
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 1 /2562 

วันพฤหัสบดีที ่22 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น.  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

ส านักการช่าง ต.มะเรงิ อ.เมืองนครราชสีมา จ. นครราชสีมา 
*************************** 

 
ผู้มาประชุม 

1. นายชุณห์  ศิริชัยคีรีโกศล  ประธานสภาอบจ.นม. 
2. นายชวาล  พัฒนกําชัย  รองประธานสภาอบจ.นม. คนที ่1 
3. นายนัฏฐชัยฐ ์ ธนกนกนนทณ ์  รองประธานสภาอบจ.นม. คนที ่2 
4. นางสาวจฑุาสัณห์ ตั้งตรีวีระกุล  เลขานุการสภา อบจ. 
5. นายประพจน ์ ธรรมประทีป  ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมาเขต 4  
6. นางสาวรัชฎา  ใจกล้า   ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมาเขต 5  
7. นายวีระวฒัน ์ มิตรสูงเนิน  ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมาเขต 7  
8. นายณัฏฐพชัร ์ อนิวัตกูลชัย  ส.อบจ.อ.ปากช่องเขต 1 
9. นายสมยศ  คุณเวียง   ส.อบจ.อ.ปากช่องเขต 3 
10. นายภาณ ุ  ยนต์สุข   ส.อบจ.อ.ปักธงชัยเขต 1 
11. นายธวฒัน ์  ศิริปริญญานนัต ์  ส.อบจ.อ.ด่านขุนทดเขต 2 
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. นายพชิัยศักดิ ์ ชัยศรี   ส.อบจ.อ.บัวใหญ่เขต 1 
18. นางสุพัตรา  มากเมือง   ส.อบจ.อ.ขามทะเลสอ 
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. ดร.ภูกิจ  พันธ์เกษม  ส.อบจ.อ.ปักธงชัยเขต 2 
2. นายชยุต  พงศ์ธนทรัพย ์  ส.อบจ.อ.ครบุรีเขต 1 
3. นางสาวรมย์ธีรา แปลนด ี   ส.อบจ.อ.เมืองยาง 
4. นายชาญชัย  ศรีวิพัฒน ์  ส.อบจ.อ.เทพารักษ์ 

 
ฝ่ายบริหาร 

1. ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์   สุวรรณฉวี  นายกอบจ.นม.     
2. นายประดิษฐ ์ กิ่งโก้   รองนายก อบจ.นม. 
3. นายวสิูตร  เจริญสันธิ ์  รองนายก อบจ.นม. 
4. นายนพล  วงษ์ประเสริฐ  ที่ปรึกษานายก อบจ.นม. 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1.  นางบุญสิตา  ขันธะวินะหุ  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
  2.  นางสาววิมลศรี  สกุลณมรรคา  ผู้อํานวยการสํานักการคลัง  
 3.  นายกริชต์จอมพล  ภูจอมจิตฆ์  ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 4.  นายตวงสิทธิ ์  อภิชัยบุคคล  หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจงัหวัด 

 5.  นางจิรยุทธ  อาสาเสน  ผู้อํานวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
6.  นายชัยเกียรต ิ เกษรบัวทอง  ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ  
7.    นายเจษปฐมพงศ ์ ธนเดชาพทิักษ ์  รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองสาธารณสุข 
8. นายนิธิโรจน ์  บุญญาวฒันานนัท์  ผู้อํานวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง 
9. นางณชิาสุธนี   นกนอก   (แทน) ผู้อาํนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
10. นายจรัญ  ช่างเกวียน  (แทน) ผู้อาํนวยการกองการเจ้าหน้าที่  
11. นางพิมพ์ฉว ี  อินทรประวัต ิ  นักวิชาการคลังชาํนาญการ 
12. นางประทปี   ถิ่นโคกสูง  นักบริหารงานทั่วไประดบัต้น 
13. นางนิภา  แขนรัมย์   หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและการพัฒนา 
14. นางสาวใจดาว จันทร์ทัน   หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 
15. นางวนิญา  ศรีอุทธา   หัวหน้าฝ่ายประชุมสภา 
16. นางสาวศุภรัตติยา เทียมทัด   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญการ 
17. นายภูริชช ์  พัจนสนุทร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
18. นางดาราวรรณ โฆษิตอัมพรวัฒน ์  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
19. นางพิฐชญาณ ์ รุจิรัตน์ธนชัย  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
20. นางสุวรรณ ี  อนันธศิริ   นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
21. นายศุภรัตน ์  คอนงูเหลือม  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
22. นางสาววีรวรรณ กลิ้งทะเล  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 

 23. นางสุพรรณ ี  ครุฑธะกะ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
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  24. นางมาลิน  จันทร์ศรีนวล  เจ้าพนักงานธุรการชาํนาญการ 
 25. นางภัคธมล  กูลฤทธานนท ์  เจ้าพนักงานธุรการชาํนาญการ 
 26. นายบรรลือ  แพงพงศ์   เจ้าพนักงานธุรการชาํนาญการ 
 27. นางสาวเสาวภา สังข์แก้ว   เจ้าพนักงานธุรการชาํนาญงาน 

28. นางวิชชุดา    อินทรมานวงศ ์  พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ 
29. นางสาวกชพร สมลือชาชัย  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
30. นายณฐภพ  ณ นครพนม  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 31. นางสาวอรอนงค์  หร่ายขุนทด  พนักงานจ้างทั่วไป 
32. นางสาวพัชรา   ไชยเพชร   ผู้ช่วยเจ้าหนา้ทีส่่งเสริมการท่องเที่ยว 
33. นางสาวอังศุมาริน   พรหมพันธ์ใจ  ผู้ช่วยนักวิชาการพัฒนาท่องเที่ยว 
34. นายกิติศักดิ์  ชายากร   พนักงานขับรถ 
35. นายธนโชต ิ  ชํานาญศร ี  พนักงานขับรถ 
36. นายฉัตรชัย  จะชาล ี   พนักงานขับรถ 
37. นายรัฐชัย  อรชร   เนชั่น TV 
38. นายประสิทธิ ์ คณะกรกิจ  อมรินทร์ TV 
39. นายเกษม  ชนาธินาถ  อมรินทร์ TV 
40. นางรัตนาภรณ์  ขอมเกาะ  บก.บห.สตรีธุรกิจ 
41. นางกิติวจ ี  จารุจิตร   บรรณาธิการบริหาร นสพ.อิสานวาไรตี้ 
42. นายอรรถสิทธิ์ วิชัยคํามาตย ์  บก.บห.นสพ.ทรัพย์อีสานโพสตน์ิวส์ 
43. นายวีรภัทร  จูฑะพงษ ์  นสพ.โคราชคนอีสาน 
44. นายปฏิพัทธ ์  สิริกิจเรืองยศ  นสพ.โคราชคนอีสาน 
45. นายศุภชัย  อรชร   ผู้สื่อข่าวช่อง 8 
46. นางสาวกรกฎ กมลาสน ์  นักศึกษาฝึกงาน/ โคราชไฮคลาส 
47. นายเกียรติศักดิ์ ปีกกลาง   TNN 34 
48. นายปวริศร์  บุญเรืองเศรษ  NEW 18 
49. นางสาวกัญศลักษณ ์ รุ่งสุขประเสริฐ  นสพ.โคราชไฮคลาส 
50. นายมานะ  แย้มจะบก  M.NEW 
51. นายไพฑูรย์  ดาบพิมาย  T.NEWS 
52. นายยงยุทธ  ภักดีธรรมคุณ  KCTV 
53. นายณฐกฤต  ตะถา   KCTV 
54. นายอนุสรณ ์  อชิโนปญุวัฒน ์  ผู้สื่อข่าวอมรินทร์ TV 
55. นางสาวขวัญชนก สุขคดี   IPM 
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 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 
เลขานุการสภาฯ  - เชิญประธานสภาฯ จุดเทียน ธปู บูชาพระรัตนตรัย และนําสมาชิกสวดมนต์    

  - เชิญประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้ึนทําหน้าที่ 
 - ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ. 2562 ด้วยในคราวประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562      
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้กําหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ. 2562 ภายในกําหนดเวลา 45 วัน ตั้งแต่วันพุธที่   
14 สิงหาคม 2562 – วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 ดังนั้นอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 22 และ
มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)  
พ.ศ. 2552 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2562 
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฏาคม 
พ.ศ. 2562 

ประธานสภาฯ - กราบเรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการ
ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุม ผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 ในวันนี้เป็นวันสําคัญวันหนึ่งของท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน 
จะได้ร่วมกันพิจารณาเร่ืองต่างๆ ผมหวังว่าการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 
ประจําปี พ.ศ. 2562 จะดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านสมาชิกจะ
ได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่น    
บัดนี้ได้เวลาอันสมควรผมขอเปิดการประชุมสภาฯ แห่งนี้ เพื่อดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
เรื่องที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศใช้แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 แก้ไข ครั้งที่ 4 

ประธานสภาฯ  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 แก้ไข ครั้งที่ 4 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงแจ้งให้ที่ประชุมแห่งนี้เพื่อทราบ และองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา จึงประกาศใช้แผนดังกล่าว เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานและควบคุมการ
ดําเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานต่อไป  

ที่ประชุม - ทราบ – 

 เรื่องที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
พ.ศ.2565) ฉบับทบทวน 

ประธานสภาฯ ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ฉบับ
ทบทวน เสร็จเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงแจ้งให้ที่ประชุมแห่งนี้เพื่อ
ทราบ และเป็นแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

 ที่ประชุม - ทราบ – 
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 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 
คร้ังที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 

ประธานสภาฯ เป็นวาระการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยวิสามัญ   
สมัยที่ 1 ครั้งที่1/2562 ขอเชิญสมาชิกที่มีความประสงค์จะแก้ไขครับ มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไข    
ไหมครับ ไม่มีนะครับ ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ ขณะนี้องค์ประชุมครบ 29 เสียง สมาชิกท่านใด
รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1         
ครั้งที่1/2562 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ขอยกมือขึ้นครับ รับรอง 25 เสียง สมาชิกท่านใด     
ไม่รับรอง –ไม่มี- สมาชิกท่านใดงดออกเสียง งดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภาฯ, รองประธานสภา 2 
ท่าน, และเลขานุการสภาฯ)  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ 1 คร้ังที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ด้วยมติรับรอง 25 เสียง ไม่รับรอง ไม่มี 
งดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภาฯ, รองประธานสภา 2 ท่าน, และเลขานุการสภาฯ)  

ระเบียบวาระที่ 3  ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ประธานสภาฯ เชิญฝ่ายบริหารแถลงครับ 
นายวิสูตร  เจริญสันธิ์ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หลักการ เพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ในการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง เหตุผล ด้วยได้
รับคําร้องจากส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ว่ามีความประสงค์ที่จะโอนเงนิ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อประโยชน์ในการบริหารเงินงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากเหตุผลดังนี้ 1.เพื่อให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์เครื่องมือเพียงพอต่อการปฏิบัติราชการ 2.เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ ทดแทนของเดิมที่ชํารุด         
3.เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับล่าสุด โดยมี
รายการโอนลด กองแผนและงบประมาณ จํานวน 3 รายการ จํานวนเงิน 132,100 ประกอบด้วย    
1.โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 94,200 บาท 2.ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนการดําเนินงาน ฉบับ
ประจําปี และฉบับแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 
25,900 บาท 3. โครงการฝึกอบรม/สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
จํานวน 12,000 บาท สํานักการคลัง จํานวน 2 รายการ จํานวนเงิน 49,000 บาท ประกอบด้วย  
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง 
จํานวนเงิน 32,000 บาท 2.เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือ ชนิด LED สี จํานวน      
1 เครื่อง จํานวนเงิน 17,000 บาท รวมทั้งสิ้น จํานวน 5 โครงการ งบประมาณ 181,100 บาท (หนึ่ง
แสนแปดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รายการโอนเพิ่ม (ตั้งราคาใหม่) กองแผนและงบประมาณ 
จํานวน 6 รายการ จํานวนเงิน 132,100 บาท ประกอบด้วย 1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 68,000 บาท          
2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง
มาจากโรงงาน OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จํานวน 4 ชุด เป็นเงิน 15,200 บาท 3. เครื่อง
สํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 5 เครื่องเป็นเงิน 12,500 บาท 4. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 2,600 บาท 5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ            
(L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 จํานวน 2 ชุดเป็นเงิน 12,000 บาท 6. เครื่องตัดหญ้าแบบ
ข้ออ่อน จํานวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 21,800 บาท สํานักการคลัง จํานวน 2 โครงการ จํานวนเงิน 
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 49,000 บาท ประกอบด้วย 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 34,000 บาท เหตุผล (เพื่อให้มีอุปกรณ์และเครื่องมือ
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ฉบับล่าสุด) 2. เครื่องพิมพ์ Mutifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 15,000 
บาท รวมทั้งสิ้น จํานวน 8 รายการ งบประมาณ 181,100 บาท (หนึ่งแสนแปดหม่ืนหนึ่งพันหนึ่งร้อย
บาทถ้วน) ระเบียบวิธีปฏิบัติ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ข้อ 32 ภายใต้ข้อบังคับ 39 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย 
เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจแล้ว ให้ประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศ
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ ภายในสิบห้าวัน จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา  

ประธานสภาฯ เชิญสมาชิกที่ประสงค์จะอภิปรายนะครับ ไม่มีนะครับ ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ ขณะนี้องค์ประชุม
ครบ 29 เสียง สมาชิกท่านใดอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ขอให้ยกมือขึ้นครับ อนุมัติ 25 เสียง ไม่อนุมัติ –ไม่มี- งดออกเสียง 4 เสียง 
(ประธานสภาฯ, รองประธานสภา 2 ท่าน, และเลขานุการสภาฯ)  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่ฝ่าย
บริหารเสนอ ด้วยมติอนุมัติ 25 เสียง ไม่อนุมัติ –ไม่มี- งดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภาฯ,     
รองประธานสภา 2 ท่าน, และเลขานุการสภาฯ)  

ระเบียบวาระที่ 4  ญัตติ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2562  

ประธานสภา ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลงครับ 
นายวิสูตร  เจริญสันธิ์ เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หลักการ เพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
เหตุผล ด้วยได้รับคําร้องจากสํานักการช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ว่ามีความ
จําเป็นต้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม. 12204) หนองหญ้าปล้อง - บ้าน
ด่านช้าง อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา (ข้อบัญญัติฯ ปี 2562 หน้า 618  ข้อ 48) งบประมาณ 
3,594,000 บาท (สามล้านห้าแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย เนื่องจากสํานักการช่างได้สํารวจตรวจสอบสถานที่ที่จะดําเนินการแล้วพบว่า องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้ดําเนินการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (งบบัญชี
จ่ายเงินสะสม ปี พ.ศ. 2561) ไปกอ่นแล้วนั้น ทําให้พื้นที่ดําเนินการทับซ้อนกันในบางส่วนกับโครงการ
ที่จะดําเนินการ จึงมีความจําเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย รายละเอียด
ปริมาณงาน ตําแหน่ง พิกัดการซ่อมสร้างใหม่ให้ตรงกับสภาพความเป็นจริงของพื้นที่ ดังนี้  ข้อความ
เดิม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้าง
ละ 1 เมตร ยาว 960 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 7,680 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจรตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด พิกัดจุดเริ่มต้น N 15.636143  ํ E 102.328830  ํ พิกัด
จุดสิ้นสุด N 15.634169  ํ E 102.320552  ํ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-
2564) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 44 ลําดับที่ 83 ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง 
ข้อความใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ช่วงที่ 1) ขนาดกว้าง       
6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตรยาว 565 เมตร (ช่วงที่ ๒) ขนาดกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้าง
ละ 1 เมตร ยาว 395 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 7,680 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด (ช่วงที่ ๑) พิกัดจุดเริ่มต้น N 15.635767  ํ              
E 102.325153  ํ พิกัดจุดสิ้นสุด N 15.634169  E 102.320552  ํ (ช่วงที่ ๒) พิกัดจุดเริ่มต้น   
N 15.634329  ํ  E 102.303479  ํ  พิกัดจุดสิ้นสุด N 15.633950  ํ  E 102.299797  ํ เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
เล่มที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หน้า ๘๙๕ ลําดับที่ ๘๓ ตั้งงบประมาณไว้ที่
สํานักการช่าง ส่วนรายละเอียดอื่นเป็นไปตามเดิม ระเบียบวิธีปฏิบัติ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓)   
พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ  
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอํานาจอนุมัติสภาท้องถิ่น ข้อ ๓๒ ภายใต้ข้อบังคับ    
ข้อ ๓๙ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประมาณการรายรับและ
งบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจแล้ว ให้ประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ 
แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ ภายในสิบห้าวัน จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกที่มีความประสงค์ที่จะอภิปรายครับ -ไม่มีนะครับ- ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 
ขณะนี้องค์ประชุมครบ 29 เสียง สมาชิกท่านใดอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ขอให้ยกมือขึ้นครับ อนุมัติ 25 เสียง ท่านใด
ไม่อนุมัติ –ไม่มี- ท่านใดงดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภาฯ, รองประธานสภา 2 ท่าน, และ
เลขานุการสภาฯ)  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2562 ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอด้วยมติอนุมัติ  25 เสียง ไม่อนุมัติ  –ไม่มี- งดออกเสียง         
4 เสียง (ประธานสภาฯ, รองประธานสภา 2 ท่าน, และเลขานุการสภาฯ)  

 
ระเบียบวาระที่ 5  ญัตติขอความเห็นชอบสมัครเข้าร่วมสนองพระราชด าริ  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช                          

อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.) 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลงครับ 
 นายประดิษฐ์  กิ่งโก้ เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดนครราชสีมา และผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  หลักการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา       
มีความประสงค์จะสมัครเข้าร่วมสนองพระราชดําริ  ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) ซึ่งจะต้องดําเนินการสํารวจและจัดทําฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อที่จะรักษาและอนุรักษ์
ทรัพยากรท้องถิ่น ให้เป็นมรดกธรรมชาติสืบไป  ซึ่งจังหวัดนครราชสีมา มีเป้าหมายให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ครบทุกแห่งภายใน ปี 2562 เหตุผล เนื่องจากการสมัครเข้าร่วม
สนองพระราชดําริตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็นพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงจะสามารถเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้  โดยการอนุรักษ์



 

๘ 

 พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ภายใต้กรอบ การดําเนินงาน 3 ฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากร
ชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา และกิจกรรม 8 กิจกรรม ประกอบด้วย 1.กิจกรรมปกปัก
ทรัพยากร 2.กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 3.กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 4.กิจกรรมอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ทรัพยากร 5.กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 6.กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร       
7.กิจกรรมสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 8.กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร    
โดยการสมัครเข้าร่วมสนองพระราชดําริ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครรราชสีมา  ต้องให้ความเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์ ดังนั้น เพื่อสนองปณิธานของ
พระองค์ท่าน และเป็นการให้ความสําคัญในเรื่องการคุ้มครองและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรตลอดทั้ง
ความหลากหลายทางชีวภาพ ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างยั่งยืนสืบไป  พร้อมทั้งตรงตามวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายของจังหวัดนครราชสีมา  จึงขอเสนอเป็นญัตติเพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกฯ ที่ความประสงค์จะอภิปรายครับ  เชิญท่านสมพรครับ 
นายสมพร  จินตนามณีรัตน์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  คณะฝ่ายบริหาร และเพื่อนสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมนาย

สมพร  จินตนามณีรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอโนนสูง เขต 2     
ด้วยความเคารพครับท่านประธานฯ  ขออนุญาตหารือท่านประธานฯ  ก่อนที่จะยกมือรับรองข้อ เสนอ
ญัตติครั้งนี้  ต้องขออนุญาตเพื่อนสมาชิกฯ ผ่านท่านประธานฯ ว่าในบันทึกการประชุมจะมีรายชื่อ
หน่วยงานสมัครสมาชิกฯ ฐานทรัพยากรท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 20 แห่ง และในนี้เองฝาก
ท่านประธานฯ ไปยังฝ่ายบริหารและเพื่อนสมาชิกฯ ด้วยว่า มีบางอําเภอ มีบางหน่วยงานที่ เอกสารไม่
สมบูรณ์และมติที่ประชุมไม่เป็นเอกฉันท์ ตรงนี้หารือท่านประธานฯ ว่าขอความกรุณาว่าเวลาท่าน
ประธานฯ ได้ยกมือขอใช้คําว่าสภาแห่งนี้อนุมัติญัตตินี้เป็นเอกฉันท์ด้วย ด้วยความเคารพครับ ขอบคุณครับ  

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายเพิ่มอีกหรือไม่ครับ  ไม่มีนะครับ ขณะนี้องค์ประชุม 29 เสียง   
ผมจะขอมตินะครับ  สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบสมัครเข้าร่วมสนองพระราชดําริ โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอโปรดยกมือครับ  เห็นชอบ 29 เสียง ท่านใด      
ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี- ท่านใดงดออกเสียง –ไม่มี- 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบสมัครเข้าร่วมสนองพระราชด าริ  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช                
อันเนื่องมาจาก พระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ 

 
ระเบียบวาระที่ 6  กระทู้ถามทั่วไป  จ านวน 2 ราย  ดังนี้ 
  1. นายสมพร จินตนามณีรัตน์ ส.อบจ.อ.โนนสูง เขต 2 
  2. นายชยุต พงศ์ธนทรัพย์ ส.อบจ.อ.ครบุรี เขต 1 
ประธานสภาฯ มีผู้ยื่นกระทู้ถามจํานวน 2 ท่าน ท่านแรก ขอเชิญท่านสมพร จินตนามณีรัตน์ จากอําเภอโนนสูง เขต 2 ครับ 
นายสมพร  จินตนามณีรัตน์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  คณะฝ่ายบริหารและเพื่อนสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  

กระผมสมพร  จินตนามณีรัตน์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  อําเภอโนนสูง    



 

๙ 

 เขต 2 ก่อนอื่นผมต้องกราบขอบพระคุณท่านประธานฯ ที่ได้ให้ความกรุณาได้บรรจุข้อเสนอกระทู้ถามต่อ
สภาแห่งนี้ เพื่อให้ทางฝ่ายบริหารได้ชี้แจงโดยมีสาระสําคัญ 3 ประเด็นใน 1 กระทู้ ดังต่อไปนี้ กระทู้ถาม
ในวันนี้ต้องกราบเรียนว่าจะเกิดประโยชน์กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมามากทีเดียว เพราะ
กระทู้ใน 3 ประเด็นเหล่านี้ จะเกิดประโยชน์ในเรื่องของถนน ที่เรียกว่าถนนถ่ายโอน อบจ.มาทั้งหมด   
ทั้งจังหวัด และเป็นปัญหาที่เพื่อนสมาชิกฯ เวลาที่ลงพื้นที่ได้รับคําร้องขอเหลือเกินถึงเรื่องของความ
ลําบาก และวันนี้กระทู้นี้ผมขออนุญาตที่จะได้อ่านในประเด็นที่ 1 ปัจจุบันนี้ถนนที่ อบจ.ถ่ายโอนมา
รับผิดชอบจํานวนทั้งจังหวัดก่ีเส้นทาง ถนนสุดท้ายมีหมายเลขกํากับหมด มีถนนหมายเลขอะไรบ้าง และ
อยู่ที่อําเภอใดบ้าง ในแต่ละอําเภอในถนนแต่ละสายมีระยะทางยาวกี่กิโลเมตร หรือความยาวเท่าไหร่     
นี่คือประเด็นที่ 1 ที่ขอเสนอกระทู้ถามผ่านท่านประธานฯ ไปยังฝ่ายบริหารด้วยความเคารพ เพราะเพื่อน
สมาชิกฯ หลายคนไม่ทราบจริง ๆ และพี่น้องประชาชนผมทราบว่าเท่าที่สอบถามก็ไม่ทราบจริง ๆ วันนี้
ขออนุญาตท่านประธานฯ ผ่านไปยังฝ่ายบริหารว่าขอคําชี้แจงพร้อมทั้งเอกสารด้วย ประเด็นที่ 2 ถนนที่
ถ่ายโอนมาอยู่ในความดูแลของ อบจ.แล้ว เท่าที่ทราบเบื้องต้นมีจํานวน 100 กว่าเส้นทาง แต่ไม่ทราบว่า
ในแต่ละอําเภอมีอยู่ในอําเภอไหนบ้าง ในการแก้ไขปัญหาจริง ๆ เราก็อยากจะมีส่วนร่วมในฐานะฝ่ายนิติ
บัญญัติ ในการที่จะดําเนินการกระบวนการ ถ้าเผื่อว่ามีการร้องขอจากพี่น้องประชาชนว่า อบจ.เกินกว่า
ศักยภาพจริง ๆ คือไม่มีงบประมาณในการดูแล ผู้ที่เดือดร้อนที่สุดก็คือพี่น้องประชาชนในเขตจังหวัด
นครราชสีมาในปัจจุบัน จะด้วยเร่ืองงบประมาณหรืออะไรก็แล้วแต่ ซึ่งเราก็เห็นใจสภาแห่งนี้ก็เห็นใจฝ่าย
บริหารเหมือนกัน ด้วยงบประมาณแต่ละปีน้อยนิด ดูแลถนนหนทางประมาณปีละ 200 ล้าน  เฉพาะ
บํารุงรักษาก็ไม่พอแล้ว  ในการนี้ถ้าเผื่อว่ามีกระบวนการถ่ายโอนในกระบวนการที่ 2 ถามว่าถ้า อบจ.
1,500 กว่ากิโลเมตร จะถ่ายโอนให้กับส่วนที่ดูแลอื่น ๆ เช่น กรมทางหลวง หรือทางหลวงชนบท  จะมี
วิธีหรือกระบวนการอย่างไร เช่น อบจ.แจ้งความจํานง หรืออะไรผมก็ไม่ทราบ เพื่อนสมาชิกฯ เหล่านี้ก็ไม่
ทราบ และต้องกราบเรียนท่านประธานฯ ด้วยความเคารพว่าเรื่องนี้ขออนุญาตที่จะได้รับคําชี้แจงที่เป็น
เอกสารเพราะในข้อที่ 102 แห่งข้อบังคับการประชุมสภาฯ  เมื่อประธานสภาฯ ได้รับทราบข้อสอบถาม
ของสมาชิกสภาฯ ตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 ให้จัดส่ง
ข้อสอบถามไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด คําตอบเหล่านี้ถ้าเราบันทึกการประชุมเสร็จเรียบร้อย เราจะ
สามารถทราบว่ากระบวนการที่จะถ่ายโอนถนน 1,500 กว่ากิโลเมตร เราจะถ่ายโอนไปทางหลวงชนบท 
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน จะมีกระบวนการอย่างไรในประเด็นที่ 2 ที่จะถ่าย
โอน สภาฯแห่งนี้อยากจะทราบจริง ๆ และอยากจะใช้คําตอบเหล่านี้เพื่อหารือในการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับ
เร่ืองของถนนหนทางขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจริง ๆ นี่คือสาระสําคัญที่ผมขอยื่นกระทู้ถาม ในส่วน
ของประเด็นที่  3 ก็จะเป็นองค์ประกอบที่สอบถามว่าในประเด็นที่  3 ในกระทู้นี้ก็คือปัจจุบันนี้
เครื่องจักรกลของ อบจ.ที่ใช้การได้จริง เช่น รถเกรดเดอร์ รถบดอัด  รถน้ํา  มีกี่ชุด และสามารถ
ดําเนินการได้จริงกี่ชุด เพราะด้วยความเป็นห่วงเป็นใย เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ได้รับความกรุณาจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้ดําเนินการไปแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องทางเชื่อมจากบ้านหนอง
กระโดนเข้าสู่ตําบลด่านคล้า ตรงนั้นลําบากจริง ๆ และได้มีโอกาสไปให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวหลายช่อง
ทีเดียวที่เขาไปดูแลตรงนั้น เขาบอกเขารอมาเป็น 10 ปี ๆ จริง ๆ ครับ เพราะทางถนนกระโดนเส้นนี้
ตั้งแต่เริ่มทําคร้ังแรกผมจําได้ว่าผมมาเป็น สจ.อยู่ประมาณ 10 กว่าปี เพิ่งไปลาดยางเส้นนั้น  และวันนี้ก็
ได้รับการแก้ไขเป็นเกรดบดอัดเพื่อให้เรียบเฉย ๆ ในประเด็นที่ 3 อยากทราบว่า  ปัจจุบันเครื่องจักรกล
ของ อบจ.ที่ใช้การได้จริง เช่น รถเกรดเดอร์ รถบดอัด รถน้ํา มีกี่ชุด และสามารถดําเนินการได้จริงกี่ชุด 



 

๑๐ 

 ขอสรุปสาระสําคัญในการยื่นกระทู้ครั้งนี้ใน 3 ประเด็น 1.ปัจจุบันถนนที่ อบจ.ถ่ายโอนมารับผิดชอบมี
จํานวนกี่เส้นทาง มีหมายเลขอะไรบ้าง อยู่อําเภอใดบ้าง จํานวนระยะทางกี่กิโลเมตร ขอเป็นเอกสาร
ประกอบด้วย  ประเด็นที่ 2 กระบวนการถ่ายโอนกลับคืนให้หน่วยงานอื่น เช่น กรมทางหลวง หรือทาง
หลวงชนบทมีวิธีการดําเนินการอย่างไร ในการดําเนินการกี่ขั้นตอน ขอเอกสารประกอบลําดับขั้นตอน
ด้วย ประเด็นที่ 3 ปัจจุบันเครื่องจักรกล อบจ.ที่ใช้การได้จริง เช่น รถเกรดเดอร์ รถบดอัด รถน้ํา มีกี่ชุดที่
สามารถดําเนินการได้ในขณะนี้ ขอกราบขอบพระคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกฯ ครับ 
ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ฯ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ  ก่อนอื่นดิฉันต้องขอขอบคุณผ่านทางท่าน

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่าน สจ.อําเภอโนนสูง ที่ได้ตั้งกระทู้ถามมา ข้อแรก ปัจจุบันถนนที่ อบจ.ถ่ายโอน
มารับผิดชอบโอนมาตั้งแต่ป ี2546 ดิฉันก็ไม่ทราบว่าทางคณะท่าน สจ.ท่านทราบหรือไม่ว่าเรารับโอนมา
ตั้งแต่ปี 2546 ไม่ใช่โอนมาเมื่อปีที่แล้ว หรือสองปีที่แล้ว ส่วนถนนที่การถ่ายโอนมานั้น มีทั้งหมด 199 สายทาง 
เป็นจํานวน 1,226.974 กิโลเมตร อบจ.ไม่มีถนนถ่ายโอนอยู่ที่อําเภอลําทะเมนชัย หมายเลขเส้นทาง
ตามที่ผ่านทางท่านประธานสภาฯ ตามที่ท่าน สจ.สมพร ขอมา  ดิฉันมีเอกสารให้ฝากผ่านเลขาฯ       
ผ่านประธานสภาฯ นําไปมอบให้กับ สจ.คะ  อันนี้ดิฉันยังไม่ส่งเป็นทางการ ขอให้ส่งในที่ประชุมก่อน 
แล้วเดี๋ยวจะส่งเป็นลายลักษณ์อักษรไปให้ ข้าราชการขอเวลาในการรวบรวม ขอผ่านทางเลขาฯ        
ผ่านประธานสภาฯ ไปที่ท่าน สจ. ส่วนข้อที่ 2 การถ่ายโอนกลับคืนให้หน่วยงานอื่น เช่น คืนกรมทาง
หลวง หรือคืนทางหลวงชนบทนั้น ถามว่าคืนได้ไม๊ ดิฉันไม่ทราบ แต่มีบาง อบต.ได้ทําหนังสือมาถึงจังหวัด 
ๆ หนึ่ง เดี๋ยวดิฉันจะส่งเอกสารผ่านทางท่านประธานฯ ไปให้ท่าน สจ. ที่ท่านถามเมื่อสักครู่ ถามว่าคืนได้
ไม๊ดิฉันไม่ทราบว่าคืนได้ไม๊ แต่ถ้า อบต.หรือท้องถิ่นไหน ๆ ต้องการจะคืน ก็ให้ทําเรื่องมาที่ อบจ.แล้ว 
อบจ.จะรวบรวมส่งไปที่กระจายอํานาจ และกระจายอํานาจจะมีการประชุมเม่ือไหร่ดิฉันไม่ทราบ และมติ
ของเขาจะว่าอย่างไรดิฉันก็ไม่ทราบ ถ่ายโอนคืนได้หรือไม่ดิฉันก็ไม่ทราบ เพราะไม่ใช่อํานาจหน้าที่ของ 
อบจ. เป็นอํานาจหน้าที่คนที่เหนือกว่าคือกระจายอํานาจที่ขึ้นตรงกับสํานักนายกฯ แล้วในเรื่องที่ตัวอย่าง
ที่ อบต.นั้น ๆ ท้องถิ่นนั้น ๆ ได้ทําเรื่องไปที่กระจายอํานาจนั้น สําเร็จเสร็จสิ้นหรือยังดิฉันกําลังตามอยู่ 
กําลังหาเอกสารมาเพิ่มเติม แล้วจะฝากเอกสารผ่านไปทางท่านประธานสภาฯ และให้ท่าน สจ. แต่ใน
เร่ืองของการส่งเป็นทางการเดี๋ยวดิฉันจะทําส่งให้ท่านเป็นลายลักษณ์อักษร ถามว่า อบจ. อยากจะคืนไม๊ 
อยากคะ เพราะท่านคะ 1,200 กิโลนี่เยอะ ไม่ว่าจะเป็นกรมทางหลวงหรือทางหลวงชนบทแต่ตอนนี้
ถนนของเราเองตอนนี้ก็มาทําซ้ําซ้อนกันอยู่อย่างนั้น บางพื้นที่กลายเป็นทางหลวงมาทํา ทางหลวงชนบท
เข้ามาทํา โดยที่เราตั้งข้อบัญญัติไว้ก็มี ก็ต้องมาปรับเปลี่ยนกันใหม่อีก สิ่งนี้ดิฉันเข้าใจถึงความเดือดร้อน
และความซ้ําซ้อน เพราะเราไม่ได้วางแผนร่วมกันกับหน่วยงานอื่น ข้อที่ 3 ปัจจุบัน เครื่องจักรกลของ 
อบจ.ที่ใช้การได้จริงเรามีทั้งหมด 4 ชุด แต่ตอนนี้มีอยู่ชุดหนึ่งที่รถเกรดเสียกําลังซ่อมอยู่ เครื่องจักร
ตอนนี้ 4 ชุด อยู่ที่อําเภอขามสะแกแสง 1 ชุด อยู่ที่อําเภอบัวใหญ่ 1 ชุด อยู่ที่ อําเภอเมืองของเทศบาล
บ้านโพธิ์ขอไป และบวกค่าน้ํามันได้มีค่าน้ํามันให้เราด้วย และอีกชุดหนึ่งอยู่ที่ อบต.สีสุก อําเภอจักราช  
และมีรอคิวอีกเยอะมาก ดิฉันต้องกําหนดว่าอําเภอหนึ่งคงใช้ไม่เกิน 5 วัน ตรงนี้ต้องขอความกรุณาด้วย 
จะมาบอกว่าขอเพิ่ม ๆ จะขอเพิ่มไปเรื่อย ๆ แล้วอําเภออื่นก็เดือดร้อนเหมือนกัน ต้องเข้าใจด้วย ตอนนี้
อยู่อําเภอขามสะแกแสง ก็มีทั้งรถขุดเจาะน้ําบ่อบาดาล รถเกรด รถบด รถน้ําอยู่ที่นั่น ดิฉันก็ตอบท่าน
ประธานฯ ทั้ง 3 ข้อแล้ว และสําหรับเอกสารดิฉันจะลงนามและส่งตามระบบราชการให้ท่านอีกครั้งหนึ่ง  
ขอบคุณคะ 



 

๑๑ 

  
ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ครับ ผมต้องขอบคุณท่านสมพร  จินตนามณีรัตน์ ที่ได้ตั้งกระทู้ถามเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลาย

คนอยากทราบ และฝ่ายสภาฯ มีความคิดเห็นว่าในการที่จะถามเกี่ยวกับที่พี่น้องประชาชนมีความ
เดือดร้อน เช่น แหล่งน้ํา ที่สําคัญเวลานี้หนอนลงไร่ข้าวโพด ราคาพืชไร่เกษตรกรจริง ๆ ผมว่าท่านถาม
ขึ้นมาก็น่าจะเป็นผลดี เราจะได้ทราบกันโดยเฉพาะที่ท่านนายกฯ ได้แจ้งนั้น ผมเรียนว่าผมเองก็ถามไปที่
กรมทางหลวงชนบทเขาบอกอยากรู้ให้ไปถามนายกฯ ผมก็ไม่รู้จะตอบอย่างไร หมายถึงนายกรัฐมนตรี
ท่านบอกอย่างนั้น เพราะในการกระจายอํานาจยังไม่สามารถที่จะมีหลักเกณฑ์ที่จะเอากลับคืนได้      
ท่านนายกฯ ก็ชี้แจงแล้ว  ขอเชิญท่านสมพร ครับ 

นายสมพร จินตนามณีรัตน์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  คณะฝ่ายบริหารและเพื่อนสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
กระผมสมพร จินตนามณีรัตน์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอโนนสูง เขต 2 
วันนี้ต้องกราบขอบพระคุณทางฝ่ายบริหารที่ได้ตอบกระทู้ถามอย่างครบถ้วน  สมบูรณ์  ขอหารือท่าน
ประธานฯ ว่าหลังจากที่ทางฝ่ายบริหารได้ทําหนังสือฉบับสมบูรณ์ที่ชี้แจงให้กับท่านประธานฯ เพื่อผ่าน
มายังผมแล้ว ขออนุญาตหารือท่านประธานฯ ว่ากรุณาช่วยสําเนาทั้ งหมด 33 ชุด เพราะ สจ.ทั้งหมด
เหลือ 33 ท่าน เพื่อที่จะได้ทราบข้อมูลไปพร้อมกันด้วย ขอบพระคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอมอบให้เลขาฯ ได้ถ่ายเอกสาร เป็น 35 ชุด เผื่อกันตกหล่นหายครับ  
ที่ประชุม  - ทราบ - 
 
ประธานสภาฯ ในวาระต่อไปขอมอบให้รองฯ นัฏฐชัยฐ์  ปฏิบัติหน้าที่แทนครับ 
 
ระเบียบวาระที่ 7  ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเสนอร่างงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
นายนัฏฐชัยฐ์ ธนกนกนนทณ์ ต่อไปเข้าสู่วาระที่ 7 ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเสนอร่างงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ      
ทําหน้าที่ประธานสภาฯ     พ.ศ. 2563 เชิญฝ่ายบริหารแถลงครับ 
นายประดิษฐ์  กิ่งโก้ เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดนครราชสีมา และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หลักการ  เพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา  ในการขออนุมัติขยายระยะเวลาเสนอร่างงบประมาณรายจ่าย  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  เหตุผล เนื่องด้วยองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่รับผิดชอบขนาดใหญ่ ประกอบกับปัญหาและความต้องการของประชาชน
มีเป็นจํานวนมาก และมีความหลากหลาย ทําให้มีปริมาณโครงการมีจํานวนมาก การเสนอโครงการต้อง
ดําเนินการสํารวจเพื่อความถูกต้องและแม่นยํา และเป็นไปตามลําดับและขั้นตอนของกฎหมาย 
ครอบคลุม และสอดคล้องกับความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน จึงต้องใช้ระยะเวลาในการ
รวบรวมและวิเคราะห์งาน  ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กําหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดทําร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปีจากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์ปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ระบบ E-LAAS) ซึ่งการลงระบบต้องเป็นไปตามรูปแบบที่กําหนดไว้  จึงเป็นเหตุให้การรวบรวม
ข้อมูลล่าช้า มิอาจเร่งรัดให้แล้วเสร็จทันเวลาได้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 
23 กําหนดไว้ว่าให้เจ้าหน้าที่งบประมาณทําการพิจารณา ตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณใน
ชั้นต้น แล้วให้เสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น  เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงิน



 

๑๒ 

 งบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจําปีแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดทําเป็นร่าง
งบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง  เพื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้นําเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม ข้อ 24 วรรคหนึ่ง ในกรณีที่คณะผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาแล้ว
เห็นว่า ไม่สามารถที่จะนําร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปีเสนอต่อสภาท้องถิ่นได้ทันภายในระยะเวลาที่
กําหนดไว้ ให้เสนอขออนุมัติต่อสภาท้องถิ่นแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ  จากเหตุผลดังกล่าว  
เป็นเหตุให้การจัดทําร่างงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา  ไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด  เพื่อประโยชน์ของทางราชการ  
อาศัยอํานาจตามความนัยข้อ 24 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ววิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา  จึงขออนุมัติขยายระยะเวลาการเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ออกไปอีก 46 วัน นับแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 

  2562 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
นายนัฏฐชัยฐ์ ธนกนกนนทณ์ เชญิท่านสมาชิกฯ ที่มีความประสงค์จะอภิปราย เชิญทา่นสจ.โกวทิย์ครับ 
ทําหน้าที่ประธานสภาฯ      
นายโกวิทย์  เลาวัณย์ศิริ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติครับ กระผมนายโกวิทย์  เลาวัณย์ศิริ  

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอําเภอบ้านเหลื่อม  เป็นวาระการขยายการ
จัดทํางบประมาณประจําปี 2563 จริง ๆ ไม่ได้ติดใจอะไรเพราะดูตามเอกสารแม้แต่ห้วงเวลาที่ท่าน
เสนอมาที่กองกิจฯ ที่ได้เคยติงท่านเลขาฯ  บอกไปดูห้วงเวลาให้ดี ๆ เพราะเราเพิ่งไปรับรู้รับทราบในเร่ือง
ของกฎหมายมาแล้ว ก็ไม่อยากให้สภาฯ ปฏิบัติผิด เพราะตามกฎหมายทางฝ่ายผู้บริหารต้องนําเสนอร่าง
สู่สภาฯ 15 สิงหาคม แต่ผมไปดูหนังสือแล้วก็ไม่ผิด  ตั้งแต่ออกจากผู้บริหาร 9 สิงหาคม มาถึง        
กองกิจการสภาฯ 14 สิงหาคม แต่สงสัยอยู่นิดเดียวท่านประธานสภาฯ ไม่ลงเลขรับที่ใต้ลายเซ็นของท่าน 
ท่านอาจจะเซ็นรับวันที่ 16 สิงหาคม ก็อาจจะเป็นได้  ก็ไม่เป็นไรครับ  คงจะถูกต้องนั่นแหละ นี่ก็แค่ติง 
ท่านประธานฯ ที่เคารพครับ ท่าน สจ.ครับ วันนี้ถือว่าทางผู้บริหารได้เสนอร่างงบปี 63 จริงๆ ตั้ง 46 วัน 
นานเกินไปครับท่านประธานฯ ครับ แต่ส่วนตัวและท่าน สจ.หลายท่าน ท่านไม่ได้ติดใจหรอกครับ คงต่อ
ให้ท่านขยายแน่นอน  แต่อย่างไรก็ฝากท่านนิดหนึ่งถ้า 15 วันเสร็จมาเลย นําร่างเข้าสู่สภาฯ เลย เราจะ
ได้พิจารณากัน อย่าลืมนะครับว่างบปี 60 61 62 ตกค้าง เพราะห้วงเวลาเรามีน้อย กว่าจะอนุมัติ 30 
กว่าจะส่งไปให้ผู้ว่าฯ และถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ข้ันตอนก็เสียเวลาไปอีก เดือน สองเดือน กว่าจะมา
เริ่มทําเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพราะฉะนั้นถ้าทําทันเสร็จภายใน 15 วัน 20 วัน ท่านก็นําร่างเข้าสู่
สภาฯ ผมเชื่อว่าพี่น้องสมาชิกสภาฯ พร้อมที่จะให้การสนับสนุนท่าน เพราะความแตกแยกฝ่ายสภาฯ กับ
ฝ่ายผู้บริหารไม่ได้เกิดประโยชน์ คนที่เสียหายคือพี่น้องประชาชน แทนที่จะได้รับงบประมาณไปดูแลใน
พื้นที่ได้รวดเร็ว นั่นเป็นสิ่งที่มุ่งหวังว่าท่านนายกฯ จะได้นําร่างปี 63 เข้าสู่สภาฯ ได้รวดเร็ว เพื่อจะได้
ดําเนินการต่อไป  ขอบคุณครับ 

นายนัฏฐชัยฐ ์ ธนกนกนนทณ์ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ท่าน สจ.โกวิทย์ ได้อภิปรายเปน็การซักซ้อมทาํความ   
ทําหน้าที่ประธานสภาฯ     เข้าใจทําหน้าที่ประธานสภาฯ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดก็ถือว่าเป็นความประสงค์ดี ทางฝ่ายบริหารจะ      
    ชี้แจงอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เชิญท่านสมพรครับ 
นายสมพร  จินตนามณีรัตน์  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  คณะฝ่ายบริหารและเพื่อนสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  

กระผมสมพร  จินตนามณีรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอโนนสูง เขต 2 



 

๑๓ 

 เนื่องจากวันนี้กฎหมายเปลี่ยนแปลงเหลือเกิน เนื่ องจากอบรมหลายครั้งแล้ว จากหลายอาจารย์         
การขยายเวลาเมื่อสักครู่มีข้อถกเถียงกันว่าถ้าเผื่อว่าวันนี้เราอนุมัติให้ขยายเวลาไปอีก 46 วัน ถึงวันที่ 
16 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ถามว่ามันผิดการประชุมหรือเปล่า เราขยายได้หรือ
เปล่าครับ 46 วัน เมื่อสักครู่เพื่อนสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ  ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านโกวิทย์  ก็บอกว่าคง
จะไม่เป็นไร ผมบอกว่าไม่ได้ ต้องชี้ชัดลงไปเลย ก่อนจะลงมติ ภายใน 45 วัน ตรงนี้ผมก็มาเปิดดู ว่าวิธี
พิจารณาหรือว่าการขยายข้อเสนอญัตตินั้นสามารถจะขยายได้กี่คร้ัง ครั้งละกี่วัน ตามปกติที่ปฏับัติกันขอ
ขยายไป 15 วัน และถ้าไม่ทันก็เพิ่มอีก 15 วัน แต่ตอนนี้อย่างที่กราบเรียนว่าเมื่อสักครู่มีข้อหารือว่าไม่
อยากจะยกมือให้แบบผิด ๆ ขออนุญาตท่านประธานหารือนิดหนึ่งกับทางฝ่ายบริหารหรือทางข้าราชการ 
หรือท่านปลัดก็ได้ว่าไม่ผิดแน่นะครับ ก่อนที่จะยกมือขอบคุณครับ 

นายนัฏฐชัยฐ์ ธนกนกนนทณ์ ขอเชิญทางฝา่ยบริหารชี้แจงครับ 
ทําหน้าที่ประธานสภาฯ 
ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ฯ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ดิฉันได้ดูระเบียบเรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วได้ทํา

หนังสือขยายเวลาให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเรียบร้อยแล้วก็ยืนยันว่าได้ทําตามระเบียบแล้วค่ะ 
นายนัฏฐชัยฐ์ ธนกนกนนทณ์ ทางฝา่ยบริหารก็ไดช้ี้แจงให้ท่านสมาชิกฯ ได้รบัทราบว่าถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะครับ ถือว่าเป็นความ 
ทําหน้าที่ประธานสภาฯ ประสงค์ดีของสภาฯ แห่งนี้ ที่กลัวจะทํางานกันแบบไม่รอบคอบและจะผิดระเบียบ สมาชิกฯ ท่านใดมี

ความประสงค์จะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ไม่มีนะครับ  ผมจะขอมตินะครับ  ขณะนี้องค์ประชุมครบ 29 
เสียง  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ขยายเวลาเสนอร่างงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 ตามที่ฝา่ยบริหารเสนอ  โปรดยกมือครับ  อนุมัติ 27 เสียง  ท่านใดไม่อนุมตัิ –ไม่มี- ท่านใดงดออกเสียง 
งดออกเสียง 2 เสียง (นายนัฎฐชัยฐ์  ธนกนกนนทณ์ รองประธานสภาฯ คนที ่ 1 และ น.ส.จุฑาสัณห ์   
ตั้งตรีวีระกุล เลขานุการสภาฯ) 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติขยายเวลาเสนอร่างงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ด้วยมติอนุมัติ 27 เสียง  ไม่อนุมัติ – ไม่มี -  งดออกเสียง  2 เสียง       
(1.นายนัฏฐชัยฐ์ ธนกนกนนทณ์ รองประธานสภาฯ คนที่ 1 และ 2. นางสาวจุฑาสัณห์ ตั้งตรีวีระกุล 
เลขานุการสภาฯ)  

 
ระเบียบวาระที่ 8  ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลงครับ  
นายวิสูตร  เจริญสันธิ์ เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา  และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  หลักการ  เพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา  ในการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ไปตั้งจ่ายในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เหตุผล  ด้วยได้
รับคําร้องจากสํานักการช่าง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ว่ามีคามประสงค์ที่จะโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เนื่องจากตั้งงบประมาณผิดหมวดไม่สามารถ
เบิกจ่ายงบประมาณได้  เพื่อประโยชน์ในการบริหารเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา  โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาลําน้ํากับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียงเพื่อประโยชน์และ
ความสุขของประชาชนจังหวัดนครราชสีมา มีรายละเอียดบางรายการอยู่ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ซึ่งไม่สามารถเบิกจ่ายในหมวดค่าใช้สอยได้ จําเป็นต้องแก้ไขใหม่ ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยมี  



 

๑๔ 

 รายการโอนลด สํานักการช่าง จํานวน 1 รายการ จํานวนเงิน 2,248,610 บาท ประกอบด้วย         
1.โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาลําน้ํากับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียงเพื่อประโยชน์และความสุขของ
ประชาชนจังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งสิ้นจํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 2,248,610 บาท (สองล้าน
สองแสนสี่หมื่นแปดพันหกร้อยสิบบาทถ้วน) รายการโอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่) สํานักการช่าง จํานวน    
4 รายการ จํานวนเงิน 2,248,610 บาท ประกอบด้วย 1.จัดซื้อวัสดุขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว จํานวน 2 บ่อ จํานวน 121,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)    
2.ก่อสร้างและติดตั้งเคร่ืองสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์ จํานวน 2 ชุด จํานวน 202,000 บาท (สองแสน
สองพันบาทถ้วน) 3.ก่อสร้างและติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จํานวน 25 ต้น จํานวน 
1,313,610 บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยสิบบาทถ้วน) 4. ก่อสร้างคันดินหินรอบ
หนองมโนรมย์ ยาว 1,600 เมตร จํานวน 612,000 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)        
รวมทั้งสิ้น จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 2,248,610 บาท (สองล้านสองแสนสี่หมื่นแปดพันหกร้อย
สิบบาทถ้วน) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน  ข้อ 32 ภายใต้บังคับข้อ 39 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้ รับ
อนุมัติจากผู้มีอํานาจแล้ว ให้ประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้        
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ ภายในสิบห้าวัน  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา   

นายนัฏฐชัยฐ์ ธนกนกนนทณ์ เชิญท่านสมาชิกฯ ที่มีความประสงค์จะอภิปรายครับ  เชิญท่านชวาล  สจ.อ.ขามสะแกแสง ครับ 
ทําหน้าที่ประธานสภาฯ  
นายชวาล  พัฒนกําชัย กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ เพื่อนสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายชวาล พัฒนกําชัย  

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอําเภอขามสะแกแสง  ต้องกราบเรียนท่าน
ประธานฯ ถึงฝ่ายบริหาร ต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านได้โอนลดงบประมาณได้ถูกต้องตาม
เวลา ตามความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน  โดยเฉพาะโครงการที่ 1 ที่ 2 ในการจัดซื้ออุปกรณ์ในการ
ขุดเจาะบ่อบาดาลให้กับพี่น้องประชาชนรวมทัง้เคร่ืองสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์  ปัจจุบันความเดือดร้อน
ของพี่น้องประชาชนจังหวัดนครราชสีมาถือว่าอยู่ในขั้นวิกฤติ ในส่วนของอําเภอขามสะแกแสงก็ได้รับ
ความกรุณาจากฝ่ายบริหารอย่างสูงยิ่ง เนื่องจากขณะนี้เป็นที่ทราบว่าเครื่องขุดเจาะบ่อบาดาลอีกชุดหนึ่ง
ซึ่งเป็นชุดใหม่อยู่ที่อําเภอขามสะแกแสง ต้องกราบขอบพระคุณท่านนายกฯ  กราบขอบพระคุณท่าน
ผู้อํานวยการสํานักการช่าง ที่ได้อบรมเจ้าหน้าที่มีความขยัน ในการขุดเจาะมีการเอาใจใส่เป็นอย่างดียิ่ง 
ได้รับความชื่นชมจากท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะนี้เรามีการขุดบ่อบาดาลไปแล้วถึง 3 ท้องถ่ินด้วยกัน 
คือ ในส่วนของเทศบาลตําบลขามสะแกแสง และองค์การบริหารส่วนตําบลพะงาด ขณะนี้ยังขุดเจาะบ่อ
บาดาลอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตําบลพะงาดครับ  ผมต้องขอชื่นชมในเรื่องการทํางานของพนักงานของ
เรา ผมเห็นการโอนลดโอนเพิ่มในคร้ังนี้ก็อยากจะกราบเรียนถึงฝ่ายบริหารว่าจริง ๆ แล้วโครงการอย่างนี้
ในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนให้ถือว่าจบทั้งกระบวนการคือมีทั้งแผงโซล่าเซล มีทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ 
อยากจะนําเสนอว่าน่าจะดําเนินการทุก ๆ อําเภอ และเรามีการประชาสัมพันธ์ ต้องกราบเรียนว่าสิ่งที่เรา
ไปเจาะที่ผ่านมาของอําเภอขามสะแกแสงนั้น อยากจะเปรียบเทียบว่าท้องถิ่นไปเจาะให้กับหมู่บ้าน สิ่งที่
เจาะคือได้ใช้น้ําประปาให้กับแต่ละหมู่บ้าน แต่ในส่วนหนึ่งซึ่งหมู่บ้านที่ไม่ได้เจาะ ซึ่งจะต้องมีรถน้ํา     



 

๑๕ 

 เป็นรถอีแต๋นบรรทุกถังน้ําประมาณ 1,000 ลิตร เพื่อมาเติม จุดนี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างดีพอ ถ้ามีจุด
หนึ่งซึ่งเป็นแผงโซล่าเซลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดของเราเพื่อช่วยแก้ไขปัญหา เพราะมีหลาย
หมู่บ้านที่เดือดร้อน น้ําไม่สามารถที่จะเจาะทุก ๆ หมู่บ้านได้ เพราะบางครั้งเจาะลงไปแล้วลึกเกิน 40 
เมตร ก็จะถึงน้ําเค็มแล้ว มีบางพื้นที่ที่สามารถสูบน้ําบาดาลมาใช้ได้ ตรงนี้อยากจะฝากถึงฝ่ายบริหารว่า
ถ้าเป็นไปได้เป็นการประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดของเราด้วย เป็นการช่วยเหลือพี่น้อง
ประชาชนที่เดือดร้อนในขณะนี้ด้วย  เราสามารถที่จะดําเนินการทุก ๆ อําเภอ  ทุก ๆ ตําบลได้หรือไม่
ครับว่าเรามีชุดของเราที่จะบริการพี่น้องประชาชนฟรี โดยใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพราะที่ผ่าน
มาไม่สามารถที่จะมาเติมน้ําที่หมู่บ้านได้ เหตุผลเพราะจะต้องใช้น้ําประปา พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนก็
ต้องไปซื้อน้ําจากชาวบ้านที่ขุดเจาะบ่อบาดาลไว้จําหน่าย อยากจะฝากเรื่องนี้ไว้ครับ  ในเรื่องชุดเกรดบด
อัดกลับไปรอบที่ 2 ก็เป็นของตําบลเมืองนาท ซึ่งกําลังดําเนินการอยู่ ซึ่งมีการออกค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่นเป็นขององค์การบริหารส่วนตําบลครับ หนังสือขอบคุณของท้องถ่ินกําลังตามมาครับ  ผมเองก็อยู่
ในพื้นที่และติดตามการทํางานของพนักงานของเรามาโดยตลอด ถือว่าขอบคุณในการอบรมทุกคนขยัน
มากครับ  หลาย ๆ หมู่บ้านได้รับคําชื่นชมรวมทั้งของเขาเองยังไม่สามารถเร่งทํางานได้ขนาดนี้ ต้องกราบ
ขอบพระคุณครับ 

นายนัฏฐชัยฐ์ ธนกนกนนทณ์ มีสมาชิกฯ ท่านใดที่มีความประสงค์จะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ไม่มีนะครับ บางพื้นที่ของจังหวัด  
ทําหน้าที่ประธานสภาฯ นครราชสีมา  บางพื้นที่ก็ไม่มีที่เก็บน้ําหรือไม่มีห้วยหนองคลองบึง ก็ต้องอาศัยน้ําฝนธรรมชาติกับน้ํา

บาดาล อบจ.เราก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่มีส่วนสําคัญที่จะไปสร้างเสริมให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน
ของเราดีขึ้น  นอกจากมีกรมทรัพยากรแล้ว หน่วยขุดเจาะน้ําบาดาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ตามที่ท่าน สจ.ชวาล  พัฒนกําชัย  เอ่ยปากชมว่าทุกท่านขยันขันแข็งมาก ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นเพราะความ
ร่วมมือขององค์กรโดยท่านฝ่ายบริหารเป็นผู้นํา มีอะไรจะชี้แจงเพิ่มหรือไม่ครับทางฝ่ายบริหาร เชิญครับ 

ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ฯ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ในเร่ืองของความเดือดร้อนของประชาชน อบจ.ไม่ได้นิ่งดูดายเรายินดีช่วย 
ดิฉันขอพูดเร่ืองภัยแล้งสักนิดค่ะ ตอนนี้บางท่านอาจจะได้รู้พร้อมกันเลย ดิฉันฝากท่านประธานฯ ด้วยค่ะ  
งานรถบรรทุกน้ําดิฉันไปช่วยเหลือ 3 อําเภอแล้ว อําเภอห้วยแถลงได้ 108,000 ลิตร อําเภอหนองบุญมาก 
138,000 ลิตร อําเภอโนนสูง 54,000 ลิตร ขุดเจาะบ่อบาดาลจํานวน 3 อําเภอ อําเภอโนนไทย      
2 บ่อ อําเภอขามสะแกแสง รถยังจอดอยู่ที่อําเภอขามสะแกแสง ได้ 8 บ่อ อําเภอจักราช 1 บ่อ ส่วน
ใหญ่เราไปเป่า ไปเป่าบ่อเก่าอีก 8 บ่อ เรามีงานสูบน้ําขนาด 8 นิ้ว กับ 12 นิ้ว อําเภอสูงเนิน 2 เครื่อง 
อําเภอโนนไทย 5 เครื่อง  อําเภอปักธงชัย 9 เครื่อง อําเภอจักราช 1 เครี่อง  อําเภอชุมพวง 2 เครื่อง 
อําเภอเมืองยาง 1 เครื่อง  อําเภอแก้งสนามนาง 1 เครื่อง  อําเภอโนนแดง 6 เครื่อง อําเภอโชคชัย      
1 เครื่อง รวมทั้งหมด 29 เครื่อง ไม่ใช่ว่าเรานิ่งดูดาย เพื่อจะได้ทราบว่าตอนนี้อุปกรณ์ของเราไปอยู่ที่
ไหนบ้าง บางอําเภอที่เอาไว้นาน ๆ ดิฉันขอเถอะค่ะ  อําเภออื่นเขายังต้องรอท่านอยู่ ดิฉันบอกแล้วว่า
ขอให้ 5 วันอย่างต่ําแต่ละอําเภอ นอกนั้นนําช่วยเพื่อนอําเภออื่นบ้าง ทุกคนเดือดร้อนเหมือนกันหมด  
ทุกคน เดือดร้อนคล้ายคลึงกัน ชุดปรับเกรดก็เช่นเดียวกัน อยู่ที่อําเภอขามสะแกแสง อําเภอบัวใหญ่ 
อําเภอเมือง อําเภอจักราช แต่เพื่อนเรายังรออีกเยอะค่ะ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ อําเภอโนนสูง    
อําเภอพิมาย อําเภอบัวลาย อําเภอสีดา เราเรียงคิวไว้ และกําหนดที่เราบอกว่ารถที่ดิฉันเอ่ยไปเมื่อสักครู่
หมดวันพรุ่งนี้แล้วนะคะ และวันจันทร์เราจะต้องเลื่อนไปตามอําเภอที่ขอมา ที่เรียงคิวไว้ ดิฉันถือว่าใคร
ขอก่อน ดิฉันก็เรียงคิวก่อน ถือว่าอําเภอนั้นมีความใส่ใจ ฝากท่านประธานฯ ด้วยนะคะว่าตอนนี้ที่รถไป 



 

๑๖ 

 ขอให้ไปตามกําหนดเวลา หรืออย่างเก่งก็เพิ่มอีกสักวัน หรือสองวันเพื่อให้จบ เรียนท่านประธานฯ      
ฝากผ่านไปถึงท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านด้วยคะ ขอบคุณค่ะ 

นายนัฏฐชัยฐ์ ธนกนกนนทณ์ ทางฝ่ายบริหารก็ได้ชี้แจงให้ทราบแล้วนะครับ  เชิญท่าน สจ.ศิริพงศ์  อําเภอสีคิ้วครับ 
ทําหน้าที่ประธานสภาฯ 
นายศิริพงศ์ มกรพงศ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก 

ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายศิริพงศ์ มกรพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอสีคิ้ว 
เขต 1 ขอหารือท่านประธานฯ ในเร่ืองภัยแล้ง อําเภอสีคิ้วก็ประสบปัญหาภัยแล้งเช่นกัน  ถือว่าเป็นอําเภอ
หนึ่งของจังหวัดนครราชสีมา 

นายนัฏฐชัยฐ์ ธนกนกนนทณ์ เชิญท่าน สจ.โกวิทย์ครับ 
ทําหน้าที่ประธานสภาฯ 
นายโกวิทย์  เลาวัณย์ศิริ  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ครับ กระผมโกวิทย์  เลาวัณย์ศิริ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา เขตอําเภอบ้านเหลื่อม  ขออนุญาตครับท่านประธานฯ ครับ ท่านไปใหญ่แล้วครับ ท่านดู
ระเบียบวาระการประชุมด้วย ตอนนี้เราอยู่ในวาระอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ครับท่านประธานฯ  ท่านต้องดูผู้อภิปรายด้วย 2 ท่านแล้วนะครับที่ยังไม่ลุกขึ้น
อภิปรายให้ท่านทราบ ฝากดูด้วยครับ 

นายนัฏฐชัยฐ์ ธนกนกนนทณ์ ขอบคุณท่าน สจ.โกวิทย์ครับ  ของท่านศิริพงศ์  ค่อยไปอภิปรายในวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ นะครับ 
ทําหน้าที่ประธานสภาฯ ผมจะขอมตินะครับ  ขณะนี้องค์ประชุมครบ 29 เสียง  สมาชิกสภาฯ ท่านใดอนุมัติโอนเงินงบประมาณ

รายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ  โปรดยกมือครับ  อนุมัติ 27 เสียง  
ท่านใดไม่อนุมัติ โปรดยกมือครับ –ไม่มี- ท่านใดงดออกเสียง งดออกเสียง 2 เสียง (นายนัฎฐชัยฐ์        
ธนกนกนนทณ์ รองประธานสภาฯ คนที่ 1 และ น.ส.จุฑาสัณห์  ตั้งตรีวีระกุล เลขานุการสภาฯ) 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามที่ฝ่ายบริหาร
เสนอ  ด้วยมติ อนุมัติ 27 เสียง ไม่อนุมัติ –ไม่ม-ี งดออกเสียง 2 เสียง (นายนัฎฐชัยฐ์ ธนกนกนนทณ์ 
รองประธานสภาฯ คนที่ 1 และ น.ส.จุฑาสัณห์  ตั้งตรีวีระกุล เลขานุการสภาฯ) 

 
ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ  
  9.1 แจ้งปัญหาความเดือดร้อน/งานกิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นของราษฎรในพื้นที่ 
นายนัฏฐชัยฐ์ ธนกนกนนทณ์ ขอเชิญท่านสมาชิกฯ ที่มีความประสงค์จะแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ครับ เชิญ 
ทําหน้าที่ประธานสภาฯ ท่านศิริพงศ์ ครับ 
นายศิริพงศ์ มกรพงศ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก 

ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายศิริพงศ์ มกรพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
อําเภอสีคิ้ว เขต 1 เรียนท่านประธานฯ เร่ืองปัญหาภัยแล้ง ฝากผ่านไปยังคณะผู้บริหาร เนื่องจากอําเภอ
สีคิ้วเป็นอําเภอหนึ่งที่ได้รับปัญหาภัยแล้ง ยกตัวอย่างอําเภอของผมก็มี 2 ตําบล ที่กําลังเดือดร้อน ขาดน้ํา
ที่จะอุปโภคและบริโภค ทุกวันนี้ทั้ง 2 ตําบลนี้ก็ใช้น้ําผิวดินอยู่ แต่ตอนนี้ภาวะภัยแล้ง ฝนก็ไม่มี อยากจะ
หารือท่านประธานฯ ผ่านไปยังท่านนายกฯ ว่าผมเองนั้นก็ได้ให้ทางอําเภอและทางศูนย์ฯ ขอรถเจาะบ่อ
น้ําบาดาล ทราบว่าเพื่อนสมาชิกฯ ของเรายังใช้อยู่ ผมก็ไม่ทราบว่าอําเภอสีคิ้วจะได้รับรถขุดเจาะบ่อ
บาดาล ผมก็อยากได้ แต่ผมดูแล้วเพื่อนสมาชิกฯ คงจะใช้นาน อยากจะนําเรียนว่าอย่าใช้นานนะครับ 
อําเภอสีคิ้วน้ําผิวดินก็จะอยู่ประมาณสัก 5-10 วันก็จะหมดแล้วครับ พี่น้องประชาชนของผมในเขตนั้นก็



 

๑๗ 

 จะมีประมาณเกือบ 3,000 คน ต่อไปจะเดือดร้อนในเรื่องรถน้ําทางคณะฝ่ายบริหารผมต้องขอความ
เมตตาจากท่านนายกฯ เมตตากับพี่น้องชาวอําเภอสีคิ้วของผมด้วย อยากจะขอในเรื่อง 1.รถเจาะบ่อน้ํา
บาดาลทั้ง 2 ตําบล ก็ได้ทําหนังสือมาแล้ว อยากจะมานําเรียนในที่ประชุมแห่งนี้  ผมต้องกราบ
ขอบพระคุณท่านนายกฯ ไว้ล่วงหน้า ในเรื่องขุดเจาะบ่อบาดาล ผมอยากได้ตําบลละ 1 บ่อ ตอนนี้มี
ปัญหาอยู่ 2 ตําบล อยากจะเรียนเชิญท่านนายกฯ ได้ไปเยี่ยมชม ได้ไปดูปัญหา ของเราแล้งจริง ๆ     
เมื่อวานนี้ที่ตําบลบ้านหัน ผมก็ได้ไปร่วมขุด พี่น้องตําบลบ้านหันของเราก็ได้ช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้น     
ได้นํารถแมคโครและรถขุด รถไถ กับพี่น้องในตําบลของเรา ร่วมมือร่วมใจ จะมีเครื่องไม้เครื่องมือไป
เบื้องต้นแต่ฝนก็ไม่ตก ตกก็เหมือนไม่ตก ตกแบบริน ๆ เป็นละออง ถือว่าตกแต่ไม่ได้น้ํา ผมเชื่อว่าพี่น้อง
ประชาชนของผมใน 2 ตําบลนี้ไม่เกิน 20 วัน คงจะหมดน้ําใช้ ซึ่งทั้ง 2 ตําบลที่ผมนําเรียนเป็นตําบลที่
ค่อนข้างใหญ่ มีถึง 6 หมู่บ้าน บ้านยาง บ้านหัน มี 6 หมู่บ้าน บ้านกุดน้อยมีประมาณ 4 หมู่บ้าน       
ในชุมชนเดียวที่อยู่รวมกัน ถือว่าเป็นหมู่บ้านใหญ่ ก็อยากฝากท่านประธานฯ ผ่านไปยังคณะผู้บริหารขอ
ความเมตตา ขอความกรุณาท่านนายกฯ  ผมเองได้ส่งหนังสือมาถึงท่านนายกฯ แล้วนะครับ  ยังไงก็ต้อง
กราบขอบพระคุณท่านประธานฯ และท่านผู้บริหารทุก ๆ ท่าน  ขอบพระคุณมากครับ 

นายนัฏฐชัยฐ์ ธนกนกนนทณ์ เก่ียวกับเร่ืองภัยแล้ว  มีท่านสมาชิกฯ ท่านใดที่จะแจ้งอีกหรือไม่ครับ เชิญท่าน สจ.โกวิทย์ครับ 
ทําหน้าที่ประธานสภาฯ 
นายโกวิทย์  เลาวัณย์ศิริ  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติครับ กระผมโกวิทย์  เลาวัณย์ศิริ  

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอําเภอบ้านเหลื่อม  คงไม่พูดถึงเรื่องภัยแล้ง
หรอกครับ เป็นระเบียบวาระที่ 9 วาระเรื่องอื่น ๆ เพราะภัยแล้งโคราชปีนี้เป็นทุกอําเภอครับ เรื่องที่จะ
ขอความกรุณาจากฝ่ายบริหาร ผ่านท่านประธานสภาฯ มีเรื่องที่ยังค้างคา คือเรื่องงบประมาณจ่ายขาด
เงินสะสม อยากจะถามท่านประธานฯ ผ่านไปถึงท่านนายกฯ ว่าเงินจ่ายขาดเงินสะสมที่เราได้อนุมัติ ไป
ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561 และจะสิ้นสุดในเดือนกันยายน 2562 ซึ่งถ้าไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้าง ได้ทัน
ภายใน 30 กันยายนนี้ โครงการเหล่านั้นก็คงจะตกไปและเงินก็จะเป็นเงินสะสมของ อบจ.เหมือนเดิม 
ขอถามว่าโครงการที่ได้อนุมัติผ่านไปแล้วจะสามารถทําได้ทั้งหมดตามที่สภาฯ อนุมัติหรือไม่ ภายใน 30 
กันยายนนี้  หวังว่าไม่ควรจะตกหล่นนะครับ เพราะเป็นความหวังของพี่น้องประชาชนในเขตจังหวัด
นครราชสีมา เร่ืองที่ 2 เกี่ยวกับป้ายโครงการถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ถ้าเราไปมองมันเลอะ
เลือนแล้วครับ บางทีก็เสาหักบ้าง ป้ายก็มองแทบไม่เห็นตัวเลขและข้อความในป้ายแล้วว่าเป็นถนนชื่อ
อะไร ป้ายถนนของ อบจ.หมายเลขที่เท่าไหร่จากตรงนี้ไปตรงนั้น ระยะทางเท่าไหร่มันเลอะเลือนหายไป
หมดแล้ว ฝากท่านประธานฯ ผ่านไปถึงท่านนายกฯ ว่าเร่ืองป้ายชื่อถนนของ อบจ. ช่วยหางบประมาณไป
ทําใหม่ ถ้าเป็นเสาคอนกรีตเสาปูนยิ่งดีครับเพราะว่าบางจุดอาจจะมีดินเค็ม ถ้าเป็นเสาเหล็กปีเดียวก็พัง
แล้ว พื้นก็ลงสีสัก 2-3 ชั้นหน่อยท่าน อย่าประหยัดงบประมาณนักเลย ลงสีชั้นเดียวถ้าพื้นมันเป็นสนิม
แล้วตัวหนังสือที่เขียนไปมันก็เลอะเลือนหายไป ลงสีสัก 2-3 รอบ แล้วค่อยลงตัวหนังสือจะได้อยู่นาน ๆ 
เพราะบางคนเขาก็ถามก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นถนน อบจ. เพราะป้ายมันไม่ชัดเจน นี่เป็นสิ่งที่เราถูกท้วงติง
จากหน่วยงานอื่น ฝากเรื่องป้าย และอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับภารกิจอํานาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ขออนุญาตเล่า เป็นเร่ืองเล่าให้ท่านฟัง ภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดของเรา
นั้น ตามบริบทของประเทศที่มีการพัฒนาแล้วเขาก็มีท้องถิ่น ฉะนั้นรัฐบาลจะต้องกระจายอํานาจสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ท่านจะเห็นว่าเราได้รับการถ่ายโอนมาหลายภารกิจมากมาย มีบางภารกิจพยายาม
ซ่อนเร้นเพราะแม้แต่ในรัฐธรรมนูญ ผมจําปีไม่ได้ เขียนไว้อย่างชัดเจนว่ารัฐต้องจัดงบประมาณให้กับ



 

๑๘ 

 ท้องถิ่น 35% บทสุดท้ายรัฐบาลกลางก็เลี่ยงแล้วเลี่ยงอีก 23,24,25 27.1 ตอนนี้สิ่ งที่อยากจะบอก
พวกเราว่าเขาจะต้องถ่ายโอนมาให้กับท้องถิ่น ตอนนี้อย่างสถานีอนามัย แต่ก่อนเป็นสถานีอนามัย      
พอบอกว่าให้ถ่ายโอนให้กับท้องถิ่น ไปแผลงชื่อเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ไปแผลงชื่อเพื่อจะหนี
ท้องถิ่น บทสุดท้ายก็ต้องมาท้องถิ่น ขึ้นอยู่ว่าท้องถิ่นจะรับหรือไม่รับ ก็เป็นสิทธิ์ของท่าน อันนั้นเป็น
ภาระหน้าที่ที่ต้องรับครับ แม้แต่ถนนถ่ายโอนของ อบจ.  โรงเรียนถ่ายโอนของ อบจ. ก็เช่นเดียวกัน    
เป็นภาระหน้าที่ที่เราจะต้องรับดูแล ถ้าตราบใดที่ท้องถ่ินไม่รับ การกระจายอํานาจจากรัฐบาลใหญ่ลงมาสู่
ท้องถิ่น เป็นไปไม่ได้เลย แม้แต่เรื่องถนนหนทางที่เรารับมา ถามว่าวันที่เรารับเราก็อยู่ในเหตุการณ์      
ว่าถนน รพช.เละตุ้มเป๊ะ ถนนที่ชํารุดทรุดโทรมและเสียหายมากมาย ซึ่งยากที่จะแก้ไข และกระจาย
อํานาจก็ไปต่อสู้ว่าคุณถ่ายโอนภารกิจถนนให้เขา คุณก็ต้องส่งเงินมา ก็ส่งมาปีเดียวครับ เขาจะคํานวณ
เลยว่าให้ไปกี่กิโล เป็นกิโลละกี่บาท ท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนมาต้องได้รับการจัดสรร ถึงเวลาก็แปร
สภาพ รพช.ก็พยายามหนีอีก ปกติ รพช.ต้องยุบ ก็ยุบจริง ๆ ครับ  แต่แผลงไปเป็นทางหลวงชนบท    
เพื่อจะให้หลุดลงมาสู่ท้องถิ่น โครงการถนนหนทางที่ได้รับมาก็เป็นถนนที่เราจําต้องรับ ที่สําคัญถามว่า
ถนนที่ได้รับการถ่ายโอนมานั้นจะส่งคืนให้เขาได้ไหม ในความรู้สึกส่วนตัวกระจายอํานาจเขาก็คงไม่คืน
หรอกครับ ยังไงก็ต้องให้เราดูแลกันไป แต่ถ้าตราบใดที่เราไม่มีถนนให้ทําเขาก็ไม่รู้จะผ่องเงินมาให้เรา
ทําไม แต่ตอนนี้เป็นการยื้อกันอยู่ ก็เป็นเรื่องปกติครับ อะไรไม่ได้มาง่าย ๆ หรอกครับ ต้องมีการยื้อ 
แม้แต่ พรบ.อบจ. ก่อนที่เราจะเป็น อบจ. ที่มีผู้บริหารมาจากการเลือกตั้งโดยตรง เราก็ต้องไปเขย่า
ทําเนียบ สมาชิกฯ ในสมัยยุคนั้นก็ต้องไปต่อสู้กัน เขาไม่ให้เรามาอะไรที่ง่าย ๆ เป็นสิ่งที่เราต้องคงไว้    
ผมเชื่อว่าอีกสักระยะหนึ่งงบประมาณก็จะลงมาให้เราดูแล ขึ้นอยู่ว่าเราจะช่วยกันดูแลสิ่งที่เขาถ่ายโอนมา
ให้เรานั้นดีขนาดไหน แม้แต่โรงเรียนอย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่าเป็นภาระหน้าที่ของเราที่จะต้องดูแลคน
ของท้องถ่ิน ขออนุญาตเป็นเร่ืองเล่า ขอบคุณครับ 

นายนัฏฐชัยฐ์ ธนกนกนนทณ์ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่ครับ เชิญท่านศุภชัย จากอําเภอหนองบุญมากครับ 
ทําหน้าที่ประธานสภาฯ 
นายศุภชัย  ไพบูลย์วงศ์  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร สมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายศุภชัย ไพบูลย์วงศ์  

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอําเภอหนองบุญมาก ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ
ท่านร้อยตรีหญิงระนองรักษ์  สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่กรุณามอบรถ
น้ําไปช่วยภัยแล้ง อําเภอหนองบุญมากได้รับน้ําสู่เทศบาลแหลมทองพี่น้องประชาชนในเขตตําบลแหลม
ทองฝากขอบคุณมานะครับ ในความฉับไวของ อบจ. ขอกล่าวเสริมในเรื่องที่ท่านโกวิทย์  เลาวัณย์ศิริ 
เรื่องป้ายต่าง ๆ เนื่องจากในเขตอําเภอหนองบุญมาก ในการแก้ไขถนนทั้งหมด 5 สาย ซึ่งอยู่ในเขต
อําเภอหนองบุญมากขณะนี้ภายใต้การนําของ ท่านนายกฯ ถนนทั้ง 5 สายถูกสร้างเสร็จประมาณ 90% 
ไม่มีข้อร้องเรียนถนนในตํานานตําบลสารภี 30 กว่าปี บ้านใหม่ 20 กว่าปี และหลายเส้นทางถูกลบออก
จากตํานานแล้วนะครับตอนนี้ แต่อยากจะนําเรียนฝากท่านประธานฯ ไปถึงคณะผู้บริหารเรื่องป้ายบอก
ทางเส้นทางและบอกน้ําหนักพิกัด ตอนนี้เรื่องถนนของเราถนนบางเส้นซึ่งไม่มีรถวิ่ง แต่ถนนบางเส้นซึ่ง
ตอนนี้ได้รับการร้องเรียนมาซึ่งผมจัดตั้งในปีงบประมาณไปให้แก่ถนนเส้นซับตะคร้อถึงหัวทํานบ  จํานวน 
5,160,000 บาท เพราะถนนเส้นนี้พี่น้องประชาชนใช้บรรทุกสินค้าเกษตร เกษตรไม่เป็นไรแต่ต้องอยู่ใน
ข้อกฎหมายกําหนด คือไม่เกิน 21 ตัน แต่เวลานี้ 30 ตัน เนื่องจากมันมีชานอ้อย และถนนเราก็พังเอา
งบไปลงให้ก็พัง พอพังเสร็จก็มีข้อร้องเรียน พอเร้องเรียนเสร็จผมในฐานะตัวแทนของพี่น้องประชาชนใน
เขตอําเภอหนองบุญมากก็จัดไปตามคิว แต่ละตําบล เมื่อมันพัง ไม่มีมาตรฐานควบคุมแต่อีก 3 เส้นทาง   



 

๑๙ 

 ไม่มีรถเกินน้ําหนักวิ่ง ถนนเขาก็ยังอยู่ได้ อยู่มาตั้งแต่ผมเป็น ส.อบจ. มา 7 จะ 8 ปีแล้ว ตั้งแต่ท่านนายกฯ 
นํางบประมาณลงมาให้ก็ยังคงอยู่ ก็ยังวิ่งสภาพดีตอนนี้ อยากเรียนผ่านท่านประธานฯ ไปถึงฝ่ายบริหาร
ว่าขอป้ายน้ําหนักไม่เกิน 21 ตันครับ ถ้ามีตรงนี้ให้ผมก็จะไปบอกพี่น้องประชาชนว่าให้ใช้ตามกฎหมาย
กําหนดแล้วเราจะควบคุมได้ในส่วนหนึ่ง ผมคิดว่าผมควบคุมได้พอสมควรครับ และถนนก็ไม่ต้องมาขอ
งบประมาณของ อบจ. ลงไปซ้ํา ๆ ซาก ๆ อีกต่อไปครับ ขอนําเรียน ขอบคุณครับ 

นายนัฏฐชัยฐ์ ธนกนกนนทณ์ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะนําเสนออีกหรือไม่ครับ เชิญ สจ.อําเภอบัวลายครับ 
ทําหน้าที่ประธานสภาฯ 
น.ส.จุฑาสัณห์  ตั้งตรีวีระกุล เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านฝ่ายบริหาร ท่าน ส.อบจ.ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันขอฝากท่าน

ประธานสภาฯ ไปถึงผู้บริหาร ต้องบอกว่าขอชื่นชมท่านนายกฯ พร้อมทีมฝ่ายบริหารที่ได้จัดโครงการ
อบรมเรื่องผ้าหางกระรอก ซึ่งเป็นผ้าที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดนครราชสีมาให้กับผู้ผลิตผ้าในวันนี้ที่
โรงแรมเดอะริช ได้เชิญผู้ผลิตผ้าใน 32 อําเภอ มาอบรมเรื่องผ้า ทําให้เขามีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น 
เพื่อให้เขาทอผ้าได้สวยยิ่งขึ้น ต้องชื่นชมท่านที่ได้ดูแลทั้งเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งโรงเรียนและกลุ่มอาชีพ 

 การที่ทําให้ชาวบ้านเขามีอาชีพเขาจะได้สร้างรายได้ให้กับเขานั่นคือเป้าหมายสูงสุดของท้องถิ่น ต้อง
ขอขอบคุณท่านแทนพี่น้องประชาชน ขอบคุณคะ 

นายนัฏฐชัยฐ์ ธนกนกนนทณ์ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะนําเสนออีกหรือไม่ครับ เชิญ สจ.รัชฎา จากอําเภอเมืองฯ ครับ 
ทําหน้าที่ประธานสภาฯ 
น.ส.รัชฎา  ใจกล้า กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่านผู้บริหาร

ทุก ๆ ท่าน ตลอดจนท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เอกสารที่ดิฉันได้รับจากเจ้าหน้าที่ของ อบจ.   
ใบสรุปเกี่ยวกับเรื่องของโครงการในปีงบประมาณ 2560 – 2562 ซึ่งในรายละเอียดไม่มี อยากจะ
รบกวนทางท่านผู้บริหารอยากจะขอรายละเอียดเพื่อที่จะแนบกับใบสรุปข้างหน้าด้วย เพราะเอกสารบาง
ตัวโครงการตั้งแต่ปี 2560 – 2562 ซึ่งเพื่อนสมาชิกฯ ทุก ๆ ท่าน บางท่านอาจจะหลงลืมแล้วก็ได้     
ถ้าเป็นไปได้อยากจะขอเอกสารแนบด้วย ต้องขอบคุณทางฝ่ายผู้บริหาร อีก 1 เรื่อง ที่อยากจะขอบคุณ
ท่านผู้บริหารโดยเฉพาะท่านร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี ในส่วนของการส่งเสริมอาชีพสําหรับ
อําเภอเมืองฯ จะได้รับการส่งเสริมอาชีพเก่ียวกับเร่ืองของการเลี้ยงแพะ เป็นรายได้เสริม ซึ่งการจัดอบรม
ครั้งนี้ได้รับความสนใจจากพ่อแม่พี่น้องในเขตอําเภอเมืองฯ ทราบว่าการอบรมการเลี้ยงแพะไม่ใช่จะมี
เฉพาะอําเภอเมืองฯ อย่างเดียว ในส่วนของการอบรมครั้งนี้ผู้บริหารได้มีการจัดอบรมทั้งหมด 4 -5 
อําเภอ กราบขอบพระคุณท่านนายกฯและผู้บริหารทุก ๆ ท่าน ที่ได้เล็งเห็นถึงอาชีพเสริมของพี่น้อง
ประชาชน หวังว่ากิจกรรมดี ๆ อย่างนี้เราคงได้รับจากทางท่านผู้บริหาร ขอบพระคุณคะ 

นายนัฏฐชัยฐ์ ธนกนกนนทณ์ ขอเชิญท่านชุณห์  ศิริชัยคีรีโกศล ครับ 
ทําหน้าที่ประธานสภาฯ 
นายชุณห์  ศิริชัยคีรีโกศล  เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านนายกฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอําเภอวังน้ําเขียว เรียนท่านประธานสภาฯ ผ่าน
ไปถึงท่านนายกฯ เรื่องงบถนนที่ท่านได้แจ้งบอกว่าทั้งหมดมีอยู่ประมาณ 199 สาย หรือประมาณ 
1,300 กิโลเมตร เรียกได้ว่างบประมาณของเรานั้นคงจะไม่เพียงพอแต่ก็อยากจะฝากท่านประธานฯ ถึง
ฝ่ายบริหารเราน่าจะของบอุดหนุน ลองดูว่างบอุดหนุนนั้นเนื่องจากเรามีถนนถึง 1,000 กว่ากิโล ถ้าเรา
ยังไม่เคยขอ หรือขอหรือเปล่าผมไม่ทราบแต่ว่าน่าจะของบอุดหนุนเกี่ยวกับถนนที่จะนํามาเพิ่ม
งบประมาณที่เราไม่เพียงพอ เรื่องที่ 2 เกี่ยวกับเรื่องสถานที่ของสํานักการช่างที่เราอยู่กันทุกวันนี้ ผมไป



 

๒๐ 

 ปรึกษากรมที่ดินและไปขอดูระวางพื้นที่ด้านหัวมุมนั้นติดถนนพอดีและดูแล้วอีกประมาณ 10- 20 เมตร 
ก็อยากจะเรียนให้ท่านสมาชิกฯ ได้ทราบว่าตรงนี้เราน่าจะเปิดถนนเข้ามาจากถนนเส้นใหญ่ ไม่ต้องเข้ามา
เส้นเล็กและฝากท่านประธานฯ ถึงท่านนายกฯ ว่าให้ทําเรื่องขอกับกรมทางหลวงของถนนเส้นใหม่      
เส้นรอบเมือง ต่อไปมันก็จะดูดีขึ้นและทําป้ายให้ดูแล้วใครก็จะรู้ว่านี่คือสํานักงานองค์การบริหารส่วน
จังหวัดต่อไปที่เราจะต้องใช้พื้นที่ตรงนี้ให้เป็นสภาฯ ต่อไป ฝากไว้ด้วยครับ เกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็นภัยแล้งซึ่งท่านสมาชิกฯ ก็เป็นห่วงว่าเวลานี้ วันนั้นที่มาประชุมเกี่ยวกับสมาพันธ์ อบจ.  ท่าน
ประธานสมาพันธ์ฯ ท่านก็บอกว่าสุรินทร์ตอนนี้ใช้รถแมคโคร 10 คัน ซึ่งเป็นรถของ อบจ.และจะขอ
น้ํามันจากส่วนท้องถิ่น 2 อย่างนั้นเอามาผสมกัน และไปทําโครงการแก้ภัยแล้ง ก็เป็นนโยบายที่ดี อันนี้ก็
น่านํามาทําที่โคราชด้วยก็ได้ หากเรามีแมคโคร 10 คัน แล้วท้องถิ่นไหนที่ต้องการมีค่าน้ํามันเอามาเป็น
ค่าใช้จ่ายก็จะทํางบประมาณตัวนี้สามารถแก้ภัยแล้งให้กับพี่น้องประชาชน และเป็นชื่อเสียงให้กับ อบจ.
นครราชสีมา ต่อไป ส่วนอีกโครงการหนึ่งที่น่าเรียนรู้ เป็นโครงการด้านการศึกษาของเรานั้นมี 58 โรง 
โดยดูความต้องการและการตอบรับจาก ผอ.ทั้ง 58 โรงนั้น ถือได้ว่าเป็นเกรดที่ดีใช้ได้ แต่บางอย่างนั้น
อาจขาดหลายประการอยู่ ฉะนั้น การศึกษาอยากฝากท่านสมาชิกฯ ที่อยู่ในพื้นที่ว่าไปเยี่ยมเยียนโรงเรียน
ที่ขึ้นกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นอาจจะไปให้ความอบอุ่นหรือไปสอบถามเกี่ยวกับโครงการที่ท่านยัง
ขาดเหลืออยู่เพื่อจะให้เป็นโครงการการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากสว่นท้องถิ่นนั้นให้ได้มีคุณภาพมาก
ขึ้น ฝากท่านประธานฯ ถึงท่านนายกฯ ด้วยนะครับ อย่างน้อย ๆ อยากจะให้ท่านรองฯ ที่ดูแลด้าน
การศึกษานั้นให้มาชี้แจงเพื่อให้เราได้ทราบบ้าง และวันนี้ก็ยังคิดถึงท่านรองฯกิตติ อยู่นะครับ ช่วงนี้ท่าน
ก็ไม่ค่อยได้มาเท่าไหร่ วันนี้ต้องขอบคุณฝ่ายบริหาร ท่านนายกฯ วันนี้ท่านนั่งฟังปัญหาและรับฟังปัญหา
จากท่านสมาชิกฯ ตลอด ต้องขอชื่นชมยินดีด้วยความสดชื่นทําให้สมาชิกฯ วันนี้มีความประสงค์ว่าแจ้ง
ปัญหาไปแล้วคงจะได้รับคําตอบและหลาย ๆ นโยบายที่ท่านให้มาเราก็จะได้นํามาปรึกษากันก่อน     
ก่อนเข้าประชุมด้วยซ้ําไปเพื่อจะได้ให้โครงการนั้นเป็นโครงการที่สืบสานต่อในการบริหารที่ดีของ  อบจ.
ต่อไป ขอบคุณครับ 

นายนัฏฐชัยฐ์ ธนกนกนนทณ์ เชิญ ท่าน สจ.ชาคริต  ทิศกลาง ครับ 
ทําหน้าที่ประธานสภาฯ 
นายชาคริต  ทิศกลาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านฝ่ายบริหาร ท่านสมาชิกฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 

นายชาคริต  ทิศกลาง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอําเภอเฉลิมพระเกียรติ  
เมื่อสักครูผ่มได้รับฟังท่านชุณห์  ศิริชัยคีรีโกศล ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านได้พูดถึงพื้นที่สํานักช่างของเรา 
และท่านก็บอกว่าอนาคตอาจจะเป็นที่ตั้งของสํานักงาน อบจ.แห่งใหม่ ก็อาจจะเป็นได้ แต่เท่าที่ทราบมา
หลายยุคหลายสมัยก็พยายามเหลือเกินที่จะสร้างสํานักงาน อบจ. ซึ่งถือว่าเป็นเร่ืองที่ดี แต่ไม่เคยมีท่านใด
ทําสําเร็จ ผมเองก็รู้สึกว่ามีโอกาสไปหลายจังหวัด จังหวัดเล็ก ๆ เขาก็มี อบจ.ที่ใหญ่โต สวยงาม สง่างาม 
เป็นเกียรติ เป็นศักดิ์ศรีให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด มองได้หลายแง่หลายมุมว่าทําไมเขาทําได้ แล้ว
เราเป็น อบจ.ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ทําไมถึงทําไม่ได้ ทราบว่ามีปัญหาหลาย ๆ อย่าง ปัญหาเรื่องที่ดิน
บ้าง ปัญหาอะไรต่อมิอะไรซึ่งผมเองก็เดานะครับ แต่เท่าที่ทราบว่าตรงนี้ก็ไม่ใช่ที่ของเรา ไม่มีทะเบียนเป็น
ของเรา แต่ผมก็กราบเรียนว่าผมเองในฐานะที่ผมก็อยู่ตรงนี้มานาน และผมก็ชอบสถานที่แห่งนี้ ตรงนี้ 
เพราะถือว่าเป็นสถานที่ที่มีความพร้อมทุกอย่าง ถนนหนทางก็เป็น 4 เลน สถานที่ก็อยู่เด่นสง่า ท่านก็
บอกว่าตรงนี้สร้างไม่ได้เพราะไม่ใช่ที่ของเราเป็นที่ของ อบต. ผมก็อยากจะกราบเรียนครับว่าที่ข้าง ๆ   
ติดประกาศขายครับ 9 ไร่ ถ้าท่านคิดว่าซื้อแล้วมันก็เป็นกรรมสิทธิ์ของเรา ทีนี้ก็ไม่มีข้ออ้างแล้วครับว่า



 

๒๑ 

 เพราะอะไรถึงสร้างไม่ได้ เราซื้อได้และเราก็มีกรรมสิทธิ์ในที่เต็มที่  แล้วก็เชื่อมติดต่อกันจากที่แปลงเล็กก็
อาจจะกลายเป็นแปลงใหญ่ สร้างตึกข้าง ๆ ใหญ่โตมโหฬาร ข้างหลังก็เป็นที่ทําการของสํานักการช่าง 
ท่านซื้อครับซื้อได้ครับ ท้องถิ่นเขาก็ซื้อกัน เทศบาล อบต.เขาซื้อกันเยอะแยะ แล้วทําไม อบจ.มีเงิ น
งบประมาณมากที่สุด ทําไมซื้อไม่ได้ครับ  ผมจึงกราบเรียนครับว่าถ้าทําได้ก็ขอความกรุณาครับ เราจะได้
มีที่ทําการที่สง่างามเหมือนกับชื่อที่เป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่ใหญ่โตที่สุดในประเทศ
ไทย ขอบคุณครับ 

นายนัฏฐชัยฐ์ ธนกนกนนทณ์ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะแจ้งเรื่องอะไรอีกหรือไม่ครับ ฝ่ายบริหารเชิญครับ 
ทําหน้าที่ประธานสภาฯ 
ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ เรียนท่านประธานสภาฯ คะ ต้องขอขอบคุณผ่านท่านประธานสภาฯ ว่า ท่าน สจ.ผู้ทรงเกียรติทั้งหลายที่

ได้เสนอแนะหรือแนะนําอะไรก็ตาม เห็นด้วยกับดิฉันเลย อย่างท่าน สจ.ชุณห์ ท่านประธานสภาฯ       
ว่าขอให้รับเงินอุดหนุนมาทําเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน ดิฉันกําลังจะทําอยู่คะ แต่ขอเป็นถนนเส้นยาว ๆ     
4 กิโล 5 กิโล 10 กิโล เป็นต้น ส่วนในเรื่องการศึกษาถามได้เลยคะดิฉันตอบได้ทุกเรื่อง ส่วนของท่าน 
สจ.ชวาล จากอําเภอขามสะแกแสง ขออนุญาตเอ่ยถาม จริง ๆ แล้ว อยู่ในความคิดของดิฉันอยู่แล้วว่า
การขุดเจาะบ่อน้ําบาดาลเราอยากจะทําให้เป็นโซล่าเซล เพราะท่านทราบหรือไม่คะว่าบางทีเราขุดเจาะ
ไปแล้วไม่มีคนรับผิดชอบ เพราะ 1.ต้องใช้ไฟฟ้าเวลาสูบน้ํา ก็เลยหาใครที่จะมาเป็นเจ้าของไม่ได้ ทุกคนก็
เกี่ยงกัน อย่างนั้นเราจะต้องใช้ในลักษณะของโซล่า เซลดีที่สุด ในเรื่องของท่าน สจ.ชาคริต จากอําเภอ       
เฉลิมพระเกียรติ ที่ได้พูดในเรื่องการสร้างสํานักงาน อบจ. ดิฉันก็ไม่ทราบว่าอยู่ตรงนี้มา 20 ปี ทําไมถึงไม่
ทําที่ดินให้เราเป็นเจ้าของและเราทําอะไรไม่ได้เลย แล้วมาทําสมัยดิฉัน 2 ปีแล้วที่ดิฉันทํา ว่าเราขอเป็น  
ผู้ครอบครองที่ดินผืนนี้ได้ไม๊ 2 ปีที่ดิฉันทําไปป่านนี้ยังไม่จบเลย และดิฉันก็ขอที่ตรงข้ามวิทยาลัย
นาฎศิลป์ ตรงนั้นดิฉันจะย้ายผู้สูงอายุไป ใกล้จะเสร็จแล้ว 2 ปีเหมือนกัน ส่วนสํานักงานมีความคิด
เช่นเดียวกัน เพราะเราจะขอเส้นทางเข้าจากทางหลวง โดยกว้างสัก 20 เมตรด้านหน้า  เข้ามาดิฉัน
ออกแบบไว้แล้วว่าเราควรจะสร้างตึกแบบไหน ส่วนที่ข้าง ๆ ราคาไร่ละ 9 ล้าน ใครที่ไปหาซื้อถูกได้แล้ว
มาบอกดิฉันแล้วกัน ถ้าซื้อได้ถูกกว่า 9 ล้าน หรือ 5 ล้านแล้วมาบอก ตอนปี 2563 ได้ตั้งงบประมาณไว้
แล้วในเร่ืองการสร้างสํานักงาน เราได้ตั้งไว้แล้วว่าในเร่ืองการปรับที่ดิน และในเร่ืองของโครงสร้างพื้นฐาน
ปรับที่ดินขอดูแลการปรับที่ดินทั้งหมด แล้วเอาแบบมาลง แบบเราเคยได้ออกแบบตั้งแต่สมัยท่านนายกฯ 
แก้ว ขออนุญาตที่เอ่ยนาม เราคงจะตัดในส่วนของที่เป็นที่ประชุมพันคนออกไปและเหลือสํานักงาน     
แต่ดิฉันกําลังดูว่ามันล้าสมัยไม๊ แต่ถ้าเราไม่ใช่แบบเดิมเราจะถูก สตง.ตั้งกรรมการหรือไม่ เพราะเท่าที่
ดิฉันทราบเราจ่ายค่าแบบ ค่าอะไรไปแล้วประมาณ 7-8 ล้าน ตรงนี้ ไม่ใช่ไม่อยากสร้าง อยากสร้างค่ะ 
แต่มันติดด้วยอะไรเยอะแยะ ในเรื่องของระบบราชการ แต่ตอนนี้ทําอยู่แล้วคะ ก็คงอีกสักครึ่งปี หรือไม่
เกินปีคงจะได้ แต่ปี 2563 ดิฉันตั้งไว้แล้ว ในเร่ืองของการสร้างสํานักงาน ต้องขอขอบคุณ ส่วนในเรื่องที่ 
สจ.รัชฎาได้พูดในเรื่องของงบประมาณเงินสะสมหรืออะไรก็ตาม ปีนี้โครงการทั้งหมดตั้งแต่ข้อบัญญัติปี 
2560 2561 เงินกัน 2561 เงินสะสม และ 2562 เงินข้อบัญญัติทั้งหมด 300 กว่าโครงการ ท่าน
ทราบหรือไม่ว่าเราเหลือกี่โครงการทั้งหมด เราเหลือแค่ 28 โครงการเท่านั้นเอง ก็จะเป็นในเรื่องของ
ระบบ ในเรื่องของพัสดุหรืออะไรก็แล้วแต่ ส่วนในเร่ืองรายละเอียดเดี๋ยวดิฉันจะแนบไปให้ว่าทําที่ไหนบ้าง 
ตั้งแต่ 2560 ถึง 2561 2562 ก็ถือว่าต้องขอบคุณสํานักการช่าง ขอบคุณบุคลากรสํานักช่างทุกคน 
และความเคี่ยวเข็ญของดิฉันที่ออกมาได้เป็นแบบนี้  เพราะดิฉันอยากจะให้หมดไปทีละปี ทีละปี 
ไม่อย่างนั้นเงินก็จะตกลงไป ก็ต้องขอบคุณด้วยความจริงใจ และมีอีกเร่ืองหนึ่ง งบสะสม 117 โครงการ  




