
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
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ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

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

 
ผู้มาประชุม 

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

 
ฝ่ายบริหาร 

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

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

 6.  นางจิรยุทธ  อาสาเสน  ผู้อํานวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
7.  นายชัยเกียรต ิ เกษรบัวทอง  ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ  
8.  นายเจษปฐมพงศ ์ ธนเดชาพทิักษ ์  รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองสาธารณสุข 
9. นายนิธิโรจน ์  บุญญาวฒันานนัท์  ผู้อํานวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง 
10. นางอุไรวรรณ  ภัทรปิติพล  ผู้อํานวยการส่วนบริหารงานคลงั 
11. นางณชิาสุธนี   นกนอก   (แทน) ผู้อาํนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
12. นายจรัญ  ช่างเกวียน  (แทน) ผู้อาํนวยการกองการเจ้าหน้าที่  
13. นายสนัต ิ  ทองแสง   รักษาการหัวหน้าฝ่ายออกแบบ 
14. นางกฤติมา  ไชยวงศ ์   นักบริหารงานการคลัง 
15. นางสาวใจดาว จันทร์ทัน   หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 
16. นางวนิญา  ศรีอุทธา   หัวหน้าฝ่ายประชุมสภา 
17. นางดาราวรรณ โฆษิตอัมพรวัฒน ์  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
18. นางสาวสุรีรัตน ์ พงษ์สุวรรณ  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
19. นางสุวรรณ ี  อนันธศิริ   นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
20. นายศุภรัตน ์  คอนงูเหลือม  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
21. นางสาววีรวรรณ กลิ้งทะเล  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
22. นางสาวกนกรัตน ์ ดําเดช   นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 

 23. นางสุพรรณ ี  ครุฑธะกะ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
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  24. นางมาลิน  จันทร์ศรีนวล  เจ้าพนักงานธุรการชาํนาญการ 
 25. นางรุ่งทิพย ์  จําปีเพ็ชร ์  เจ้าพนักงานธุรการชาํนาญงาน 
 26. นางภัคธมล  กูลฤทธานนท ์  เจ้าพนักงานธุรการชาํนาญการ 
 27. นายบรรลือ  แพงพงศ์   เจ้าพนักงานธุรการชาํนาญการ 
 28. นางสาวเสาวภา สังข์แก้ว   เจ้าพนักงานธุรการชาํนาญงาน 
 29. นางเพ็ญประภา ภูมิโคกรักษ์  เจา้พนักงานธุรการชาํนายงาน 

30. นางวิชชุดา    อินทรมานวงศ ์  พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ 
31. นางสาวกชพร สมลือชาชัย  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
32. นายกิติศักดิ์  ชายากร   พนักงานขับรถ 
33. นายณฐภพ  ณ นครพนม  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 34. นางสาวสุรีรัตน ์ อินนา   พนักงานจ้างทั่วไป 
 35. นายทวีศักดิ ์  สังข์วิลัย   พนักงานจ้างทั่วไป 

36. นางสาวอังศุมาริน   พรหมพันธ์ใจ  ผู้ช่วยนักวิชาการพัฒนาท่องเที่ยว 
37. นายกิติศักดิ์  ชายากร   พนักงานขับรถ 
38. นางกิติวจ ี  จารุจิตร   บรรณาธิการบริหาร นสพ.อิสานวาไรตี้ 
39. นายมานะ  แย้มจะบก  M.NEW 
40. นายสันต ิ  วงษาเกษ  ผู้สื่อข่าว 
41. นายประสิทธิ ์ จองรัตนวนิช  สยามรัฐ 
42. นายสถาพร  เสนาไชย   เนชั่น 
43. นายไพฑูรย์  ดาบพิมาย  ผู้สื่อข่าว 
44. นายอนุสรณ ์  อชิโนบญุวัฒน ์  ผู้สื่อข่าว 
45. นางสาวศรวรณ์ อชิโนปญุวัฒน ์  ผู้สื่อข่าวอมรินทร์ TV 
46. นางสาวกัญศลักษณ ์ รุ่งสุขประเสริฐ  โคราชไฮคลาส 
47. นางสาวขวัญชนก สุขคดี   IPM 
48. นายพุทธ ิ  ศรีอรนันต์  ผู้สื่อข่าว Inside Daily 
49. นายรุจิตร  จิรอินทรากูล  โคราชอินไซต ์
50. นายเกียรติศักดิ์ ขามสันเทียะ   News 365 days 
51. นางสาวอัชราภรณ ์ พหลเวช   ผู้สื่อข่าว ข่าวเด็ด 
52. นายเศรษฐพัฒน์   เจริญเศรษฐโสธร  ผู้สื่อข่าว 
53. นายณัฐพงศ ์  อรชร   ผู้สื่อข่าวช่อง 8 
54. นายรัฐชัย  อรชร   เนชั่น TV 
55. นายเกียรติศักดิ์ ปีกกลาง   TNN 34 
56. นายจักรพรรณ พงกิต   TNN   
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เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 
เลขานุการสภาฯ  - เชิญประธานสภาฯ จุดเทียน ธปู บูชาพระรัตนตรัย และนําสมาชิกสวดมนต์    

  - เชิญประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้ึนทําหน้าที่ 
 - ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เร่ือง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ. 2562 ด้วยในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 สภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้กําหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัย
สามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ. 2562 ภายในกําหนดเวลา 45 วัน ตั้งแต่วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 
ถึงวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 ดังนั้นอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 22 และมาตรา 24 แห่ง
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2552 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ. 2562  ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 

ประธานสภาฯ - กราบเรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการตลอดจน
ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัย
สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 ในวันนี้เป็นวันสําคัญวันหนึ่งของท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน จะได้ร่วมกัน
พิจารณาเรื่องต่างๆ ผมหวังว่าการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี 
พ.ศ. 2562 จะดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านสมาชิกจะได้แสดง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อความเจริญก้าวหน้าของท้องถ่ิน    บัดนี้ได้เวลา
อันสมควรผมขอเปิดการประชุมสภาฯ แห่งนี้ เพื่อดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

เรื่องที่ 1   การรับมอบอาคารพยาบาล โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 
ประธานสภาฯ  ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดนครราชสีมา ในการอนุญาตให้นายไกรวัจน์  จุลศิริวัฒนกุล ตําแหน่ง ประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม ก่อสร้างอาคารพยาบาล เพื่อใช้ประโยชน์ในภารกิจของ
คณะครู นักเรียน บุคลากรโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม โดยใช้เงินบริจาคของนายไกรวัจน์ จุลศิริวัฒนกุล 
จํานวนเงิน 450,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
โดยมติที่ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2561 เห็นชอบให้นาย
ไกรวัจน์  จุลศิริวัฒนกุล ก่อสร้างอาคารพยาบาลภายในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม บัดนี้ นาย
ไกรวัจน์  จุลศิริวัฒนกุล ตําแหน่ง ประธานคณะกรรมการฯ ได้ดําเนินการก่อสร้างอาคารพยาบาลเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว และส่งมอบทรัพย์สินดังกล่าวให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อใช้ประโยชน์
ในภารกิจของคณะครู นักเรียน บุคลากรของโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค  
จึงขอรายงานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเพื่อทราบต่อไป 

ที่ประชุม - ทราบ – 

 



 

๕ 

  
 
เรื่องที่ 2  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2562 แก้ไข ครั้งที่ 5 
ประธานสภาฯ ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.

2562 แก้ไข คร้ังที่ 5 เสร็จเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงแจ้งให้ที่ประชุม
แห่งนี้เพื่อทราบ และใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานและควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานต่อไป 

 ที่ประชุม - ทราบ – 

 
เรื่องที่ 3  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562 เพิ่มเติม คร้ังที่ 3 
ประธานสภาฯ ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.

2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 เสร็จเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงแจ้งให้ที่
ประชุมแห่งนี้เพื่อทราบ และใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานและควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไป
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานต่อไป 

 ที่ประชุม - ทราบ – 
 
 
เรื่องที่ 4  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เปลี่ยนแปลง 8 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 

ประธานสภาฯ ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เปลี่ยนแปลง 8 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562เสร็จเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงแจ้งให้ที่
ประชุมแห่งนี้เพื่อทราบ และใช้เป็นแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ต่อไป 

 ที่ประชุม - ทราบ – 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 

คร้ังที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 
ประธานสภาฯ เป็นวาระการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ      

สมัยที่ 2 ครั้งที่1/2562 ขอเชิญสมาชิกที่มีความประสงค์จะแก้ไขครับ มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขไหม
ครับ ไม่มีนะครับ ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ ขณะนี้องค์ประชุมครบ 27 เสียง สมาชิกท่านใดรับรอง
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่1/2562 
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ขอยกมือขึ้นครับ รับรอง 24 เสียง สมาชิกท่านใด ไม่รับรอง –ไม่มี- 
สมาชิกท่านใดงดออกเสียง งดออกเสียง 3 เสียง (ประธานสภาฯ, รองประธานสภา 1 ท่าน, และ
เลขานุการสภาฯ) 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ 
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ด้วยมติรับรอง 27 เสียง ไม่รับรอง ไม่มี 
งดออกเสียง 3 เสียง (ประธานสภาฯ, รองประธานสภา 1 ท่าน, และเลขานุการสภาฯ)  



 

๖ 

 ระเบียบวาระที่ 3  ญัตติ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (กันเงินมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) 

ประธานสภาฯ เชิญฝ่ายบริหารแถลงครับ 
นายวิสูตร  เจริญสันธิ์ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หลักการ เพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
(กันเงินมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในหมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง เหตุผล องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  มีความจําเป็นต้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รายการกันเงินมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) 
เนื่องจากขอแก้ไขรายละเอียดให้ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง แต่โครงการดังกล่าวได้รับการอนุมัติให้กัน
เงินเมื่อคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 การ
แก้ไขดังกล่าวจึงเป็นอํานาจของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยขออนุมัติดังนี้ ข้อความ
เดิม โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ โรงเรียนหินดาดวิทยา อําเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 
เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ ขนาดสูง 7 เมตร ยาว 36 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.
2561-2564) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนา
การศึกษา หน้า 391 ลําดับที่ 386 ข้อความใหม่  โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ โรงเรียนหินดาด
วิทยา อําเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ ขนาดกว้าง 7 
เมตร ยาว 36 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เล่มที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้าน
การพัฒนาการศึกษา หน้า 605 ลําดับที่ 709 ระเบียบวิธีปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2543 หมวด 4 ข้อ 31 การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปี หรือ
ขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจให้เบิกตัดปี หรือขยายเวลาเบิก
ตัดปี ข้อ 32 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประมาณการรายรับและ
งบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจแล้ว ให้ประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ 
แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ภายในสิบห้าวัน จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 ประธานสภาฯ เชิญสมาชิกที่ประสงค์จะอภิปรายนะครับ ไม่มีนะครับ ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ ขณะนี้องค์ประชุม
ครบ 27 เสียง สมาชิกท่านใดอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (กันเงินมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ขอให้ยกมือขึ้นครับ อนุมัติ 
24 เสียง ไม่อนุมัติ –ไม่มี- งดออกเสียง 3 เสียง (ประธานสภาฯ, รองประธานสภา 1 ท่าน, และ
เลขานุการสภาฯ)  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 (กันเงินมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ด้วยมติอนุมัติ 27 เสียง ไม่อนุมัติ –ไม่มี- 
งดออกเสียง 3 เสียง (ประธานสภาฯ,รองประธานสภา 1 ท่าน, และเลขานุการสภาฯ)  

 
ระเบียบวาระที่ 4  ญัตติ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562  
ประธานสภา ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลงครับ 
นายวิสูตร  เจริญสันธิ์ เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หลักการ เพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด



 

๗ 

 นครราชสีมา ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เหตุผล องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีความจําเป็นต้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เนื่องจากมีการคํานวณคลาดเคลื่อน  จึงขอแก้ไขรายละเอียดให้
ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง โดยมีรายละเอียดดังนี้ ข้อความเดิม 1.โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริม
เหล็ก โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม งบประมาณ 470,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้ว คสล. 
ขนาดสูง 2.00 ม. ยาว 156 ม. (ตามแบบและรายละเอียดที่  อบจ.นม.กําหนด) เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) 
เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 
2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 195 ลําดับที่ 58 ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสน าและ
วัฒนธรรม ข้อความใหม่ 1. โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม 
งบประมาณ 470,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างรั้ว คสล. ขนาดสูง 2.00 เมตร ยาว 210 เมตร 
โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม   (ตามแบบและรายละเอียดที่  อบจ.นม.กําหนด) เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 9 ล าดับที่ 127 ตั้ง
งบประมาณไว้ที่ ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เนื่องจากการค านวณคลาดเคลื่อน  
ข้อความเดิม  2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม งบประมาณ 
495,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 207 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,035 ตร.ม. (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด) เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2552 และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-
2564) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 195 ลําดับที่ 59 ตั้งงบประมาณไว้ที่สํานักการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ข้อความใหม ่2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนคลองเมือง
พิทยาคม งบประมาณ 495,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 157 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 785 ตร.ม. ไหล่
ทางตามสภาพ (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด) เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 และระเบียบ หนังสือสั่ง
การอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 
พ.ศ.2562 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 10 ล าดับที่ 128 ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานัก
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เนื่องจาก การค านวณคลาดเคลื่อน ข้อความเดิม 3. โครงการ
ก่อสร้างรั้ว คสล. โรงเรียนหนองขามพิทยาคม งบประมาณ 687,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างรั้ว
คอนกรีตบล็อก ขนาดสูง 2.00 ม. ยาว 228 ม. (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด) เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2552 และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -
2564) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 365 ลําดับที่ 349 ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ข้อความใหม่ 3. โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 
งบประมาณ 687,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างรั้ว คสล. ขนาดสูง 2.00 เมตร ยาว 312 เมตร 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด) เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 



 

๘ 

 พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 12 ล าดับที่ 635 ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม เนื่องจาก การค านวณคลาดเคลื่อน ข้อความเดิม 4.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนหนองขามพิทยาคม งบประมาณ 350,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 141 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 705 ตร.ม. 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด) เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 
พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 365 
ลําดับที่ 348 ตั้งงบประมาณไว้ที่สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ข้อความใหม่ 4. โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนหนองขามพิทยาคม งบประมาณ 350,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็น ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 108 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 540 ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพ (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด) เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา 
หน้า 11 ล าดับที่ 634 ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เนื่องจาก การ
ค านวณคลาดเคลื่อน ข้อความเดิม 5. โครงการขุดลอกสระ โรงเรียนครบุรี งบประมาณ 200,000 
บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าขุดลอกสระภายในโรงเรียนครบุรี สระที่ 1 ขุดลอกขยายให้ปากกว้างเฉลี่ย 35 ม. 
ยาวเฉลี่ย 55 ม. ลึกรวมเฉลี่ย 1.5 ม. สระที่ 2 ขุดลอกขยายให้ปากกว้างเฉลี่ย 35 ม. ยาวเฉลี่ย 110 
ม. ลึกรวมเฉลี่ย 55 ม. ความลาดเอียง 1 :1.5 หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,859 ลบ.ม. พร้อม
เกลี่ยตกแต่งคันดินด้านข้าง (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด) เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 ระเบียบ 
หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) เปลี่ยนแปลง
และเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
การศึกษา หน้า 188 ลําดับที่ 49 ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ข้อความ
ใหม่ 5. โครงการขุดลอกสระ โรงเรียนครบุรี งบประมาณ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าขุดลอกสระ
ภายในโรงเรียน   ครบุรี สระที่ 1 ขุดลอกขยายให้ปากกว้างเฉลี่ย 35 ม. ยาวเฉลี่ย 55 ม. ลึกรวมเฉลี่ย 
2 เมตร สระที่ 2 ขุดลอกขยายให้ปากกว้างเฉลี่ย 35 ม. ยาวเฉลี่ย 55 ม. ลึกรวมเฉลี่ย 2 ม. ความ
ลาดเอียง 1:1.5 หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,784 ลบ.ม. พร้อมขนย้ายปรับเกลี่ยตกแต่ง (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 8 ล าดับที่ 108 ตั้ง
งบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เนื่องจาก การค านวณคลาดเคลื่อน ระเบียบ
วิธีปฏิบัติ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ข้อ 32 ภายใต้บังคับข้อ 39 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประมาณการรายรับและ
งบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจแล้วให้ประกาศโดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ 
แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบภายในสิบห้าวัน จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 



 

๙ 

  
ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกที่มีความประสงค์ที่จะอภิปรายครับ -ไม่มีนะครับ- ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 

ขณะนี้องค์ประชุมครบ 27 เสียง สมาชิกท่านใดอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ขอให้ยกมือข้ึนครับ อนุมัติ 24 เสียง ท่านใด
ไม่อนุมัติ –ไม่มี- ท่านใดงดออกเสียง 3 เสียง (ประธานสภาฯ, รองประธานสภา 1 ท่าน, และเลขานุการ
สภาฯ)  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2562 ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอด้วยมติอนุมัติ  24 เสียง ไม่อนุมัติ  –ไม่มี- งดออกเสียง         
3 เสียง (ประธานสภาฯ, รองประธานสภา 1 ท่าน, และเลขานุการสภาฯ)  

 
ระเบียบวาระที่ 5  ญัตติ เร่ืองขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ประธานสภา ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลงครับ 
นายวิสูตร  เจริญสันธิ์ เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

นครราชสีมา และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หลักการ เพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ในการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง เหตุผล 1.ด้วย
ปัจจุบัน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประสบปัญหาไฟฟ้าส่องสว่าง 
เนื่องจากระบบการติดตั้งและปัญหาค่ากระแสไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้
พิจารณาถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ทั้งครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน จึงได้จัดทําโครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light Solar Cell) 2. ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบให้โรงเรียน
โตนดพิทยาคม เป็นศูนย์ส่งเสริมกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ศูนย์กรีฑา) ซึ่งต้อง
ดําเนินการเข้าร่วมแข่งขันในกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือก 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงปลายเดือนตุลาคม 2562 จึงมีความจําเป็นที่จะต้องปรับปรุง
อาคารเรียน เพื่อใช้เป็นที่พักนักกีฬา 3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีความจําเป็นต้อง
ขยายถนน (สาย อบจ.นม.01203) บ้านหนองตะคอง – บ้านหนองม่วง อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา จากเดิม 2 ช่องทางการจราจรเป็น 4 ช่องทางจราจร เพื่อให้สอดคล้องกับถนนในช่วงที่
แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมากําลังดําเนินการก่อสร้างขยายถนนเส้นทางดังกล่าว เป็นเส้นทางสาย
หลักเข้าศูนย์ศึกษาหนองระเวียง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา อันเป็นสถานที่ทรงงานของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และจะต้องถวายความ
ปลอดภัยอย่างเข้มงวด ในการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้
ประโยชน์ ปี พ.ศ.2562 แต่เนื่องจากโครงการที่กล่าวแล้วข้างต้น ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงจําเป็นต้อง
โอนเงินงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายไว้แล้วในปี 2562 แต่ยังไม่ได้จัดทําโครงการมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ดังนี้ รายการโอนลด จํานวน 1 โครงการ จํานวนเงิน 51,092,000 บาท (ห้าสิบเอ็ดล้านเก้าหมื่นสอง
พันบาทถ้วน) 1. กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด แผนงานบริหารทั่วไป เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการการ
เลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอื่น ๆ) จํานวน 51,092,000 บาท (ห้าสิบเอ็ดล้านเก้าหม่ืน 
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สองพันบาทถ้วน) รายการโอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่) จํานวน 60 โครงการ จํานวนเงิน 51,092,000 
บาท (ห้าสิบเอ็ดล้านเก้าหม่ืนสองพันบาทถ้วน) ดังนี้ 1. สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 
59 โครงการ งบประมาณ 29,092,000 บาท (ยี่สิบเก้าล้านเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) 2. สํานักการ
ช่าง จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 22,000,000 บาท (ยี่สิบสองล้านบาทถ้วน) ประกอบด้วย 1. 
โครงการติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด จํานวน 8 ต้น สําหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 58 
โรงเรียน 58 โครงการ ประกอบด้วย 1.1 งานดินขุดดินถม 1.2 งานโครงสร้าง (ฐานราก) 1.3 งานชุด
เสา 1.4 งานชุดโคมไฟส่องสว่าง 1.5 ค่าแรงประกอบติดตั้ง เป็นไปตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.น
ม.กําหนด โดยติดตั้งในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 58 โรงเรียน 58 
โครงการ ๆ ละ 493,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28,594,000 บาท (ยี่สิบแปดล้านห้าแสนเก้า
หม่ืนสี่พันบาทถ้วน) 2. โครงการปรับปรุงอาคารเรียน คสล. 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) สําหรับใช้
เป็นที่พักนักกีฬา โรงเรียนโตนดพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงิน 498,000 บาท (สี่แสนเก้า
หม่ืนแปดพันบาทถ้วน) โดยดําเนินการดังนี้ 2.1 ปรับปรุงห้องน้ํา 2.2 ติดตั้งมุ้งลวดประตูหน้าต่าง และ
ประตูเหล็กกั้นทางขึ้น 2.3 ปรับปรุงห้องเรียน 2.4 ปรับปรุงงานระบบระบายน้ํารอบอาคาร  3. สํานัก
การช่าง จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 22,000,000 บาท (ยี่สิบสองล้านบาทถ้วน) โครงการซ่อม
สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.01203) บ้านหนองตะคอง – บ้านหนองม่วง อําเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา สภาพเดิม เป็นผิวจราจรลาดยาง 2 ช่องจราจร ขนาดกว้าง 6 เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 1 เมตร โดยดําเนินการ (ช่วงที่ 2) ขนาดกว้าง 12 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2 เมตร ยาว 
1,800 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 28,800 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด ระเบียบวิธีปฏิบัติ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 27 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน ข้อ 32 ภายใต้
บังคับข้อ 39 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประมาณการรายรับ
และงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจแล้วให้ประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชน
ทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบภายในสิบห้าวัน  รายละเอียดโครงการตาม
เอกสารแนบท้ายนี้  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกที่มีความประสงค์ที่จะอภิปรายครับ -ไม่มีนะครับ- ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 
ขณะนี้องค์ประชุมครบ 27 เสียง สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ขอให้ยกมือขึ้นครับ อนุมัติ 24 เสียง ท่านใดไม่อนุมัติ 
–ไม่มี- ท่านใดงดออกเสียง 3 เสียง (ประธานสภาฯ, รองประธานสภา 1 ท่าน, และเลขานุการสภาฯ)  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามที่ฝ่าย
บริหารเสนอด้วยมติอนุมัติ  24 เสียง ไม่อนุมัติ  –ไม่มี- งดออกเสียง 3 เสียง (ประธานสภาฯ, รอง
ประธานสภา 1 ท่าน, และเลขานุการสภาฯ)  
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ  

    9.1 แจ้งปัญหาความเดือดร้อน/งานกิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นของราษฎรในพื้นที่ 
ประธานสภาฯ  ต่อไปเป็นวาระอื่นๆ นะครับ โดยเฉพาะช่วงนี้อาจจะมีเรื่องภัยแล้ง แล้วก็ตามมาคือน้ําท่วม และก็คงจะ

เป็นเรื่องของคมนาคม เรื่องถนนหนทาง และที่สําคัญนั้นเรื่องเกษตรของพี่น้องประชาชน ซึ่งได้ทราบ
ข่าวว่ามีหนอนลงไร่ข้าวโพด มันสําปะหลัง และได้ข่าวว่ามีเพลี้ยอย่างร้ายแรงที่กําลังระบาดนะครับ  
ขอเชิญท่านสมาชิกฯ ที่มีความประสงค์จะแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่
ของท่านให้ฝ่ายบริหารได้ทราบก็ขอเชิญครับ เชิญท่านสจ.จุฑาสัณฑ์ นะครับ 

นางสาวจุฑาสัณห์ ตั้งตรีวีระกุล กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ทรงเกียรติ  
ดิฉันนางสาวจุฑาสัณห์  ตั้งตรีวีระกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอําเภอบัวลายค่ะ มีเรื่อง 
ที่อยากจะฝากท่านประธานถึงฝ่ายบริหารว่า อําเภอบัวลายมีโครงการนึงได้มีงบประมาณทําถนนหินคลุก 
สายบ้านดงสะอาด ตําบลเมืองพะไล เชื่อมบ้านแสงสว่าง ตําบลบัวลาย ซึ่งมีผู้รับเหมาไปก่อสร้างแล้วใช้  
งบองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก่อสร้างไปแล้ว โครงการจะเป็นถนนหินคลุกค่ะ แต่ในตอนนี้มันเป็นแค่ 
ถนนดินซึ่งยังไม่มีหินคลุกสักเม็ดเดียว เพราะชาวบ้านได้ส่งภาพมาฟ้องค่ะ ก็อยากฝากท่านประธานถึง 
ท่านผู้บริหารได้กรุณาลงไปตรวจสอบถนนเส้นนี้ค่ะเพราะว่าชาวบ้านเดือดร้อน ตอนนี้ฝนตกการสัญจรไม่ 
สะดวกค่ะ ขอบคุณค่ะ  

ประธานสภาฯ  ครับ เชิญฝ่ายบริหารครับ 
ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ ค่ะ ท่านประธานคะขอบอกผ่านไปยังท่านสจ.จุฑาสัณห์นะคะ ว่าดิฉันรับทราบ และดิฉันจะตรวจสอบให้

อีกทีนะคะ ว่าใครเป็นผู้รับเหมาตรงนั้น ขอบคุณค่ะ 
ประธานสภาฯ  ครับ เชิญท่านสมาชิกครับที่จะแจ้งเรื่องความเดือดร้อนให้ฝ่ายบริหารนะครับ เชิญท่านประพจน์ครับ 
นายประพจน์ ธรรมประทีป กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพ กระผมประพจน์ ธรรมประทีป  

สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด อําเภอเมือง เขต 4 ครับ ก่อนอื่นต้องเรียนผ่านท่านประธานสภาฯ ไป  
ยังฝ่ายบริหารครับ เมื่อวันที่ 30,31 สค. 1,2 กย. ที่ผ่านมานี้ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้อนุมัติ 
งบเรื่องการทัศนศึกษาดูงานของการแปรรูปอาหารที่จังหวัดหนองคาย รวม 4 รุ่นด้วยกันนะครับ ซึ่งใน
การไปทัศนศึกษาดูงานนี้ ผลเป็นที่น่าพึงพอใจครับเพราะว่า พี่น้องอําเภอเมืองทั้ง 25 ท้องถิ่นนั้นได้ไป
ศึกษาดูงาน การแปรรูป ไม่ว่าจะเป็นปลาส้มก็ดีหรือการทํากล้วยฉาบ ตลอดจนอาชีพต่างๆ ที่มีอยู่ใน
จังหวัดหนองคายนะครับ และอีกโครงการหนึ่งครับ เป็นโครงการส่งเสริม OTOP เราได้นํากลุ่ม OTOP 
ของอําเภอเมืองทั้งหมด ทั้ง 25 ท้องถิ่นของอําเภอเมืองไปทัศนศึกษาดูงานที่จังหวัดน่าน ไปดูงานที่บ้าน
น้ําเก๋ียน ดูการผลิตสมุนไพรของเมืองน่านและไปดูผลิตภัณฑ์ OTOP ของเมืองน่าน พี่น้องทั้ง 2 รุ่น ฝาก
มากราบขอบคุณกับทางผู้บริหาร ทางท่านนายกนะครับ และฝากมาบอกว่าทําอยางไรองค์การบริหารส่วน
จังหวัด หรือหน่วยงานใดที่จะประสานได้ อยากจะมีศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดนครราชสีมา
แห่งนี้ ไม่มีเลย ท่านครับ OTOP ของทางจังหวัดนครราชสีมาของเรานี้ ต้องช่วยเหลือตัวเองมาโดยตลอด 
ไม่มีสถานที่จําหน่ายสินค้าเป็นของตนเอง กลุ่มแม่ค้าตลอดจนกลุ่ม OTOP ต่างๆ ได้ไปดูงานกลับมาก็
ได้มาปรึกษาและฝากให้ทางท่านนายกฯ ได้ช่วยจัดหาศูนย์แสดงสินค้าและจําหน่ายสินค้า OTOP อําเภอ
เมือง และฝากขอบคุณอย่างสูงมา ณ  โอกาสนี้ กราบขอบพระคุณครับ  

ประธานสภาฯ  ครับ เชิญท่าน สจ.บัวพันธ์ 
 



 

๑๒ 

  
นายบัวพันธ์ จันคําวงษ์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมนายบัวพันธ์ จันคําวงษ์ สมาชิก 

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอําเภอประทาย ก็ขออนุญาตหารือผ่านท่านประธานสภาฯ    
ถึงฝ่ายบริหาร เนื่องจากถนนสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สายบ้านกะทุ่มราย บ้าน
โนนหญ้านาง ถนนเดิมมันเป็นถนนลาดยาง แต่มันเป็นหลุมเป็นบ่อ ผมก็ได้ปรึกษาหารือกับผู้อํานวยการ
สํานักช่าง ว่าจะขอวัสดุเพื่อไปกลบหลุมกลบบ่อเพื่อแก้ไขบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนก่อน ที่ผ่านมาท่าน
ฝ่ายบริหารก็กรุณาให้จัดงบจ่ายขาดไปสองล้าน ผมก็จัดลง แต่ที่มันลําบากมากประมาณ 5 กิโลเมตร เป็น
หลุมเป็นบ่อมาก ผมก็ขอรับการสนับสนุนวัสดุยางมะตอย หิน ผมก็จะเอาจิตอาสาในหมู่บ้านที่ได้รับความ
เดือดร้อนมีอยู่ 3 - 4 หมู่บ้านออกมาช่วยกัน โดยไม่ต้องเอาแรงงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดไป 
เพราะฉะนั้นก็ขอฝากผ่านท่านประธานสภาถึงท่านนายกว่า ขอความกรุณาอนุมัติงบให้ผู้อํานวยการสํานัก
ช่างด้วยนะครับ ให้เยอะๆ นะครับ ผมรับประกันค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่าเคร่ืองดื่มอะไร ผมรับผิดชอบเองครับ 
เพราะฉะนั้นผมขอฝากท่านประธานสภานะครับ ถึงฝ่ายบริหาร ขอบรรเทาทุกข์นะครับ และขอนักข่าว
ช่อง 8 ไปออกทีวี จะเชิญท่านนายก และท่านรองนายกด้วย ไปร่วมด้วยช่วยกัน ผมจัดหนักจัดใหญ่ให้
เลยนะครับเที่ยวนี้ 4 หมู่บ้านลําบากมากจะเชิญท่านนายกไปถ่ายออกทีวีเลยนะครับ และค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ผมดูแลเองครับ ท่านไม่ต้องเดือดร้อนครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  ครับ มีสจ.ท่านใดจะเอาอยางท่านสจ.บัวพันธ์ บ้างครับ  
ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ เรียนท่านประธานสภา เรียนท่านสจ.ประทาย ถ้าจําไม่ผิดดิฉันเพิ่งได้รับหนังสือร้องเรียนมาวันนี้เอง เอา 

ติดตัวมาแล้วค่ะ ถนนเส้นนี้เป็นถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัด 5 กิโลเมตรใช่ไหมคะ ช่างออกไปสํารวจ
แล้ว เอาอย่างนี้แล้วกัน เดี๋ยวดิฉันจะลงไปดูงบสะสมเพิ่มให้แล้วก็รับปากว่าประชาชนจะได้ใช้ถนนอย่างดี
ก็แล้วกันนะคะ 

ประธานสภาฯ  ก็ขอบคุณท่านนายกนะครับ เชิญท่านศิริพงศ์ครับ 
นายศิริพงศ์ มกรพงศ์ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ท่านสมาชิกผู้ 

ทรงเกียรติ กระผมนายศิริพงศ์ มกรพงศ์ ครับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอ
สีคิ้ว เขต 1 อยากฝากท่านประธาน อําเภอสีคิ้วของผม มี 2 ตําบลครับ กระผมกลัวท่านนายกจะลืมรถ
เจาะบ่อบาดาลครับ ตอนนี้พี่น้องผมก็รอคอยอยู่นะครับ เห็นท่านรับปาก ก็ไม่ทราบว่ารถเจาะบ่อบาดาล
อยู่พื้นที่อําเภอไหนนะครับ กระผมก็รออยู่นะครับก็อยากจะฝากท่านประธานถึงฝ่ายบริหารนะครับ คือ
ทุกวันนี้ก็ยังแล้งอยู่ครับ ไม่มีน้ําที่จะอุปโภคบริโภคนะครับ ก็อยากฝากท่านประธานถึงฝ่ายบริหารนะครับ 
ช่วยอนุเคราะห์เมตตาผม พี่น้องของผมด้วยครับ ขอบพระคุณมากครับท่านประธานฯ 

ประธานสภาฯ  ครับ ขอบคุณท่านศิริพงศ์นะครับ ท่านพูดน่าสงสารนะครับ ท่านนายกครับ เชิญท่านนายกครับ 
ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ กราบเรียนท่านประธานสภาผ่านไปยังท่านสจ.ศิริพงศ์นะคะ ดิฉันต้องดูก่อนว่ารถอยู่ทางขามสะแกแสง 

หรือเปล่า เพราะว่าอยู่นานเหลือเกิน แต่ดิฉันจัดให้ค่ะ คือถ้าขอเร็วดิฉันก็จัดเป็นคิวนะคะ เพราะว่าเรามี  
32 อําเภอ ดิฉันไม่อยากลัดคิว ใครขอก่อนก็ต้องได้ก่อนนั่นเป็นเร่ืองธรรมดานะคะ อันนี้ดิฉันรับปากว่าได้
แน่นอนค่ะ  

ประธานสภาฯ  ครับ ท่านสมาชิกครับที่ท่านนายกได้บอกว่าคนไหนขอก่อนก็ได้ก่อน ท่านก็ช่วยจําไว้ด้วยนะครับ เพราะ 
บางท่านไม่เคยขอเลยนะครับ ต่อไปขอเชิญท่านสจ.พงษ์พันธุ์ พันธุ์ศรีนคร  
 
 



 

๑๓ 

  
นายพงษ์พันธุ์ พันธุ์ศรีนคร กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพนะครับ ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผม 

นายพงษ์พันธุ์  พันธุ์ศรีนคร สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอําเภอพิมาย เขต 2 ครับ อาทิตย์ที่แล้ว
ทางกองช่างนะครับ มีถนนเส้นหนึ่งครับของอําเภอพิมาย ชื่อถนนเมืองทีนะครับ ที่เชื่อมเขตโนนสูง ถนน
เส้นนี้นะครับ เคยได้ออกโทรทัศน์นะครับได้เกิดอุบัติเหตุแม่ลูกไปเสียชีวิต 2 ศพ เมื่อเดือนหรือสองเดือน
ที่แล้วนี่แหละครับก็ต้องขอบคุณทางสํานักช่างนะครับที่ได้ออกไปดูถนนเส้นนี้นะครับ ว่าจะให้ไฟส่องทาง
นะครับ ไฟส่องทางนั้นติดเรียบร้อยแล้วนะครับ เหลือแต่ไฟกระพริบบ่งบอกว่านี่คือสามแยกนะครับ 
อยากให้ท่านผู้บริหารช่วยพิจารณาเร็วด่วนด้วยนะครับ และถนนเส้นนี้ เป็นถนนหลักเชื่อมเขตอําเภอ   
โนนสูงเพื่อที่จะเข้าในตัวเมืองนครราชสีมาได้นะครับ และก็เป็นถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมานะครับ ซึ่งเสียหายมากนะครับเป็นหลุมเป็นบ่อลึกมาก เพราะว่ามีรถทรายวิ่งแต่ก็ได้คุยกับ
ทางอําเภอเป็นที่เรียบร้อยนะครับว่าไม่ให้วิ่ง ก็อยากจะให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับได้ไป
ดําเนินการเร็วด่วนนะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  ครับ ท่านสมาชิกท่านใดจะชี้แจงอภิปรายต่อไหมครับ เชิญสจ.ชยุต ครบุรีครับ 
นายชยุต  พงศ์ธนทรัพย์ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านผู้บริหาร และท่านสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่านครับ ผมนายชยุต 

พงศ์ธนทรัพย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอครบุรี เขต 1 คือเร่ืองเดือดร้อน
ของอําเภอครบุรีครับ มีถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เส้นถนนห้วยทราย -โนนกลาง 
นะครับ ซึ่งตรงนี้เมื่อก่อนเคยเป็นถนนตัวอย่าง ตอนนี้ถูกชาวบ้านร้องเรียนว่าเป็นถนนท่องเที่ยวแห่งใหม่
ของครบุรี เป็นถนนพันหลุมนะครับ ซึ่งตรงนี้ไม่ทราบว่าเราดําเนินการไปถึงไหนแล้ว อันนี้ชาวบ้านเขา
ฝากถามมา อันนี้คือเรื่องที่หนึ่ง เรื่องที่สองครับอําเภอครบุรี เสิงสางและวังน้ําเขียว ซึ่งเป็นอําเภอของ
ท่านประธานนะครับว่า ตอนนี้ชาวบ้านเขาส่งรูปมาให้ผมนะครับแล้วก็ให้ผมไปดูด้วย ว่าตอนนี้ปัญหาใน
เรื่องของคูคลอง ไม่ว่าจะเป็นคลองลํามูลบน ลําแชะ ห้วยยาง หรือแม้แต่บ้านท่านประธาน คลองสุข
สมบูรณ์นะครับ ปัญหาก็คือ ผักตบชวาครับตอนนี้ขยายอย่างรวดเร็ว ประชาชน ผู้ใหญ่บ้าน กํานัน ก็
อาศัยจิตอาสาที่ไปร่วมกันกําจัด แต่ปรากฏว่าพอเราลงน้ําไป คนละไม่เกินครึ่งชั่วโมง ทุกคนก็ลุกไม่ยอม
ลงน้ํา เพราะอะไรหรือครับ เพราะว่าปลิงมันกัด เพราะฉะนั้นทุกวันนี้ถามว่าใครลงบ้าง ลงได้แป๊บเดียวนะ
ครับ ซึ่งตรงนี้อยากจะฝากท่านประธานผ่านไปยังท่านผู้บริหารนะครับว่า  ที่ครบุรีนี้เดือดร้อนเรื่อง
ผักตบชวา หรือไปกําจัด ซึ่งครบุรีนั้นก็มีเรือลําเดียวนะครับซึ่งเป็นของบริษัทเจอเนอรัลสตาร์ท ซึ่งไป
บริการชาวบ้านอยู่ แต่ทีนี้คิวเยอะ มีเรือลําเดียวซึ่งจะบอกท่านประธานนะครับว่าจะทําอย่างไรที่จะไป
ช่วยชาวบ้านอย่างทันท่วงที เพราะช่วงนี้เป็นช่วงน้ําลด ซึ่งถ้าหากมีพายุเข้ามาแล้วน้ําเต็มเขื่อนก็จะเก็บได้
ลําบาก ขอบคุณท่านประธานครับ ขอบคุณมากครับ  

ประธานสภาฯ ครับ เชิญท่านนายกครับ 
ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ ค่ะ เรียนท่านประธานนะคะ ผ่านไปถึงท่านชยุตนะคะ เรื่องถนนช่างออกไปสํารวจดูแล้วนะคะ เดี๋ยวดิฉัน

จะรีบแก้ไขให้ ส่วนในเร่ืองที่สองนะคะ เรื่องเรือกําจัดผักตบชวา เป็นเรื่องที่เราเสียดาย เพราะเราถูกแย้ง
ในที่ประชุมนะคะ ก็เลยทําให้ทุกอย่างนี่ช้าไปหมดนะคะ ที่ดิฉันไปอําเภอครบุรี ดิฉันไปเจอ กลุ่มเกษตรกร
มาหาดิฉันเยอะ ห้าสิบกว่าคนเกือบร้อยคนวันนั้น ทราบว่าเราจะซื้อเรือ ดิฉันบอกว่าต้องใช้เวลานาน
หน่อยเพราะระเบียบในการจัดซื้อจัดจ้างถ้าเราถูกร้องเรียนว่าเราจะเอาเรืออะไรมา อะไรทํานองนี้
เยอะแยะมากมายนะคะ แต่ตอนนี้เท่าที่ทราบทางพัสดุได้จัดซื้อจัดจ้างไปแล้วนะคะ ก็คงต้องรออีกสัก
หน่อยนะคะ ดิฉันคงต้องให้อําเภอครบุรีเป็นอําเภอแรก ดิฉันบอกประชาชนไว้แล้วในวันนั้นเพราะว่าเขา



 

๑๔ 

 ลงคลองครั้งนึง เขาต้องใช้ประชาชนประมาณร้อยคน ช่วยกันดึงผักตบชวาเข้ามาวันแรก วันที่สองจะ
เหลือห้าสิบ วันที่สามก็ไม่มีแล้วนะคะ ก็อย่างที่บอกว่ามีทั้งปลิงทั้งอะไรนะคะ ถ้าได้เรือผักตบชวาอย่างที่
บอกเขาจะย่อยสลายและเป็นสายพานดึงขึ้นรถไปเลย โดยที่ไม่ต้องมาใช้ประชาชนมากขนาดนี้แล้ว
สามารถเอาผักตบไปเป็นปุ๋ยได้ ไม่ต้องมานั่งสับอีกแต่ถ้าจะเอาไปเป็นเรื่องของหัตถการอย่างนั้นก็ได้ แต่
อย่างไรก็ตามได้รับแจ้งจากพัสดุว่าได้ทําการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วก็ เรื่องของรถขุดเจาะบ่อบาดาลที่อยู่ที่
อําเภอโนนสูง กับอําเภอขามสะแกแสง เดี๋ยวเข้ามาแล้วดิฉันจะเรียงคิวเลยนะคะ ต้องขออนุญาตท่านด้วย
ท่านสจ.คะ ดิฉันบอกแล้วไม่ว่ารถอะไรก็ตาม จะต้องอยู่ทํางานในพื้นที่ละ 5 วัน เฉลี่ยไปให้อําเภออื่นบ้าง 
อันนี้ดิฉันบอกท่านสจ.ด้วยนะคะ แล้วก็เรื่องถนนขุดเจาะบ่อบาดาล คิวต่อไปเป็น อําเภอพิมาย อําเภอ
เมืองออกไปแล้วใช่ไหมคะ เดี๋ยวจะไปดูให้อีกทีหนึ่งนะคะ ถนนที่หาดูได้ยากที่ว่าพันหลุมเนี่ย เราตั้ง
งบประมาณไว้แล้วห้าล้านนะคะ นี่เดี๋ยวเราจะไปแก้ไขให้ ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่มีปัญหาค่ะ
จะเร็วหน่อย แต่ขอให้มีงบประมาณแล้วดิฉันจะพยายามจัดสรรลงไปให้แล้วกันนะคะขอบคุณค่ะ  

ประธานสภาฯ เชิญท่านสจ.พงษ์พันธุ์ ครับ 
นายพงษ์พันธุ์ พันธุ์ศรีนคร กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพนะครับ ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผม 

นายพงษ์พันธุ์  พันธุ์ศรีนคร สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอําเภอพิมาย เขต 2 ครับ เมื่อกี้เพื่อน
สมาชิกได้พูดถึงเรื่องผักตบชวานะครับ อําเภอพิมายก็เป็นอําเภอท่องเที่ยวนะครับ เดือนพศจิกายน 
สัปดาห์ที่สอง จะมีเทศกาลเที่ยวพิมายนะครับ ผักตบชวาก็เยอะเช่นกันนะครับ ก็อยากจะนําเรียนท่าน
ผู้บริหารนะครับ ช่วยพิจารณาด้วยนะครับ ขอเป็นอันดับที่สองแล้วกันนะครับ ไม่ได้อันดับแรกก็ขอเป็น
อันดับที่สองนะครับ ขออนุญาตนะครับท่านผู้บริหาร ท่านนายก เมื่อให้ทางครบุรีเรียบร้อยแล้ว         
ทางพิมายขอเป็นลําดับที่สองนะครับ 

ประธานสภาฯ  ครับ ท่านนายกครับ วังน้ําเขียวขอที่สามนะครับ ครับเชิญท่านสจ.โกวิทย์ 
นายโกวิทย์  เลาวัณย์ศิริ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ กระผมโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ ครับ  

สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอบ้านเหลื่อมครับ ก็คงจะมีเร่ืองปรึกษาท่าน 
ประธาน ผ่านไปยังฝ่ายบริหารครับ มีสองเรื่อง เรื่องแรกถ้าจําไม่ผิดในงบประมาณ ปี 2562 เรามีการตั้ง 
ข้อบัญญัติจัดซื้อเครื่องชั่งน้ําหนัก ถ้าจําไม่ผิดตั้งไว้สองตัว ซึ่งก็เป็นข้อถกเถียงกันว่าถนนเราเสียหาย    
ถนนเราพังมากก็เพราะหนึ่ง รถบรรทุกขนดินหรือขนวัสดุทําการก่อสร้างโดยเฉพาะรถทราย แล้วก็รถอ้อย
แต่ตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่า เร่ืองทางรถอ้อยก็ช่วยลดน้ําหนักไปได้มากเพราะตอนนี้เขาห้ามบรรทุกสูงตามที่
ได้มีข้อมูลประมาณไม่เกิน 25 ตัน นะครับถ้าวัดจากพื้นก็สูงไม่เกิน 40-50 เซนติเมตร แต่ก่อนนั้นขึ้น
เป็นเมตรจากคอกสุดท้ายแล้วก็มิหนําซ้ํา ยื่นหัวยื่นท้าย บวกลบคูณหารก็ประมาณ 40 ตัน แต่เดี๋ยวนี้
คนงานชาวคนตากอ้อย จากพี่น้องชาวสุรินทร์ช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะเข้าพื้นที่โคราชเราน้อย เพราะฉะนั้นการ
จะมาบรรทุก หรืออัดรถให้ได้  40 ตัน ตอนนี้ก็ไม่มีแล้วก็ถือว่าเซพช่วยเราไปเยอะ ก็เลยเป็นข้อสอบถาม
ว่า เครื่องชั่งเราไม่ได้จัดซื้อ หรือผมเข้าใจผิดหรือไงครับว่าเราเคยซื้อ 2 ตัว ที่เคยถกเถียงกันว่ามันเป็นทั้ง
ผลบวกและผลลบนะครับ แต่เมื่อตั้งเป็นข้อบัญญัติแล้วก็คงจะต้องดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปแล้วก็ถ้ามี
เวลาก็ลองไปเช็คในพื้นที่ของแต่ละถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ดูบ้างว่ามีรถทราย รถดิน ที่เกิน 
21 ตันวิ่งหรือไม่ อันนี้ขอฝากเรื่องถนน และก็ความคงทนของถนนนั้นเราต้องปรับนะครับ เพราะตอนนี้
สภาพถนนทางหลวงชนบทเขาดีกว่าเราค่อนข้างจะมาก ก็ต้องยอมรับครับ เพราะอะไรครับเพราะเขา
ปรับ แต่ก่อนเราก็เป็นรถเกรด ลงหินคลุกเสริมและบดให้เรียบและก็การตรวจเช็คก็ถ้าตรวจถี่มันก็ดี     
แต่ถ้าเจาะไม่ถี่มันก็ไม่ดี แต่ถ้าเจาะตามที่ผู้รับเหมาบอกให้เจาะมันก็ดี คือผู้รับเหมาเขาก็จะรู้ว่าตรงนี้จะ



 

๑๕ 

 บดอัดได้ดี เขาก็จะบอกให้เราไปช่วยขุดเจาะให้หน่อยตรงนี้ มันก็จะดีสําหรับเขา แต่ว่ามันก็จะไม่ดี
สําหรับถนนของเรา ท่านคงเข้าใจคําพูดของผมนะ ฉะนั้นก็คงไม่พ้นผู้ตรวจรับงานจ้างต้องเจาะละเอียด
หน่อย เจาะหลุมตรวจเปอร์เซนต์ของการบดอัด แต่ที่สําคัญเราต้องยอมรับว่าตอนนี้ทางหลวงชนบท   
เขาเป็น Recicling ที่ผมเห็นก็เพราะว่าเราเปรียบเทียบถนนเรากับถนนเขา เพราะถนนเส้นหนึ่งของ
อําเภอบ้านเหลื่อมนั้นเราได้รับงบประมาณจากทางหลวงชนบทชัยภูมิเข้ามาช่วยดูแล และเขามีหนังสือ
มาถึงท่านนายก ท่านนายกอนุญาตให้เขาเข้ามาดําเนินการ ตอนแรกนั้นที่คุยกับช่างทางหลวงชนบท
ชัยภูมินั้น ว่าจะเข้ามาในพื้นที่เราประมาณกิโลกับสี่ร้อยเมตร แต่ผมเข้าใจแล้วผมไปดูพื้นที่ของชัยภูมิแล้ว
ถนนเขาดี เพราะฉะนั้นงบเขาตั้งแล้วเขาไม่อยากคืนครับท่านนายก เลยเข้ามาในพื้นที่เราห้ากิโลเมตรครับ
ท่านนายก ก็เลยเป็นอานิสงค์ผลบุญอย่างมากนะครับ Recicling นั้นคือ เอารถมาขุดเจาะ แล้วก็เขาจะมี
รถปูน ที่ปูปูนข้างหน้าแล้วก็มาบด แล้วก็มาอัดลงไป เพราะฉะนั้นการจะทําถนนให้ดีหรือไม่ดีนั้นก็อยู่ที่
ฐานล่างครับ ถ้าฐานล่างเราไม่แน่นไม่ดี จะปูหนา 5 เซนติเมตร หรือ 6 เซนติเมตร ยังไงก็เอาไม่อยู่ถ้า
ฐานล่างเราไม่แน่น เพราะฉะนั้นเราต้องปรับฐานล่างจากถนนที่เราเคยทํา ให้เป็น Recicling ครับท่าน
นายก ราคาถ้าถนนของเราทํานี่อยู่ 320 กว่าบาท แต่ของเขาอยู่ที่ 417 บาทต่อตารางเมตร ก็ห่างกัน
ประมาณ แปดสิบกว่าบาท และอยู่ได้นานกว่าเพราะฉะนั้นก็นาจะปรับถนนของเราเป็น Recicling อย่าง
เขา เพราะถนนจะได้อยู่ในพื้นที่ได้ยาวนานกว่า อันนี้ก็ขอฝากไว้เรื่องของถนน เรื่องที่สอง วันนี้ฟังข่าวพี่
น้องชาวอุบลก็ได้รับความเดือดร้อน ดราม่าอะไรก็ว่ากันไปนะครับ คนเราถ้าไม่ถูกใจมันก็ไม่ดีอยู่วันยังค่ํา
นะครับ ก็จะมองภาพลบอยู่ตลอด ท่านนายก จริงๆ ก็ไม่ได้เชียร์ท่าน ตอนยึดอํานาจใหม่ๆ ก็เชียร์อยู่ แต่
ตอนนี้ก็ไม่ค่อยจะเชียร์แต่ว่ามันก็เป็น เร่ืองดราม่าของนักเลงคีย์บอร์ดอย่างที่เขาว่านะครับ ท่านก็ลงไปดู
แล้วไปช่วยแล้ว แต่มันก็ด้วยกฎระเบียบของทางราชการก็ต้องเข้าใจ ไม่ใช่ว่า เอาเงินไปหว่านเหมือนคุณ
บิณห์ คุณบิณห์เขาเงินนอกระบบมันก็หว่านได้ แต่ของระบบราชการมันคงจะหว่านไม่ได้ มันต้องมีกฎมี
เกณฑ์มีระเบียบนะครับ อันนี้เราก็ต้องเข้าใจ ไม่ใช่ว่าท่านนายกไปแล้วน้ําจะหายท่วมเมื่อไหร่ มันก็เป็นไป
ไม่ได้หรอก มันต้องเข้าใจระบบของน้ํา อันนั้นก็ได้ยินข่าวอีกเรื่องหนึ่งครับ ที่เราน่าจะมีน่ะนะครับ คือ
เรื่องรถผลิตน้ํา ได้ยินข่าวว่าท่านนายกสมทรง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่านก็เป็นสุภาพสตรี เหมือน
ท่านนายกนั่นแหละครับ ท่านมีรถหกล้อผลิตน้ําดื่มผลิตได้ชั่วโมงละ 5 พันลิตร ผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่มี
ความจําเป็นนะครับท่าน เรื่องน้ําดื่มนี่เป็นหัวใจเลย ไม่ว่าเจอภัยพิบัติอะไร โดยเฉพาะจังหวัดเราเป็น
จังหวัดใหญ่ มันจะต้องมีเหตุการณ์อะไรต่างๆ ที่เราจะได้ใช้สิ่งเหล่านี้ น่าจะเป็นสิ่งที่เราควรจะมีไว้ใน
องค์กรของเราเพื่อจะได้ช่วยเหลือเรื่องภัยพิบัติต่างๆ อันนี้ก็ขออนุญาตฝากท่านประธานไปยังฝ่ายบริหาร
สองเรื่อง เรื่องถนนที่มีคุณภาพ และเรื่องน้ําดื่มที่มีคุณภาพให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 
หรือถ้ามีภารกิจไปต่างจังหวัดก็จะช่วยได้ดีและเร็วยิ่งขึ้นนะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  ครับ ขอบคุณท่านโกวิทย์ เลาวัณย์ศิรินะครับ ท่านนายกมีอะไรชี้แจงไหมครับ 
ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ ค่ะ เรียนท่านประธานผ่านถึงท่านสมาชิกทุกท่านนะคะ ก็ต้องขอขอบคุณในข้อแนะนําต่างๆ นะคะ  

โดยเฉพาะท่านสจ.โกวิทย์บ้านเหลื่อม ในเร่ืองของถนน ดิฉันบอกแล้วว่าให้ทํารีไซคลิ่งพร้อมทั้งมีไหล่ทาง
พร้อมทั้งเป็นถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ถนนที่ผ่านมาแล้วก็ให้มันผ่านไป ต่อไปนี้
ท่านจะเห็นถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นถนนรีไซคลิ่งรูปโฉมแนวใหม่ก็แล้วกันนะคะ แล้วก็จะ
มีความสว่างตามสี่แยก สามแยก ให้มีความสว่างในถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้ทําในชุมชน
ก่อนกับโรงเรียนที่ใกล้ หรือว่าถนนที่การสัญจรของรถทั่วๆ ไปก่อนนะคะ ถนนทุ่งนาอะไรพวกนั้น คงไม่
ต้องไปตั้งไฟหรอกค่ะ ยังไม่มีความจําเป็นสักเท่าไร ส่วนในเรื่องคําแนะนําของท่านสจ.โกวิทย์ในเรื่องของ



 

๑๖ 

 น้ําดื่ม ดีค่ะ ดีทั้งนั้นเลย แต่ดิฉันว่าอีกอันหนึ่งที่ดิฉันอยากจะขอเพิ่ม ก็เป็นการคุยกันก็แล้วกันนะคะว่า 
เมื่อสองวันที่แล้ว ท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยโทรมาหาดิฉันบอกว่า พี่นกผมขอยืมรถสุขาหน่อยสิ ก็เลย
บอกไปรถสุขา อบจ.มีอยู่คันเดียว ก็อ้าวจังหวัดใหญ่ทําไมมีคันเดียว ก็บอกว่ากว่าพี่จะซื้อได้แต่ละคัน มัน
ยากเหลือเกินนะคะ ก็เลยซื้อได้คันเดียว และคันเดียวตอนนี้ที่สํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาก็จะมีการทุบซ่อมแซม ก็เลยตอนนี้เจ้าหน้าที่เราก็จะไม่มีน้ําใช้ก็เลยเอารถสุขาไปตั้งทุกวัน      
ก็ประมาณสองอาทิตย์แล้วนะคะ ก็คงจะตั้งอีกสองอาทิตย์ ก็ประมาณเดือนนึง ต้องบอกว่ารถห้องน้ําเนี่ย
สําคัญที่สุดนะคะ ดูจากน้ําท่วมที่จังหวัดอุบลแล้วเนี่ย ประชาชนที่ออกมาร้องเรียนไม่ได้ร้องเรียนเรื่องน้ํา
ดื่มนะคะ เพราะน้ําดื่มมีตลอดมีคนไปให้ มีแจกตลอดนะคะ ก็มีแต่เรื่องห้องน้ําเท่านั้นที่เขาไม่สามารถที่จะ
ไปปลดทุกข์ ปลดเบาได้ตรงไหน แล้วทีนี้ก็ต้องมีการแย่งกันเข้า ดิฉันก็บอกว่าสําคัญทั้งสองอย่างแต่น้ําดื่ม
เรายังหาซื้อได้ แต่ห้องน้ํานี่เราหาซื้อไม่ได้ ดิฉันก็ยังคิดว่าเราต้องซื้อรถสุขาเพิ่ม เราเป็นจังหวัดใหญ่แต่เรา
มีรถสุขาอยู่คันเดียวนะคะ ใครๆ ก็ยืมหมดค่ะ วัดวาอาราม ทุกคนยืมเราหมด ถ้ามีงานที่ไหนก็ตาม แม้แต่
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเราก็ยืม ดิฉันก็ให้หมดนะคะ เพราะเราถือว่าเป็นเงินที่เรา
ได้รับมาจากประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา เราก็ต้องตอบแทนเขาเป็นเรื่องปกติ ก็ต้องขอขอบคุณท่าน
สมาชิกทุกท่านะคะ ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะ แนะนําดีๆ หลายประการ แล้วดิฉันก็จะไปดูในเร่ืองการเข้าเสนอ
ข้อบัญญัติในปี 2563 ต่อไป ขอขอบคุณท่านประธานไปยังท่านสมาชิกทุกท่านด้วยค่ะขอขอบพระคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ           ครับ ขอเชิญนางสาวรัชฎา ใจกล้าครับ 
นางสาวรัชฎา  ใจกล้า      กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านผู้บริหาร ตลอดจนเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะคะ ก่อน 

อื่นดิฉันต้องกราบขอบพระคุณ คณะผู้ทรงเกียรติ สมาชิกทุกท่านที่ได้ยกมืออนุมัติในเรื่องของงบประมาณ 
ถนนเส้นบ้านหนองตะคอง-หนองม่วงนะคะที่จะใช้สัญจร และใช้ในการที่รับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ ซึ่ง
ท่านจะเสด็จในวันที่ 29 พย. 62 ที่สวนสมเด็จพระเทพฯ ต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้บริหา รและ
สมาชิกทุกท่านด้วยนะคะ และสุดท้ายเรื่องที่ท่านนายกได้พูดถึงเรื่องของห้องน้ํานะคะ ก็อยากจะฝาก
กราบเรียนว่า เรายังใช้สถานที่ประชุมแห่งนี้นะคะ ก็คงจะอีกหลายครั้งและก็อีกยาวนานนะคะ อยากจะ
ขออนุญาตฝากท่านประธานสภาไปถึงผู้บริหาร เนื่องจากว่าห้องน้ําสุภาพสตรีที่นี่นะคะ มีทั้งหมด 3 ห้อง
ชํารุด ก่อนอื่นถ้าเป็นไปได้ฝากสํานักช่างช่วยซ่อมห้องน้ําสุภาพสตรีด้วยนะคะ เพราะว่าห้องน้ํานอกจาก
จะชํารุดแล้วนะคะ บางส่วนก๊อกน้ําและอ่างล้างมือก็ร่ัวด้วยนะคะ ฉะนั้นขอความกรุณาตั้งงบประมาณใน
การซ่อมให้ด้วย ฝากกราบขอบพระคุณท่านนายกนะคะ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ  ครับ กระผมขอชี้แจงดังนี้นะครับ ว่าห้องประชุมสํานักการช่างนะครับ หมายถึงว่า ฟังชื่อแล้วก็เป็นสํานัก
การช่างนะครับไม่ใช่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ผมก็เลยถามผอ.กองช่างว่า
ที่ๆเราขอได้ดําเนินการไปถึงไหนแล้ว ก็ได้คําตอบว่ายังไม่ผ่านสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเริงนะครับ 
ฉะนั้นก็อยากจะฝากฝ่ายบริหารไปติดตามผู้ที่มีหน้าที่ให้สภาเขาได้ผ่านเห็นชอบก่อนหนึ่งขั้นตอนได้หรือ
เปล่าครับ อันที่สองเนื่องจากว่าที่เคยเรียนท่านฝ่ายบริหาร ด้านของเราเนี่ยมันติดถนนสายบายพาสเราก็
อยากเปิดหน้าเปิดตาทําป้ายสวยๆ ทําทางเข้ามา ก็จะเป็นสถานที่ที่พี่น้องประชาชนเขาหาเจอนะครับ 
เรียนท่านนายกและฝ่ายบริหาร ท่านสมาชิกทุกท่านและผู้สื่อข่าวด้วยนะครับ วันนี้เป็นการประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่2/2562 ซึ่งเป็นวันสําคัญวันหนึ่งของท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับได้ร่วมกัน
พิจารณาสิ่งต่างๆ ผมหวังว่าการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาครั้งนี้ ที่ดําเนินการ
เรียบร้อยมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านไหนได้แสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิด 

 




