. นายศุภรัตน ์  คอนงูเหลือม  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
35. นางสาววีรวรรณ กลิ้งทะเล  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
36. นางสาวกนกรัตน ์ ดําเดช   นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
37. นางสุพรรณี  ครุฑธะกะ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
38. นางมาลนิ  จันทร์ศรีนวล  เจ้าพนักงานธุรการชาํนาญงาน 
39. นางรุ่งทพิย ์  จําปีเพ็ชร ์  เจ้าพนักงานธุรการชาํนาญงาน 
40. นางภัคธมล  กูลฤทธานนท ์  เจ้าพนักงานธุรการชาํนาญงาน 
41. นายบรรลือ  แพงพงศ์   เจ้าพนักงานธุรการชาํนาญงาน 
42. นางสาวเสาวภา สังข์แก้ว   เจ้าพนักงานธุรการชาํนาญงาน 
43. นางสาวสุพรรษา วิเศษสัตย์  เจ้าพนักงานธุรการปฏบิัติงาน 
44. นายพงศธร  คัมภีร์บัญญัติ  เจ้าพนักงานธุรการปฏบิัติงาน 
45. นางสาวกชพร สมลือชาชัย  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
46. นายณัฐดนัย  วิชชาธรตระกูล  ผู้ช่วยเจ้าหนา้ทีส่่งเสริมการท่องเที่ยว 
47. นายกชกร  นุรัตติวงศ ์  ช่างไฟฟ้า 
48. นายกิติศักดิ ์  ชายากร   พนักงานขับรถ 
49. นายวสันตช์าย อุลิตสถิตย์  พนักงานจ้างทั่วไป  
50. นายวนัชนะ  สมฤทธิ์   พนักงานจ้างทั่วไป 
51. นายถิรวุฒ ิ  เนียมสูงเนิน  พนักงานจ้างทั่วไป 
52. นางกิติวจ ี  จารุจิตร   บรรณาธิการบริหาร นสพ.อิสานวาไรตี้ 
53.  นายเกษม  ชนาธินาถ  นสพ.มติชน 
54. นายศุภชัย  อรชัย   ผู้สื่อข่าว ช่อง 8 
55. นายมานะ  แย้มจะบก  สํานักข่าวทีนิวส์ 
56. นางสาวกรกฎ  กมลาสน ์  นสพ.อัมรินทร ์
57. นายชัยวัฒน ์  ปีกกลาง   นสพ.สยามนิวส ์
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58. นายราชวัต ิ  ราชรักษา  นสพ.โคราชคนอิสาน 
59. นางสาวณัฎฐริกา นาคเจริญ  นสพ.โคราชคนอิสาน 
60. นางสาวประภัทรษา จันทร์สระบัว  นสพ.โคราชคนอิสาน 
61. นายเศรษฐพัฒน ์ เจริญเศรษฐโสธร  นสพ.โคราชอินไซต ์
62. นายปวริศร์  บุญเรืองเศรษฐ  นสพ.อินไซตไ์ดอารี ่
63. นายธีระศักดิ ์  คําแก้ว   นสพ.นิวส์ธุรกิจ 
64. นายกัญศลักษณ ์ รุ่งสุขประเสริฐ  นสพ.โคราชไฮคลาส  
65. นางสาวอัชราภรณ์ พหลเวช   นสพ.โคราขไฮคลาส 
66. นายรัฐชยั  หาญ   นสพ.ทีนวิส ์24 
67. นายอนสุรณ์  อนิโนปณุวัฒน ์  นสพ.วิถีแห่งเมือง ฉ.ข่าวเด็ด 

 
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 
เลขานุการสภาฯ  - เชิญประธานสภาฯ จุดเทียน ธปู บูชาพระรัตนตรัย และนําสมาชิกสวดมนต์   
   - เชิญประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้ึนทําหน้าที่ 
ประธานสภาฯ - เรียนท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่านกิตติ  เชาวน์ดี  ทา่นประดิษฐ์  กิ่งโก ้

และท่านสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วฝนจงัหวัดนครราชสีมาทกุท่านทา่นปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้อํานวยการสาํนกั ผู้อํานวยการกอง ตลอดจนผู้เข้าร่วม
ประชุม ผู้มีเกียรติทุกท่านครับ วันนี้เปน็การประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัย
สามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 2/2562 ซึ่งเป็นวันสําคัญวนัหนึ่งของท่านผู้มีเกียรติทุกท่านจะได้ร่วมกัน
พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ผมหวังวา่การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาคร้ังนี้จะดําเนนิไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสทิธิภาพ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งทา่นทั้งหลายจะได้แสดงความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสุด เพื่อความเจริญก้าวหน้าของท้องถ่ิน เนื่องจากผมเองนั้นได้รบั
เกียรติอย่างสูงที่ได้เปน็ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องขอให้ทุกท่านไม่วา่จะเปน็ฝ่ายบริหาร 
สํานักการช่าง กองแผนฯ สาํนักการคลัง สาํนักปลัด ต้องขอความอนุเคราะห์ในการที่จะทําแผนงาน
ร่วมกันให้แผนงานโครงการเรานั้นไม่ให้มีติดขัดค้างปีหรือค้างงบประมาณ หรือเหลือจ่ายต่าง ๆ นั้น 
อยากให้เป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย ไม่ว่าจะเป็นหน่วยกองใดก็ตาม หากท่านคิดว่ากองของท่านนั้นไม่
สามารถดําเนินการได้ ก็ขอให้ชี้แจงมาทางสภาฯ เราก็จะไดท้ราบวา่หน่วยกองของท่านนั้นติดขัดเรื่องใด 
การประชุมวนันี้อาจจะเปน็คร้ังแรกที่จะขอให้ได้ปรึกษาหารือกันว่าสิง่ใดก็ตามทีฝ่่ายบริหารไดบ้ริหารมา
นั้นพีน่้องประชาชนก็อยากทราบ สมาชิกสภาฯ ทุกท่านก็อยากรู้ ฝากท่านฝา่ยบริหารชว่ยบอกกล่าว
ให้กับสมาชิกฯ ได้ทราบบ้าง บางสิ่งบางอย่างทีส่มาชิกฯ ไม่ทราบ ขอฝากท่านรองฯ กิตตินะครับ หรือ
ฝ่ายบริหารทุกทา่นครับ  บัดนีไ้ด้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาฯ แห่งนี้เพื่อดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

 
เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- ไม่มี - 
 



 

๕ 

 
 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

- สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562  เม่ือวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 
ประธานสภาฯ          เป็นวาระการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาสมัยสามญั สมัยที่ 1 

คร้ังที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ขอเชิญสมาชิกที่มีความประสงค์จะแก้ไขครับมีสมาชิก 
ท่านใดที่จะแก้ไขไหมครับ ไม่มนีะครับ ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ ขณะนี้องค์ประชุม 28  เสียง  
สมาชิกทา่นใดรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ขอยกมือข้ึนครับ รับรอง  24  เสียง  สมาชิกฯ ท่านใดไม่รบัรอง –ไม่ม-ี    
สมาชิกฯ ท่านใดงดออกเสียง งดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 2 ท่าน และ
เลขานุการสภาฯ) 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมยัที่ 1 คร้ังที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ด้วยมติรับรอง 24 เสียง  ไม่รับรอง –ไม่ม-ี งดออกเสียง 4 เสียง (ประธาน
สภาฯ รองประธานสภาฯ 2 ทา่น และเลขานุการสภาฯ) 

 
ระเบียบวาระที่ 3  ญัตติ เร่ือง การคัดเลือกคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจงัหวัด  
ประธานสภาฯ  ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลงครับ 
นายกิตติ  เชาวน์ดี  เรียน ท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  เร่ือง การคัดเลือกสมาชิกสภา 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ 
 จังหวดั  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 600 ลงวันที่ 29  
 มกราคม 2559 เร่ือง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร 
 ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกําหนดให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาคัดเลือกสมาชิกสภา 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมเป็นคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด 
 จํานวนไม่เกิน 5 ท่าน  ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา 
 ท้องถิ่นระดับจังหวัด ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2559  ให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา 
 ท้องถิ่นระดับจังหวัด ตาม(8)สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เลือกกันเองไม่เกิน 5 คน ครบ 
 วาระสองปีนับตั้งแต่วันที่ประกาศแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด   
 เพื่อปรับปรุงประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ
จังหวัดให้เป็นปัจจุบัน ฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงขอเสนอเรื่อง การคัดเลือก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัด เพื่อเสนอต่อสภาฯ ได้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาฯ จํานวนไม่เกิน 5 ท่าน  จึง
เรียนมาเพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสมีาคัดเลือกสมาชกิสภาฯ จํานวนไม่เกิน 5 
ท่าน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด 

เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่าน ส.อบจ. 
  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันจุฑาสัณห์ ตั้งตรีวีระกุล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

ขออธิบายว่าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 กรณีให้สภาคัดเลือกคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ให้มี



 

๖ 

 
การเสนอชื่อ ส.อบจ.ต่อที่ประชุมโดยเสนอทีละ 1 ชื่อ และต้องมีผู้รับรองอย่างน้อย 2 คน และสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับการเสนอชื่อต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งนี้ด้วยคะ  เพื่อให้ถูกตาม
ระเบียบ กฎหมาย ขอบคุณคะ 

ประธานสภาฯ  ขณะนี้องค์ประชุม 28 เสียง ขอเชิญท่านสมาชิกฯ เสนอชื่อครับ เชิญท่านชวาล ครับ 
นายชวาล  พัฒนกําชยั เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมชวาล   พัฒนกําชัย  สมาชิกสภา 
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอําเภอขามสะแกแสง ขอเสนอนางสาวรัชฎา ใจกลา้ เป็น 
   คณะกรรมการประสานแผนพฒันาท้องถิ่นระดับจังหวัด คนที่ 1 ขอผู้รับรองครับ 
ประธานสภาฯ  ผู้รับรองถูกต้องครับ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ ไม่มนีะครับเชิญท่านสมโภชน์ครับ 
นายสมโภชน์  จินตนามณีรัตน์  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ  ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ  กระผมนายสมโภชน์  จนิตนา 
   มณีรัตน์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอําเภอโนนแดง  ผมขอเสนอนายภาณ ุ 
   ยนต์สุข  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอปักธงชัย เขต 1 เปน็คณะกรรมการ
   ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดบัจังหวัด คนที่ 2 ขอผู้รับรองครับ 
ประธานสภาฯ  ผู้รับรองถูกต้องครับ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ ไม่มนีะครับเชิญท่านสมพร ครับ 
นายสมพร  จนิตนามณีรัตน์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ เพื่อนสมาชิกฯ ผูท้รงเกียรติ ทุกทา่น กระผมสมพร จนิตนามณีรัตน ์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอโนนสูง เขต 2 ผมขอเสนอ นายไพฑูรย์ เพ็ญจันทร ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอพระทองคํา เป็นคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด คนที่ 3 ขอผู้รับรองครับ 

ประธานสภาฯ  ผู้รับรองถูกต้องครับ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ ไม่มนีะครับ ขอผู้เสนอทา่นที่ 4  
    เชิญท่านโกวิทย์ ครับ 
นายโกวทิย์  เลาวัณย์ศิริ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ  กระผมนายโกวทิย์  เลาวัณย์ศิริ   
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอบ้านเหลื่อม ผมขอเสนอนายสถาพร โชติกลาง  
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอโนนสูง เขต 1 เป็นคณะกรรมการประสาน 
   แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด คนที่ 4 ขอผู้รับรองครับ 
ประธานสภาฯ  ผู้รับรองถูกต้องครับ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ ไม่มนีะครับ ขอผู้เสนอทา่นที่ 5  
    เชิญท่านประพจน์ ครับ 
นายประพจน ์ ธรรมประทีป กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมประพจน์  ธรรมประทปี 
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอเมืองฯ เขต 4 ผมขอเสนอนายศิริพงศ์ มกรพงศ ์ 
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯอําเภอสีคิ้ว เขต 1 เป็นคณะกรรมการประสานแผนพฒันาท้องถิน่ 
   ระดับจังหวัด คนที่ 5 ขอผู้รับรองครับ 
ประธานสภาฯ  ผู้รับรองถูกต้องครับ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ ไม่มนีะครับ ขณะนี้เราได้ 
   คณะกรรมการครบทั้ง 5 ท่าน แล้วนะครับ  ผมขอสรุปมติทีป่ระชุมนะครับ ทีป่ระชุมมีมติเลือกสมาชิก 
   สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด 
   จํานวน 5 ท่าน  ตามลําดบัดังนี ้ 1)นางสาวรชัฎา  ใจกล้า  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวัด 
   นครราชสีมา อําเภอเมืองฯ เขต 5  2) นายภาณุ  ยนตส์ุข  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวัด 
   นครราชสีมา อําเภอปักธงชัย เขต 1  3) นายไพฑูรย์  เพ็ญจนัทร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่น 
   จังหวัดนครราชสีมา อําเภอพระทองคํา 4) นายสถาพร โชติกลาง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
   จังหวัดนครราชสีมา อําเภอโนนสูง เขต 1  5) นายศิริพงศ์ มกรพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 



 

๗ 

 
   จังหวัดฯอําเภอสีคิ้ว เขต 1 ด้วยมติเห็นชอบ 24 เสียง ไม่เห็นชอบ–ไม่มี- งดออกเสียง 4 เสียง (ประธาน
   สภาฯ รองประธานสภาฯ 2 ทา่น และเลขานุการสภาฯ) 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นคณะกรรมการประสาน 
   แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จ านวน 5 ท่าน ตามล าดับดงันี้ 1) นางสาวรัชฎา  ใจกล้า  สมาชิก
   สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ าเภอเมืองฯ เขต 5 2) นายภาณุ  ยนต์สุข  สมาชิก 
   สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ าเภอปักธงชัย เขต 1 3) นายไพฑูรย์  เพ็ญจันทร์   
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ าเภอพระทองค า 4) นายสถาพร โชติกลาง  
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ าเภอโนนสูง เขต 1  5) นายศิริพงศ์ มกรพงศ์  
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯอ าเภอสีค้ิว เขต 1 ด้วยมติเห็นชอบ 24 เสียง ไม่เห็นชอบ  
   –ไม่ม-ี งดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 2 ท่าน และเลขานุการสภาฯ) 
 
ระเบียบวาระที่ 4  ญัตติ  เรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
ประธานสภาฯ  เชิญฝ่ายบริหารแถลงครับ 
นายกิตติ  เชาวน์ด ี  เรียน ท่านประธานสภาฯ  ทา่นสมาชิกสภาฯ  ผูท้รงเกียรติทุกท่าน  ญัตติ เรื่อง การพิจารณาคดัเลือก 

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ขององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา หลักการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 
0600 ลงวันที ่ 29 มกราคม 2559 เร่ือง แนวทางและหลกัเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สิ่งทีส่่งมาด้วย ข้อ 3 แนวทางการคัดเลือกและแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 3.1.1 กรณีที่ให้สภาท้องถิ่นคัดเลือก (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภา
ท้องถิ่นคัดเลือก จํานวน 3 คน เหตุผล คําสั่งองค์การบริหารสว่นจังหวัดนครราชสีมา ที่ 716/2560 ลง
วันที่ 14 มีนาคม 2560 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจงัหวัด ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการครบวาระการดํารงตําแหน่ง เมื่อวันที ่14 มีนาคม 2562 
เพื่อเป็นการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ ฝ่ายบริหาร จงึขอเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ได้พจิารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมเป็น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ จํานวน 3 ท่าน จึงเสนอญัตติ เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา คัดเลือกสมาชิกสภาต่อไป 

ประธานสภาฯ ขณะนี้องค์ประชุม 28 เสียง  ขอเชิญท่านสมาชิกฯ เสนอชื่อสมาชิกฯ เพื่อเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น ท่านที่ 1 ครับ เชิญทา่นสมยศครับ 

นายสมยศ  คุณเวียง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านฝา่ยบริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายสมยศ  คุณเวียง  
ส.อบจ.นครราชสีมา อําเภอปากช่อง เขต 3 ผมขอเสนอนายโกวิทย์  เลาวัณย์ศิริ  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอบ้านเหลื่อม  ขอผู้รับรองครับ 

ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกฯ ทา่นใดจะเสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ขอผู้เสนอชื่อทา่นที่ 2 ครับ 
เชิญท่านเลิศชัย ครับ 

นายเลิศชยั  ธนประศาสน์ กราบเรียนทา่นประธานสภาฯ ที่เคารพ  คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายเลิศชัย   
ธนประศาสน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวัดนครราชสมีา อําเภอสีคิ้ว เขต 2 ขอเสนอชื่อลําดบัที ่



 

๘ 

 
2 นายพงษ์พันธุ ์  พันธุ์ศรนีคร ส.อบจ.อ.พิมาย เขต 2 เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 2 ครับ 
ขอผู้รับรองครับ 

ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้องครับ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอชื่อท่านอืน่อีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ขอผู้เสนอชื่อท่าน
ที่ 3  เชิญท่านพงษ์พนัธุ์ ครับ 

นายพงษ์พันธุ์  พันธุ์ศรนีคร เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายพงษ์พันธุ์ พนัธุ์ศรีนคร 
   ส.อบจ.อ.พิมาย เขต 2 ผมขอเสนอท่านประพจน์  ธรรมประทปี  ส.อบจ.อ.เมืองฯ เขต 4 เป็น  
   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ คนที่ 3 ครับ ขอผู้รับรองครับ 
ประธานสภาฯ  ผู้รับรองถูกต้องครับ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอชื่อทา่นอื่นอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ผมขอสรุปมติที่

ประชุมมีมติเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ 
จํานวน 3 ทา่น ตามลาํดับดงันี ้1)นายโกวิทย์  เลาวัณย์ศิริ  ส.อบจ.นครราชสีมา อําเภอบ้านเหลื่อม  2)
นายพงษ์พันธุ์  พันธุ์ศรีนคร ส.อบจ.อ.พิมาย เขต 2  3)ประพจน์  ธรรมประทีป  ส.อบจ.อ.เมืองฯ เขต 4 
ด้วยมติเห็นชอบ 24 เสียง  ไม่เห็นชอบ –ไม่ม-ี งดออกเสียง 4 เสียง  (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 
2 ท่าน และเลขานุการสภาฯ) 

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น จ านวน 3 ท่าน ตามล าดับ ดงันี้ 1)นายโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ ส.อบจ.นครราชสีมา อ าเภอบ้านเหลื่อม  
2)นายพงษ์พันธุ์  พันธุ์ศรีนคร ส.อบจ.อ.พิมาย เขต 2 3)ประพจน์ ธรรมประทีป ส.อบจ.  อ.เมืองฯ 
เขต 4 ด้วยมติเห็นชอบ 24 เสียง  ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- งดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภาฯ รอง
ประธานสภาฯ 2 ท่าน และเลขานุการสภาฯ) 

 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องการโอนเงิน    การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ. 2561 (กันเงินมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลงครับ 
นายกิตติ  เชาวน์ดี เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา และผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ หลักการ เพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ในการแก้ไขรายละเอียดบัญชีโอนเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (กัน
เงินมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) ในช่วงแผนงาน และงานเมื่อคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 
2/2561 วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 เหตุผล ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้กัน
เงินโดยมิได้ก่อหนี้ผูกพัน โครงการที่ตั้งไว้เป็นค่าติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ จํานวน 26 
โครงการเป็นเงินรวม 15,722,000 บาท (สิบห้าล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) จากบัญชีโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2561 ครั้งที่ 16 ที่ผ่านมา จากการตรวจสอบพบว่า 
รายละเอียดบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในตารางซ่อนแผนงาน 
และงาน มีการวิเคราะห์ประเภทแผนงานคลาดเคลื่อนไม่สอดคล้องตรงกันกับประเภทแผนงานที่กําหนด
ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นเหตุให้
การบันทึกข้อมูลในระบบบันทึกบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นหรือระบบอีลาแอส (e-LAAS) 
คลาดเคลื่อนไม่ตรงกัน ก่อให้เกิดปัญหาคือ 1. การบันทึกข้อมูลในระบบ e-LAAS กับระบบ e-plan ไม่
ตรงกัน ก่อให้เกิดปัญหาในการเบิกจ่ายเงิน เนื่องจากระบบถูกออกแบบให้แผนและข้อบัญญัติต้อง
สอดคล้องตรงกัน 2. การแก้ไขในระบบ e-LAAS ให้ถูกต้อง ต้องดําเนินการแก้ไขด้วยวิธีการโอนเงินใน



 

๙ 

 
ระบบ 3. การติดตามประเมินผลแผนงานและโครงการจะไม่สามารถดําเนินการได้  เนื่องจากการลง
ประเภทแผนงาน และ งานไม่สอดคล้องตรงกัน การแก้ไขประเภทแผนงานและงานดังกล่าวในระบบ   
e-LAAS จําเป็นต้องโอนเงินงบประมาณจากประเภทแผนงานเคหะและชุมชนไปยังประเภทแผนงาน  
อุตสาหกรรมและการโยธา จึงจะสามารถนําโครงการไปดําเนินการและเบิกจ่ายได้ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (กันเงิน
มิได้ก่อหนี้ผูกพัน) และแก้ไขคําชี้แจงประเภทแผนงานและงานในตารางช่องแผนงาน และงาน จํานวน 
26 โครงการเป็นเงินรวม 15,722,000 บาท (สิบห้าล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) ส่วน
รายละเอียดข้อความอื่นๆ มิได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด ดังนี้ โครงการติดตั้งโคมไฟส่องถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ข้อความเดิม แผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน ข้อความใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมงานโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
(รายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพของโครงการไม่เปลี่ยนแปลง) ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 1. ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง     (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 22 ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
แนวทางในการจัดทํางบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทําประมาณการรายรับ และประมาณการ
รายจ่ายและให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายการการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้
ประกอบการคํานวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ ข้อ 31 การโอน การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปีหรือขยายเวลาให้เบิกตัดปี      ข้อ 32 การโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย 
เมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้ประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งประกาศให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพื่อทราบภายในสิบห้าวัน 2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 25 ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้นรวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้
มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพื่อประโยชน์สูงสุด
ต่อประชาชนที่จะได้ใช้ไฟฟ้าบนทางสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาจึงเสนอญัตติดังกล่าวเพื่อขอความเห็นชอบต่อสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมาต่อไป 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดครับ ที่จะอภิปราย เชิญท่านสมพร จินตนามณีรัตน์ ครับ  
นายสมพร  จินตนามณีรัตน์ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะฝ่ายบริหาร และเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพ กระผม 

นายสมพร จินตนามณีรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากอําเภอโนนสูง วันนี้เปิดสภา
ใหม่ๆ ปี 2562 และคร้ังแรกๆ ก็ไม่อยากจะให้มีเร่ืองหนักอกหนักใจอะไรมากมายนะครับ แต่ด้วยความ
เคารพนะครับ ฝ่ายบริหารที่ชี้แจงสภาแห่งนี้ก็จะต้องยกมือผ่านญัตติที่จะให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ e-LAAS แปลว่าอะไรครับ ผมก็ไม่เข้าใจ และด้วยความเคารพนะครับท่านประธาน ด้วย
ความเป็นห่วงเป็นใย ผมต้องลุกขึ้นพูดเพราะว่าท่านพิจารณาให้ดีนะครับ นี้เป็นงบประมาณปี 2561 
แล้วต้องกันเงินนะครับแล้วก็มีเสาไฟฟ้านี่ล่ะครับ ผมจําได้ว่าผมเคยอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องเสาไฟฟ้า ถ้า
ท่านย้อนกลับไปว่าเราอนุมัติงบประมาณปี 2562 อันนี้เฉพาะปี 2561 นะครับที่เปลี่ยนแปลงแก้ไข 
จากอุตสาหกรรม หรือจากเคหะชุมชนมาอยู่ในแผนการโยธาเป็นเงิน 15 ล้าน อยากจะกราบเรียนท่าน



 

๑๐ 

 
ประธานสภา ผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกและฝ่ายบริหารด้วยความเคารพว่า ในปี 2561 เราอนุมัติไปจริงๆ 
เรายกมือผ่านจากสภาแห่งนี้ไปจริงๆ เป็นเงินจริงๆ 15 ล้าน แล้วยังไม่ดําเนินการ ด้วยความเคารพครับ
ท่านประธาน ถ้าดูที่เราผ่านงบประมาณปี 2562 ไป ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากใจ สจ.จริงๆ นะครับ 
เพราะปี 2562 นี่ผมยังจําได้ว่าผมนั่งเช็คตัวเลข เสาไฟชนิดเดียวกันที่ทํามาจากโซลาเซลนี่แหละ ราคา
เดียวกันประมาณ 80 ล้าน ถ้าเผื่อว่าสภาแห่งนี้อยู่ถึงเดือนมีนาคมอย่างที่ข่าวออกมา ถามว่าใครจะมา
แก้ตรงนี้ให้ครับ ด้วยความเคารพนะครับท่านประธาน แก้อย่างนี้ แล้วมาขอมติอย่างนี้ ถามว่ามันเป็นข้อ
ที่จะต้องพิจารณาหรือเปล่า กราบเรียนหารือท่านประธานตรงนี้ว่า ยกมือแน่นอนครับว่า กันเงินให้
แน่นอน แต่เพื่อให้เป็นข้อชี้แจงว่าสภาแห่งนี้เห็นด้วยในการที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ 
จะยกมือให้ผ่านด้วย แต่เป็นห่วงครับด้วยความรักความห่วงใย จากใจสจ. ทั้ง 28 คนวันนี้ครับ ขอบคุณครับ  

ประธานสภาฯ เชิญท่านรองกิตติ ฝ่ายบริหาร ชี้แจงครับ 
นายกิตติ  เชาวน์ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนจะได้ใช้ไฟสาธารณะครับว่า เราติดตั้งให้เขาเพื่อความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนและเป็นตัวอย่างให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  ก็
อยากจะกราบเรียนสภาผ่านท่านประธานสภาไปนะครับ เพราะเป็นประโยชน์กับพี่น้องจริงๆ ถ้าสภาไม่
เห็นด้วย ไม่เป็นไรนะครับ เดี๋ยวฝ่ายบริหารถอนให้ก็ได้ ถ้าไม่งั้นผมก็จะเอาออกไปพิจารณาหาข้อมูล
รายละเอียดทุกข้ันทุกตอนก่อนแล้วค่อยเอาเข้าใหม่ก็ได้นะครับ  

ประธานสภาฯ เชิญท่าน ชวาล พัฒนกําชัย ครับ 
นายชวาล  พัฒนกําชัย กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ต้องกราบเรียนท่านประธานนะครับ คือจริงๆ 

แล้วไม่ทราบที่เพื่อนสมาชิก ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านสมพร ได้นําเรียนกับที่ประชุมแห่งนี้ว่า ในคราวที่
เราอนุมัติไปแล้วนั้นมีการผิดพลาด เพราะฉะนั้นผมแค่เพียงสงสัยว่าในปีงบประมาณในปี 2562 จะ
ผิดพลาดอีกหรือเปล่า แล้วถ้าปี 2562 ยังผิดอยู่อีก แล้วสภาแห่งนี้ถ้าหมดวาระไป 31 มีนาคม จริงๆ ก็
ไม่ทราบจะมาแก้ไขได้เมื่อไร ก็เกรงว่าผลประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนจะได้รับตามเจตนาของฝ่ายบริหาร
น่ะ มันจะช้าไป ไม่ทราบว่าฝ่ายบริหารเมื่อกี้เข้าใจผิดคลาดเคลื่อนหรือเปล่าที่เพื่อนสมาชิกได้อภิปราย
เมื่อกี้ เพียงแต่เป็นห่วงว่าในงบประมาณปี 2562 เราได้ตั้งงบประมาณในเรื่องของโคมไฟอีก 80 กว่า
ล้าน ฉะนั้นเกรงว่าในช่วงที่สภาแห่งนี้ยังอยู่เป็นไปได้ไหมว่าในงบประมาณปี 2562 ถ้าต้องแก้ไขเหมือน
เช่นปี 2561 ที่ผ่านมา กราบเรียนท่านประธานแบบนี้ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกที่มีความประสงค์จะอภิปรายต่อไหมครับ เชิญ สจ.ประพจน์ครับ 
นายประพจน์ ธรรมประทีป กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ กระผมนายประพจน์ ธรรม

ประทีป สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด อําเภอเมืองเขต4 ครับ ท่านประธานที่เคารพครับ 
เนื่องจากที่เพื่อนสมาชิกสองคนได้อภิปรายไปนั้น จริงๆ แล้วผมมานั่งฟังดู มันเป็นการตั้งข้อสังเกตว่า
โครงการทั้งหมดนี้เราก็เป็นห่วง เพราะเราไม่รู้เหตุการณ์ข้างหน้าว่าเราจะได้อยู่ถึงในการพิจารณาครั้ง
ต่อไปหรือเปล่า เพียงแต่สมาชิกมีความเข้าใจว่าถ้ามันมีอะไรผิดพลาด ไม่ว่าเรื่องใดๆ ทั้งสิ้นก็ให้ฝ่าย
บริหารได้รีบแก้ไข ได้รีบนําเข้าสภาแห่งนี้ ผมมีความคิดเห็นว่า สภาแห่งนี้ ไม่ได้มีปัญหาในการที่จะ
พิจารณา แต่วันนี้เราตั้งข้อสังเกตว่าให้ฝ่ายบริหารกลับไปพิจารณาดูว่าโครงการที่ยังคั่งค้างอยู่  มีอะไรก็
ขอให้รีบทําเข้ามาในสภาแห่งนี้  เราจะได้รีบพิจารณากัน เพราะว่าไม่แน่ครับ อาจจะเดือนมีนาคมนี้
อาจจะหมดวาระสภาแห่งนี้ก็ได้ เพราะฉะนั้นที่เพื่อนสมาชิกได้ติงขึ้นมานั้นก็ เพื่อเป็นข้อสังเกตครับ ฝ่าย
บริหารครับว่าถ้ามีอะไรก็รีบไปนําเข้ามาเพราะก็ยินดีที่จะเปิดสภาให้อีกครับ ขอบคุณครับ  



 

๑๑ 

 
ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกที่มีความประสงค์จะอภิปรายต่อครับ ครับไม่มีนะครับ ผมขอมติที่ประชุมนะครับ 

ขณะนี้องค์ประชุม 28 เสียง  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงิน แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (กันเงินมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ โปรดยก
มือขึ้นครับ อนุมัติ 24 เสียง  ท่านใดไม่อนุมัติ   -ไม่มี-  ท่านใดงดออกเสียง งดออกเสียง 4 เสียง 
(ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 2 ท่าน และเลขานุการสภาฯ)  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงิน แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 (กันเงินมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ด้วยมติอนุมัติ 24 เสียง  ไม่อนุมัติ -
ไม่มี-  ท่านใดงดออกเสียง งดออกเสียง 4 เสียง(ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 2 ท่าน และ
เลขานุการสภา)  

 
ระเบียบวาระที่ 6 ญัตติ เรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลงครับ 
นายกิตติ  เชาวน์ด ี เรียน ท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ผูท้รงเกียรติทุกท่าน  ญัตติ เร่ือง การพิจารณาคัดเลือก

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา หลักการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่
ด้วยการจัดทําแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 28 กําหนดให้ ผู้บริหาร
ท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่นมตีําแหน่งที่ให้สภาท้องถิน่คัดเลือก จํานวน 3 คน โดยไดอ้อกคําสั่ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่ 732/2560 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ 15 มนีาคม 2560 ซึ่งคณะ
กรรมการฯ จะครบวาระการดาํรงตําแหน่ง ในวันที ่14 มนีาคม 2562 เหตุผล ข้าพเจา้ ขอเสนอญัตติ
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวัดนครราชสีมา เพื่อพิจารณาคดัเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น จาํนวน 3 คน 
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 28 ทั้งนี้ ขอให้สภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ดําเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวัดนครราชสีมา  
เพื่อเป็นคณะกรรมการดังกล่าวตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลง
วันที่ 29 มกราคม 2559 เร่ือง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําแผนและประสานแผนพฒันาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเสนอญัตติ เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวัดนครราชสีมา
คัดเลือกสมาชิกสภาต่อไป 

ประธานสภาฯ  ขณะนี้องค์ประชุม 28 เสียง ขอเชิญท่านสมาชิกฯ ได้เสนอชือ่เพื่อเลือกเป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันาฯ ลาํดับที่ 1 เชิญท่านชวาลครับ 

นายชวาล  พัฒนกําชยั เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ท่านฝ่ายบริหาร  และสมาชกิสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผม
นายชวาล  พฒันกาํชัย ส.อบจ.อ.ขามสะแกแสง ผมขอเสนอนายบัวพันธ ์  จนัคําวงษ์ ส.อบจ.อ.ประทาย 
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาฯ  ขอผู้รับรองครับ 

 



 

๑๒ 

 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้องครับ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอชื่อท่านอืน่อีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ขอผู้เสนอชื่อท่าน

ที่ 2  เชิญท่านสมโภชน์ ครับ 
นายสมโภชน์  จินตนามณีรัตน์  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ  ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ  กระผมนายสมโภชน์  จนิตนา 

 มณีรัตน์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอําเภอโนนแดง ผมขอเสนอนายสมพร  
จินตนามณีรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวัดนครราชสีมา อําเภอโนนสูง เขต 2 เป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาฯ คนที่ 2 ขอผู้รับรองครับ 

ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้องครับ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอชื่อท่านอืน่อีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ขอผู้เสนอชื่อท่าน
ที่ 3  เชิญท่านสมยศ ครับ 

นายสมยศ  คุณเวียง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านฝา่ยบริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายสมยศ  คุณเวียง  
ส.อบจ.นครราชสีมา อําเภอปากช่อง เขต 3 ผมขอเสนอนายเลิศชัย  ธนประศาสน์  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอสีคิ้ว เขต 2  ขอผู้รับรองครับ 

ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกฯ ทา่นใดจะเสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ผมขอสรุปมตนิะครับ ที่
ประชุมมีมติเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 3 ทา่น เป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาตามลาํดับดงันี้ 1)นายบัวพนัธ ์ 
จันคําวงษ์ ส.อบจ.อ.ประทาย  2)นายสมพร  จินตนามณีรัตน์ ส.อบจ.นม.อ.โนนสงู เขต 2 3)นายเลิศชยั  
ธนประศาสน ์ ส.อบจ.นม.อ.สีคิ้ว เขต 2   ด้วยมติเห็นชอบ 24 เสียง ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- งดออกเสียง 4 
เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 2 ท่าน และเลขานุการสภา) 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จ านวน 3 ท่าน เป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาดังนี้1)นาย
บัวพันธ์ จันค าวงษ์ ส.อบจ.นม.อ.ประทาย 2)นายสมพร จินตนามณีรัตน์ ส.อบจ.นม.อ.โนนสูง เขต 2 
3)นายเลิศชัย ธนประศาสน์ ส.อบจ.นม.อ.สีคิ้ว เขต 2 ดว้ยมติเห็นชอบ 24 เสียง ไม่เห็นชอบ        
–ไม่ม-ี งดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 2 ท่าน และเลขานุการสภา) 

 
ระเบียบวาระที่ 7  ญัตติ เร่ือง การคัดเลือกสมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเป็นผู้แทนสมาชิกสภาองค์การ 
   บริหารส่วนจังหวัด ในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ก.จ.จ.)  
   จ านวน  1 คน แทนต าแหน่งที่ว่าง 
ประธานสภาฯ  ขณะนี้องค์ประชุม 28 เสียง เชญิท่านสมาชิกฯ เสนอชื่อผูส้มควรได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการ ก.จ.จ.  
   เชิญท่านประพจน์ครับ 
นายประพจน ์ ธรรมประทีป กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมประพจน์  ธรรมประทปี 
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอเมืองฯ เขต 4 ผมขอเสนอชื่อนายชวาล   
   พัฒนกําชัย   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯอําเภอขามสะแกแสง เป็นคณะกรรมการ ก.จ.จ.  
   ขอผู้รับรองครับ 
ประธานสภาฯ  ผู้รับรองถูกต้อง  มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอชื่อทา่นอื่นอีกหรือไม่ครับ  ไม่มีนะครับ ผมขอสรุปมตินะครับ 

ที่ประชุมมีมติเลือกนายชวาล พัฒนกําชัย ส.อบจ.นม.อ.ขามสะแกแสง เปน็ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ก.จ.จ.) ด้วยมติ
เห็นชอบ 24 เสียง ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- งดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 2 ท่าน 
และเลขานุการสภา) 



 

๑๓ 

 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเลือกนายชวาล พัฒนก าชัย ส.อบจ.นม.อ.ขามสะแกแสง เป็นผู้แทนสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
(ก.จ.จ.) ด้วยมติเห็นชอบ 24 เสียง ไม่เห็นชอบ –ไม่ม-ี งดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภาฯ รอง
ประธานสภาฯ 2 ท่าน และเลขานุการสภา) 

 
ระเบียบวาระที่ 8 ญัตติ เรื่องแก้ไขขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กันเงินกรณีมิได้กอ่หนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2560 
ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลงครับ 
นายกิตติ  เชาวน์ด ี  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  นครราชสีมา และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หลักการ เพื่อขอแก้ไขจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดั

นครราชสีมา ในการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กนัเงินกรณีมิได้กอ่หนี้ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ ์ ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ทีไ่ด้รับอนุมตัิกันเงินต่อสภาท้องถิน่ได้เมื่อคราวประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 28 กันยายน  2561 
เหตุผล ด้วยสาํนักการคลงั ได้ขอขยายเวลาเบิกจา่ยเงิน กันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ค่าครุภัณฑ์ 
ประจําปี พ.ศ.2560  คลาดเคลื่อนจากการพิมพ์ 1 รายการ คือ รายการลําดบัที่ 8 เวทีขนาด 8x12 
เมตร ที่ถูกต้องคือ เวทีขนาด 12x7.2 เมตรพร้อมหลังคาจั่ว (Roof Top) จํานวน 1 ชุด รายละเอียด
ปรากฏตามบญัชีโครงการที่ไดน้าํเสนอต่อสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดนครราชสีมา ระเบียบวิธีปฏบิัต ิ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงนิ การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2547 หมวด 5 การกันเงิน  ข้อ 59 ในกรณีที่มี
รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑท์ี่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจาํเป็นจะต้องใช้จา่ยเงินนั้น
ต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลา
หนึ่งปี หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมไิด้ดาํเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให้ขอ
อนุมัติขยายเวลาเบิกจา่ยได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจําเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายการดังกล่าวที่ทําให้ ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไดไ้ม่เกินอีกหนึ่งปตี่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี จึงเรียนมาเพื่อ
โปรดพิจารณา 

ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกฯ ที่มีความประสงค์จะอภิปรายครับ  เชิญท่านชวาลครับ 
นายชวาล  พัฒนกําชยั เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ เพื่อนสมาชิกฯ ผู้มีเกียรติ กระผมนายชวาล  พฒันกําชัย  สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอขามสะแกแสง ผมคงต้องเรียนถามท่านประธานสภาฯ ถึง
ฝ่ายบริหารวา่ความผิดพลาดเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ไม่ทราบวา่ความกวา้งที่ผิดเพียง 
80 เซนติเมตร เหตุผลของการขยับหรือว่าเหตุผลของการที่ให้ความกว้างลดลง 80 เซนติเมตร ด้วย
สาเหตุใด อาจจะเปน็สาเหตุจากที่ขยายเวลามาหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการอย่างนี้ผมคิดว่าไมน่่า
ที่จะต้องกันเงิน จริง ๆ แล้วน่าจะดําเนนิการได้แลว้สําหรับการทาํเวที เพราะโครงการเพียงแค่นี้ ซึ่งผมคิด
ว่าถ้าไมท่ําในปีนี้แล้วจะขยายตอ่ไปในปีหนา้ ผมวา่คงไม่เหลือ 7.2 แล้วครับ น่าจะเหลืออยู่ซัก 6 กว่า ๆ 
แล้วขยายไปอีกอาจจะเหลือแค่ 5 เมตร ผลประโยชน์ของพีน่้องประชาชน ผลประโยชน์จะเสีย ก็คง



 

๑๔ 

 
จะต้องถามเหตุผลว่าจริง ๆ แล้วถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสามารถดําเนินการได้หรือไม่ และที่ลา่ชา้
เพราะอะไรถึงไม่ดาํเนินการในปทีี่ผ่านมา ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญฝ่ายบริหารจะชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  มีท่านสมาชิกฯ ทีม่ีความประสงค์จะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ 
ไม่มีนะครับ ผมจะขอมติทีป่ระชุมนะครับ  ขณะนี้องคป์ระชุม 28 เสียง  สมาชิกฯ ทา่นใดอนมุัติให้แก้ไข
ขยายเวลาเบิกจา่ยเงิน กันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามที่ฝ่ายบริหาร
เสนอ โปรดยกมือครับ อนุมัติ 22 เสียง  ท่านใดไม่อนุมัติ –ไม่มี- ท่านใดงดออกเสียง งดออกเสียง 6 
เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 2 ท่าน เลขานุการสภาฯ นายประพจน์  ธรรมประทปี และนาย
ชวาล  พัฒนกําชัย) 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ.2560 ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ด้วยมติ อนุมัติ 22 เสียง  ไม่อนุมัติ –ไม่ม-ี งดออกเสียง 6 เสียง 
(ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 2 ท่าน เลขานุการสภาฯ นายประพจน์ ธรรมประทีป และ     
นายชวาล  พัฒนก าชัย) 

 
ระเบียบวาระที่ 9 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลงครับ 
นายกิตติ  เชาวน์ด ี เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา และผูท้รงเกียรติทุกท่าน  หลักการ เพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัด
นครราชสีมา ในการโอนเงินงบประมาณรายจา่ย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในหมวดค่าครุภัณฑ ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง เหตุผล ด้วยได้รบั  
คําร้องจากส่วนราชการสงักัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ว่ามีความประสงค์ทีจ่ะโอนเงิน
งบประมาณรายจา่ย ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อประโยชน์ในการบริหารเงินงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ดังนี้ รายการโอนลด 1.กองแผนและงบประมาณ จํานวน 1 
โครงการ จํานวน 520,000 บาท 2.สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จาํนวน 1 โครงการ จํานวน 
595,000 บาท 3.สํานักการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม จาํนวน 3 โครงการ จํานวน 1,511,000 
บาท รวมทั้งสิน้ จาํนวน 5 โครงการ งบประมาณ 2,626,000 บาท (สองล้านหกแสนสองหมื่นหกพัน
บาทถ้วน) รายการโอนเพิ่ม 1. สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 4 โครงการ จํานวน 
2,626,000 บาท ประกอบดว้ย 1.1 จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 4 ตนั 6 ล้อ พร้อมโครงหลังคา 
โรงเรียนมะค่าวิทยา เหตุผลเนือ่งจาก ต้องการลดภาระการจา้งเหมารถรับจ้างภายนอก 1.2 โครงการ
ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา เหตุผล เนื่องจาก
งบประมาณคลาดเคลื่อนจาก ปร.4 และ ปร.5 ที่ส่วนราชการได้จัดสง่ 1.3 โครงการก่อสร้างห้องน้ํา
นักเรียน โรงเรียนกุดจิกวิทยา เหตุผล เนื่องจากงบประมาณคลาดเคลื่อนจาก ปร.4 และปร.5 ที่ส่วน
ราชการได้จดัส่ง 1.4 โครงการก่อสร้างลานกีฬา คสล.โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2 เหตุผล เนื่องจากใช้
เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน และกิจกรรมภายในชุมชน รวมทั้งสิน้ จํานวน 4 
โครงการ งบประมาณ 2,626,000 บาท (สองลา้นหกแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) ระเบียบวิธีปฏบิัต ิ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจา่ยในหมวดค่าครุภัณฑ ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น



 

๑๕ 

 
อํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ข้อ 32 ภายใต้บังคับข้อ 39 การโอนเงินงบประมาณรายจา่ย หรือการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจ
แล้ว ให้ประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ แล้วแจง้การประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อ
ทราบ ภายในสบิห้าวัน จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกฯ ที่มีความประสงค์จะอภิปรายครับ ไม่มนีะครับ ผมจะขอมตินะครับ ขณะนีอ้งค์ประชุม 
28 เสียง สมาชิกฯ ท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ตามที่ฝา่ยบริหารเสนอ โปรดยกมือครับ อนุมัติ 24 เสียง  ท่านใดไม่อนุมตัิ –ไม่มี- ท่านใดงดออกเสียง 
งดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 2 ทา่น และเลขานุการสภาฯ) 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562  ตามที่ฝ่าย
บริหารเสนอ ด้วยมติ อนุมัติ 24 เสียง ไม่อนุมัติ –ไม่ม-ี งดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภาฯ รอง
ประธานสภาฯ 2 ท่าน และเลขานุการสภาฯ) 

 
ระเบียบวาระที่ 10 ญัตติ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2561 (กันเงินมิได้ก่อหนี้ผูกพนั) 
ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลงครับ 
นายกิตติ  เชาวน์ด ี เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หลักการ เพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัด
นครราชสีมา ในการแก้ไขเปลีย่นแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
(รายการกันเงินมไิด้ก่อหนี้ผูกพนั) ตามข้อบัญญัติองค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เหตุผล ด้วยได้รบัคําร้องจากหน่วยงานราชการสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ว่ามีความจําเป็นต้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจา่ย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 (รายการกันเงินมิได้ก่อหนี้ผูกพนั) เนื่องจากปริมาณงานในโครงการไม่ตรงกับ
ปริมาณงานในแผนพฒันาท้องถิน่สี่ป ี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนจงัหวัดนครราชสีมา 
เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม คร้ังที่ 1 พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการศึกษา หน้า 126 
ลําดับที่ 121 รายการเดิม สํานักการศึกษา จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 500,000 บาท จํานวน 
1 โครงการ งบประมาณ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) รายการใหม่ สํานักการศึกษา จํานวน 1 
โครงการ งบประมาณ 500,000 บาท จาํนวน 1 โครงการ งบประมาณ 500,000 บาท (ห้าแสนบาท
ถ้วน) (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทา้ย) ระเบียบวิธปีฏิบัติ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 
หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 31 การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปี หรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับอนมุัติจากผู้มี
อํานาจให้เบิกตัดปี หรือขยายเวลาเบิกตัดปี ข้อ 32 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายหรือแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจา่ย เมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้ประกาศโดย
เปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งประกาศให้ผู้วา่ราชการจังหวัดเพื่อทราบภายในสิบห้าวนั จึงเรียน
มาเพื่อโปรดพิจารณา 

ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกฯ ที่มีความประสงค์จะอภิปรายครับ ไม่มนีะครับ  ผมจะขอมตินะครับ ขณะนี้องค์ประชมุ 
29 เสียง สมาชิกฯ ทา่นใดอนุมตัิให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาํชี้แจงงบประมาณรายจา่ย ประจําปีงบประมาณ 



 

๑๖ 

 
พ.ศ.2561 (กันเงินมิได้ก่อหนี้ผกูพัน) ตามที่ฝา่ยบริหารเสนอ โปรดยกมือครับ อนุมัติ 24 เสียง  ท่านใด
ไม่อนุมัติ –ไม่มี- ท่านใดงดออกเสียง งดออกเสียง 5 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภา 2 ท่าน 
เลขานุการสภาฯ และ นายภูกิจ  พันธ์เกษม) 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 (กันเงินมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ด้วยมติอนุมัติ 24 เสียง ไม่อนุมัติ –ไม่ม-ี 
งดออกเสียง 5 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภา 2 ท่าน เลขานุการสภาฯ และนายภูกิจ พันธ์เกษม) 

 
ระเบียบวาระที่ 11 เรื่องอื่น ๆ  
 11.1 แจ้งปัญหาความเดือดรอ้น/งานกิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นของราษฎรในพื้นที่ 
ประธานสภาฯ เชิญท่านรองนายกฯ ครับ 
นายกิตติ  เชาวน์ด ี เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายกิตติ  เชาวน์ดี  รองนายกองค์การบริหารส่วนจงัหวัด วันนี้

ทําหน้าที่แทนทา่นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก่อนอื่นตอ้งขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับคัดเลือก
เป็นคณะกรรมการประสานแผน คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล และคณะกรรมการ ก.จ.จ. ทุกท่านที่ได้รับความไวว้างใจจากสภาให้ทําหนา้ที่เป็นตัวแทนส่วน
สภาท้องถิ่น หวังเป็นอยา่งยิ่งวา่การทํางานร่วมกันของฝ่ายบริหารกับฝ่ายสภาจะเปน็ไปด้วยความราบรืน่
เพื่อประโยชนส์ุขของพี่น้องประชาชน คณะกรรมการ ก.จ.จ.โดยที่ท่านไดด้ํารงตาํแหน่งนัน้ผมเชื่อว่ามี
บทบาทสาํคัญในการพิจารณาให้คุณ ให้โทษ พิจารณารับฟงัความคิดเห็นของข้าราชการ ได้ดูแลเร่ือง
อุทธรณ์ ดูแลเร่ืองความประพฤติการกระทําของพี่น้องข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทกุท่าน หวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าสภาท้องถิ่น สภาองค์การบริหารส่วนจงัหวัดจะได้ร่วมมือกันทํางานกับฝา่ยบรหิาร กับ
คณะกรรมการต่าง ๆ ได้เปน็อย่างดี ต้องขอขอบคุณแทนพี่น้องประชาชนทีส่ภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแห่งนี้ได้กรุณาอนุมัติกนัเงิน อนุมัติโอนงบประมาณให้ไปแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อ
ประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา ในการที่ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านไดอ้ภิปรายไว ้
สงวนคาํอภิปรายไว้ ท่านประธานกรุณาถามดว้ยว่าจะยกมือเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียง 
เพื่อที่จะได้รับผิดชอบในการกระทําของบุคคลนั้นดว้ย ในเวลาที่จะต้องยกมือ หรือไม่ยกมือผ่านร่าง
งบประมาณตา่ง ๆ อยากให้ท่านประธานฯ ได้ละเอียดรอบคอบ เพราะเปน็ผลประโยชน์ของพี่น้อง
ประชาชน ในขณะเดียวกันถา้ข้อบัญญัติหรืองบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ เกิดข้อท้วงติงจากพี่น้อง
ประชาชนจะได้ไปเล่าให้กับพี่นอ้งประชาชนได้ฟังว่าเหตุผลใดทีส่ภาฯ ไม่อนุมัติ ใครอนุมัติบา้ง ใครไม่
อนุมัติบ้าง เพื่อจะไดไ้ปบอกกับพี่น้องประชาชนอยา่งถูกต้อง แน่นอนครับพวกเรามาจากต่างอําเภอ 
ต่างจังหวัด ต่างท้องถิ่น เราต้องเป็นสภาของจังหวัดนครราชสีมา ต้องเป็นสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัด
นครราชสีมา ไม่ใช่เป็นตัวแทนเฉพาะอําเภอใดอําเภอหนึ่ง ถึงท่านจะมาจากอําเภอใดอําเภอหนึ่งแต่มัน
เป็นผลประโยชน์ของคนทั้งจังหวัด จะไปดูแตผ่ลประโยชน์ของตัวเอง ขอโทษครับ ไปดูผลประโยชน์ของ
อําเภอตัวเองอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้ ฝากเรียนท่านประธานฯ  ที่เคารพ เพื่อนสมาชิกฯ ผูท้รงเกียรติทุก
ท่านครับ ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านชวาลครับ 
นายชวาล  พัฒนกําชยั เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ เพื่อนสมาชิกฯ ผู้มีเกียรติ กระผมนายชวาล  พฒันกําชัย  สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอขามสะแกแสง คงเป็นเร่ืองที่จะต้องกราบเรียนท่าน
ประธานฯ ถึงฝ่ายบริหาร เป็นเรื่องเดิมๆ ครับ ปัญหาขณะนี้คอืเรื่องของถนนหนทาง ถ้าจาํไมผ่ิดฝ่ายสภา 



 

๑๗ 

 
แห่งนี้เคยถามท่านประธานฯ ถึงฝ่ายบริหารค่อนข้างจะได้รับคําตอบชัดเจนว่าเรามีชดุบดอัดถึง 4 ชุด
ด้วยกันที่ไปทาํงาน ขอเรียนถามท่านประธานฯ ถึงฝา่ยบริหารว่าขณะนี้แผนการดําเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดของเราในการที่จะไปดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนในเร่ืองของถนนหนทาง เพราะ
ช่วงนี้เปน็ชว่งของการขนพืชไร่ อยากจะกราบเรียนทา่นประธานฯ ถึงฝ่ายบริหารว่าแผนการดาํเนินการที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีเคร่ืองจักรถึง 4 ชุดด้วยกัน ช่วงระยะเวลาตัง้แต่วันที ่1 ตุลาคม เป็นต้นมา
ในปีงบประมาณนี้จะได้ดาํเนนิการอําเภอใดบ้างและมีแผนหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิง่เพื่อนสมาชิกฯ 
หลายท่านก็คงอยากทราบ อยากรู้ว่าอําเภอของแต่ละท่านนั้นจะได้มชีุดเกรดบดอัดดําเนนิการเมื่อไหร่ 
อย่างน้อยที่สุดในวันประชุมกาํนนัผู้ใหญ่บ้านจะได้นาํเรียนกับทีป่ระชุมกํานันผู้ใหญ่บ้านว่าวนันี ้ วันพรุ่งนี ้
เดือนมกราคม เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม เครื่องจักรจะไปดาํเนินการในอาํเภอใดบ้าง กราบเรียน
ท่านประธานฯ ถึงฝา่ยบริหารอย่างนี้ครับ   ขอให้ฝ่ายบริหารได้ตอบคําถามให้กับเพื่อนสมาชิกฯ ด้วยครับ 
ขอบพระคุณครับ 

ประธานสภาฯ ท่านรองฯ กิตติไม่อยู่ ทา่นรองฯประดิษฐพ์อตอบไดไ้หมครับ เก่ียวกับเร่ืองชุดบดอัดที่จะไปดูแลพี่น้อง
ประชาชน ถ้าไม่พร้อม ขอให้ท่านเลขาฯ ทาํเร่ืองถึงท่านนายกฯ ที่ท่านชวาลมีความประสงค์ทีจ่ะไปแก้ไข
ปัญหาใหก้ับพี่น้องประชาชนที่มคีวามเดือดร้อน ท่านรองฯ กิตตมิาแล้วนะครับ  เชิญทา่นรองฯกิตติ ครับ 

นายกิตติ  เชาวน์ด ี เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมต้องเรียนทา่นประธานอย่างนี้
นะครับวา่มันคงเปน็ไปไมไ่ด้ที่จะทําให้รวดเร็วทันใจให้เพื่อนสมาชิกฯ ให้พี่น้องประชาชนทุกคนได้รับ
ความสะดวกสบายพร้อม ๆ กันทั้งหมด เราไม่ได้มี 33 ชุด อําเภอไหนทําเร่ือง อบต.ไหนทาํเร่ืองหรือขอ
ความช่วยเหลือมาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเรา เราก็ทําหน้าที่ให้กับพี่น้องประชาชน แต่
อย่างที่ทราบนะครับระบบราชการทํางานจนัทร์ถึงศุกร์ก็คงไม่ไดพ้ื้นที่มากสักเทา่ไหร่ ประกอบกับบาง
หน่วยงานยังไม่เข้าใจวา่การที่เอาเครื่องจักรออกไปนั้น การอนุเคราะห์เราอนุเคราะห์เคร่ืองจักรได้ แต่
เร่ืองน้ํามันก็ต้องขอความอนุเคราะห์จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ผมเองก็พยายามจะเร่งสํานัก
ช่างให้ดําเนนิการให้เสร็จเรียบร้อยโดยเร็ว แต่วันนี้เองหนงัสือขอมาเป็นจํานวนมากเราก็พยายามจดั
ตามลําดับความสําคัญก่อนหลงัเร่ืองที่ทําเข้ามาไมท่้วงนะครับวา่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะมเีส้นมีสาย 
จะมีการลําเอียงแบง่ซ้ายแบ่งขวาไม่พอใจใครไม่ให้ใคร เรียนอย่างนี้นะครับวา่ความทุกข์ร้อนของพี่น้อง
ประชาชน ทา่นระนองรักษ์ สุวรรณฉวี ไม่ไดน้ิ่งดูดาย ก็พยายามสั่งให้กองช่าง ให้ข้าราชการสาํนักชา่งได้
ทํางานอย่างเร่งด่วน นอกจากชุดบดอัดแล้วนี่เข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการจากประกาศจากกรม
อุตุนิยมวิทยา วนันี้เครื่องเจาะบ่อบาดาลก็พยายามจะออกเจาะให้ อีกไม่นานก็คงจะต้องมีเร่ืองเข้ามาถึง
สภาฯ วา่ไมไ่ด้เจาะบ่อบาดาล ว่าทําที่โนน่ทีน่ี่ที่นัน่ไมไ่ด้ การเจาะบ่อบาดาลมันกาํหนดวนัไมไ่ดน้ะครับวา่ 
3 วัน เสร็จ มันไม่รู้ว่าข้างลา่งมันเปน็ยังไง น้าํพอไหม จืด เค็ม เวลาไปแล้วเหมือนกันกับเหตุผลที่
เครื่องจักรเราออกไป มันมีแรงกดดันจากภายใน จากภายนอก จากเพื่อนสมาชิกฯ จากนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตา่ง ๆ วา่ขออีกหน่อยได้ไหม บางทีแผนงานไปแค่ 2 อาทิตย์ บางอําเภอไปเป็น
เดือน มันก็ทําให้การบริการพีน่้องประชาชนยากลําบาก แตถ่้าอยากจะรู้จริง ๆ วา่วันนี้ไปไหน ทํา
อะไรบ้าง ได้เทา่ไหร่ จะให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลที่แต่งตัง้ไว้แลว้ได้ออกติดตามดูเลยครับ
ว่าเราได้ทาํงานจริงไหม ทาํถูกต้องไหม แต่ผมเรียนวา่ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกคน
รวมถึงสํานักชา่งด้วยทํางานอย่างตั้งใจ ทํางานให้กับพี่น้องประชาชน ผมออกไปหลายพื้นที่ ไปเห็น ไปดู
การทํางานของพี่น้องประชาชนของสํานักชา่งแล้วกไ็ด้ผล ไม่มีเสียงสะท้อนกลับมาว่าไปทาํงานแลว้ไม่
ได้ผล ไม่ได้ตามต้องการทีต่ั้งใจไว้ อาจจะชา้บา้งอะไรบ้างมันเปน็อุปสรรคในการทํางาน และอย่างฤดูนีน้้ํา



 

๑๘ 

 
ที่เราจะเอาไปบดอัดมันก็ค่อนขา้งหายาก แหล่งน้ําบางแห่งก็หวงไม่อยากให้ใช้ในการทํางานโยธา มันก็มี
ปัญหาจิปาถะ บางทีการที่จะไปเอาน้ําระยะทางแคไ่ม่กี่กิโล ก็ต้องไปเอาน้าํไกลถึง 10 กิโล กก็ราบเรียน
ท่านประธานฯ ผา่นไปถึงเพื่อนสมาชิกฯ วา่เหตุผลในการทาํงานมันเปน็แบบนี้ครับ ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านศุภชัยครับ 
นายศุภชัย  ไพบูลย์วงค์ เรียนท่านประธานฯ  ท่านผูบ้ริหาร และสมาชิกสภาฯ ผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผมนายศุภชยั ไพบูลย์วงค ์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอหนองบุญมาก ตามที่ท่านกิตติ  เชาวน์ดี รอง
นายกฯ ไดช้ี้แจงมา ครับ ผมเห็นด้วยครับ ในฐานะที่ผมเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัด
นครราชสีมา  เขตอําเภอหนองบุญมาก ตรงนี้ไดส้ัมผัสจริง และรู้จริง และเห็นการทาํงานของสํานักช่าง 
เพราะอะไร เพราะรถขุดเจาะบ่อบาดาลได้ลงที่อําเภอหนองบุญมากตามที่หนงัสือ อปท.ร้องเรียนมาขอ
คือรถ อบจ. น้ํามันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึง่ผา่นมาไม่นานที่ตาํบลเทศบาลแหลมทอง ถามว่า
อยู่พื้นที่ตามที่ร้องขอ น่าจะประมาณอาทิตย์หนึ่ง ขอมาอาทิตย์หนึ่ง แต่สภาพน้ําหรือรถที่ไปเจาะ เจาะ
แล้วน้ําไม่ออก ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ต้องทําหนงัสอืขอขยายเวลาเพิ่มเติม ไปขุดเจาะขอใน
จํานวนที่ทางท้องถ่ินนั้นร้องขอและมีความจาํเป็นจริง ๆ ซึ่งเกิดเหตุจริง สถานที่จริง และทาํจริง ต้อง
ขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่ห่วงใยใส่ใจต่อพี่น้องประชาชน ซึ่งแล้งนี้ก็จะมาอีกแล้วครับ หลาย ๆ อปท.ก็
ทําหนังสือมา ก็ต้องรอ เป็นไปตามคิว ไม่ใช่อยู่หนองบุญมากเสร็จ อปท. มีเทศบาลหนองหัวแรตติดกัน 
ข้ามฝั่งถนนก็มาขอแต่ไม่ได้อยู่ในสารระบบตามที่ทางสาํนักช่างหรือคณะผู้บริหารจัดการทํางานมา ก็
เป็นไปตามคิว ขอนาํเรียนว่าเหตุเกิดจริง ทําจริง ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านประพจน์ครับ 
นายประพจน ์ ธรรมประทีป กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมประพจน์  ธรรมประทปี 

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอเมืองฯ เขต 4 ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่าน
ฝ่ายบริหารโดยเฉพาะทา่นรองฯ ที่ท่านได้เห็นความสาํคัญของคนจังหวัดนครราชสีมา ไมไ่ด้เลือกว่าจะไป
ทําที่ใด เพราะท่านบอกว่าไมม่ีเส้นไม่มีสาย ต้องขอกราบขอบคุณเพราะวา่ท่านบริหารงานด้วยหลกัธรรมาภบิาล 
เป็นการดีครับที่ทา่นบอกว่าแตล่ะท้องที่แต่ละอําเภอนั้น ถ้ามีปัญหาให้ส่งปญัหาเข้ามาแล้วจัดลาํดับ
ความสําคัญก่อนหลังเป็นสิง่ที่ถกูต้อง เพราะฉะนั้นจากที่ผา่น ๆ มานั้นเปน็เวลาหลายปีชุดบดอดัของเรานี้
มีปัญหามาโดยตลอดเพราะว่าอย่างที่ทา่นพดูครับพื้นที่มีกว้างใหญ่ไพศาลไม่สามารถที่จะบริการให้กับพี่
น้อง ตอบสนองความต้องการให้กับพี่น้องในแต่ละอําเภอ ในแต่ละสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ได้อย่างรวดเร็วทันใจ ผมทราบครับว่าด้วยความตั้งใจในการบริหารงานของฝ่ายบริหารนัน้ต้องการที่จะ
ทําให้พี่น้องทุก ๆ พื้นที่ไดร้ับความสะดวก ท่านบอกตลอดเสมอว่าเป็นฤดูของการที่จะนําผลผลติ
การเกษตรออกสู่ตลาดด้วยความรวดเร็ว ต้องกราบขอบพระคุณ ผมก็อยากฝากพี่น้องสมาชิกฯ ของเรา 
ท่านบอกว่าให้จัดระเบียบความสําคัญ ฉะนั้นพี่น้องอําเภอใดท่านคิดวา่ทา่นอยากจะได้ลาํดบัแรก  ๆ ในป ี 63 
ท่านรีบทําแจ้งมาตั้งแต ่ณ บัดนี้เลย เอาให้เบ็ดเสร็จไปเลยวา่ค่าน้ํามนัต่าง ๆ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตั้งไว้หลายสิบล้านเช่นเดียวกนั มันคงจะไม่เพียงพอเพราะว่างานแตล่ะงานนั้นเข้าใจในเร่ืองของเหตุผลที่
ท่านรองฯ ได้พูดมา ที่ฝา่ยบริหารได้พูดมา เข้าใจในพื้นที่แตล่ะพื้นที่เช่นเดียวกัน หนองบุญมากบอกว่า
เจาะ 7 วัน น้าํยังไม่ออก เพราะว่าน้าํอยู่บนที่โคก ฉะนั้นข้างลา่งไม่มีใครทราบเช่นเดียวกันกบัที่ท่านฝ่าย
บริหารได้พูดไว้ ฝากเรียน ส.อบจ.ทุกท่าน อําเภอท่านอยากจะได้เร็ว ทําโครงการตั้งแต่วนันี้เลยแล้วไป
ปรึกษากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านวา่เราจะต้องมคี่าสํารองค่าใชจ้่ายน้ํามนัหรือว่าถ้ามีน้อย
ขอสนับสนุนเพียงเทา่นีไ้ด้ไหม ผมเชื่อว่าองค์การบริหารสว่นจังหวดัโดยการบริหารงานแบบหลักธรรมาภบิาล 



 

๑๙ 

 
นั้นให้ความเสมอภาคทุกคน โดยเฉพาะท่านวา่ไม่มีเสน้ไม่มีสายไม่มีการลัดคิวกันอยา่งที่สมาชกิฯ จาก
หนองบุญมากได้กล่าวไปสักครู่ ขอให้เพือ่นสมาชิกฯ ได้ทาํโครงการไว้แต่เนิ่น ๆ  เพื่อจะได้ดูวา่ปัญหาที่
เกิดขึ้นสามารถแก้ไขให้กับพี่น้องประชาชนได้อยา่งรวดเร็วทันใจ และฝ่ายบริหารได้บริหารแบบหลักธรร
มาธิบาลอย่างแท้จริง ขอบคุณครับ  

ประธานสภาฯ เชิญท่านรองฯ กิตติ เชาวนด์ีครับ 
นายกิตติ  เชาวน์ด ี เรียนท่านประธานสภา ฯ ที่เคารพ  ท่านสมาชิกฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่านครับ อย่างที่ทราบเมื่อสักครู่ได้

เกริ่นเรื่องรถขุดเจาะบ่อบาดาลไปแล้ว ถามวา่การขุดเจาะบ่อบาดาลไปแล้วถามว่าวนันีป้ัญหาตามมาคือ
ใครจะจ่ายค่าไฟ ถ้าหาคนจา่ยค่าไฟไมไ่ด้ก็คงเป็นภาระให้กับพี่น้องประชาชน ผมเรียนว่าผมเองมี
ความคิดมีนายทหารหลายท่านที่เข้ามาพูดจาพูดคุยกับโครงการน้ําพลังงานแสงอาทิตย์แก้จน ผมอยากให้ 
32 อําเภอของโคราชเป็นตน้แบบในการพฒันา การแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยนืโดยไม่เปน็ภาระให้กับพี่
น้องประชาชน ใช้เงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการแก้ปัญหาทั้งหมด อย่างเช่นวนันี้
เองตัวอย่างง่าย ๆ วันนี้ที่ขามสะแกแสง ตําบลอะไรจาํไมไ่ด้แลว้ เขามีโครงการของหน่วยทหารพัฒนาไป
ทําโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลประกอบไปด้วยพลังงานแสงอาทติย์ เพื่อสูบน้าํขึ้นมาให้พี่น้องประชาชนได้
ใช้นะครับ เมื่อเราสูบน้าํมากักเก็บในหอสูงแล้วปล่อยตามเวลา กลางวันเราจะสูบให้เต็มแล้วกลางคืนก็
ปล่อยไปตามเรือกสวนไรน่า แล้วกลางวนัก็สบูเก็บๆ ไวท้ั้งวัน กลางคืนกป็ล่อยน้าํไปอีก ฉะนั้นผมอยาก
เรียนท่านประธานผา่นไปยงัเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับ ถ้าตาํบลไหนหรือพื้นที่ใด ที่มีความแห้งแล้งและมี
ความเป็นไปได้ ที่น้าํบริเวณนัน้มันจืด มันจืดดว้ยนะครับ เพราะถ้าน้าํมันเค็ม มันไมส่ามารถนําไปรดผักรด
พืชได้ มันไม่สามารถนาํมาใช้ในการอุปโภคบริโภคได้ เดี๋ยวเมื่อถึงภัยแล้ง เมื่อทางกรมบรรเทาสาธารณภัย
ได้ประกาศเปน็ภัยแล้งขึน้มา ผมจะให้ข้าราชการได้สาํรวจ  รวมทั้งหัวหน้าศูนย์ได้สํารวจว่ามีอําเภอ
ใดบ้าง ที่มีปัญหาเรื่องภัยแล้ง แล้วตรงที่ใดมีความเหมาะสมทีจ่ะทําบ่อน้ําบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ จะ
ได้ไม่เปน็ภาระให้พี่น้องประชาชน ขอให้ชุมชนได้ช่วยกนัดูแลให้กับพี่น้องประชาชน จะได้ไม่เปน็ปัญหาวา่
เมื่อเจาะไปแล้วใครจะเปน็คนจา่ยค่าไฟ ใครจะเป็นคนบาํรุงดูแลรักษาอย่างไร ถ้าเรามีพลังงาน
แสงอาทิตย์ด้วย สามารถมีน้าํให้เค้าด้วย ผมเชื่อว่าพีน่้องประชาชนคนโคราชไม่ขี้เกียจ ผมเชือ่ว่าพี่น้อง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าที่เหลืออยู่คงไม่รังเกียจ อําเภอใดไม่มี ฝากอําเภอข้างๆ ไปดู
ด้วย เพราะเราเป็นสภาจังหวดั สภาองค์การบริหารของจังหวัด ในอนาคตอันใกล้นี้ผมจะหาวิธีการ
แก้ปัญหาภัยแล้งให้ได้ทั้งประโยชน์กับพีน่้องประชาชนและไม่เปน็ภาระแก่พี่น้องประชาชน ขอให้พวกเรา
พี่น้องที่ไดล้งพืน้ที่ ทีไ่ด้ลงหาเสียง ว่าวนันี้ กกต.อนุญาตให้สภาท้องถิ่นสามารถช่วยกันรณรงค์การ
เลือกตั้งได้ ในเมื่อเราออกไปหาเสียงแล้วเนี่ย ก็ไปดูด้วยวา่ตรงไหนมันเกิดภัยแล้งแล้วคาดวา่จะมีน้ําที่ไม่
เค็มจะได้มาช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน แล้วเราจะได้ดําเนนิการขออนุญาตให้มันถกูต้อง ถ้า
โครงการนี้ประสบความสาํเร็จไม่ใช่ว่าเฉพาะอําเภอละ 1 แห่งนะครับ ผมเชื่อว่ามนัจะสามารถลงได้อีก
เป็นร้อยเป็นพันแห่ง เพราะเร่ืองนี้กระทรวงพลงังานจะสนับสนุนให้แก้ปัญหาภัยแลง้โดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ จะทาํให้เราสามารถใช้น้ําที่เรามีธนาคารน้ําอยู่ใต้ดนิช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับพี่น้อง โดย
การนําน้าํที่มีอยู่ใต้ดินมาใช้ นอกจากจะมีพลังงานแสงอาทติย์ มีบ่อบาดาลแล้ว เราจะขุดสระไว้เพื่อให้พี่
น้องประชาชน เปน็สระเล็กๆ เล็กๆ เหมือนคล้ายๆ กับสระ 1,260 คิวหรือที่เราเรียกง่ายๆ กันว่าสระ 
ธกส. จะหาวิธีการว่าเราจะเอาโครงการเหล่านี้มาทาํให้กับพี่น้องประชาชนได้หรือไม่ แต่แน่นอนครับวันนี้
ผมเห็นว่าเร่ืองพลังงานแสงอาทติย์มันเป็นประโยชน์ ประเทศมนัพัฒนา เป็นแบบอยา่งให้กับพีน่้ององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ถ้าเราทําสําเร็จผมเชื่อแน่วา่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเปน็เทศบาล 



 

๒๐ 

 
หรือ อบต.เอง ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับพีน่้องประชาชนได้นะครับ กราบเรียนทา่นประธาน
และพี่น้องสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เท่านี้นะครับ 

ประธานสภาฯ ครับ เชิญท่าน สจ.ชวาล อภิปรายครับ 
นายชวาล  พัฒนกําชัย เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมนายชวาล พัฒนกําชัย สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอําเภอขามสะแกแสงครับ ก่อนอื่นต้องกราบเรียนท่าน
ประธานถึงฝ่ายบริหารนะครับว่า หมู่บ้านที่ว่าคือหมู่บ้านบุอ้อย ในตําบลชีวึกนะครับ ในพื้นที่เป็นการ 
บูรณาการระหว่างหมู่บ้านเอง ซึ่งมีบ่อบาดาลอยู่แล้ว มีหน่วยงานของทหารมาดําเนินการในเรื่องของ   
โซล่าเซลในการสูบ พื้นที่ตรงนั้นประมาณ 50-60 ไร่ครับ ขณะนี้ก็ยังดําเนินการอยู่ ถือว่าเป็นโมเดลของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ก็เป็นไปได้นะครับ ผมต้องกราบเรียนนะครับว่าในส่วนของบ้านบุอ้อยนั้น มี
หน่วยงานทหารเขาเข้าไปให้การสนับสนุนในเรื่องของอุปกรณ์ในการสูบน้ําบาดาลคือแผงโซลาเซล ใน
ขณะเดียวกันถ้าในอําเภออื่นๆ หรือตําบลอื่นๆ ที่ไม่มีหน่วยงานทหารไป เป็นไปได้ไหมครับว่าทาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดของเราให้การสนับสนุนในส่วนของอุปกรณ์ในการสูบน้ําขึ้นมาเพื่อเก็บกัก
ต่างๆ โดยเฉพาะใช้โอ่ง หรือใช้ท่อในการจะทําที่เก็บกักต่างๆ แต่ที่หมู่บ้านบุอ้อยนั้น เป็นโอ่งน้ํานะครับ 
ขนาด 1,000 ลิตร เพราะฉะนั้นต้องกราบเรียนท่านประธานถึงฝ่ายบริหารว่า เป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน
จริงๆ แล้วในอําเภอขามสะแกแสงมีอีกหลายหมู่บ้านแต่ความพร้อมในเรื่องที่จะเป็นพื้นที่สาธารณะใน
การที่จะสูบบ่อบาดาลบริการพี่น้องประชาชนทุกๆ ครัวเรือนในหมู่บ้านนั้นๆ แบ่งพื้นที่กันคนละหนึ่งงาน 
หนึ่งไร่ ในการที่จะปลูกผักสวนครัว ปลูกอะไรต่างๆ ในการที่จะขาย ถึงปัจจุบันนี้ ความพร้อมในพื้นที่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองของงบประมาณว่า ส่วนของพื้นที่บริเวณนั้นสามารถที่จะเจาะบ่อบาดาลได้ เรา
มีรถของอบจ. แต่ส่วนอื่นในเรื่องของระบบสูบน้ํา ถ้าเราไม่มีการบูรณาการระหว่างองค์การบริหารส่วน
จังหวัด แล้วก็หน่วยงานของทหาร เราก็ไม่สามารถที่จะดําเนินการให้ประสบผลสําเร็จได้  ผมต้องกราบ
เรียนครับ 

ประธานสภาฯ ครับ เชิญท่าน สจ.ประพจน์ ครับ 
นายประพจน์  ธรรมประทีป กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผมนายประพจน์ ธรรมประทีป 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด อําเภอเมืองเขต 4   เป็นสิ่งที่ดีครับที่ฝ่ายบริหารได้เสนอ แบบนี้ 
โครงการนี้มีมานานแล้วนะครับ โดยคณะรัฐบาล โดยกรมพลังงานมีบอกว่าให้หนึ่งบ่อต่ออุปกรณ์ หนึ่งชุด 
ด้วยการสูบน้ํา โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับ มีมานานแล้วครับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ปี
นี้ได้มา 50 บ่อ โดยที่ให้ความรู้กับชาวบ้านก่อนว่าหลักเกณฑ์ที่จะขอมีอะไรบ้าง  ให้ขอผ่านมาทาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ส่วนตําบล ขึ้นมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา แล้วก็ขอไปยัง
กระทรวงพลังงาน ฉะนั้นในส่วนหนึ่งผมคิดว่าถ้าขอไปตามระบบนั้นอาจจะใชเ้วลา บางตําบลบางหมู่บ้าน 
อาจจะต้องใช้เวลาเป็นปีถึงจะได้  ต้องอาศัยสิ่งต่างๆในการที่จะประกอบเพื่อขอให้มันได้เร็วขึ้น 
เพราะฉะนั้นตอนนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีความเล็งเห็นแบบนี้ผมว่าน่าจะเป็นโครงการเดียวกัน ให้
เจ็ดครอบครัว ให้เจ็ดคน มีเรือกสวนไร่นาบริเวณที่ใกล้เคียงกันแล้วทําหนังสือ ทําเรื่องขอไปยังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงจะได้ง่าย ตอนนี้ได้ฟรีเลย ถ้าขอผ่านแบบนี้แต่จะใช้เวลานาน  ก็เป็นการดีครับที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ของเราที่จะจัดงบประมาณไปตรงนี้เพื่อขจัดปัญหาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
เพราะฉะนั้นพี่น้อง ส.อบจ. ของอําเภอใดนะครับ ต้องไปประสานงานกับหน่วยงานและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้ช่างไปสํารวจก่อนว่าตอ้งการพื้นที่ใด ส่วนรายละเอียดนั้น ผมอาจจะชี้แจงได้เป็นบางส่วน
แล้วผมมีเจ้าหน้าที่มาชี้แจงให้นะครับ ถ้าผู้ใดสนใจก็ขอเรียนเชิญครับ 



 

๒๑ 

 
ประธานสภาฯ ครับ เชิญท่านรองกิตติครับ 
นายกิตติ  เชาวน์ดี ท่านประธานสภาที่เคารพ ผมขออนุญาตเรียนผ่านท่านประธานสภานะครับ ผมเชื่อว่า ผมเองก็เคยเป็น

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นั่งข้างล่าง เหมือนท่านเหมือนกัน คราวนี้โครงการนี้พี่น้องสจ. 
เรารู้เรื่อง บางคนไม่รู้เรื่อง ผมขออนุญาตอย่างงี้ได้ไหมครับว่า เรามีคณะกรรมการต่างๆ เต็มองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเลย แต่คณะกรรมการต่างๆ เนี่ย วันนี้เร่ืองมาถึงฝ่ายบริหารน้อยมาก ผมอยากให้ท่าน
ประธานได้ช่วยกรุณาให้คณะกรรมการต่างๆ ที่แต่งตั้งไป ที่มีอยู่เก่าแล้วได้ทํางานบ้าง ได้ทํางานให้กับพี่
น้องประชาชน หรือตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอีกคณะหนึ่งก็ได้เพื่อดูแลปัญหาความแห้งแล้งของพี่น้อง
ประชาชน ตอนนี้อีกไม่นานภัยแล้งต้องกลับมาอยู่แล้ว ผมอยากทําอย่างนี้ครับว่า ทําอย่างไรสมาชิกสภา
ถึงจะรู้เรื่องเหมือนกัน เป็นไปได้ไหมเราไปคุยกับ ผอ.กองกิจการสภา ว่ามีคณะกรรมการไหนที่สามารถ
ไปดูงาน หรือจะยกไปทั้งสภา ไปดูที่ชัยภูมิก็ได้ หรือไปดูที่ขามสะแกแสงก็ได้ ผมว่าโครงการนี้เป็น
ประโยชน์ ถ้าทุกคนรู้หมด รู้เท่ากันหมด รู้เหมือนกันหมด ไปดูด้วยกันแล้วมาทํา แล้วจะเห็นว่าใครเป็น
ตัวจริง ตัวปลอม ใครอยากจะทํางานให้กับพี่น้องประชาชน ใครไม่อยากทํางานให้กับพี่น้องประชาชน 
ผมก็อยากเห็นเหมือนกันว่าเราเหลือ 35 ชีวิต ที่สภาแห่งนี้ใครจะทํางานให้กับพี่น้อง หรือใครจะไม่
ทํางานให้กับพี่น้อง ใครมีเวลา หรือไม่มีเวลา ลองไปดูดีไหมครับ แล้วทางคณะกรรมการ ทําเสนอขึ้นมา 
มันมีช่องออกในเร่ืองข้อเสนอแนะ ไม่ได้สั่งนะครับ ถ้าสั่งเดี๋ยวจะเป็นการก้าวก่ายการบริหารงานของฝ่าย
บริหาร ถ้าทางสมาชิกไปดู ว่ามันเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชน เกิดประโยชน์กับพื้นที่ มันแก้ไข
ปัญหาความแห้งแล้งได้ ผมเชื่อว่าปีนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ทําได้ 50 บ่อ ทําได้ 32 
บ่อ ปีหน้าเป็นร้อยเป็นพันบ่อแน่นอนครับ ผมกราบเรียนท่านประธานอย่างนี้ว่า ในช่วงระยะเวลาที่เหลือ 
ขอให้พวกเราใช้เวลาที่เหลือ อย่าไปสนใจว่าจะมีเมื่อไร อย่าไปสนใจว่ามันจะเป็นยังไง ทําวันนี้ให้มันดี
ที่สุด ให้เราสมัครสมานสามัคคี ให้เรายังอยู่ด้วยกันอย่างมีเหตุมีผล ไม่ใช่ตั้งหน้าตั้งตาไม่เอา ตั้งหน้าตั้งตา
เอาอย่างเดียว ผมไม่เห็นด้วย เอาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นหลัก ทํางานร่วมกัน อยู่ด้วยกัน
อยากให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด กราบเรียนท่านประธานสภาแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกครับ มีท่านใดจะอภิปรายในวาระอื่นๆ อีกไหมครับ ไม่มีนะครับ สภารับทราบนะครับ ให้
คณะกรรมการที่แต่งตั้งทุกคณะ มาทําหน้าที่ ที่มีตําแหน่งรับผิดชอบตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับ 
หากคณะใดไม่มีเงินค่าใช้จ่ายนะครับ เบิกค่าตอบแทนจากประธานได้ในฐานะค่าตอบแทนส่วนตัวจะยก
ให้เลยนะครับ คือท่านรองทั้งสองท่านนะครับ ด้วยความเคารพเรามียุทธศาสตร์การพัฒนาอยู่  10 ข้อ 
ตอนนี้ผมอยากให้ท่าน ผอ.ส่วนต่างๆ นั้นได้เข้าใจด้วย อย่างข้อแรก ด้านการสานต่อแนวทาง
พระราชดําริ จริงๆ ที่โคราชน่าจะมีโครงการพระราชดําริ ซึ่งตอนนี้ของผมที่ทําป่าบัว นั้นมีที่อยู่ 2,800 ไร ่     
ก็ทําเป็นโครงการพระราชดําริ แต่ว่าอยากให้เป็นนโยบายของฝ่ายบริหาร น่าจะมีทุกอําเภอนะครับ 
น่าจะมีงบประมาณส่วนหนึ่งไปทําตามแนวทางโครงการพระราชดําริ  ที่ท่านบอกว่าเป็นอันดับหนึ่งนะ
ครับ อันดับสองนั้นด้านการพัฒนาการศึกษา อันนี้ยิ่งสําคัญเพราะว่าสถานศึกษาขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเรานั้นมีถึง 58 โรง จะหาเตาเผาขยะสักโรง ยังไม่รู้มีหรือเปล่านะครับ ไม่รู้จะพอหรือเปล่า การ
จัดการต่างๆ นั้นก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับ อันนี้ก็เรียนให้ทราบนะครับ ส่วนด้านที่สามคือด้านการ
พัฒนาการเกษตร อันนี้เรายังหาแปลงที่จะพัฒนาการเกษตรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยังหาไม่เจอเลยว่าอยู่ตรงไหน หรือว่ามีแล้วเราก็จะได้เอาสมาชิกไปดูพื้นที่ และจะนํานโยบายที่ท่านบอก
ว่าตรงไหนดี ฝ่ายบริหารก็จะตั้งคณะไปดูงาน เพื่อจะเอามาเสริมสร้างให้กับพื้นที่ทุกอําเภอ อยากให้เป็น
อย่างนั้นนะครับ ส่วนโครงการพัฒนาสาธารณสุขนะครับ นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งเวลานี้ก็เดือดร้อนค่าฝุ่น 
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2.5 ต่างๆ นั่นก็ใกล้เข้ามาแล้ว ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก็ต้องใช้งบประมาณพัฒนาอย่าง
มากมาย ซึ่งโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนั้น ผมจะเรียนท่านสมาชิกอย่างนี้ อันนี้เป็นวาระอื่นๆ ผม
อยากจะให้ดูว่า เวลานี้งบประมาณทั้งหมดน่ะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นเก็บภาษีเจ้าหน้าที่ทุกคน
หน้าดําหน้าแดงเพราะว่าเก็บซับซ้อนและกว่าจะได้มาแต่ละบาท กว่าจะได้มาเป็นล้าน สิบกว่าล้านก็
ได้มาจากปากช่อง วังน้ําเขียว กว่าจะได้มาแต่ละบาทนั้นยากมาก แต่เงินทั้งหมดนั้น 2-3 พันล้านบาท 
ท่านไม่ได้ไปหาเงินเลย เพียงแต่ท่านบริหารจัดโครงการที่ขาดตกบกพร่องว่าทําไมโครงการถึงไม่
ดําเนินการให้แล้วเสร็จ ก็อยากจะให้ท่านทําโครงการโครงสร้างพื้นฐานนั้นให้เป็นระบบและระเบียบให้มี
ความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพราะว่าท่านสมาชกิที่ไม่ได้อยู่ในที่นีก้็มีหลายท่าน ที่ไม่ได้งบประมาณเลยนะครบั 
จะไปบอกว่างบประมาณไม่เท่ากัน หรือว่ากระจายให้พี่น้องทุกคนเท่าเทียมกัน  อันนี้มีข้อเท็จจริงอยู่ว่า
ท่านไม่ได้ทุกโครงการก็มีนะครับ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา ผู้ว่า
ราชการจังหวัดท่านทําโครงการพิธี และราชพิธี ไปเชิญสํานักพระราชวังมา สาธิตให้ดูว่า ทําพิธีการ และ
ราชพิธีนั้น ทําอย่างไร ผมไม่คิดไม่ฝันว่าโครงการนี้จะดี ผมเป็นรองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดด้วย ก็
ทําที่ปักธงชัย วังน้ําเขียว 200 คน คนมา 220 คน ถ้าเกินก็ต้องจ่ายตังเองนะครับ แต่ว่าโครงการที่สอน
นั้น 2 วันด้วยกัน สอนได้ดีมากรู้ถึงคุณค่ามาก เพราะเวลานี้แม้แต่สมาชิกเรายังไม่เข้าใจในพระราชพิธี
ต่างๆ ไม่เข้าใจรู้แค่ว่าเขาให้ทําอะไรก็ทําตาม แต่ถ้าเรามีสภาวะเป็นผู้นําแล้วเนี่ย น่าจะนําโครงการ
เหล่านี้มาเรียนรู้ ดีกว่าไปอบรมที่ต่างจังหวัดนะครับ หมดไปทีละหลายแสนบาทนะครับ อีกด้านหนึ่งครับ 
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ก็เวลานี้บอกง่ายๆ ว่าน่าเป็นห่วงเป็นใยมากที่สุดเกี่ยวกับด้าน
เศรษฐกิจและความปลอดภัยเร่ืองยาเสพติด ไม่มีการลดนะครับ มีแต่ต้องระวัง แล้วก็เร่ืองความปลอดภัย
ก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะครับ ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ก็ถือว่าบ้านเราก็ยังมีความ
เข้มแข็งนะครับ มีเจ้าหน้าที่ความมั่นคง มีเจ้าหน้าที่ตํารวจ มีเจ้าหน้าที่ตํารวจหมู่บ้านต่างๆ นั้น 
โดยเฉพาะฝ่ายปกครองก็ยังเนืองแน่นอยู่นะครับ  ที่สําคัญนั้นเวลานี้ ด้านที่สี่ ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เวลานี้ทุกท่านก็คงไม่ทราบเหมือนกัน  ว่าการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นอย่างไร เวลานี้กรมป่าไม้กรมอุทยานกินพื้นที่โดยเฉพาะ
เขตครบุรี เสิงสาง ปักธงชัย วังน้ําเขียว ปากช่อง เป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตนี้ซะส่วนใหญ่ มีความทุกข์ความ
เดือดร้อน บางท่านไม่เข้าใจ เพราะว่าเราอยู่มาก่อน ได้ประกาศแนวเขตทีหลัง ก็ทําให้พี่น้องประชาชนดู
เป็นผู้ต้องหา เวลานี้อุทยานทับลานก็เห็นมีการแก้ไข ที่จะให้พี่น้องประชาชนอยู่ร่วมกันได้คนละ 20 ไร ่
ป่าไม้ก็เช่นเดียวกัน จากทุกครั้งอยู่ในเขตแล้วผิดกฎหมายต้องจับกุม ตอนนี้ปรับปรุงแล้วว่าถ้าจะเอาพี่
น้องประชาชนเป็นผู้ต้องหา คงไม่เพียงพอที่จะดําเนินการได้ เพราะว่ามากไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ ด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับ ผมเองวันนี้อยากจะฝากถึงท่านผอ. โดยเฉพาะ
ท่านผอ.ธีระชัย สํานักช่าง ซึ่งท่านเป็นผู้ดูแลช่างทั้งหมด ทั้ง อบจ.มีกี่ท่านด้วยกัน อําเภอหนึ่งท่าน
รับผิดชอบกี่โครงการ คนหนึ่งจะให้รับผิดชอบกี่อําเภอและฝ่ายสํานักช่างกับหัวหน้าศูนย์ ที่อยู่ศูนย์
อําเภอนั้นไม่ประสานกัน เวลาได้งานไป ทํางานก็แปลกดีว่า ทําไมไม่ไปชี้แจงศูนย์ที่อยู่ตามอําเภอให้
เข้าใจ แล้วทํางานเสร็จแล้วค่อยเข้ามาชี้แจง กว่าจะรู้ได้ก็ทําถนนสายนั้นผิดจุดประสงค์ ผิดจุดที่ได้
กําหนดเอาไว้อย่างนี้ ก็มีหลายพื้นที่หลายอําเภอ นี้ก็ฝากท่านผอ.กองช่างนะครับ ก่อนทํางานนั้นอย่าง
น้อยก็ไปแจ้งให้กับพี่น้อง โดยเฉพาะส่วนท้องถิ่นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรือ อบต. แต่ละพื้นที่ 
โดยเฉพาะหัวหน้าศูนย์ที่เราตั้งเอาไว้นั้นเวลานี้ก็จะไม่ได้ทําอะไรในผลงาน เพราะว่ากองช่างตอนนี้ก็
ทํางานแยกคนละสัดส่วน ก็ฝากเอาไว้นะครับ แล้วกองช่างก็คงจะไปถึงกองแผน ซึ่งกองแผนเวลานี้ปี  




