
 
   
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 4 /2562 

วันพฤหัสบดีที่ 26  กันยายน  2562 เวลา 14.00 น.  
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  ใจกล๎า   ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมาเขต 5  
6. นายวีระวฒัน ์ มิตรสูงเนิน  ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมาเขต 7  
7. นายณัฏฐพชัร ์ อนิวัตกูลชัย  ส.อบจ.อ.ปากชํองเขต 1 
8. นายภาณ ุ  ยนต์สุข   ส.อบจ.อ.ปักธงชัยเขต 1 
9. ดร.ภูกิจ  พันธ์เกษม  ส.อบจ.อ.ปักธงชัยเขต 2 
10. นายชยุต  พงศ์ธนทรัพย ์  ส.อบจ.อ.ครบุรีเขต 1 
11. นายธวฒัน ์  ศิริปริญญานนัต ์  ส.อบจ.อ.ดํานขุนทด เขต 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. นางสุพัตรา  มากเมือง   ส.อบจ.อ.ขามทะเลสอ 
18. นายพชิัยศักดิ ์ ชัยศร ี   ส.อบจ.อ.บัวใหญํเขต 1 
19. นายไกรวัจน ์  จุลศิริวัฒนกุล  ส.อบจ.อ.คง 
20. นายไพฑูรย ์  เพ็ญจันทร์  ส.อบจ.อ.พระทองคํา 
21. นายโกวทิย ์  เลาวัณย์ศิริ  ส.อบจ.อ.บ๎านเหลื่อม 
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.ห๎วยแถลง 
26. นายชาคริต  ทิศกลาง   ส.อบจ.อ.เฉลิมพระเกียรติ 
27. นายบุญด ี  วงศ์ไตรรัตน ์  ส.อบจ.อ.โชคชัย 
28. นายศุภชัย  ไพบูลย์วงค ์  ส.อบจ.อ.หนองบุญมาก 
29. นายวีระชาต ิ  ทุํงไผํแหลม  ส.อบจ.อ.เสิงสาง 
30. นายชาญชัย  ศรีวิพัฒน ์  ส.อบจ.อ.เทพารักษ์ 
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ผู้ลาประชุม 
 1.  นายชวาล  พัฒนกําชัย  รองประธานสภาอบจ.นม. คนที ่1 

2. นางสาวรมย์ธีรา แปลนด ี   ส.อบจ.อ.เมืองยาง 
3. นายสมยศ  คุณเวียง   ส.อบจ.อ.ปากชํองเขต 3 

 
ฝ่ายบริหาร 

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

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1.  นางบุญสิตา  ขันธะวินะหุ  ปลัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา 
 2.  นางสาววิมลศรี  สกุลณมรรคา  ผู๎อํานวยการสํานักการคลัง 
 3. นายธีระชยั  เทพนอก   ผู๎อํานวยการสํานักการชําง  
 4. นายกริชต์จอมพล ภูจอมจิตฆ์  ผู๎อํานวยการสํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 5. นายตวงสิทธิ ์  อภิชัยบุคคล  หัวหน๎าสํานักปลัดองค์การบริหารสํวนจงัหวัด 

 6. นายจิรยุทธ  อาสาเสน  ผู๎อํานวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด 
7. นางรังสิยา  นุทกิจ   ผู๎อํานวยการกองสํงเสริมคุณภาพชีวิต 

 8. นายชัยเกียรต ิ  เกษรบัวทอง  ผู๎อํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
9. นายเจษปฐมพงศ ์ ธนเดชาพทิักษ ์  รักษาราชการแทนผู๎อํานวยการกองสาธารณสุข 
10. นายทรงยศ  โดดเดี่ยว   (แทน) ผู๎อาํนวยการสํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
11. นางนงนุช  กาหลง   หัวหน๎าหนํวยตรวจสอบภายใน 
12. นางอุไรวรรณ  ภัทรปิติพล  ผู๎อํานวยการสํวนบริหารงานคลงั 
13. นายภิรมย์  วงศ์สุข   ผู๎อํานวยการสํวนชํางสุขาภิบาล 
14. นายนิธโิรจน ์  บุญญาวฒันานนัท ์ ผู๎อํานวยการสํวนวิศวกรรมกํอสร๎าง 
15. นางพิมฉว ี  อินทรประวัต ิ  นักวิชาการคลังชาํนาญการ 
16. นางนิภา  แขนรัมย์   หัวหน๎าฝุายงบประมาณและการพัฒนา 
17. นายวิสุทธิ ์  บุญการกิจ  หัวหน๎าฝุายสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชน 
18 นางสาวใจดาว  จันทร์ทัน   หัวหน๎าฝุายกิจการสภา 
19. นางวินญา  ศรีอุทธา   หัวหน๎าฝุายประชุมสภา 
20. นางประทีป  ถิ่นโคกสูง  นักบริหารงานทั่วไป ระดบัต๎น 
21. นายสันต ิ  ทองแสง   รักษาการ หัวหน๎าฝุายออกแบบ 
22. นางวิชชุดา    อินทรมานวงศ ์  พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ 
23. นางดาราวรรณ โฆษิตอัมพรวัฒน ์  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
24. น.ส.สุรีรัตน ์  พงษ์สุวรรณ  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
25. น.ส.พิฐชญาณ ์ รุจิรัตน์ธนชัย  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
26. นางสุวรรณ ี  อนันธศิร ิ  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
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27. นายศุภรัตน ์  คอนงูเหลือม  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
28. นางสาววีรวรรณ กลิ้งทะเล  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
29. น.ส.กนกรัตน ์ ดําเดช   นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
30. นางสาวเสาวลักษณ ์ ชํางเพ็ชร ์  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 

 31. นางสุพรรณ ี  ครุฑธะกะ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 32. นางรชยา  อนุภักดิ ์   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
 33. นางสาวสรัญญา ทันโคกกรวด  เจ๎าพนักงานการเงินและบัญชีชาํนาญงาน 
 34. นางมาลิน  จันทร์ศรีนวล  เจ๎าพนักงานธุรการชาํนาญการ 
 35. นางรุํงทิพย ์  จําปีเพ็ชร ์  เจ๎าพนักงานธุรการชาํนาญงาน 
 36. นายบรรลือ  แพงพงศ ์  เจ๎าพนักงานธุรการชาํนาญการ 
 37. นางสาวเสาวภา สังข์แก๎ว   เจ๎าพนักงานธุรการชาํนาญงาน 
 38. นางเพ็ญประภา ภูมิโคกรักษ์  เจ๎าพนักงานธุรการชาํนาญงาน  

39. นางสาวกชพร สมลือชาชัย  ผู๎ชํวยนักจัดการงานทั่วไป 
40. น.ส.ปราณ ี  ยิ่งจอหอ   ผู๎ชํวยเจ๎าหนา๎ทีส่ํงเสริมการทํองเที่ยว 
41. นายณฐภพ  ณ นครพนม  ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานธุรการ 
42. นายกิติศักดิ์  ชายากร   พนักงานขับรถ 
43. นางสาวอรอุมา ศรีทานนท ์  พนักงานจ๎างทั่วไป 
44. น.ส.ปรมาภรณ์ หมายเงา   พนักงานจ๎างทั่วไป 
45. นางกิติวจ ี  จารุจิตร   บรรณาธิการบริหาร นสพ.อิสานวาไรตี้ 
46. นายเจษฎา  โงนร ี   Aarin TV 34 HD 
47. นายประสิทธิ ์ วนะชกิจ   อมรินทร์ TV 
48. นายมานะ  แย๎มจะบก  M.NEW 
49. นายอนุสรณ ์  อชิโนปญุวัฒน ์  ผู๎สื่อขําวอมรินทร์ TV 
50. นายประสิทธิ ์ จองรัตนวนิช  ผู๎สื่อขําวรัฐภูมิ 
51. นางสุกัญญา  สีสะอาด   ไฮคลาส 
52. นายรณกฤต  ตาถา   ผู๎สื่อขําว KCTV 
53. นายยงยุทธ  ภักดีธรรมคุณ  KCTV 
54. นางสาวกรกฎ กมลาสน ์  NEW 18 
55. นางรัตนาภรณ ์ ขอมเกาะ  บก.บห.สตรีธุรกิจ 
56. นายเกียรติศักดิ์ ปีกกลาง   TNN  
57. นายอรรถสิทธิ์ วิชัยคํามาตย ์  บก.บห.นสพ.อีสานโพสต์นิวส์ 
58. นายสถาพงษ ์ เสนาะไธสง  ผู๎สื่อขําว เนชัน่-สยามรัฐ 
59. นางเกศสุดา  นาสาทร   นสพ.โคราชคนอีสาน 
60. นางสุวารินทร ์ จอกพุดซา  นสพ.โคราชคนอีสาน 
61. นายไพฑูรย์  ดาบพิมาย  ผู๎สื่อขําว T.News 
62. นางขวัญชนก  สุขคดี   นสพ.โคราชไฮคลาส 
63. นางอัชราภรณ ์ พหลเวช   โคราชขําวเด็ด IPM 
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64. นางนนัทวัลย ์ ชิตพลกรัง  โคราชฟอร่ัมออนไลน ์
65. นางกัญศลักษณ ์ รุํงสุขประเสริฐ  New.18 
66. นายอนุสรณ ์  อชิโนปญุวัฒน ์  นสพ.วิถีแหํงเมือง ฉ.ขําวเด็ก 
67. นายเศรษฐพัฒน ์ เจริญเศรษฐโสธร  อินไซต์เดลี ่
68. นายพุทธ ิ  ศรีอรนันต์  นสพ.โคราชอินไซต ์
69. นายศุภชัย  อรชร   เนชั่น 
70. นายเกษม  ชนาธินาถ  อมรินทร์ TV 
71. นายเกียรติศักดิ์ ขามสันเทียะ  News 365 day 
72. นายรุจิกร  จิรจันทรากูล  บอกเลําขําวเด็ด 
 

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 
นางสาวจฑุาสัณห ์ - เชิญประธานสภาองค์การบริหารสํวนจงัหวัดจุดเทียน ธปู บชูาพระรัตนตรัยและนําสมาชิก 
เลขานุการสภาฯ   สวดมนต ์
 - เชิญประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดข้ึนทําหน๎าที่       
ประธานสภาฯ วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 

4/2562 วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 เป็นวันสําคัญวันหนึ่งของผู๎มีเกียรติทุกทํานจะได๎
รํวมกันพิจารณาเรื่องตําง ๆ ผมหวังวําการประชุมฯ ครั้งนี้จะดําเนินไปด๎วยความเรียบร๎อย มี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยํางยิ่งทํานทั้งหลายจะได๎แสดงความคิดเห็น ข๎อเสนอแนะเพื่อให๎เกิด
ประโยชน์สูงสุด เพื่อความเจริญก๎าวหน๎าของท๎องถิ่น บัดนี้ได๎เวลาอันสมควรแล๎ว ผมขอเปิดการ
ประชุมสภาฯ แหํงนี้เพื่อดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตํอไป 

เข๎าสูํระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 1     เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทีป่ระชมุทราบ 
เรื่องที่ 1 นายก อบจ.นครราชสีมา ได้ส่งเอกสารการตอบกระทู้ถามของนายสมพร  จินตนามณีรัตน์   

ส.อบจ.อ.โนนสูง เขต 2 
ประธานสภาฯ ตามที่นายสมพร  จินตนามณีรัตน์   ส.อบจ.อ.โนนสูง เขต 2 ได๎ยื่นกระทู๎ถามทั่วไปตํอนายก

องค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด
นครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 และนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัด
นครราชสีมา ได๎ตอบกระทู๎ถามทั่วไปตํอที่ประชุมสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา
แล๎ว บัดนี้ จึงได๎จัดทําเป็นเอกสารประกอบการตอบกระทู๎ถามทั่วไป จํานวน 1 เลํม (เลํมสีเขียว) 
ได๎วางบนโต๏ะทุกทํานแล๎ว จึงแจ๎งให๎ที่ประชุมเพื่อทราบครับ 

ที่ประชุม - ทราบ – 
 
ระเบียบวาระที่ 2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

- สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 คร้ังที่ 2/2562 วันที่ 19 กันยายน 2562 
- สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 21 กันยายน 2562 

ประธานสภาฯ เป็นวาระการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา 2 คร้ัง ครั้ง
ที่ 1 เป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2562 ขอเชิญ



 

๕ 

สมาชิกที่มีความประสงค์จะแก๎ไขครับ มีสมาชิกทํานใดจะแก๎ไขไหมครับ ไมํมีนะครับ ผมจะขอ
มติที่ประชุมนะครับ ขณะนี้องค์ประชุมครบ 27 เสียง สมาชิกทํานใดรับรองรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่2/2562 เมื่อวันที่ 
19 กันยายน 2562 ขอยกมือขึ้นครับ รับรอง 24 เสียง สมาชิกทํานใด ไมํรับรอง –ไมํมี- 
สมาชิกทํานใดงดออกเสียง งดออกเสียง 3 เสียง (ประธานสภาฯ, รองประธานสภา 1 ทําน, และ
เลขานุการสภาฯ) 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2562 เมื่อ
วันที่ 19 กันยายน 2562 ด้วยมติรับรอง 24 เสียง ไม่รับรอง –ไม่มี- งดออกเสียง 3 เสียง 
(ประธานสภาฯ, รองประธานสภา 1 ท่าน, และเลขานุการสภาฯ) 

ประธานสภาฯ ตํอไปเป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 21 
กันยายน 2562  ขอเชิญสมาชิกฯ ที่มีความประสงค์จะแก๎ไขครับ   เชิญทํานประพจน์ครับ 

นายประพจน์  ธรรมประทีป กราบเรียนทํานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทํานสมาชิกฯ ผู๎ทรงเกียรติ กระผมนายประพจน์  ธรรม
ประทีป  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา  อําเภอเมืองฯ เขต 4 ทําน
ประธานครับ  เพื่อนสมาชิกฯ เปิดไปที่หน๎า 9 ในสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 
21 กันยายน 2562 ข๎อความหายไปจากที่ทํานเลขาฯ ได๎อํานระเบียบในการเลือกตั้ง
คณะกรรมการแปรญัตติ ผมได๎ยกมือประท๎วงทํานประธานฯ เรื่องของวิธีการคัดสรร
คณะกรรมการแปรญัตติและมีเพื่อนสมาชิกฯ บางทํานที่ได๎ขึ้นมาอภิปราย จนผมได๎เสนอให๎พัก
การประชุม 5 นาที ข๎อความตรงนี้หายไป ให๎ทํานประธานสภาฯ ได๎พิจารณาแล๎วจัดการพิมพ์ให๎
ครบถ๎วนด๎วยครับ ขอบคุณมากครับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ประธานสภาฯ ขอให๎เลขาฯ ได๎ประสานกองกิจฯ ในสํวนของข๎อความที่หายไปนั้น  ให๎นํามาพิมพ์เพิ่มเติมนะครับ 
มีสมาชิกทํานใดจะแก๎ไขไหมครับ ไมํมีนะครับ ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ ขณะนี้องค์ประชุม
ครบ 27 เสียง สมาชิกทํานใดรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด
นครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 ขอยกมือ
ขึ้นครับ รับรอง 24 เสียง สมาชิกทํานใด ไมํรับรอง –ไมํมี- สมาชิกทํานใดงดออกเสียง งดออก
เสียง 3 เสียง (ประธานสภาฯ, รองประธานสภา 1 ทําน, และเลขานุการสภาฯ) 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัย
สามัญ สมัยที่ 2 คร ั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 ด้วยมติรับรอง 24 เสียง 
ไม่รับรอง -ไม่มี- งดออกเสียง 3 เสียง (ประธานสภาฯ, รองประธานสภา 1 ท่าน, และ
เลขานุการสภาฯ)  

 
ระเบียบวาระที่ 3 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วาระที่สอง, วาระที่สาม 
ประธานสภาฯ  ตามที่สภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมาได๎ลงมติรับหลักการแหํงรํางข๎อบัญญัติองค์การ

บริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง งบประมาณรายจํายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วาระ
ที่ 1 ขั้นรับหลักการ ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัย
ที่ 2 ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 และกําหนดระยะเวลาในการเสนอคําแปร
ญัตติในวันที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 16.00 - 20.00 น. วันที่ 22-23 กันยายน 2562 
เวลา 08.30 – 20.30 น. ณ ห๎องประชุมกองกิจการสภา ชั้น 3 อาคารมิราเคิลออฟไลฟ์ 
องค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา และประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ได๎เชิญฝุายบริหาร 
สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดและผู๎เกี่ยวข๎องเข๎ารํวมประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ใน
วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. โดยคณะกรรมการแปรญัตติได๎รายงานผลและบันทึก



 

๖ 

ความเห็นยื่นตํอประธานสภาฯ และประธานสภาฯ ได๎สํงรายงานผลการแปรญัตติของ
คณะกรรมการแปรญัตติแจ๎งให๎สมาชิกสภาฯ ทราบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วย
ข๎อบังคับการประชุมสภาฯ ข๎อ 50 ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ขอเชิญทํานโกวิทย์  เลาวัณย์ศิริ  
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  รายงานผลการแปรญัตติครับ 

นายโกวิทย์  เลาวัณย์ศิริ เรียนทํานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทํานสมาชิกฯ ผู๎ทรงเกียรติ  กระผมนายโกวิทย์  เลาวัณย์ศิริ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา เขตอําเภอบบ๎านเหลื่อม  ในฐานะประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ขออนุญาตให๎ทํานชาคริต  ทิศกลาง  เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ
เป็นผู๎อํานรายละเอียดในการแปรญัตติครับ 

นายชาคริต  ทิศกลาง กราบเรียนทํานประธานสภาฯ ที่เคารพ และทํานสมาชิกฯ ผู๎ทรงเกียรติทุกทําน  กระผมนาย
ชาคริต  ทิศกลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา เขตอําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติรํางข๎อบัญญัติ  ได๎รับมอบหมายจากประธานกรรมการแปร
ญัตติ ให๎เป็นผู๎แถลงผลการแปรญัตติตํอสภาฯ แหํงนี้  เมื่อคราวการประชุมสภาองค์การบริหาร
สํวนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3/2562 ในวันที่ 21 กันยายน 2562    
ณ ห๎องประชุมสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมาและที่ประชุมได๎พิจารณาระเบียบวาระ
ที่ 3 ญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบรํางข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง
งบประมาณรายจํายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ และสภาฯ มีมติ
รับหลักการแหํงรํางข๎อบัญญัติฯ ดังกลําวเรียบร๎อยแล๎ว ซึ่งสภาฯได๎มอบหมายให๎คณะกรรมการ
แปรญัตติรํางข๎อบัญญัติฯ ทําหน๎าที่รับคําเสนอแปรญัตติรํางข๎อบัญญัติระยะเวลาสําหรับการเสนอ
คําแปรญัตติ ตั้งแตํวันที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 16.00 - 20.00 น. วันที่ 22-23 กันยายน 
2562 เวลา 08.30 – 20.30 น. ณ ห๎องประชุมกองกิจการสภา ชั้น 3 อาคารมิราเคิลออฟไลฟ์ 
องค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา โดยคณะกรรมการแปรญัตติรํางข๎อบัญญัติมี 4 ทําน ดังนี้ 
1.นายโกวิทย์  เลาวัณย์ศิริ ประธานกรรมการ 2.นายสมจิต คิดการ กรรมการ  3.นางอรอนงค์  
ธนสุนทรสุทธิ์ กรรมการ  4.นายชาคริต ทิศกลาง  เลขานุการ  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติได๎
นัดประชุม เพื่อพิจารณาการแปรญัตติรํางข๎อบัญญัติฯในวันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. 
เป็นต๎นไป ณ ห๎องประชุมกองกิจการสภา ชั้น 3 อาคาร   มิราเคิลออฟไลฟ์ องค์การบริหารสํวน
จังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการแปรญัตติได๎ดําเนินการพิจารณาแล๎ว จึงเสนอผลการพิจารณา
ดังตํอไปนี้ 1) คณะกรรมการแปรญัตติ โดยมีนายโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ เป็นประธานกรรมการ    
นายชาคริต  ทิศกลาง เป็นเลขานุการ 2) ในวันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ผู๎เข๎า
ประชุมประกอบด๎วย 1. ร๎อยตรีหญิงระนองรักษ์  สุวรรณฉวี  นายกองค์การบริหารสํวนจังหวัด
นครราชสีมา 2.นายวิสูตร  เจริญสันธิ์  รองนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา 3.นาย
โกวิทย์  เลาวัณย์ศิริ  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  4.นายสมจิต  คิดการ  กรรมการแปร
ญัตติ  5. นางอรอนงค์  ธนสุนทรสุทธิ์  กรรมการแปรญัตติ  6. นายชาคริต  ทิศกลาง เลขานุการ
คณะกรรมการแปรญัตติ  7. นางบุญสิตา  ขันธะวินะหุ ปลัดองค์การบริหารสํวนจังหวัด
นครราชสีมา 8.นายชัยเกียรติ เกษรบัวทอง ผู๎อํานวยการกองแผนและงบประมาณ 9. นายจิรยุทธ  
อาสาเสน  ผู๎อํานวยการกองกิจการสภา 10. นางอุไรวรรณ  ภัทรปิติพล ผู๎อํานวยการสํวน
บริหารงานการคลัง และเจ๎าหน๎าที่เกี่ยวข๎อง 3)ปรากฎผลพิจารณาดังนี้ ชื่อข๎อบัญญัติองค์การ
บริหารสํวนจังหวัด ไมํมีผู๎แปรญัตติ ไมํมีการแก๎ไข หลักการและเหตุผล ไมํมีผู๎แปรญัตติ ไมํมีการ



 

๗ 

แก๎ไข การแปรญัตติ ไมํมีผู๎มายื่นแปรญัตติ มติของกรรมการแปรญัตติ ไมํมีการแก๎ไข 
คณะกรรมการแปรญัตติ  จึงขอเสนอรํางเดิมให๎ประธานสภานําเสนอตํอที่ประชุมสภาพิจารณา
ตํอไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ประธานสภาฯ ขอบคุณคณะกรรมการแปรญัตติครับ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได๎รายงานผลการปฏิบัติหน๎าที่
ในการรับคําแปรญัตติให๎ทุกทํานทราบแล๎ว ตํอไปจะเป็นการพิจารณารํางข๎อบัญญัติองค์การ
บริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา เร่ือง งบประมาณรายจํายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วาระ
ที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ขณะนี้องค์ประชุม 27 เสียง ผมจะขอมติ ทํานใดเห็นชอบผํานวาระที่ 2 ขั้น
แปรญัตติ โปรดยกมือ เห็นชอบ 24 เสียง ทํานใดไมํเห็นชอบ –ไมํมี- ทํานใดงดออกเสียง งดออก
เสียง 3 เสียง(ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 1 ทําน และเลขานุการสภาฯ) ตํอไปการพิจารณา
วาระที่ 3 ขั้นลงมติ ขณะนี้องค์ประชุม 27 เสียง สมาชิกฯ ทํานใดเห็นชอบให๎ตรารํางข๎อบัญญัติ
องค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง งบประมาณรายจํายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติเสนอเป็นข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา 
เรื่อง งบประมาณรายจํายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขอให๎ยกมือครับ เห็นชอบ 24 เสียง 
ทํานใดไมํเห็นชอบ  ไมํเห็นชอบ –ไมํมี- ทํานใดงดออกเสียง งดออกเสียง 3 เสียง (ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 1 ทําน  และเลขานุการสภาฯ) 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติเสนอเป็น
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยมติ เห็นชอบ 24 เสียง  ไม่เห็นชอบ –ไม่ม-ี งดออกเสียง 3 เสียง 
(ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 1 ท่าน และเลขานุการสภาฯ) 

ประธานสภาฯ เมื่อสภาฯ ได๎เห็นชอบด๎วยกับรํางข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจําย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เรียบร๎อยแล๎ว ผมจะได๎ดําเนินการสํงรํางข๎อบัญญัติฯ ให๎ผู๎วํา
ราชการจังหวัดพิจารณาให๎เร็วที่สุด นับแตํวันที่สภาฯ มีมติเห็นชอบตามมาตรา 53 แหํง
พระราชบัญญัติองค์การบริหารสํวนจังหวัด พ.ศ.2540 แก๎ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2552 ตํอไป 

ประธานสภาฯ เชิญทํานโกวิทย์ครับ  
นายโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ กราบเรียนทํานประธานสภาฯ ทํานสมาชิกฯ ผู๎ทรงเกียรติครับ กระผมนายโกวิทย์  เลาวัณย์ศิริ  

สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา เขตอําเภอบ๎านเหลื่อม  ทํานประธานฯ ครับ 
เมื่อสักครูํนี้ทํานสมาชิกฯ ทั้งสภาฯ ได๎เห็นชอบรับรองข๎อบัญญัติฯ ปี 2563 ขอแสดงความยินดี
กับทํานนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดฯ เพื่อเป็นความเรียบร๎อยในข๎อบัญญัติฯ ทํานประธานฯ 
ครับ ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ต๎องขออนุญาตเพื่อให๎ทางฝุายบริหารได๎ ไป
ดําเนินการไมํตัองกลับมาถามสภาฯ อีก ในเรื่องคําผิดตําง ๆ ที่อยูํในเลํมของข๎อบัญญัติฯ อาจจะ
ผิดด๎วยหมํู ชื่อบ๎าน หรือชื่อเชื่อมหมํูนั้นหมํูนี้ผิดไป หรือเก่ียวกับทางด๎านชําง เป็นตารางเมตร เป็น
ความกว๎าง ความยาว ความลึก ก็ขอให๎ตรวจทานและขอให๎ทางฝุายบริหารไปดําเนินการเลย 
เพื่อให๎ถูกต๎อง แตํสิ่งที่สําคัญที่สุด ตัวเลขทํานจะไปขยับ ตัวเลขเงินของแตํละโครงการนั้น ทํานจะ
ไปขยับยอดไมํได๎เลย ก็ฝากด๎วย แตํในเรื่องเนื้อหาสาระที่มันผิด ที่ไมํถูกต๎อง ก็ฝากทั้งสํานักชําง ซึ่ง
จะต๎องไปตรวจทานให๎เรียบร๎อย ฝากในเร่ืองนี้เพื่อจะให๎ฝุายบริหารดําเนินการได๎รวดเร็ว เพื่อจะได๎
สํงทํานผู๎วําฯ อนุมัติได๎รวดเร็วยิ่งขึ้นครับ  



 

๘ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณครับ ขอบคุณคณะกรรมการและฝุายบริหารด๎วยครับ คิดวํา ปี 2563 นั้น เราได๎ผํานรําง
งบประมาณไปเรียบร๎อยแล๎ว  

 
ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ประธานสภาฯ ขอเชิญฝุายบริหารแถลงครับ 
นายวิสูตร  เจริญสันธิ์ เรียนประธานสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด 
 นครราชสีมา และผู๎ทรงเกียรติทุกทําน หลักการ เพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด

นครราชสีมา  ในการโอนเงินงบประมาณรายจําย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ตาม
ข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา ในหมวดคําครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งกํอสร๎าง
 เหตุผล 1. องค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา มีความจําเป็นต๎องจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
เพื่อทดแทนของเกําที่ชํารุด เสื่อมคุณภาพจากการใช๎งาน เพื่อให๎เป็นรถยนต์สํวนกลางปฏิบัติ
ภารกิจในกองและสํานักตําง ๆ ตามภารกิจและหน๎าที่ของแตํละกองและสํานัก ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ และอํานวยความสะดวกให๎กับบุคลากรในการ
ออกไปปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงาน 2. องค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา ได๎ปรับปรุงห๎อง
ประชุมยํอยเพื่อรองรับการประชุมกลุํมยํอย จึงมีความจําเป็นต๎องจัดหาครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อ
รองรับห๎องประชุมใหมํ และทดแทนของเดิมที่ชํารุดทรุดโทรม เสื่อมคุณภาพ และให๎เกิดความ
สวยงาม และมีความเป็นระเบียบเรียบร๎อย ประกอบกับมีความจําเป็นต๎องจัดหาครุภัณฑ์สํานกังาน 
เพื่ ออํานวยความสะดวกให๎กับประชาชนผู๎มาติดตํอราชการ ตามมาตรฐาน  ( Local 
Performance Assessment : LPA)  แตํ เนื่ องจากโครงการที่ กลํ าวแล๎ วข๎ า งต๎ น  ไมํ ได๎ ตั้ ง
งบประมาณไว๎ จึงจําเป็นต๎องโอนเงินงบประมาณ ที่ตั้งจํายไว๎แล๎วในปี 2562 เหลือจํายตั้งจํายเป็น
รายการใหมํ ดังนี้ รายการโอนลด  จํานวน  1  โครงการ  จํานวนเงิน 11,061,560 บาท (สิบ
เอ็ดล๎านหกหมื่นหนึ่งพันห๎าร๎อยหกสิบบาทถ๎วน) 1. กองกิจการสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด 
แผนงานบริหารทั่วไป เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด
นครราชสีมา และนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณี
แทนตําแหนํงที่วําง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให๎มีการเลือกตั้งใหมํ และกรณีอื่น ๆ) 
จํานวน 11,061,560  บาท (สิบเอ็ดล๎านหกหมื่นหนึ่งพันห๎าร๎อยหกสิบบาทถ๎วน) รายการโอน
เพิ่ม (ตั้งรายการใหมํ)  จํานวน  17  โครงการ  จํานวนเงิน 11,061,560 บาท (สิบเอ็ดล๎านหก
หมื่นหนึ่งพันห๎าร๎อยหกสิบบาทถ๎วน) ดังนี้ 1. สํานักการชําง จํานวน  3  โครงการ งบประมาณ 
10,109,980  บาท (สิบล๎านหนึ่งแสนเก๎าพันเก๎าร๎อยแปดสิบบาทถ๎วน) 2. สํานักปลัด จํานวน  
14  โครงการ งบประมาณ  951,580 บาท (เก๎าแสนหนึ่งหมื่นห๎าพันห๎าร๎อยแปดสิบบาทถ๎วน)
 ประกอบด๎วยครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสํงจํานวน 2 โครงการเป็นเงิน 10,084,000 บาท  
 (สิบล๎านแปดหม่ืนสี่พันบาทถ๎วน) ดังนี้ 1. เพือ่จํายเป็นคําจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ จํานวน 2 คัน 
คันละ 1,570,000 บาท เป็นเงิน 3,140,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)2.เพื่อจํายเป็นคํา
จัดซื้อรถบรรทุก (ดี เซล) ขนาด 1 ตัน จํานวน 8 คัน ๆ ละ 868,000 บาท เป็นเงิน
 6,944,000 บาท(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 9 โครงการเป็นเงิน 
 496,560 บาท (สี่แสนเก๎าหมื่นหกพันห๎าร๎อยหกสิบบาทถ๎วน) ดังนี้1. เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อ
 เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน       



 

๙ 

1 ตัวๆ ละ 34,800 บาทเป็นเงิน 34,800 บาท (จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)      
2. เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 
24,000 บีทียู จํานวน 3 ตัวๆละ 43,400 บาทเป็นเงิน 130,200 บาท (จัดหาตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์) 3. เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อพัดลมไอเย็น  จํานวน 6 ตัว ๆ ละ 23,900 บาท 
เป็นเงิน 143,400 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้  3.1 ควบคุมการทํางานด๎วยระบบอัตโนมัติ   
3.2 แรงดันไฟฟูา 220 โวลต์, กําลังไฟฟูา 380 วัตต์ 3.3 ให๎ความเย็นโดยไมํมีละอองน้ํา     
3.4 พื้นที่ทําความเย็น 50-70 ตารางเมตร 3.5 ความจุถังน้ํา 57 ลิตร, มีระบบเตือนเมื่อน้ําหมด 

 3.6 มีล๎อเลื่อน เคลื่อนย๎ายได๎สะดวก(เป็นครุภัณฑ์ที่ไมํปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แตํ
หาซื้อได๎ตามราคาในท๎องตลาด) 4. เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเก๎าอี้บุนวม ทรงราชา ขาคาดเอ จํานวน 
50 ตัว ๆ ละ 1,250 บาท เป็นเงิน 62,500 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 4.1 ที่นั่งและพนักพิง
บุฟองน้ําหุ๎มหนังเทียม 4.2 โครงขาเหล็กชุบโครเมี่ยม (เป็นครุภัณฑ์ที่ไมํปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์แตํหาซื้อได๎ตามราคาในท๎องตลาด) 5. เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อโต๏ะประชุม จํานวน 
4 ตัว ๆ ละ 8,000 บาท เป็นเงิน 32,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 5.1 โต๏ะประชุม ขนาด
ไมํน๎อยกวํา180 x 75 x75 ซม. 5.2 ผลิตจากไม๎ปาติเก้ิลบอร์ดเคลือบเมลามีน สีขาว/ดํา กันน้ํา 
5.3 ปิดขอบด๎วย PVC กันกระแทก(เป็นครุภัณฑ์ที่ไมํปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แตํหา
ซื้อได๎ตามราคาในท๎องตลาด) 6.เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อโต๏ะประชุม จํานวน 2 ตัวๆ ละ 5,600 บาท 
เป็นเงิน 11,200บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 6.1 โต๏ะประชุม ขนาดไมํน๎อยกวํา80x60x75 ซม.  
6.2ผลิตจากไม๎ปาติเก้ิลบอร์ดเคลือบเมลามีน สีขาว/ดํา กันน้ํา 6.3ปิดขอบด๎วย PVC กันกระแทก 
(เป็นครุภัณฑ์ที่ไมํปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แตํหาซื้อได๎ตามราคาในท๎องตลาด)7.เพื่อ
 จํายเป็นคําจัดซื้อโต๏ะประชุมเข๎ามุม จํานวน 4 ตัว ๆ ละ 5,120 บาท เป็นเงิน 20,480 บาท  
 โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้  7.1 โต๏ะประชุม ขนาดไมํน๎อยกวํา 60x 60 x75 ซม. 7.2 ผลิตจากไม๎
 ปาติเก้ิลบอร์ดเคลือบเมลามีน สีขาว/ดํา กันน้ํา 7.3 ปิดขอบด๎วย PVC กันกระแทก(เป็นครุภัณฑ์
 ที่ไมํปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แตํหาซื้อได๎ตามราคาในท๎องตลาด)8. เพื่อจํายเป็นคํา
 จัดซื้อเก๎าอี้แถวพักคอย แบบ 4 ที่นั่ง ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม ขนาด 2380x680x800 มม. 
 จํานวน 4 ชุด ๆ ละ 9,000 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไมํปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์แตํหาซื้อได๎ตามราคาในท๎องตลาด) 9.เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม
ชนิดตั้งพื้น ขนาด 20 นิ้ว จํานวน 10 เครื่อง ๆ ละ 2,598 บาท เป็นเงิน 25,980 บาท (เป็น
ครุภัณฑ์ที่ไมํปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แตํหาซื้อได๎ตามราคาในท๎องตลาด) ครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพรํ จํานวน 5 โครงการเป็นเงิน 459,000 บาท (สี่แสนห๎าหมื่นเก๎าพันบาท
ถ๎วน) ดังนี้1. เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อระบบเครื่องเสียง จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 300,500 บาท เป็น
เงิน 300,500 บาท ประกอบด๎วย 1.1 พาวเวอร์มิกซ์ จํานวน 1 เคร่ือง1.2 ไมโครโฟนประชุมไร๎
สาย (ประธาน) จํานวน 1 ตัว1.3 ไมโครโฟนประชุมไร๎สาย (ผู๎เข๎ารํวมประชุม) จํานวน 14 ตัว)
1.4 ชุดควบคุมไมโครโฟนไร๎สายรองรับ 50 ไมค์ จํานวน 1 เครื่อง1.5 ชุดลําโพงคูํ Conference 
Speaker 8”จํานวน 2 ตัว1.6 เครื่องขยายเสียง Amp 2 Channel 2x200W (8 Ohm)  
จํานวน 1 ชุด 1.7 ชุดกระจายสัญญาณ Acces point UniFi long Rang 300Mbps 2.4 GHz  

    จํานวน 1 เคร่ือง 1.8ชุดแยกสัญญาณ Switch Hub 8 Port POE inter Link  จํานวน 1 เคร่ือง 



 

๑๐ 

  1.9 ชุดรับสํงสัญญาณภาพแบบไร๎สาย KDMIWireless LH-WK50 (50m.) จํานวน 1 เคร่ือง 
 1.10 Wireless Presentation MS-001 จํานวน 1 เครื่อง1.11 Moniter HP LED 21.5 นิ้ว 
 IPS 22F  จํานวน 1 เครื่อง 1.12 รวมคําติดตั้ง และอุปกรณ์อื่น ๆ (เป็นครุภัณฑ์ที่ไมํปรากฏใน
 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แตํหาซื้อได๎ตามราคาในท๎องตลาด) 2. เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่อง
 มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ
 70,200 บาท เป็นเงิน 70,200 บาท (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)  3.เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อ
 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟูา ขนาดเส๎นทแยงมุม 100 นิ้ว จํานวน 1 จอ ๆ ละ 13,000 บาท 
 เป็นเงิน 13,000 บาท (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์) 4.เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อโทรทัศน์ LCD 
 Smart TV ขนาด 65 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 45,900 บาท เป็นเงิน 45,900 บาท โดยมี
 คุณลักษณะดังนี้ 4.1 ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) 3840 x 
 2160 พิกเซล 4.2 ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ํา 65 นิ้ว 4.3 สามารถเชื่อมตํอ
 อินเตอร์เน็ตได๎ (Smart TV) 4.4 ชํองตํอ USB ไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง รองรับไฟล์ภาพ เพลง
 ภาพยนตร์ 4.5 มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว(เป็นครุภัณฑ์ที่ไมํปรากฏในบัญชีราคา
 มาตรฐานครุภัณฑ์แตํหาซื้อได๎ตามราคาในท๎องตลาด) 5.เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อชุดกล๎องประชุม
 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 29,400 บาท เป็นเงิน 29,400 บาทประกอบด๎วย 5.1 กล๎องประชุม
 Logitech ConferenceCam PTZ pro 2  จํานวน 1 เครื่อง 5.2 สาย HDMI ขนาด 5 เมตร 
จํานวน 3 เส๎น 5.3 รวมคําติดตั้ง (เป็นครุภัณฑ์ที่ไมํปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แตํหา
ซื้อได๎ตามราคาในท๎องตลาด) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จํานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 22,000 บาท 
(สองหมื่นสองพันบาทถ๎วน) ดังนี้ 1. เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๏ตบุ๏ก สําหรับงาน
ประมวลผลจํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท เป็นเงิน 22,000 บาท (ราคาตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) ระเบียบวิธีปฏิบัติ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยวิธีงบประมาณของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก๎ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข๎อ 27  
การโอนเงินงบประมาณรายจํายในหมวดคําครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง ที่ทําให๎ลักษณะปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจํายเป็นรายการใหมํ  ให๎เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท๎องถิ่น ข๎อ 32  
ภายใต๎บังคับข๎อ 39 การโอนเงินงบประมาณรายจํายหรือการแก๎ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประมาณ
การรายรับและงบประมาณรายจําย เมื่อได๎รับอนุมัติจากผู๎มีอํานาจแล๎วให๎ประกาศโดยเปิดเผย
 เพื่อให๎ประชาชนทราบ แล๎วแจ๎งการประกาศให๎ผู๎วําราชการจังหวัดเพื่อทราบภายในสิบห๎าวัน
 รายละเอียดโครงการตามเอกสารแนบท๎ายนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตํอไป 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญทํานสมาชิกฯ ที่มีความประสงค์จะอภิปรายครับ เชิญทํานโกวิทย์ครับ 
นายโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ กราบเรียนทํานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทํานสมาชิกฯ ผู๎ทรงเกียรติครับ กระผมนายโกวิทย์      

เลาวัณย์ศิริ  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา เขตอําเภอบ๎านเหลื่อม  ใน
ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจําย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
2562จริง ๆ ก็ไมํได๎ติดใจอะไร ฝากอยูํ 2 เร่ือง ครับทํานประธานฯ ครับ ปรับลดจากเงินที่ไว๎งาน
เลือกตั้ง แตํเราไมํมีเลือกตั้งก็มาจัดอยํางอื่น ขอฝากเรื่องที่ 1 ด๎วยทํานไปปรับเพิ่มเป็นซื้อรถ
ผู๎บริหาร ในราคา 1,500,000 กวําบาท ฝากทางฝุายบริหาร โดยผํานทํานประธานสภาฯ วําถ๎า
เป็นเงินถึง 1,500,000 นําจะเป็นฟอร์จูนเนอร์ตัวท๏อป ไมํนําจะเป็นเชฟโรเล็ตที่เห็นทํานรองฯ 
ใช๎อยูํ ก็คุยกับทํานปลัดฯ แล๎ววํามันนําจะมีวิธีการซื้อได๎ อีกสํวนหนึ่งซื้อให๎กับกองและสํานักอีก 8 



 

๑๑ 

คัน ผมไปอํานในรายละเอียดแล๎วก็เป็นรถสเปคแค๏ป คือรถตอนครึ่ง  ไมํใชํ 2 ตอน ฝากทําน
ประธานไปถึงฝุายบริหารวําเมื่อเวลาการจัดซื้อจัดจ๎างทํานลองเติมแครี่บอยพํวงเข๎าไปหนํอย 
เพือ่ให๎เกิดประโยชน์ในการใช๎งาน แตํกํอนเราเป็นรถ 4 ประตู และจะมีแค๏ปข๎างหลัง ไว๎ใสํของ ไว๎
ขนของ เวลาหน๎าฝน หรือตากแดดจะใช๎ประโยชน์ได๎ แตํตอนนี้เป็นแค๏ป แบบตอนครึ่ง ลองเขียน
ในการประกาศหาผู๎ที่จะมาจัดซื้อ รถราคา 800,000 กวําบาท เป็นราคาที่ท๎องตลาดเขาขายกัน
อยูํที่ 860,000 กวําบาท  ก็เป็นแค๏ปแตํขอให๎เพิ่มแคร่ีบอยไปสัก 1 รายการ เพื่อจะใช๎ประโยชน์
ได๎สูงสุด  

ประธานสภาฯ  ที่ทํานโกวิทย์ฯ ได๎อภิปรายไปก็ขอฝากฝุายบริหารโดยคุณภาพและการใช๎เงินงบประมาณ อาจจะ
เลือกสิ่งที่เกิดประโยชน์ให๎มากที่สุดนะครับ สมาชิกฯ ทํานใดมีความประสงค์จะอภิปรายอีกหรือไมํ
ครับ ไมํมีนะครับ ผมจะขอมตินะครับ ขณะนี้องค์ประชุม 28 เสียง  สมาชิกฯ ทํานใดอนุมัติให๎โอน
เงินงบประมาณรายจําย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามที่ฝุายบริหารเสนอ ขอให๎ยกมือขึ้น
ครับ  อนุมัติ 25 เสียง  ทํานใดไมํอนุมัติครับ -ไมํมี- ทํานใดงดออกเสียง -งดออกเสียง 3 เสียง 
(ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 1 ทําน และเลขานุการสภาฯ) 

  มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามที่
ฝ่ายบริหารเสนอ ด้วยมติ อนุมัติ 25 เสียง  ไม่อนุมัติ  -ไม่มี-  -งดออกเสียง 3 เสียง (ประธาน
สภาฯ รองประธานสภาฯ 1 ท่าน และเลขานุการสภาฯ) 

 
ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติ เร่ืองขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ 

2561 
ประธานสภาฯ เชิญฝุายบริหารครับ 
นายวิสูตร  เจริญสันธิ์ เรียน ประธานสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวน

 จังหวัดนครราชสีมา และผู๎ทรงเกียรติทุกทําน หลักการ เพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารสํวน
 จังหวัดนครราชสีมาในการขยายเวลาเบิกจํายเงินกันกรณีไมํได๎กํอหนี้ผูกพัน  หมวดคําครุภัณฑ์ 
 ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ได๎รับอนุมัติกันเงินตํอสภาท๎องถิ่นได๎เมื่อ
 คราวประชุมสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 28 
 กันยายน 2561 ออกไปอีก 1 ปี เหตุผล ด๎วยได๎รับคําร๎องจากสํวนราชการในสังกัดองค์การ
 บริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา วํายังมีความจําเป็นที่ต๎องใช๎งบประมาณตํอไป และเป็นบริการ
 สาธารณะที่เป็นประโยชน์ตํอประชาชนเป็นสํวนรวม องค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา จึง
 เสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจํายเงิน กันเงินกรณีไมํได๎กํอหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ 
 พ.ศ.2561 ออกไปอีก 1 ปี ดังนี้ 1.หมวดคําครุภัณฑ์ จํานวน 25 โครงการ เป็นเงิน  
39,122,544.-บาท (สามสิบเก๎าล๎านหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันห๎าร๎อยสี่สิบสี่บาทถ๎วน) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 1. เครื่องสํารองไฟฟูา ขนาด 800 VA จํานวน 24 เครื่อง  เป็นเงิน 67,200 
บาท 2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 26 เครื่อง  เป็นเงิน 416,000 บาท 
3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดํา (18 หน๎า/นาที) จํานวน 23 เครื่อง เป็นเงิน 
75,900 บาท4. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๎ตบุ๏ก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 
16,000 บาท 5.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๎ตบุ๏กแบบสิทธิการใช๎งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต๎องตามกฎหมาย 
จํานวน 120 ชุด ชุดละ 3,800 บาท เป็นเงิน 456,000 บาท 6. กล๎องดูดาว 3 แบบ เป็นเงิน 
200,000 บาท 7. เครื่องผสมเสียงและดิจิตอลสําหรับระบบเสียง 1 ชุด เป็นเงิน 145,000 
บาท 8. เครื่องสํารองไฟฟูา (UPS) จํานวน 1 เครื่อง  (ห๎องฉายดาวท๎องฟูาจําลอง) เป็นเงิน 
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20,500 บาท9. เครื่องสํารองไฟฟูา Server ขนาด 10 KVA (ระบบไฟฟูา 3 เฟส) เป็นเงิน 
270,000 บาท 10. ชุด Calibration สําหรับเปรียบเทียบภาพ 1 ชุด เป็นเงิน 94,200 บาท
11. ซอฟท์แวร์ 1 ระบบ (ปรับปรุงระบบฉายภาพยนตร์ท๎องฟูาจําลอง) เป็นเงิน 5,008,500 
บาท 12. ตู๎สําหรับติดตั้งแมํขํายชนิด Blade (Enclosure/Chassis) แบบที่ 1 จํานวน 1 ตู๎ เป็น
เงิน 410,000 บาท 13. ตู๎สําหรับติดตั้งแมํขํายชนิด Blade (Enclosure/Chassis) แบบที่ 1 
จํานวน 3 แผงวงจร เป็นเงิน 600,000 บาท 14. ระบบฉายภาพ 1 ระบบ (ปรับปรุงระบบฉาย
ดาวศูนย์ดาราศาสตร์) เป็นเงิน 4,461,000 บาท 15. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) 
ขนาด 24 ชํอง จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน 130,000 บาท 16. อุปกรณ์สําหรับควบคุม 1 ชุด 
(ปรับปรุงระบบฉายดาวศูนย์ดาราศาสตร์) เป็นเงิน 50,800 บาท 17. อุปกรณ์สําหรับจัดเก็บ
ข๎อมูลแบบภายนอก (External Storage) จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน 580,000 บาท 18. จัดซื้อ
โต๏ะ-เก๎าอี้นักเรียน สําหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 
6,520 ชุด เป็นเงิน 10,953,600 บาท 19. จัดซื้อครุภัณฑ์ประจําหอพักนักเรียนหญิงโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาน๎อมเกล๎านครราชสีมา 1. เตียงเหล็ก 2 ชั้น ขนาด 3.5 ฟุต จํานวน 36 ชุด 2. 
ตู๎สําหรับใสํเสื้อผ๎าบานทึบ ขนาดไมํน๎อยกวํา 90x50x180 ซม. จํานวน 72 หลัง เป็นเงิน 
621,684 บาท 20. เครื่องพํนหมอกควันชนิดติดตั้งรถยนต์ เป็นเงิน 950,160 บาท 21. 
จัดซื้อพัดลมไอเย็น จํานวน 6 เครื่อง ๆ ละ 23,500 บาท เป็นเงิน 141,000 บาท 22. จัดซื้อ
เรือกําจัดผักตบชวา ชนิดเป็นทุํนลอยน้ําฯ จํานวน 2 ลํา ๆ ละ 3,500,000 บาท เป็นเงิน 
7,000,000 บาท 23. จัดซื้อเรือท๎องแบนกําจัดผักตบชวาอเนกประสงค์จํานวน 2 ลํา ๆ ละ 
1,950,000 บาท เป็นเงิน 3,900,000 บาท 24. อุปกรณ์ในการขุดเจาะบํอบาดาล จํานวน   
1 ชุด เป็นเงิน 1,055,000 บาท 25. เครื่องชั่งน้ําหนักชนิดเคลื่อนที่จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 
1,500,000 บาท 2.หมวดคําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง จํานวน 118 โครงการ เป็นเงิน 
196,479,500.-บาท (หนึ่งร๎อยเก๎าสิบหกล๎านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก๎าพันห๎าร๎อยบาทถ๎วน) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 1. โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนหินดาดวิทยา อ.ห๎วยแถลง 
จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 497,000 บาท 2. โครงการกํอสร๎างสนามฟุตบอลโรงเรียนกลางดง
ปุณณวิทยา ต.กลางดง อ.ปากชํอง จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 1,000,000 บาท 3. โครงการ
กํอสร๎างหลังคาคลุมทางเดิน โรงเรียนดํานเกวียนวิทยา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 
400,000 บาท4. โครงการกํอสร๎างอาคารจอดรถ โรงเรียนดํานเกวียนวิทยา อ.โชคชัย           
จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 428,000 บาท 5. โครงการกํอสร๎างอาคารจอดรถ โรงเรียนหินดาด
วิทยา อ.ห๎วยแถลง จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 428,000 บาท 6. โครงการกํอสร๎างอาคารห๎องน้ํา
นักเรียน โรงเรียนดํานเกวียนวิทยา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 490,000 บาท            
7. โครงการกํอสร๎างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนมัธยมบึงปรือ เป็นเงิน 500,000 
บาท 8. โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม เป็นเงิน 
500,000 บาท 9. โครงการติดตั้งแผงตาขํายเหล็กกันนก อาคารเรียน 4 ชั้น ใต๎ถุนโลํง โรงเรียน
โตนดพิทยาคม เป็นเงิน 150,000 บาท 10. โครงการปรับปรุงซํอมแซมอาคารเรียน ค โรงเรียน
ปากชํอง 2 เป็นเงิน 150,000 บาท 11. โครงการปรับปรุงซํอมแซมอาคารหอประชุมโรงเรียน
วังไม๎แดงพิทยาคม เป็นเงิน 150,000 บาท 12. โครงการปรับปรุงซํอมแซมบ๎านพักครู โรงเรียน
วังไม๎แดงพิทยาคม เป็นเงิน 200,000 บาท 13. โครงการปรับปรุงซํอมแซมอาคารที่พัก
นักกีฬาเปตองชาย อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา เป็นเงิน 200,000 บาท
14. โครงการปรับปรุงซํอมแซมอาคารที่พักนักกีฬาเปตองหญิง อาคาร 3 โรงเรียนสะแกราชธวัช
ศึกษา เป็นเงิน 40,000 บาท 15. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟูา โรงเรียนเขาใหญํพิทยาคม เป็น
เงิน 998,000 บาท 16. โครงการติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light 
Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ต๎น สายอบจ.นม.01204 บ๎านโคกไผํน๎อย-บ๎านนา
ตม อ.เมือง จ.นครราชสีมา เป็นเงนิ 495,000 บาท 17. โครงการติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงาน
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แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 18 ต๎น สายอบจ.น
ม.01312 บ๎านวัดเลียบ-บ๎านพุดซา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 1,115,000 บาท 18. โครงการ
ติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด 
จํานวน 20 ต๎น สายอบจ.นม.01316 บ๎านยองแยง-วัดพนมวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
1,239,000 บาท 19. โครงการติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light 
Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 32 ต๎น สายอบจ.นม.12205 บ๎านหนองบัวลาย-
บ๎านหนองแดงน๎อย อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา 1,983,000 บาท 20. โครงการติดตั้งโคมไฟสํอง
ถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 5 ต๎น 
สายอบจ.นม.01218 บ๎านสะพานหิน-มหาวิทยาลัยสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 
309,000 บาท 21. โครงการติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light 
Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 5 ต๎น สายอบจ.นม.01316 บ๎านนาตม-บ๎านส๎มปุอย 
อ.เมือง จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 309,000 บาท 22. โครงการติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 6 ต๎น สายอบจ.น
ม.01207 บ๎านโพธิ์เตี้ย-บ๎านพลกรัง อ.เมือง จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 371,000 บาท 23. 
โครงการติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) พร๎อม
อุปกรณ์ครบชุด จํานวน 6 ต๎น สายอบจ.นม.01209 บ๎านพะเนาว์-บ๎านโตนด อ.เมือง             
จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 371,000 บาท 24. โครงการติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 6 ต๎น สายอบจ.นม.01313 
บ๎านหนองออก-บ๎านหัวสระ อ.เมือง จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 371,000 บาท 25. โครงการติดตั้ง
โคมไฟสํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด 
จํานวน 7 ต๎น สายอบจ.นม.01201 บ๎านบุ-บ๎านลองตอง อ.เมือง จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 
433,000 บาท 26. โครงการติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light 
Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 7 ต๎น สายอบจ.นม.01221 บ๎านฝูาย-บ๎านนาตม     
อ.เมือง จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 433,000 บาท 27. โครงการติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 7 ต๎น สายอบจ.นม. 
01222 บ๎านโกรก-ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 433,000 บาท 28. 
โครงการติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) พร๎อม
อุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ต๎น สายอบจ.นม.01102 ทล.หมายเลข 304 - บ๎านโนนไม๎แดง      
อ.เมือง จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 495,000 บาท 29. โครงการติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ต๎น สายอบจ.  
นม.01205 บ๎านหนองพลวงใหญํ-บ๎านหนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 
495,000 บาท 30. โครงการติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light 
Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ต๎น สายอบจ.นม.01206 บ๎านใหมํ-บ๎านหนองเป็ด
น้ํา อ.เมือง จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 495,000 บาท 31. โครงการติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ต๎น สายอบจ. 
นม.01208 บ๎านตะคองเกํา-บ๎านหนองกระทุํม อ.เมือง จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 495,000 บาท 
32. โครงการติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) พร๎อม
อุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ต๎น สายอบจ.นม.01210 บ๎านนากลาง-บ๎านโปุงแมงวัน อ.เมือง      
จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 495,000 บาท 33. โครงการติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ต๎น สายอบจ.นม.01219 สาม
แยกทล.2 – บ๎านยองแยง อ.เมือง จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 495,000 บาท 34. โครงการติดตั้ง
โคมไฟสํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด 
จํานวน 8 ต๎น สายอบจ.นม.01223 บ๎านเสาหงษ์-บ๎านนากลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 
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495,000 บาท 35. โครงการติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light 
Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ต๎น สายอบจ.นม.01314 บ๎านขี้ตุํน-บ๎านหนอง
สมอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 495,000 บาท 36. โครงการติดตั้งโคมไฟสํองถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ต๎น สาย
อบจ.นม.12202 บ๎านดอนคนทา-บ๎านหนองหว๎า อ.บัวใหญํ จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 495,000 
บาท 37. โครงการติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) 
พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ต๎น สายอบจ.นม.12204 บ๎านหนองหญ๎าปล๎อง-บ๎านดํานช๎าง 
อ.บัวใหญํ จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 495,000 บาท 38. โครงการติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ต๎น สายอบจ.  
นม.12206 บ๎านตาลาด-บ๎านหนองอ๎ายแหนบ    อ.บัวใหญํ จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 495,000 
บาท 39. โครงการติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) 
พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ต๎น สายอบจ.นม.12301 บ๎านหนองพลวง-บ๎านโคกสะอาด     
อ.บัวใหญํ จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 495,000 บาท 40. โครงการติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 23 ต๎น สายอบจ. 
นม.01203 บ๎านหนองตะคอง-บ๎านหนองมํวง   อ.เมือง จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 1,425,000 
บาท 41. โครงการติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) 
พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ต๎น สายอบจ.นม.01315 บ๎านโคกกรวด-บ๎านหนองนมนาง    
อ.เมือง จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 495,000 บาท 42. โครงการซํอมสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ๎านโคกมะกอก หมํูที่ 11 ต.บุํงขี้เหล็ก เชื่อม ต.เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา (สายโรงปุ๋ย) เป็น
เงิน 1,230,000 บาท 43. โครงการกํอสร๎างถนนหินคลุก สาย สปก.บ๎านนากลาง หมูํที่ 1 ต.นา
กลาง เชื่อม ต.หนองตะไก๎ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 1,990,000 บาท 44. โครงการ
ซํอมสร๎างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ๎านหนองพลวง หมูํที่ 10 ต.โพนทอง เชื่อม
เขต ต.โนนประดูํ อ.สีดา จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 2,419,000 บาท 45. โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ๎านงิ้วเกํา หมูํที่ 9 ต.โนนประดูํ อ.สีดา เชื่อมถึงวัดบ๎านงิ้วใหมํ ต.กุดจอก    
อ.บัวใหญํ จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 1,195,000 บาท 46. โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางผิว
จราจร (Cape Seal) สายบ๎านบุเขว๎า หมูํที่ 6 ต.หนองหอย เชื่อมบ๎านมาบคําย หมูํที่ 6 ต.ทัพรั้ง 
อ.พระทองคํา จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 6,090,000 บาท 47. โครงการกํอสร๎างถนนหินคลุก 
สายบ๎านกุดหัวช๎าง หมูํที่ 4- บ๎านกุดปลาเข็ง หมูํที่ 1 ต.โนนคํา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา (เชื่อม
ถนนสายบึงอ๎อ – ส๎มกบงาม) เป็นเงิน 3,000,000 บาท 48. โครงการกํอสร๎างถนนผิวจราจร
ลาดยางแบบผิวเรียบ บ๎านคลองทุเรียน หมํูที่ 6 ต.วังน้ําเขียว เชื่อม บ๎านยุบอีปูน หมูํที่ 4 ต.วังหมี 
อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 2,000,000 บาท 49. โครงการกํอสร๎างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ๎านจั่น สันติสุข หมูํที่ 16 ต.ดํานขุนทด เชื่อมบ๎านหลุง หมูํ 1 ต.สระจระเข๎ 
อ.ดํานขุนทด จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 1,905,000 บาท 50. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ถนนสายสามัคคีชัย ชุมชนที่ 4 รํวมสร๎างสรรค์พัฒนาเทศบาลตําบลดํานขุนทด เชื่อม
เขตองค์การบริหารสํวนตําบลดํานขุนทด อ.ดํานขุนทด จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 410,000 บาท
51. โครงการกํอสร๎างถนนหินคลุก บ๎านมาบกราด หมูํที่ 4 ต.พันชนะ เชื่อมบ๎านมะเริง หมูํที่ 3   
ต.บ๎านเกํา อ.ดํานขุนทด จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 1,000,000 บาท 52. โครงการกํอสร๎างถนน
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ๎านหนองหลักศิลา หมูํที่ 5 ต.เสิงสาง เชื่อมบ๎านบํอลิง หมูํที่ 10   
ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 2,000,000 บาท 53. โครงการกํอสร๎างถนน
ผิวจราจรหินคลุก บ๎านหนองสนวน หมูํที่  5 (สายทางสระน้ําหนองสนวน) ตําบลกุดโบสถ์           
อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา เชื่อม อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ เป็นเงิน 2,000,000 บาท            
54. โครงการกํอสร๎างถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ บ๎านหนองสนวน หมูํที่ 5 (สายทางสระ
น้ําสาธารณะปูุตา)    ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา เชื่อม อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ เป็นเงิน 
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3,000,000 บาท55. โครงการกํอสร๎างถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ๎านละลม หมํูที่ 2 ต.ละลมใหมํ
พัฒนา อ.โชคชัย เชื่อม บ๎านโคกลอย เทศบาลตําบลหนองบุญมาก อ.หนองบุญมาก                 
จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 2,310,000 บาท 56. โครงการกํอสร๎างถนนผิวจราจรลูกรัง แยกบ๎าน
คลองกระชาย ต.ละลมใหมํพัฒนา เชื่อม บ๎านโนนเพชร เทศบาลตําบลทําเยี่ยม อ.โชคชัย          
จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 1,900,000 บาท 57. โครงการกํอสร๎างถนนผิวจราจรลูกรัง บ๎านโคก
พลวง ต.ละลมใหมํพัฒนา อ.โชคชัย เชื่อม บ๎านโนนเพชร เทศบาลตําบลแหลมทอง อ.หนองบุญ
มาก จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 1,900,000 บาท 58. โครงการกํอสร๎างถนนผิวจราจรลาดยาง
แบบผิวเรียบ บ๎านยางบํองสามัคคี หมูํที่ 21 ต.วังกระทะ เชื่อม บ๎านหนองหมาก ต.คลองมํวง    
อ.ปากชํอง จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 2,750,000 บาท 59. โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเลียบคลองชลประทาน บ๎านมะคําพัฒนา หมูํที่ 10 ต.บ๎านโพธิ์ เชื่อม ต.ตลาด อ.เมือง       
จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 2,380,000 บาท 60. โครงการกํอสร๎างถนนคันดิน บ๎านหนองตาด หมูํ
ที่ 12(จากสนามชนไกํ) ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย เชื่อม บ๎านโนนสะแบง หมํูที่ 8 ต.หนองตะไก๎ อ.สูงเนิน 
จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 1,000,000 บาท 61. โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางเคปซีล บ๎าน
ขี้เหล็ก หมูํที่  8 ต.สะแกราช เชื่อม บ๎านปอนางเหริญ หมูํที่  6 ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย           
จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 3,150,000 บาท 62. โครงการกํอสร๎างถนนผิวจราจรลาดยางบ๎านอุบล
พัฒนา หมูํที่  14 ต.วังหมี อ.วังน้ําเขียว – บ๎านวังขอน หมูํที่  14 ต.ระเริง อ.วังน้ําเขียว            
จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 2,000,000 บาท 63. โครงการกํอสร๎างถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิว
เรียบ บ๎านคลองทราย หมูํที่ 8 ต.วังน้ําเขียว เชื่อม บ๎านคลองปลากั้ง หมูํที่ 16 ต.วังหมี อ.วังน้ํา
เขียว จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 2,000,000 บาท 64. โครงการกํอสร๎างถนนหินคลุก บ๎านตาจั่น
ใน หมํูที่ 11 ต.ตาจั่น อ.คง เชื่อม บ๎านหัวทํานบ    ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา เป็น
เงิน 800,000 บาท 65. โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ๎านพลสงคราม หมูํที่ 2 
– บ๎านเสลา หมํูที่ 4 ต.พลสงคราม เชื่อม บ๎านดอนมํวง ต.มะคํา อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 
2,000,000 บาท 66. โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ๎านเพชร หมูํที่ 1 ตําบลบิง – 
บ๎านดอนตะแบง ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 2,000,000 บาท 67. โครงการ
กํอสร๎างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ๎านสันติสุข หมูํที่ 13 ต.ห๎วยแถลง อ.ห๎วยแถลง       
จ.นครราชสีมา เชื่อม บ๎านโคกตาเงิน หมูํที่ 13 ต.ผไทรินทร์ อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ เป็นเงิน 
2,000,000 บาท 68. โครงการกํอสร๎างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ๎านโคกสะอาด หมูํ
ที่ 12 ต.สีคิ้ว เชื่อม บ๎านไรํ หมํูที่ 7 ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 360,000 บาท 
69. โครงการกํอสร๎างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ๎านถนนนาดี หมูํที่ 9 ต.กุดน๎อย เชื่อม 
บ๎านโคกสะอาด หมูํที่ 12 ต.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 1,000,000 บาท 70. โครงการ
กํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ๎านมอดินแดง หมูํที่ 6 ต.หนองหญ๎าขาว เชื่อม บ๎าน
หัววัว หมูํที่ 6 ต.กฤษณา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 1,500,000 บาท 71. โครงการ
ปรับปรุงซํอมแซมถนน อบจ.นม. (19305) บ๎านโตนด หมูํที่ 3 ต.พันดุง – บ๎านโนนตาล หมูํที่ 2 
ต.บึงอ๎อ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 3,867,000 บาท 72. โครงการกํอสร๎าง
ถนนลาดยางเคปซีล บ๎านจันทร์ดุม หมูํที่ 10 ต.มะคํา เชื่อม บ๎านใหมํ หมูํที่ 12 ต.โนนไทย       
อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 2,000,000 บาท 73. โครงการกํอสร๎างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ๎านหนองสองห๎อง หมูํที่ 4 ต.หัวทะเล เชื่อม หมูํที่ 4 ชุมชนที่ 13 ต.หนอง
บัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 429,000 บาท 74. โครงการกํอสร๎างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ๎านมาบปุาแดง หมูํที่ 11 ต.ชํองแมว อ.ลําทะเมนชัย เชื่อม บ๎านใหมํพัฒนา 
หมํูที่ 13 ต.โนนรัง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 2,000,000 บาท 75. โครงการกํอสร๎าง
ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ๎านหนองจาน หมํูที่ 9 ต.ชํองแมว เชื่อม บ๎านใหมํหนองไผํ หมูํ
ที่ 7 ต.ขุย อ.ลําทะเมนชัย จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 2,000,000 บาท 76. โครงการกํอสร๎างถนน
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ๎านหนองมะเขือใหญํ หมูํที่ 5 ต.ชํองแมว เชื่อมบ๎านหนองไผํ หมูํที่ 
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7 ต.ขุย อ.ลําทะเมนชัย จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 2,000,000 บาท 77. โครงการซํอมสร๎าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.01102) ทล.หมายเลข 304 – บ๎านโนนไม๎แดง    
อ.เมือง จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 6,000,000 บาท 78. โครงการกํอสร๎างถนนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ๎านหนองหําง หมูํที่ 10 ต.บัวลาย – บ๎านศาลาดิน หมูํที่ 7 ต.โนนจาน อ.บัวลาย    
จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 1,250,000 บาท 79. โครงการกํอสร๎างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ๎านหนองแสง หมูํที่ 5 ต.บัวลาย อ.บัวลาย – บ๎านอ๎อยช๎าง หมูํที่ 7 ต.กุดจอก อ.บัวใหญํ 
จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 1,250,000 บาท 80. โครงการกํอสร๎างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กบ๎านดอนหัน หมูํที่ 8 ต.บัวลาย อ.บัวลาย – บ๎านสามเมือง หมูํที่ 1 ต.สามเมือง อ.สีดา     
จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 812,500 บาท 81. โครงการกํอสร๎างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ๎านปุาหวาย หมูํที่ 4 ต.บัวลาย อ.บัวลาย – บ๎านคึมมํวง หมูํที่  13 ต.บัวใหญํ อ.บัวใหญํ          
จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 1,500,000 บาท 82. โครงการกํอสร๎างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ๎านหนองจาน หมํูที่ 4 ตําบลหนองหว๎า – เขตบ๎านฝาผนัง หมํูที่ 1 ต.เมืองพะไล อ.บัวลาย 
จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 1,360,000 บาท 83.โครงการซํอมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต          
สายนานิคม – หนองยาว ต.ดํานช๎าง เชื่อมตํอ ต.ห๎วยยาง และ ต.หนองบัวสะอาด อ.บัวใหญํ      
จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 2,000,000 บาท 84. โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนก
รีตสายสระครก – หญ๎าคา ต.หนองแจ๎งใหญํ อ.บัวใหญํ เชื่อมตํอ ต.หนองบัวสะอาด อ.บัวใหญํ    
จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 3,000,000 บาท 85.โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต    
บ๎านสระไผํ หมูํที่ 4 ต.ดํานช๎าง ถึง บ๎านโคกสวําง หมูํที่ 4 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญํ จ.นครราชสีมา 
เป็นเงิน 3,000,000 บาท 86. โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ๎านน้ําอ๎อม 
ต.บัวใหญํ เชื่อมตํอ เทศบาลเมืองบัวใหญํ อ.บัวใหญํ จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 3,000,000 บาท 
87. โครงการกํอสร๎างถนนผิวจราจรหินคลุกบ๎านเทพนิมิตร หมูํที่ 3 ต.สํานักตะคร๎อ อ.เทพารักษ์ 
เชื่อมบ๎านใหมํชัยพฤกษ์ ต.หนองกราด อ.ดํานขุนทด จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 1,000,000 บาท 
88. โครงการกํอสร๎างถนนผิวจราจรหินคลุก บ๎านหนองหว๎า หมูํที่ 7 ต.ครบุรีใต๎ เชื่อมบ๎านโกรก
สําโรง หมํูที่ 4 ต.ครบุร ีอ.ครบุร ีจ.นครราชสีมา เป็นเงิน 500,000 บาท 89. โครงการกํอสร๎าง
ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ๎านมะคํา หมูํที่ 11 ต.ธารละหลอด เชื่อม บ๎านสัมฤทธิ์ หมูํที่ 
1 ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 1,950,000 บาท 90. โครงการกํอสร๎างถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ๎านโนนตูม ต.ธารละหลอด เชื่อมเขต บ๎านหนองโสน หมูํที่ 11         
ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 1,625,000 บาท 91. โครงการซํอมสร๎างถนน
ผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.15102) สายเมนที่  4 อําเภอพิมาย             
จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 1,700,000 บาท 92. โครงการกํอสร๎างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต บ๎านหนองโสน หมูํที่ 11 ต.หนองระเวียง เชื่อมเขต ต.ธารละหลอด อ.พิมาย          
จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 5,000,000 บาท 93. โครงการซํอมสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต (อบจ.นม.15103) สายเมนที่ 1 อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 5,000,000 บาท    
94. โครงการกํอสร๎างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ๎านงิ้วพัฒนา หมูํที่ 10 ต.ทําหลวง 
เชื่อม บ๎านพุทรา ต.รังกาใหญ ํอ.พิมาย จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 7,900,000 บาท 95. โครงการ
ซํอมสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.21301) บ๎านคลองยาง – บ๎านคลองมํวง 
อ.ปากชํอง จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 2,020,000 บาท 96. โครงการซํอมสร๎างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.21103) เขาจันทร์หอม – บุํงเตย อ.ปากชํอง จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 
2,000,000 บาท 97. โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางเคปซีล บ๎านปุากล๎วย หมูํที่ 15             
ต.วังกระทะ อ.ปากชํอง เชื่อม บ๎านหนองน้ําแดง ต.วังหมี อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 
3,000,000 บาท 98. โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก บ๎านสระจันทร์ ต.กระทุํม
ราย เชื่อมบ๎านหนองหําง ต.โนนเพ็ด อ.ประทาย จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 3,450,000 บาท     
99.โครงการกํอสร๎างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ๎านโคกใหญํพัฒนา หมูํที่ 11 ต.โนนตาเถร   
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อ.โนนแดง เชื่อม บ๎านโนนทัน หมูํที่ 19 ต.คูขาด อ.คง จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 2,000,000 
บาท100. โครงการกํอสร๎างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนเทศบาล 12 (จาก
ถนนมิตรภาพ) ถึงถนนเทศบาล 11 หมูํ 1 ต.โคกกรวด อ.เมือง เชื่อม ต.นากลาง อ.สูงเนิน       
จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 1,137,000 บาท 101. โครงการกํอสร๎างถนนผิวจราจรหินคลุกจาก
สะพานปูุมํวง บ๎านสนวน หมูํที่  4 ต.หนองไขํน้ํา  อ.เมือง เชื่อม ต.ดํานคล๎า อ.โนนสูง                
จ.นครราชสีมา เป็นเงิน  1,100,000 บาท 102. โครงการกํอสร๎างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ๎านสีมุม หมูํที่ 7 ต.สีมุม อ.เมือง เชื่อม สามแยกบ๎านโนนตาล – บ๎านบึงสมบูรณ์ ต.บึงอ๎อ 
อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา (สายสีมุม – โนนตาล) เป็นเงิน 1,999,000 บาท 103. 
โครงการกํอสร๎างถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ๎านโปุงดินสอ หมูํที่ 15 ต.โคกกรวด อ.เมือง เชื่อม 
บ๎านหนองนมนาง ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 676,000 บาท 104. โครงการ
ซํอมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ๎านโปุงแมงวัน หมูํที่ 5 ต.โคกกรวด อ.เมือง – 
บ๎านหนองกุ๎ง เชื่อม บ๎านนากลาง ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 1,200,000 
บาท 105. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนเทศบาล 23 หมูํที่ 6   
ต.โคกกรวด เชื่อม ต.บ๎านใหมํ อ.เมือง จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 1,344,000 บาท 106. 
โครงการกํอสร๎างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ๎านบุขี้ตุํน หมํูที่ 5 ต.พลกรัง เชื่อม บ๎านสีมุม 
หมูํที่ 3 ต.สีมุม อ.เมือง จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 2,407,000 บาท 107. โครงการกํอสร๎าง/
ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต คลองสํงน้ํา บ๎านมะกอก หมูํที่ 10 ต.สีมุม เชื่อม      
ต.พลกรัง อ.เมือง จ.นครราชสีมา (สายคลองสํงน้ํา – ต.พลกรัง) เป็นเงิน 1,953,000 บาท 
108. โครงการกํอสร๎าง/ปรับปรุงถนนลาดยาง บ๎านแปะ หมูํที่ 8 ต.สีมุม เชื่อม บ๎านคนชุม หมูํที่ 
1 ต.ปรุใหญํ   อ.เมือง จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 2,000,000 บาท 109. โครงการซํอมแซม
ถนนลาดยางเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ๎านหนองปลิง หมูํที่ 4 ต.ไชยมงคล เชื่อม บ๎าน
ถนนหัก ต.หนองจะบก อ.เมือง จ.นครราชสีมา (ถนนในความรับผิดชอบของ อบจ.นครราชสีมา) 
เป็นเงิน 1,296,000 บาท 110. โครงการกํอสร๎างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ๎านตลาด 
หมํูที่ 3 หน๎ายําโมจากคลองชลประทานไปสะพานบ๎านโพธิ์ ต.ตลาด เชื่อม บ๎านยุ๎ง หมํูที่ 1 ต.บ๎าน
โพธิ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 1,123,000 บาท 111. โครงการกํอสร๎างลาดยางทับหน๎า
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถนนบ๎านบุ-บ๎านลองตอง จากถนนมิตรภาพ-ทางรถไฟ เชื่อม 
อบต.ตลาด และ อบต.จอหอ (ถนน อบจ.นครราชสีมา) เป็นเงิน 1,749,000 บาท 112. 
โครงการกํอสร๎างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ๎านหนองใหญํ ม.4 ต.บ๎านเหลื่อม 
ถึง บ๎านหนองกุงน๎อย ต.โคกกระเบื้อง อ.บ๎านเหลื่อม จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 4,329,000 บาท 
113. โครงการกํอสร๎างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ๎านสายทอง ม.12 ต.หลุํงตะเคียน    
อ.ห๎วยแถลง เชื่อมสามแยกหลุํงตะเคียน บ๎านหนองไม๎แดง ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เป็น
เงิน 968,000 บาท 114. โครงการกํอสร๎างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ๎านหนองนา
ลุํม ต.หมื่นไวย เชื่อม บ๎านฝูาย ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 1,763,000 บาท 
115. โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง บ๎านหนองหมาก หมูํที่ 2 ต.คลองมํวง เชื่อมบ๎านโปุงกระทิง 
หมูํที่ 12 ต.วังกระทะ อ.ปากชํอง จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 2,000,000 บาท 116. โครงการ
ซํอมสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.01201) บ๎านบุ-บ๎านลองตอง อ.เมือง     
จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 9,950,000 บาท 117. โครงการซํอมสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(อบจ.นม18009) สายยุทธศาสตร์ บ๎านกุดจิก-บ๎านนากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 
4,000,000 บาท 118. โครงการปรับปรุงถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยดําเนินการ
กํอสร๎างผิวทางแอสฟัลท์ติก บ๎านหนองขาม-บ๎านสระเพลง ต.หนองระเวียง อ.เมือง เชื่อม ต.ทํา
จะหลุง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา   เป็นเงิน 3,730,000 บาท รวม 143 โครงการ รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 235,602,044.-บาท (สองร๎อยสามสิบห๎าล๎านหกแสนสองพันสี่สิบสี่บาทถ๎วน)  เพื่อ
เบิกจํายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  รายละเอียดปรากฏตามบัญชีโครงการ (กง.2)  ที่ได๎เสนอ
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ตํอสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมาระเบียบวิธีปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วําด๎วยการรับเงิน  การเบิกจํายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 การกันเงิน “ข๎อ 59 ในกรณีที่มีรายจํายหมวดคํา
 ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง ยังมิได๎กํอหนี้ผูกพัน แตํมีความจํา เป็นต๎องใช๎จํายเงินนั้นตํอไปอีก  
ให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน ตํอสภาท๎องถิ่นได๎อีกไมํเกินระยะเวลาหนึ่ง
ปี กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล๎ว  หากองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นยังมิได๎ 
ดําเนินการกํอหนี้ผูกพันให๎ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจํายเงินได๎ไมํเกินอีกหนึ่งปีตํอสภาท๎องถิ่น  หรือ
กรณี มีความจําเป็นต๎องแก๎ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกลําวที่ทําให๎  ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพ
เปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กํอสร๎าง  ให๎ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจํายเงิน
ได๎ไมํเกิน อีกหนึ่งปีตํอสภาท๎องถิ่นแล๎วแตํกรณี  และโครงการดังกลําวต๎องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่
ได๎รับอนุมัติ ให๎กันเงินไว๎ กรณีที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎กํอหนี้ผูกพันแล๎วให๎เบิกจํายได๎ตาม
ข๎อผูกพันจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ประธานสภาฯ เชิญสมาชิกฯ ที่มีความประสงค์จะอภิปรายครับ  เชิญทํานประพจน์ครับ 
นายประพจน์ ธรรมประทีป กราบเรียนทํานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทํานสมาชิกฯ ผู๎ทรงเกียรติ กระผมนายประพจน์ ธรรม

ประทีป  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอเมืองฯ เขต 4 ทํานประธาน
ครับเป็นการดีที่ได๎มีการกันเงินไว๎ แตํขอขยายเวลาในการที่จะซื้ออุปกรณ์ตําง ๆ ที่เป็นอุปกรณ์ที่
ชํวยบรรเทาทุกข์ให๎กับคนในจังหวัดนครราชสีมาทั้ง 32 อําเภอ แตํทํานครับอยากจะขอ
รายละเอียดสักนิดเพื่อให๎เป็นการให๎ความรู๎กับทางสมาชิกสภาฯ ซึ่งจะได๎ตัดสินใจได๎ถูกต๎องและให๎
ไปพูดกับชาวบ๎านได๎ถูกต๎อง  ทํานครับฯ มีการขออนุมัติกันเงินเร่ืองของการซื้อเรือกําจัดผักตบชวา 
2 ลํา เป็นสิ่งดีที่เราจะได๎ชํวยกันทําตรงนี้ แตํอยากจะทราบวําเรือกําจัดผักตบชวาแบบทุํนลอยน้ํา 
มันเป็นลักษณะเหมือนของชลประทานหรือไมํ ทางฝุายบริหารได๎บรรยายวําเมื่อได๎เก็บขึ้นมาแล๎ว
เขาจะทําการยํอยให๎ละเอียดและนําไปทําปุ๋ยตํอไป ผมก็ยังไมํเคยเห็นแบบนี้เหมือนกัน เห็นแตํแถว
ปทุมธานี ทําลักษณะหน๎าที่เหมือนกับรถเกี่ยวข๎าว วิ่งไปมีใบพัดอยูํข๎างหน๎าโกยผักตบชวาขึ้นมา
บรรทุกไว๎ด๎านหลัง อยากจะให๎ทางฝุายบริหารให๎ผู๎เกี่ยวข๎องได๎ตอบตรงนี้เพื่อให๎สมาชิกฯ ได๎รับรู๎
รับทราบ และอีกเรื่องหนึ่งหน๎าตํอไปมีการอนุมัติขอขยายเวลาเบิกจํายเงินซื้อเรือท๎องแบนกําจัด
ผักตบชวา ไมํทราบวําเรือท๎องแบนเป็นเรือบรรทุกวัสดุที่เรือแบบทุํนลอยน้ําได๎กําจัดขึ้นมาแล๎ว   
ขนถํายจากเรือกําจัดผักตบชวาที่เป็นทุํนลอยน้ําสูํบกหรือวํามีเครื่องอยูํบนเรือท๎องแบนลํานั้นครับ 
ขอความละเอียดและความกระจํางตรงนี้ให๎กับทํานสมาชิกฯ ผู๎ทรงเกียรติกํอนที่จะได๎ยกมืออนุมัติ
โครงการครับ  กราบขอบพระคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญทํานนายกฯ ครับ 
ร๎อยตรีหญิงระนองรักษ์ กราบเรียนทํานประธานสภาฯ ผํานไปทางทําน สจ.ประพจน์ กํอนอื่นดิฉันต๎องขอขอบคุณที่ได๎

อยากทราบถึงรายละเอียด เชํนในเร่ืองของเรือกําจัดผักตบชวา ก็จะมีวนอุทธยาน ชลประทานและ
ในโครงการพระราชดําริที่ได๎ซื้อ เป็นลักษณะเรือที่เป็นสายพานหมุนและเอาขึ้นรถได๎เลย  มี 2 
ประเภท ประเภทลําเล็ก กับลําใหญํ แตํเราจะซื้อลําเล็กกํอน เพื่อจะให๎ทางสมาชิกฯ ได๎เห็นวํามี
ประโยชน์สักเทําไหรํ มีมากมายมหาศาลขนาดไหน ดิฉันก็ได๎ไปดูที่อยุธยามาและมีประโยชน์มาก 
ในการประชุมสภาฯ คราวที่แล๎ว ต๎องขออนุญาตเอํยนามทํานนะคะ ทําน สจ.อําเภอครบุรี 
อําเภอพิมาย และทํานประธานฯ เอง ที่จองคิวในการใช๎เรือกําจัดผักตบชวาลํานี้ ในเรื่องของ
ประโยชน์ของมันมีคุณคํามหาศาล เพราะ 1.เราใช๎คนน๎อยที่สุด เราจะใช๎เป็นเครื่องจักรมาก ก็คือ
เรือ ดิฉันเคยเห็นแตํไมํเคยเห็นในห๎องปฏิบัติการ ไมํได๎ลงไปถามถึงรายละเอียดลึกซึ้งขนาดนั้น 
ไมํได๎ถาม แตํพอเห็นวําวนอุทธยานเป็นสํวนราชการได๎ซื้อและนํามาใช๎แล๎ว ดิฉันเห็นวํามันเป็น
ประโยชน์ของเราในจังหวัดนครราชสีมามาก ก็พยายามที่จะหาสิ่งดี ๆ เป็นประโยชน์กับจังหวัด
นครราชสีมา แตํทําด๎วยความโปรํงใสและตรงตามระเบียบทุกขั้นตอนคะ ขอบคุณคะ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกฯ ที่มีความประสงค์จะอภิปราย  เชิญทํานสมพรครับ 



 

๑๙ 

นายสมพร จินตนามณีรัตน์ กราบเรียนทํานประธานสภาฯ ที่เคารพ คณะฝุายบริหาร สมาชิกฯ ผู๎ทรงเกียรติ กระผมสมพร  
จินตนามณีรัตน์  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอโนนสูง เขต 2 ด๎วย
ความเคารพทํานประธานฯ การกันเงินครั้งนี้จํานวน 39 ล๎าน แตํผมจะไมํพูดถึงเรื่องเรือกําจัด
ผักตบชวา เพราะอาจจะกระทบกระเทือนในการที่จะใช๎ลําดับตํอไปจากทํานประธานฯ ก็ได๎ ติดใจ
นิดหนึ่งในปี 62 ก็เชํนกัน ในรายการที่ 11 ถ๎าทํานตามดูในรายการที่ 11 โอนครั้งที่ 16 งาน
วางแผนคําครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของท๎องฟูาจําลอง ท๎องฟูาจําลอง งบประมาณที่กันไว๎ระบบ
ปรับปรุง ระบบฉายภาพยนตร์ 5 ล๎านบาท ในปี 62 ผมก็จําได๎วํามีการกันในเรื่องของอุปกรณ์
ท๎องฟูาจําลอง และมาเปลี่ยนแปลงแก๎ไขตรงนี้ถ๎ากันเงินไว๎ไมํทราบวําติดกันเงินเพราะอะไรครับ 
กันเงินไว๎เพราะวํามันไมํมีอุปกรณ์ที่จะซื้อ หรือมันซื้อไมํได๎ หรือมันไมํมีตัวเลนส์ หรืออะไรก็ไมํ
เข๎าใจเหมือนกัน รายการที่ 2 เมื่อสักครูํรายการที่ 11 รายการที่ 13 รายการที่ 14 ท๎องฟูา
จําลองเชํนเดียวกัน อีก 4,400,000 กวําบาท รวม 2 รายการ ประมาณ 10 ล๎าน ผมก็เกรงวํา
เดี๋ยวจะสํงกลับมาอีกวําแก๎ไขเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ โอนลดจากตรงนี้และไปโอนเพิ่ม
เป็นอยํางอื่นก็ต๎องเรียนถามทํานประธานฯ ผํานไปยังฝุายบริหารสักนิดวําสาเหตุที่ต๎องกันตรงนี้
เพราะอะไร เงินถึง 10 ล๎าน สํวนครุภัณฑ์โต๏ะ เก๎าอี้ ก็เชํนเดียวกัน มีการจัดซื้อจัดจ๎างแล๎ว แตํยัง
ไมํได๎สํงของหรือมอบเงินหรืออะไรก็แล๎วแตํ ตรงนี้เพื่อเป็นความรู๎กับสภาฯ แหํงนี้ในการที่จะยกมือ 
ผมเองก็ไมํขัดข๎องครับทั้งในเรื่องเรือและท๎องฟูาจําลอง  ทํานประธานฯ คงจําได๎วําครั้งหลังสุดที่
เราไปที่จังหวัดนําน เราไปเห็นระบบบริหารจัดการขององค์การบริหารสํวนจังหวัดนําน เขามี
ท๎องฟูาจําลองฉบับกระเป๋า บรรจุได๎ประมาณ 40-70 ที่นั่ง เป็นท๎องฟูาจําลองขนาดใหญํแบบของ
เราเลย และเขามีการบริหารจัดการที่ อบจ.นําน อยูํใน อบจ.นํานเลย มีรถรับสํงแตํละโรงเรียน 
เขาจัดคิวยกเว๎นวันเสาร์-อาทิตย์ วันนั้นไปเห็นการบริหารจัดการของเขาแล๎ว ยอดเยี่ยมจริง คุ๎มคํา 
แล๎วนายกฯ เขามาดูแลบริหารจัดการเองเลย แม๎กระทั่งเรื่องห๎องน้ําเขาดูแลจัดการ นายกฯ เดิน
ไปดูแลเองเลย เห็นแล๎วก็ประทับใจจริง ๆ เพื่อให๎การกันเงินได๎ประโยชน์และคุ๎มคําจริง ๆ ก็
อยากจะนําเรียนทํานประธานฯ ไปยังฝุายบริหารวําขอความกรุณาให๎ความรู๎สักนิดหนึ่งเกี่ยวกับ
เร่ืองท๎องฟูาจําลองที่กันเงิน 10 ล๎าน ขอบพระคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญทํานนายกฯ ครับ 
ร๎อยตรีหญิง ระนองรักษ์ เรียนทํานประธานสภาฯ ผํานไปยังทําน สจ.สมพร อําเภอโนนสูง เรื่องแรกคือเรื่องครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์เราต๎องไปเข๎าคณะกรรมการ ICT ระดับจังหวัด เพราะเราซื้อคํอนข๎างเยอะมาก และ
ตอนนี้เขาก็ปรับเปลี่ยนในเร่ืองการซื้อคอมพิวเตอร์ใหมํ ตีไปตีมาไมํได๎เกี่ยวกับเราเลย เราอยากซื้อ
จะตาย แตํในการซื้อแตํละคร้ังขึ้นอยูํกับ ICT จังหวัด แตํเราก็ยังต๎องการซื้ออยูํเพราะบางครั้งแตํละ
กองใช๎ไมํเหมือนกันมีการประเมินผล อยํางสํานักชํางก็ไมํเหมือนกับคนอื่นเขาอีก ทําในเรื่องของ
กราฟฟิกและเขียนแบบ ดิฉันไมํได๎โอนลดไปไหน การที่มีเรื่องของท๎องฟูาจําลองก็ไมํได๎สร๎างใน
สมัยดิฉัน เรามาเป็นผู๎ดูแลเร่ืองกวําจะหมดภาระตอนนี้ชํางมันเถอะคะ ตอนนี้เราเปิดใช๎บริการแล๎ว 
แล๎วก็รายรับก็เข๎ามาทุกเดือน ของเราเปิดทุกวันยกเว๎นวันจันทร์ วันจันทร์เราหยุด เสาร์-อาทิตย์
เราเปิด เพราะบางทีตํางจังหวัดจะมาขอดูเสาร์อาทิตย์เราก็เปิดให๎ ที่ติดขัดเพราะ 1 ระบบ ถ๎าเรา
จะแก๎ทีเดียวเลยคงไมํได๎ เราจะต๎องคํอย ๆ ทําไปทีละตัว ๆ หนังที่ฉาย ตอนนี้เรามีแตํหนังซ้ําเดิม 
3 เรื่อง เราก็ต๎องดูวําถ๎าเรานําระบบใหมํแล๎ว เขาจะให๎หนังเรากี่เรื่องที่จะคุ๎มคํา ดิฉันคิดวํา
ข๎าราชการทุกคนอยากจะทําให๎มันเกิดความคุ๎มคํา ท๎องฟูาจําลองของเราก็เป็นที่ดูงานอยํางน๎อย ๆ 
ตั้งแตํสระบุรีมาจนถึงนครพนม ที่เรามีลูกค๎า โดยเฉพาะโรงเรียนในสังกัด อบจ.ทั้ง 58 โรง ดิฉันให๎
ดูหมด ตั้งแตํ ม.2 ขึ้นไป ระบบเทําที่ดิฉันทราบมีอยูํแคํ 2 หรือ 3 บริษัทเทํานั้นเอง ถ๎าเราเปลี่ยน
รื้อใหมํหมดเกิดเกิน 10 ล๎าน เราพยายามที่จะแก๎บางตัว อันไหนเสียเราก็ซํอมไป ถ๎าเรารื้อทั้ง
ระบบคงไมํไหว แล๎วเราก็ทําเรื่องระบบหรือเทคโนโลยีกับแคช ที่เป็นกึ่งราชการรัฐวิสาหกิจ
เหมือนกัน ดิฉันรับรองได๎วําคงไมํมีนอกมีในแนํนอน มีไมํกี่บริษัทในประเทศไทยเทํานั้นเอง 
ขอบคุณคะ 



 

๒๐ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณทํานนายกฯ ครับ ผมยังสงสัยอยูํนะครับวําทํานสมาชิกฯ ที่อยูํในห๎องเคยไปดูท๎ องฟูา
จําลองหรือไมํ แตํคนไปจังหวัดนํานเคยดู ถ๎ายังไมํเคยดูเราก็ไปชํวยกันดูนะครับ ฝากทํานนายกฯ 
อีกเร่ืองหนึ่งครับ เร่ืองเรือกําจัดผักตบชวา สมมุติวําเรือลําเล็กหรือลําใหญํเราก็ไมํรู๎ แตํวําถ๎านายก 
จะจัดทัวร์พิเศษไปดูเรือก็ยินดีนะครับ ประธานก็จะไปด๎วย  สมาชิกฯ ก็จะไปด๎วย หลังจากไปดู
แล๎วก็จะไปศึกษาดูงาน แตํผมเป็นลําดับ 3 นะครับ ลําดับ 2 พิมาย ลําดับ 3 วังน้ําเขียว ได๎ขําววํา
เมื่อสักครูํลําดับ 4 โนนสูง นะครับทํานนายกฯ ขอเชิญทํานสมาชิกฯ ที่มีความประสงค์จะอภิปราย
ครับ ไมํมีนะครับ ถ๎าไมํมีผมจะขอมติครับ  ขณะนี้องค์ประชุม 30 เสียง  สมาชิกฯ ทํานใดอนุมัติ
ให๎ขยายเวลาเบิกจํายเงิน กันเงินกรณีมิได๎กํอหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ 2561 ตามที่ฝุาย
บริหารเสนอ ขอให๎ยกมือขึ้นครับ  อนุมัติ 27 เสียง  ทํานใดไมํอนุมัติครับ -ไมํมี- ทํานใดงดออก
เสียง -งดออกเสียง 3 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 1 ทําน และเลขานุการสภาฯ) 

  มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปี
งบประมาณ 2561 ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ด้วยมติอนุมัติ 27 เสียง  ไม่อนุมัติ -ไม่มี- งดออก
เสียง 3 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 1 ท่าน และเลขานุการสภาฯ) 

 
ระเบียบวาระที่ 6 ญัตติ เรื่องขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ประธานสภาฯ เชิญฝุายบริหารครับ 
นายวิสูตร  เจริญสันธิ์ เรียน ประธานสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวน

 จังหวัดนครราชสีมา และผู๎ทรงเกียรติทุกทําน หลักการ เพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารสํวน
จังหวัดนครราชสีมาในการกันเงินกรณีมิได๎กํอหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เหตุผล 

 ด๎วยองค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา   ได๎ดําเนินการเรํงรัดใช๎จํายเงินงบประมาณรายจําย 
ประจําปี พ.ศ.2562 ด๎วยเหตุที่ปริมาณงานในการพัฒนา และปรับปรุงโครงสร๎างพื้นฐานมีจํานวน
มาก ได๎รับคําร๎องจากสํวนราชการในสังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา วํายังมีความ
จําเป็นที่จะต๎องใช๎งบประมาณตํอไป และเป็นบริการสาธารณะที่เป็นประโยชน์ตํอประชาชนเป็น
สํวนรวม องค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา จึงเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิได๎กํอหนี้
ผูกพันประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ออกไปอีก  1 ปี ดังนี้ 1.หมวดคําครุภัณฑ์ จํานวน      
76  โครงการ เป็นเงิน  97,805,286.-บาท (เก๎าสิบเจ็ดล๎านแปดแสนห๎าพันสองร๎อยแปดสิบหก
บาทถ๎วน) รายละเอียดดังนี้ 1.เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงนสํานักงาน (จอแสดงภาพไมํน๎อยกวํา 
19 นิ้ว) จํานวน 4 เคร่ือง เป็นเงิน 68,000 บาท 2.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๎ตบุ๏ก แบบสิทธิการใช๎งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน 
(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต๎องตามกฎหมาย เป็นเงิน 15,200 บาท 3.เครื่องตัดหญ๎าแบบข๎ออํอน 
จํานวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 21,800 บาท  4.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา (18 หน๎า/
นาที) จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 2,600 บาท 5. เครื่องสํารองไฟฟูา ขนาด 800 VA จํานวน     
1 เครื่อง เป็นเงิน 12,500 บาท 6.แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แมํขําย ชนิด Blade สําหรับตู๎ 
Enclosure/Chassis แบบที่ 1 จํานวน 3 เครื่อง เป็นเงิน 600,000 บาท 7.อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ (L2 Swtch) ขนาด 24 ชํอง แบบที่ 1 จํานวน 2 ชุด 8.รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง 
(ดีเซล) โรงเรียนวังน้ําเขียวพิทยาคม เป็นเงิน 1,288,000 บาท 9.รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 
ตัน 6 ล๎อ พร๎อมโครงหลังคา โรงเรียนมะคําวิทยา เป็นเงิน 1,595,000 บาท 10.ติดตั้งระบบ
กล๎องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ชุด โรงเรียนกฤษณาวิทยา เป็น
เงิน 502,677 บาท 11.ติดตั้งระบบกล๎องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด 
จํานวน 8 ชุด โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา เป็นเงิน 502,677 บาท   12.ติดตั้งระบบ
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กล๎องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ชุด โรงเรียนกุดจิกวิทยา เป็นเงิน 
502,677 บาท 13.ติดตั้งระบบกล๎องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 
ชุด โรงเรียนเขาใหญํพิทยาคม เป็นเงิน 502,677 บาท  14.ติดตั้งระบบกล๎องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ชุด โรงเรียนครบุรี เป็นเงิน 502,677 บาท 15.ติดตั้ง
ระบบกล๎องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ชุด โรงเรียนคลองไผํวิทยา 
เป็นเงิน 502,677 บาท 16.ติดตั้งระบบกล๎องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด 
จํานวน 8 ชุด โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม เป็นเงิน 502,677 บาท  17.ติดตั้งระบบ
กล๎องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ชุด โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม เป็น
เงิน 502,677 บาท 18.ติดตั้งระบบกล๎องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด 
จํานวน 8 ชุด โรงเรียนชํองแมววิทยาคม เป็นเงิน 502,677 บาท 19.ติดตั้งระบบกล๎องโทรทัศน์
วงจรปิด(CCTV) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ชุด โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม เป็นเงิน 
502,677 บาท 20.ติดตั้งระบบกล๎องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 
ชุด โรงเรียนดํานเกวียนวิทยา เป็นเงิน 502,677 บาท 21.ติดตั้งระบบกล๎องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ชุด โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม เป็นเงิน 502,677 
บาท 22.ติดตั้งระบบกล๎องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ชุด 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน๎อมเกล๎านครราชสีมา เป็นเงิน 502,677 บาท 23.ติดตั้งระบบ
กล๎องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ชุด โรงเรียนโตนดพิทยาคม เป็น
เงิน 502,677 บาท 24.ติดตั้งระบบกล๎องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด 
จํานวน 8 ชุด โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม เป็นเงิน 502,677 บาท 25.ติดตั้งระบบกล๎องโทรทัศน์
วงจรปิด(CCTV) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ชุด โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม เป็นเงิน 
502,677 บาท 26.ติดตั้งระบบกล๎องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 
ชุด โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ เป็นเงิน 502,677 บาท 27.ติดตั้งระบบกล๎องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ชุด โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2 เป็นเงิน 502,677 
บาท 28.ติดตั้งระบบกล๎องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ชุด 
โรงเรียนบัวลาย เป็นเงิน 502,677 บาท 29.ติดตั้งระบบกล๎องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร๎อม
อุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ชุด โรงเรียนบัวใหญํ เป็นเงิน 502,677 บาท 30.ติดตั้งระบบ
กล๎องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ชุด โรงเรียนบ๎านใหญํพิทยาคม 
เป็นเงิน 502,677 บาท 31.ติดตั้งระบบกล๎องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด 
จํานวน 8 ชุด โรงเรียนบ๎านใหมํพิทยาคม เป็นเงิน 502,677 บาท 32.ติดตั้งระบบ
กล๎องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ชุด โรงเรียนประทาย เป็นเงิน 
502,677 บาท 33.ติดตั้งระบบกล๎องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 
ชุด โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา เป็นเงิน 502,677 บาท 34.ติดตั้งระบบกล๎องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ชุด โรงเรียนปราสาทวิทยาคม เป็นเงิน 502,677 บาท 
35.ติดตั้งระบบกล๎องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ชุด โรงเรียนปาก
ชํอง 2 เป็นเงิน 502,677 บาท 36.ติดตั้งระบบกล๎องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร๎อมอุปกรณ์
ครบชุด จํานวน 8 ชุด โรงเรียนปากชํองพิทยาคม เป็นเงิน 502,677 บาท 37.ติดตั้งระบบ
กล๎องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ชุด โรงเรียนพระทองคําวิทยา 
เป็นเงิน 502,677 บาท  38.ติดตั้งระบบกล๎องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด 
จํานวน 8 ชุด โรงเรียนมะคําวิทยา เป็นเงิน 502,677 บาท 39.ติดตั้งระบบกล๎องโทรทัศน์วงจร
ปิด(CCTV) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ชุด โรงเรียนมัธยมบึงปรือ เป็นเงิน 502,677 บาท 
40.ติดตั้งระบบกล๎องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ชุด โรงเรียน
มัธยมประดูํวัฒนา เป็นเงิน 502,677 บาท 41.ติดตั้งระบบกล๎องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) 
พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ชุด โรงเรียนมัธยมหลวงพํอคูณ เป็นเงิน 502,677 บาท      
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42.ติดตั้งระบบกล๎องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ชุด โรงเรียนมาบ
ตะโกพิทยาคม เป็นเงิน 502,677 บาท 43.ติดตั้งระบบกล๎องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร๎อม
อุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ชุด โรงเรียนเมืองยางศึกษา เป็นเงิน 502,677 บาท 44.ติดตั้งระบบ
กล๎องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ชุด โรงเรียนลําพระเพลิงพิทยา
คม เป็นเงิน 502,677 บาท 45.ติดตั้งระบบกล๎องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร๎อมอุปกรณ์ครบ
ชุด จํานวน 8 ชุด โรงเรียนวังน้ําเขียวพิทยาคม เป็นเงิน 502,677 บาท 46.ติดตั้งระบบ
กล๎องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ชุด โรงเรียนวังโปุงพิทยาคม เป็น
เงิน 502,677 บาท 47.ติดตั้งระบบกล๎องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด 
จํานวน 8 ชุด โรงเรียนวังไม๎แดงพิทยาคม เป็นเงิน 502,677 บาท 48.ติดตั้งระบบ
กล๎องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ชุด โรงเรียนวังรางพิทยาคม เป็น
เงิน 502,677 บาท 49.ติดตั้งระบบกล๎องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด 
จํานวน 8 ชุด โรงเรียนวังหมีพิทยาคม เป็นเงิน 502,677 บาท 50.ติดตั้งระบบกล๎องโทรทัศน์
วงจรปิด(CCTV) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ชุด โรงเรียนวัดประชานิมิตร เป็นเงิน 
502,677 บาท 51.ติดตั้งระบบกล๎องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 
ชุด โรงเรียนสองครพิทยาคม เป็นเงิน 502,677 บาท 52.ติดตั้งระบบกล๎องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ชุด โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา เป็นเงิน 502,677 
บาท 53.ติดตั้งระบบกล๎องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ชุด 
โรงเรียนสาหรํายวิทยาคม เป็นเงิน 502,677 บาท 54.ติดตั้งระบบกล๎องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ชุด โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร เป็นเงิน 502,677 บาท 
55.ติดตั้งระบบกล๎องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ชุด โรงเรียนสีคิ้ว 
“สวัสดิ์ผดุงวิทยา”  เป็นเงิน 502,677 บาท 56.ติดตั้งระบบกล๎องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) 
พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ชุด โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ๎าขาว เป็นเงิน 502,677 บาท    
57.ติดตั้งระบบกล๎องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ชุด โรงเรียนสุข
ไพบูลย์วิริยะวิทยา เป็นเงิน 502,677 บาท 58.ติดตั้งระบบกล๎องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) 
พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ชุด โรงเรียนสูงเนิน เป็นเงิน 502,677 บาท 59.ติดตั้งระบบ
กล๎องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ชุด โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 
เป็นเงิน 502,677 บาท 60.ติดตั้งระบบกล๎องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด 
จํานวน 8 ชุด โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม เป็นเงิน 502,677 บาท 61.ติดตั้งระบบ
กล๎องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ชุด โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 
เป็นเงิน 502,677 บาท 62.ติดตั้งระบบกล๎องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด 
จํานวน 8 ชุด โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม เป็นเงิน 502,677 บาท 63.ติดตั้งระบบ
กล๎องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ชุด โรงเรียนหนองยางพิทยาคม 
เป็นเงิน 502,677 บาท 64.ติดตั้งระบบกล๎องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด 
จํานวน 8 ชุด โรงเรียนหนองหว๎าพิทยาสรรค์ เป็นเงิน 502,677 บาท 65.ติดตั้งระบบ
กล๎องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ชุด โรงเรียนห๎วยลึกผดุงวิทยา 
เป็นเงิน 502,677 บาท 66.ติดตั้งระบบกล๎องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด 
จํานวน 8 ชุด โรงเรียนหินดาดวิทยา เป็นเงิน 502,677 บาท 67.ติดตั้งระบบกล๎องโทรทัศน์
วงจรปิด(CCTV) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ชุด โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา เป็นเงิน 502,677 
บาท 68. เครื่องวัดความเข๎มแสง จํานวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 59,920 บาท 69. เครื่องวัดระดับ
เสียง จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 115,000 บาท 70. เครื่องปรับเทียบความถูกต๎องของเสียง 
จํานวน 40,000 บาท 71. ระบบดูแลผู๎ปุวยฉุกเฉินโดยระบบการแพทย์ทางไกล เป็นเงิน 
820,000 บาท 72. รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร๎อมกระเช๎าซํอมไฟฟูา จํานวน 1 เครื่อง 
เป็นเงิน 4,500,000 บาท 73. รถยนต์สุขาเคลื่อนที่ จํานวน คัน เป็นเงิน 9,500,000 บาท 
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74. เครื่องอัดอากาศ จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 12,500,000 บาท 75. รถปูยาง จํานวน       
1 คัน เป็นเงิน 12,000,000 บาท 76.รถซํอมบํารุงถนนเป็นรถยนต์บรรทุก 10 ล๎อ จํานวน     
1 คัน เป็นเงิน 25,500,000 บาท 2.หมวดคําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง จํานวน 351 โครงการ  เป็น
เงิน 403,732,610.-บาท (สี่ร๎อยสามล๎านเจ็ดแสนสามหมื่นสองพันหกร๎อยสิบบาทถ๎วน) 
รายละเอียดดังนี้ 1.กํอสร๎างรั้วโรงเรียนเขาใหญํพิทยาคม เป็นเงิน 410,000 บาท 2.กํอสร๎าง
อาคารโรงจอดรถ โรงเรียนคลองไผํวิทยา เป็นเงิน 428,000 บาท 3.กํอสร๎างอาคารพยาบาล 
โรงเรียนคลองไผํวิทยา เป็นเงิน 497,000 บาท 4.กํอสร๎างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนคลอง
เมืองพิทยาคม เป็นเงิน 470,000 บาท 5.กํอสร๎างรั้ว คสล. โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม เป็นเงิน 
499,000 บาท 6.กํอสร๎างลานอเนกประสงค์ โรงเรียนชํองแมววิทยาคม เป็นเงิน 497,000 
บาท 7.กํอสร๎างหลังคาคลุมทางเดิน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน๎อมเกล๎า นครราชสีมา เป็นเงิน 
1,462,000 บาท 8.กํอสร๎างรั้วคอนกรีตทึบ แบบเซาะรํอง โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม เป็นเงิน 
699,000 บาท 9.กํอสร๎างรั้วสแตนเลส โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม เป็นเงิน 380,000 
บาท 10.กํอสร๎างสนามฟุตซอล โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม เป็นเงิน 460,000 บาท       
11.กํอสร๎างหลังคาคลุมทางเดิน โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม เป็นเงิน 830,000 บาท 12.เท
พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กโดม โรงเรีนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ เป็นเงิน 480,000 บาท 13.กํอสร๎างรั้ว 
คสล.โรงเรียนบัวลาย เป็นเงิน 499,000 บาท 14.กํอสร๎างสนามฟุตซอลคอนกรีตเสริมเหล็ก
โรงเรียนบ๎านใหญํพิทยาคม เป็นเงิน 450,000 บาท 15.กํอสร๎างรั้ว คสล.โรงเรียนบ๎านใหญํ
พิทยาคม เป็นเงิน 499,000 บาท 16.กํอสร๎างลานกีฬาอเนกประสงค์โรงเรียนปากชํอง 2 เป็น
เงิน 110,000 บาท 17.กํอสร๎างรั้วคอนกรีตทึบ แบบเซาะรํอง โรงเรียนพระทองคําวิทยา เป็น
เงิน 1,000,000 บาท 18. กํอสร๎างสนามฟุตซอลคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนมัธยมบึงปรือ เป็น
เงิน 492,000 บาท 19.กํอสร๎างหลังคาคลุมทางเดิน โรงเรียนมัธยมบึงปรือ เป็นเงิน 320,000 
บาท 20.กํอสร๎างอาคารโรงจอดรถ โรงเรียนมัธยมประดูํวัฒนา 21.กํอสร๎างอาคารโรงจอดรถยนต์ 
โรงเรียนมัธยมประดูํวัฒนา เป็นเงิน 300,000 บาท 22.กํอสร๎างรั้วคอนกรีต ยาว 265 เมตร 
โรงเรียนมัธยมหลวงพํอคูณ ปริสุทโธ เป็นเงิน 497,000 บาท 23.กํอสร๎างหลังคาคลุมทาง เดิน 
โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม เป็นเงิน 493,000 บาท 24.กํอสร๎างอาคารที่จอดรถโรงเรียนวังน้ํา
เขียวพิทยาคม เป็นเงิน 428,000 บาท 25.กํอสร๎างลานกีฬารอบอาคารอเนกประสงค์โรงเรียน
วังโปุงพิทยาคม เป็นเงิน 495,000 บาท 26.กํอสร๎างหลังคาคลุมทางเดิน โรงเรียนวังโปุงพิทยา
คม เป็นเงิน 498,000 บาท  27.กํอสร๎างรั้ว คสล. ยาว 265 เมตร โรงเรียนวังโปุงพิทยาคม 
เป็นเงิน 497,000 บาท 28.กํอสร๎างรั้ว คสล.โรงเรียนวังหมีพิทยาคม เป็นเงิน 497,000 บาท 
29.กํอสร๎างรั้วโรงเรียน โรงเรียนวัดประชานิมิตร เป็นเงิน 204,000 บาท 30.กํอสร๎างสนาม
เอนกประสงค์ โรงเรียนสาหรํายวิทยาคม เป็นเงิน 497,000 บาท 31.กํอสร๎างสนาม            
ฟุตซอลคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร เป็นเงิน 498,000 บาท 32.กํอสร๎างรั้ว
คอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา เป็นเงิน 530,000 บาท 33.กํอสร๎างอาคาร
อเนกประสงค์โรงเรียนสูงเนิน เป็นเงิน 4,830,000 บาท 34.กํอสร๎างรั้ว คสล. โรงเรียนหนอง
ขามพิทยาคม เป็นเงิน 687,000 บาท 35.กํอสร๎างหลังคาคลุมทางเดิน โรงเรียนหนองยางพิทยา
คม เป็นเงิน 327,000 บาท 36.กํอสร๎างลานอเนกประสงค์ โรงเรียนหนองหว๎าพิทยาสรรค์ เป็น
เงิน 498,000 บาท 37.กํอสร๎างหลังคาคลุมทางเดิน โรงเรียนลําพระเพลิงพิทยาคม            
38.กํอสร๎างอาคารห๎องน้ํานักเรียน โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา 39.กํอสร๎างรั้วโรงเรียน โรงเรียน
สะแกราชธวัชศึกษา เป็นเงิน 450,000 บาท 40.กํอสร๎างอาคารพยาบาล โรงเรียนสะแกราช
ธวัชศึกษา เป็นเงิน 497,000 บาท 41.กํอสร๎างศูนย์การเรียนรู๎สูํอาชีพ โรงเรียนกฤษณาวิทยา 
เป็นเงิน 300,000 บาท 42.กํอสร๎างกําแพงกันดินและถนน คสล. โรงเรียนวังน้ําเขียวพิทยาคม 
เป็นเงิน 808,000 บาท 43.กํอสร๎างลานอเนกประสงค์ โรงเรียนกุดจิกวิทยา เป็นเงิน 
459,000 บาท 44.กํอสร๎างห๎องน้ํานักเรียน โรงเรียนกุดจิกวิทยา เป็นเงิน 500,000 บาท   
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45.กํอสร๎างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนวังรางพิทยาคม เป็นเงิน 1,200,000 บาท         
46.กํอสร๎างรั้ว คสล.โรงเรียนสองครพิทยาคม เป็นเงิน 498,000 บาท 47.กํอสร๎างหลังคาคุม
ทางเดิน โรงเรียนสองครพิทยาคม เป็นเงิน 486,000 บาท 48.กํอสร๎างสนามฟุตบอล โรงเรียน
โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ เป็นเงิน 1,500,000 บาท 49.กํอสร๎างรั้ว ถนนทางเข๎าและแบบจัดสวน
โรงเรียนเขาใหญํพิทยาคม เป็นเงิน 1,400,000 บาท 50.กํอสร๎างลานกีฬา คสล. โรงเรียนโนน
ไทยคุรุอุปถัมภ์ 2 เป็นเงิน 490,000 บาท 51.กํอสร๎างอาคารเรียน 216ล./57-ก โรงเรียนสีคิ้ว 
“สวัสดิ์ผดุงวิทยา” อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 22,573,000 บาท 52.กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนครบุรี เป็นเงิน 498,000 บาท 53.ขุดลอกสระ โรงเรียนครบุรี เป็น
เงิน 200,000 บาท 54.กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม เป็นเงิน 
495,000 บาท 55.กํอสร๎างถนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม เป็นเงิน 
498,000 บาท 56.กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนชํองแมววิทยาคม เป็นเงิน 
499,000 บาท 57.ปรับปรุงถนนภายในโรงเรียน(ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) โรงเรียน
ตลาดไทรพิทยาคม เป็นเงิน 500,000 บาท 58.ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
โรงเรียนโตนดพิทยาคม เป็นเงิน 2,000,000 บาท 59.กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2 เป็นเงิน 470,000 บาท 60.กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
โรงเรียนบ๎านใหญํพิทยาคม เป็นเงิน 464,000 บาท 61.ซํอมสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ภายในโรงเรียนประทาย เป็นเงิน 1,630,000 บาท 62.ขยายถนนและสร๎างทางเดินคอนกรีต 
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม เป็นเงิน 494,000 บาท 63.กํอสร๎างทางเท๎าปูกระเบื้องสี โรงเรียน
ปากชํอง 2 เป็นเงิน 390,000 ท 64.กํอสร๎างรางระบายน้ํา โรงเรียนปากชํอง 2 เป็นเงิน 
380,000 บาท 65.กํอสร๎างถนน คสล.โรงเรียนปากชํอง 2 เป็นเงิน 490,000 บาท         
66.กํอสร๎างถนน คสล.โรงเรียนปากชํองพิทยาคม เป็นเงิน 615,000 บาท 67.ซํอมสร๎าง
ถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต โรงเรียนมัธยมบึงปรือ เป็นเงิน 390,000 บาท 68.ขุดลอกสระ
น้ํา โรงเรียนมัธยมประดูํวัฒนา เป็นเงิน 498,000 บาท 69.ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
โรงเรียนมัธยมประดูํวัฒนา เป็นเงิน 496,000 บาท 70.กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
โรงเรียนวังไม๎แดงพิทยาคม เป็นเงิน 497,000 บาท 71.กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
โรงเรียนวังรางพิทยาคม เป็นเงิน 700,000 บาท 72.กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียน
สองครพิทยาคม เป็นเงิน 496,000 บาท 73.กํอสร๎างถนน คสล.ภายในโรงเรียนสูงเนิน เป็นเงิน 
495,000 บาท 74.กํอสร๎างถนนผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โรงเรียนสูงเนิน 
เป็นเงิน 1,590,000 บาท 75.กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 
เป็นเงิน 350,000 บาท 76.กํอสร๎างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนหนองงูเหลือม
พิทยาคม เป็นเงิน 330,000 บาท 77.ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โรงเรียน
หนองยางพิทยาคม เป็นเงิน 310,000 บาท 78.กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
โรงเรียนรอบอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนห๎วยลึกผดุงวิทยา เป็นเงิน 420,000 บาท          
79.กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนลําพระเพลิงพิทยาคม เป็นเงิน 450,000 บาท 
80.ติดตั้งระบบผลิตไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์(Solar Rooftop) โรงเรียนกฤษณาวิทยา เป็นเงิน 
500,000 บาท 81.ติดตั้งระบบผลิตไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์(Solar Rooftop) โรงเรียนกลาง
ดงปุณณวิทยา เป็นเงิน 500,000 บาท 82.ติดตั้งระบบผลิตไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์(Solar 
Rooftop) โรงเรียนกุดจิกวิทยา เป็นเงิน 500,000 บาท 83.ติดตั้งระบบผลิตไฟฟูาพลังงาน
แสงอาทิตย์(Solar Rooftop) โรงเรียนเขาใหญํพิทยาคม เป็นเงิน 500,000 บาท 84.ติดตั้ง
ระบบผลิตไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์(Solar Rooftop) โรงเรียนครบุร ีเป็นเงิน 500,000 บาท 
85.ติดตั้งระบบผลิตไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์(Solar Rooftop) โรงเรียนคลองไผํวิทยา เป็นเงิน 
500,000 บาท 86.ติดตั้งระบบผลิตไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์(Solar Rooftop) โรงเรียนคลอง
เมืองพิทยาคม เป็นเงิน 500,000 บาท 87.ติดตั้งระบบผลิตไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์(Solar 
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Rooftop) โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม เป็นเงิน 500,000 บาท 88.ติดตั้งระบบผลิตไฟฟูาพลังงาน
แสงอาทิตย์(Solar Rooftop) โรงเรียนชํองแมววิทยาคม เป็นเงิน 500,000 บาท 89.ติดตั้ง
ระบบผลิตไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์(Solar Rooftop) โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม เป็นเงิน 
500,000 บาท 90.ติดตั้งระบบผลิตไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์(Solar Rooftop) โรงเรียนดําน
เกวียนวิทยา เป็นเงิน 500,000 บาท 91.ติดตั้งระบบผลิตไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์(Solar 
Rooftop) โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม เป็นเงิน 500,000 บาท 92.ติดตั้งระบบผลิตไฟฟูา
พลังงานแสงอาทิตย์(Solar Rooftop) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน๎อมเกล๎า นครราชสีมา เป็นเงิน 
500,000 บาท 93.ติดตั้งระบบผลิตไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์(Solar Rooftop) โรงเรียนโตนด
พิทยาคม เป็นเงิน 500,000 บาท 94.ติดตั้งระบบผลิตไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์(Solar 
Rooftop) โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม เป็นเงิน 500,000 บาท 95.ติดตั้งระบบผลิตไฟฟูาพลังงาน
แสงอาทิตย์(Solar Rooftop) โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม เป็นเงิน 500,000 บาท         
96.ติดตั้งระบบผลิตไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์(Solar Rooftop) โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ เป็น
เงิน 500,000 บาท 97.ติดตั้งระบบผลิตไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์(Solar Rooftop) โรงเรียน
โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2 เป็นเงิน 500,000 บาท 98.ติดตั้งระบบผลิตไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์
(Solar Rooftop) โรงเรียนบัวลาย เป็นเงิน 500,000 บาท 99.ติดตั้งระบบผลิตไฟฟูาพลังงาน
แสงอาทิตย์(Solar Rooftop) โรงเรียนบัวใหญํ เป็นเงิน 500,000 บาท 100.ติดตั้งระบบผลิต
ไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์(Solar Rooftop) โรงเรียนบ๎านใหญํพิทยาคม เป็นเงิน 500,000 บาท 
101.ติดตั้งระบบผลิตไฟฟูาพลงังานแสงอาทิตย์(Solar Rooftop) โรงเรียนบ๎านใหมํพิทยาคม เป็น
เงิน 500,000 บาท 102.ติดตั้งระบบผลิตไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์(Solar Rooftop) โรงเรียน
ประทาย เป็นเงิน 500,000 บาท 103.ติดตั้งระบบผลิตไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์(Solar 
Rooftop) โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา เป็นเงิน 500,000 บาท 104.ติดตั้งระบบผลิตไฟฟูา
พลังงานแสงอาทิตย์(Solar Rooftop) โรงเรียนปราสาทวิทยาคม เป็นเงิน 500,000 บาท    
105.ติดตั้งระบบผลิตไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์(Solar Rooftop) โรงเรียนปากชํอง 2 เป็นเงิน 
500,000 บาท 106.ติดตั้งระบบผลิตไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์(Solar Rooftop) โรงเรียนปาก
ชํองพิทยาคม เป็นเงิน 500,000 บาท 107.ติดตั้งระบบผลิตไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์(Solar 
Rooftop) โรงเรียนพระทองคําวิทยา เป็นเงิน 500,000 บาท 108.ติดตั้งระบบผลิตไฟฟูา
พลังงานแสงอาทิตย์(Solar Rooftop) โรงเรียนมะคําวิทยา เป็นเงิน 500,000 บาท 109.ติดตั้ง
ระบบผลิตไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์(Solar Rooftop) โรงเรียนมัธยมบึงปรือ เป็นเงิน 500,000 
บาท 110.ติดตั้งระบบผลิตไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์(Solar Rooftop) โรงเรียนมัธยมประดูํ
วัฒนา เป็นเงิน 500,000 บาท 111.ติดตั้งระบบผลิตไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์(Solar 
Rooftop) โรงเรียนมัธยมหลวงพํอคูณ ปริสุทโธ เป็นเงิน 500,000 บาท 112.ติดตั้งระบบผลิต
ไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์(Solar Rooftop) โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม เป็นเงิน 500,000 บาท 
113.ติดตั้งระบบผลิตไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์(Solar Rooftop) โรงเรียนเมืองยางศึกษา เป็น
เงิน 500,000 บาท 114.ติดตั้งระบบผลิตไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์(Solar Rooftop) โรงเรียน
ลําพระเพลิงพิทยาคม เป็นเงิน 500,000 บาท 115.ติดตั้งระบบผลิตไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์
(Solar Rooftop) โรงเรียนวังน้ําเขียวพิทยาคม เป็นเงิน 500,000 บาท 116.ติดตั้งระบบผลิต
ไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์(Solar Rooftop) โรงเรียนวังโปุงพิทยาคม เป็นเงิน 500,000 บาท
117.ติดตั้งระบบผลิตไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์(Solar Rooftop) โรงเรียนวังไม๎แดงพิทยาคม 
เป็นเงิน 500,000 บาท 118.ติดตั้งระบบผลิตไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์(Solar Rooftop) 
โรงเรียนวังรางพิทยาคม เป็นเงิน 500,000 บาท 119.ติดตั้งระบบผลิตไฟฟูาพลังงาน
แสงอาทิตย์(Solar Rooftop) โรงเรียนวังหมีพิทยาคม เป็นเงิน 500,000 บาท 120.ติดตั้ง
ระบบผลิตไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์(Solar Rooftop) โรงเรียนวัดประชานิมิตร เป็นเงิน 
500,000 บาท 121.ติดตั้งระบบผลิตไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์(Solar Rooftop) โรงเรียน
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สองครพิทยาคม เป็นเงิน 500,000 บาท 122.ติดตั้งระบบผลิตไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์(Solar 
Rooftop) โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา เป็นเงิน 500,000 บาท 123.ติดตั้งระบบผลิตไฟฟูา
พลังงานแสงอาทิตย์(Solar Rooftop) โรงเรียนสาหรํายวิทยาคม เป็นเงิน 500,000 บาท    
124.ติดตั้งระบบผลิตไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์(Solar Rooftop) โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร เป็นเงิน 
500,000 บาท 125.ติดตั้งระบบผลิตไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์(Solar Rooftop) โรงเรียนสีคิ้ว 
“สวัสดิ์ผดุงวิทยา” เป็นเงิน 500,000 บาท 126.ติดตั้งระบบผลิตไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์
(Solar Rooftop) โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ๎าขาว เป็นเงิน 500,000 บาท 127.ติดตั้งระบบผลิต
ไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์(Solar Rooftop) โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา เป็นเงิน 500,000 
บาท 128.ติดตั้งระบบผลิตไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์(Solar Rooftop) โรงเรียนสูงเนิน เป็นเงิน 
500,000 บาท 129.ติดตั้งระบบผลิตไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์(Solar Rooftop) โรงเรียน
หนองขามพิทยาคม เป็นเงิน 500,000 บาท 130.ติดตั้งระบบผลิตไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์
(Solar Rooftop) โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม เป็นเงิน 500,000 บาท 131.ติดตั้งระบบ
ผลิตไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์(Solar Rooftop) โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม เป็นเงิน 500,000 
บาท 132.ติดตั้งระบบผลิตไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์(Solar Rooftop) โรงเรียนหนองบุญมาก
พิทยาคม เป็นเงิน 500,000 บาท 133.ติดตั้งระบบผลิตไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์(Solar 
Rooftop) โรงเรียนหนองยางพิทยาคม เป็นเงิน 500,000 บาท 134.ติดตั้งระบบผลิตไฟฟูา
พลังงานแสงอาทิตย์(Solar Rooftop) โรงเรียนหนองหว๎าพิทยาสรรค์ เป็นเงิน 500,000 บาท 
135.ติดตั้งระบบผลิตไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์(Solar Rooftop) โรงเรียนห๎วยลึกผดุงวิทยา เป็น
เงิน 500,000 บาท 136.ติดตั้งระบบผลิตไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์(Solar Rooftop) โรงเรียน
หินดาดวิทยา เป็นเงิน 500,000 บาท 137.ติดตั้งระบบผลิตไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์(Solar 
Rooftop) โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา เป็นเงิน 500,000 บาท 138.กํอสร๎างถนนลาดยางพาราแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต โรงเรียนกุดจิกวิทยา เป็นเงิน 948,000 บาท 139. ปรับปรุง/ซํอมแซมอาคาร
เรียนอาคารประกอบโรงเรียนกฤษณาวิทยา เป็นเงิน 150,000 บาท 140.ติดตั้งกระจก
อลูมิเนียม พร๎อมกํอฉาบปูนใต๎ถุนอาคาร 108 ล โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา เป็นเงิน 
150,000 บาท  141.ปรับปรุงซํอมแซมอาคารเรียนโรงเรียนกุดจิกวิทยา เป็นเงิน 150,000 
บาท 142.ปรับปรุงห๎องเรียนชั่วคราว โรงเรียนเขาใหญํพิทยาคม เป็นเงิน 150,000 บาท 143.
ปรับปรุงปูกระเบื้องเซรามิค อาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนครบุรี เป็นเงิน 150,000 
บาท 144.ปรับปรุงทาสีอาคารเรียน 108 ล โรงเรียนคลองไผํวิทยา เป็นเงิน 150,000 บาท 
145.ปรับปรุงซํอมแซมอาคาร หอประชุม 100/27 โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม เป็นเงิน 
150,000 บาท 146.ปรับปรุงซํอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนเฉลียงพิทยาคม 
147.ซํอมแซมอาคารเรียน 106 ต โรงเรียนชํองแมววิทยาคม 148.ซํอมแซมปรับปรุงอาคาร
เรียน โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม เป็นเงิน 150,000 บาท 149.ซํอมแซมปรับปรุงอาคารโรง
ฝึกงาน โรงเรียนดํานเกวียนวิทยา เป็นเงิน 150,000 บาท 150.ปรับปรุง/ซํอมแซมอาคารเรียน
อาคารประกอบ(โรงอาหาร)โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม เป็นเงิน 150,000 บาท 151.ปรับปรุง
ซํอมแซมทาสีรั้ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน๎อมเกล๎า นครราชสีมา เป็นเงิน 150,000 บาท 
152.ปรับปรุงซํอมแซมอาคารหอประชุม 100/27 โรงเรียนโตนดพิทยาคม เป็นเงิน 150,000 บาท 
153.ซํอมแซมอาคารเรียน อาคารปะกอบ(ก) โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม เป็นเงิน 150,000 บาท 
154.ปรับปรุงทาสีอาคารเรียน 108ล โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม เป็นเงิน 150,000 บาท 
155.ซํอมแซมปรับปรุงอาคาร 1 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ เป็นเงิน 150,000 บาท       
156.ซํอมแซมปรับปรุงอาคารห๎องส๎วมชาย -หญิง โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2 เป็นเงิน 
150,000 บาท 157.ทาสีอาคารหอประชุม โรงเรียนบัวลาย เป็นเงิน 150,000 บาท       
158.ปรับปรุง/ซํอมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบัวใหญํ เป็นเงิน 150,000 บาท 
159.ปรับปรุงซํอมแซมหอประชุม โรงเรียนบ๎านใหญํพิทยาคม เป็นเงิน 150,000 บาท      
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160.ปรับปรุงทาสีอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนบ๎านใหมํพิทยาคม เป็นเงิน 
150,000 บาท 161.ปรับปรุงซํอมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนประทาย เป็นเงิน 
150,000 บาท 162.ปรับปรุงปูกระเบื้องพื้นอาคารเรียน อาคาร 216ค ชั้น 3 โรงเรียนปรางค์
ทองวิทยา เป็นเงิน 150,000 บาท 163.ปรับปรุงซํอมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียน
ปราสาทวิทยาคม เป็นเงิน 150,000 บาท 164.ปรับปรุงทาสีอาคาร สปช.2-28 ขนาด 4 ชั้น 
12 ห๎อง โรงเรียนปากชํอง 2 เป็นเงิน 150,000 บาท 165.ปรับปรุงห๎องเรียนอาคารกึ่งถาวร 
โรงเรียนปากชํองพิทยาคม เป็นเงิน 150,000 บาท 166.ซํอมแซมหอประชม แบบ 100/27 
โรงเรียนพระทองคําวิทยา เป็นเงิน 150,000 บาท 167.ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียน
มะคําวิทยา เป็นเงิน 150,000 บาท 168.ปรับปรุงปูกระเบื้องพื้นเซรามิก 12”x12” อาคาร
เรียน 108 ล โรงเรียนมัธยมบึงปรือ เป็นเงิน 150,000 บาท 169.ปรับปรุงซํอมแซมอาคาร
เรียน 216 ล โรงเรียนมัธยมประดูํวัฒนา 170.ปรับปรุงซํอมแซมอาคารเรียนชั่วคราว 171.
ปรับปรุงทาสี อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม เป็นเงิน 150,000 บาท 
172.ปรับปรุงอาคารเรียน 4 ชั้น (12 ห๎องเรียน) โรงเรียนเมืองยางศึกษา เป็นเงิน 150,000 บาท 
173.ซํอมแซมปรับปรุงอาคารฝึกงาน (ปบบ) โรงเรียนลําพระเพลิงพิทยาคม เป็นเงิน 150,000 บาท 
174.ปรับปรุงซํอมแซมอาคารเรียน 108 ล โรงเรียนวังโปุงพิทยาคม เป็นเงิน 150,000 บาท 
175.ซํอมแซมอาคารหอประชุม โรงเรียนวังไม๎แดงพิทยาคม เป็นเงิน 150,000 บาท        
176.ปรับปรุงซํอมแซมอาคาร 1 โรงเรียนวังรางพิทยาคม เป็นเงิน 150,000 บาท           
177.ปรับปรุงซํอมแซมอาคารเรียนเบ็ดเสร็จ ข โรงเรียนวังหมีพิทยาคม เป็นเงิน 150,000 บาท 
178.ปรับปรุงซํอมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ(อาคาร 106 ต) โรงเรียนวัดประชานิมิต เป็น
เงิน 150,000 บาท 179.ปูกระเบื้องอาคารเรียน ข และติดตั้งตาขํายปูองกันนกพิราบภายใน  
โรงอาหาร โรงเรียนสองครพิทยาคม เป็นเงิน 150,000 บาท 180.ปรับปรุงซํอมแซมหอประชุม 
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา เป็นเงิน 150,000 บาท 181.ปรับปรุง/ซํอมแซม อาคารเรียน
อาคารประกอบของโรงเรียนสาหรํายวิทยาคม เป็นเงิน 150,000 บาท 182.ปรับปรุงซํอมแซม
อาคาร 4 โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” เป็นเงิน 150,000 บาท 183.ปรับปรุงห๎องพักครู 
โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร เป็นเงิน 150,000 บาท 184.ปรับปรุงอาคารเรียนบ๎านวาสนา โรงเรียน
สีคิ้วหนองหญ๎าขาว เป็นเงิน 150,000 บาท 185.ซํอมแซมปรับปรุงอาคารเรียน คสล.แบบ
เบ็ดเสร็จ ข โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา เป็นเงิน 150,000 บาท 186.ปรับปรุงอาคารเรียน
อาคารประกอบ (ทาสีอาคารเรียน 4) โรงเรียนสูงเนิน เป็นเงิน 150,000 บาท 187.ซํอมแซม
อาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ก โรงเรียนหนองขามพิทยาคม เป็นเงิน 150,000 บาท            
188.ปรับปรุงซํอมแซมอาคารหอประชุม โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม เป็นเงิน 150,000 บาท 
189.ปรับปรุงอาคารเรียน 108 ล โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม เป็นเงิน 150,000 บาท      
190.ซํอมแซมอาคารเรียน 2 และ 3 โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม เป็นเงิน 150,000 บาท 
191.ซํอมแซมอาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ข โรงเรียนหนองยางพิทยาคม เป็นเงิน 150,000 บาท 
192.ปรับปรุงซํอมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนหนองหว๎าพิทยาสรรค์ เป็นเงิน 
150,000 บาท 193.ปรับปรุง/ซํอมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนห๎วยลึกผดุงวิทยา 
เป็นเงิน 150,000 บาท 194.ปรับปรุงซํอมแซมอาคารเรียน โรงเรียนหินดาดวิทยา เป็นเงิน 
150,000 บาท 195.ปรับปรุงซํอมแซมอาคารเรียน โรงเรียนอรพิมพ์ เป็นเงิน 150,000 บาท 
196.ปรับปรุงทาสีรั้วโรงเรียน อาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนครบุรี เป็นเงิน 
499,000 บาท 197.ปรับปรุงทาสีรั้ว โรงเรียน อาคารเรียน และอาคารประกอบโรงเรียนบ๎าน
ใหญํพิทยาคม เป็นเงิน 499,000 บาท 198.ซํอมแซมปรับปรุงอาคารเรียน 216 ล โรงเรียน   
สีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” เป็นเงิน 496,000 บาท 199.ซํอมแซมอาคารเรียนชั่วคราว โรงเรียน
หนองงูเหลือมพิทยาคม เป็นเงิน 494,000 บาท 200.ปรับปรุงสนามฟุตซอลคอนกรีตเสริม
เหล็ก โรงเรียนหินดาดวิทยา เป็นเงิน 498,000 บาท 201.ปรับปรุงห๎องน้ําอาคาร โรงเรียน
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มัธยมประดูํวัฒนา เป็นเงิน 100,000 บาท 202.ปรับปรุง/ซํอมแซมหอประชุม 100/27 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน๎อมเกล๎า นครราชสีมา เป็นเงิน 2,000,000 บาท 203.ปรับปรุง
อาคารศูนย์การเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนกุดจิกวิทยา 204.ปรับปรุงสนามฟุตบอล 
โรงเรียนกุดจิกวิทยา เป็นเงิน 1,900,000 บาท 205.กํอสร๎างคันดินหินรอบหนองมโนรมย์ ยาว 
1,600 เมตร เป็นเงิน 612,000 บาท 206.กํอสร๎างและติดตั้งเครื่องสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์ 
จํานวน 2 ชุด เป็นเงิน 202,000 บาท 207.กํอสร๎างและติดตั้งโคมไฟฟูาแสงสวํางพลังงาน
แสงอาทิตย์ จํานวน 25 ต๎น เป็นเงิน 1,313,610 บาท 208.กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ๎านโนนตะโก หมูํที่ 6 ตําบลกุดจิก อําเภอสูงเนิน เชื่อม บ๎านละลมหม๎อ หมูํที่ 4 ตําบลโคกกรวด 
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงิน 1,000,000 บาท 209.กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ๎านโคกมะกอก ม. 11 ต.บุํงขี้เหล็ก เชื่อมบ๎านส๎มกบงาม ม.9 ต.เสมา อ.สูงเนิน            
จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 1,000,000 บาท 210.กํอสร๎างถนนหินคลุก บ๎านมะเกลือเกํา ม.18   
ต.มะเกลือเกํา เชื่อมบ๎านริมคลองพัฒนา ต.มะเกลือใหมํ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 
1,000,000 บาท 211.กํอสร๎างถนนหินคลุก บ๎านเทพประทานพร ม.19 ต.หนองแวง เชื่อม 
บ๎านทํานบเทวดา ม.5 ต.สํานักตะคร๎อ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 2,000,000 บาท 
212.กํอสร๎างถนนหินคลุก สายบ๎านโนนสมบูรณ์ ม.7 ต.สํานักตะคร๎อ อ.เทพารักษ์ เชื่อม บ๎าน
เกาะลอย ต.หนองกราด อ.ดํานขุนทด จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 2,330,000 บาท 213.กํอสร๎าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ๎านพูนทรัพย์พัฒนา ม.11 ต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 
เชื่อมบ๎านมํวงงาม ต.ดงอีจาน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ เป็นเงิน 2,000,000 บาท             
214.กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ๎านหนองโสมง ม.6 ต.อุดมทรัพย์ -บ๎านบุไทร ม.4    
ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 2,000,000 บาท 215.กํอสร๎าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ๎านอุบลพัฒนา ม.14 ต.วังหมี อ.วังน้ําเขียว - บ๎านวัง
ขอน ม.14 ต.ระเริง อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 2,000,000 บาท 216.กํอสร๎าง
ถนนลาดยางผิวเรียบ (Cape Seal) สายบ๎านคลองทุเรียน ม.6 ต.วังน้ําเขียว เชื่อมบ๎านยุบอีปูน    
ม.4 ต.วังหมี อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 2,000,000 บาท 217.ซํอมสร๎าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement in-Place Recycling) (อบจ.นม.07301) 
บ๎านโคกวังวน - บ๎านขี้ตุํน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 4,500,000 บาท 218.ซํอมสร๎าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement in-Place Recycling) (อบจ.นม.07202) 
บ๎านดํานเกวียน - บ๎านกอก อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 4,499,000 บาท 219.กํอสร๎าง
ถนนลาดยางจากสามแยก อบต.ลุงเขว๎า ต.ลุงเขว๎า - แยกปากทางหนองตะไก๎ ต.หนองตะไก๎      
อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 7,000,000 บาท 220.ซํอมสร๎างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.32203) บ๎านดํานกะตา – บ๎าน สง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 
เป็นเงิน 3,270,000 บา 221.กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ๎านตาดํอน ม.7 ต.หลุํง
ตะเคียน เชื่อมบ๎านโนนทอง ม.3 ต.เมืองพลับพลา อ.ห๎วยแถลง จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 
3,080,000 บาท 222.กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ๎านโนนทอง ม.3 ต.เมือง
พลับพลา เชื่อมบ๎านหนองมํวงหวาน ม.2 ต.งิ้ว อ.ห๎วยแถลง จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 3,040,000 
บาท 223.กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ๎านโนนสําราญ ม.9 ต.เมืองพลับพลา เชื่อม ต.หลุํง
ประดูํ อ.ห๎วยแถลง จ.นครราชสีมา 224.ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.
16204) บ๎านหินดาด - บ๎านหนองปื้ด อ.ห๎วยแถลง จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 10,310,000 บาท 
225.ซํอมสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.17309) บ๎านหนองหว๎า - บ๎าน
หนองขาม อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 3,250,000 บาท 226.ซํอมสร๎างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.27302) บ๎านเมืองยาง – บ๎านกระเบื้องนอก อ.เมืองยาง          
จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 5,038,000 บาท 227.กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ๎าน
หนองไผํ ม.7 ต.ขุย เชื่อมบ๎านมาบปุาแดง ม.11 ต.ชํองแมว อ.ลําทะเมนชัย จ.นครราชสีมา เป็น
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เงิน 2,000,000 บาท  228.กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ๎านหนองไฟุ ม.7 ต.ขุย 
เชื่อมโรงพยาบาลลําทะเมนชัย บ๎านหนองบัววง ม.1 ต.ขุย อ.ลําทะเมนชัย จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 
2,000,000 บาท 229.กํอสร๎างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ๎านหนองบง ม.4           
ต.แก๎งสนามนาง - แยกบ๎านหนองปรือ ต.บึงสําโรง อ.แก๎งสนามนาง จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 
2,000,000 บาท 230.ซํอมสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.23101) บ๎าน
ศูนย์กลาง-บ๎านโนนสําราญ อ.แก๎งสนามนาง จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 2,000,000 บาท      
231.ซํอมสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.19204) บ๎านบึงอ๎อ ม.1 ต.บึงอ๎อ -
บ๎านโตนด ม.3 ต.พันดุง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 6,150,000 บาท 232.ซํอม
สร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.19005) บ๎านโตนด ม.3 ต.พันดุง-บ๎านโนนตาล 
ม.2 ต.บึงอ๎อ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 2,850,000 บาท 233.กํอสร๎างถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ๎านนามาบ ม.5 ต.ขามสะแกแสง เชื่อม บ๎านเหนือ ม.1 ต.เมืองนาท 
อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 234.กํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ๎านโนนผักชี 
ต.ชีวึก อ.ขามสะแกแสง เชื่อมบ๎านโนนทอง ต.หนองหอย อ.พระทองคํา จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 
500,000 บาท 235.กํอสร๎างถนนลาดยาง บ๎านเมืองชัยพัฒนา ม.9 ต.โนนเมือง เชื่อมบ๎านโนน
ตําหนัก ม.4 ต.เมืองเกษตร อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา  เป็นเงิน 1,500,000 บาท      
236.กํอสร๎างถนนลาดยาง บ๎านหนองโพธิ์  ม.6 ต.ชีวึก เชื่อม บ๎านแปะ ม.3 ต.พะงาด              
อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 1,500,000 บาท 237.กํอสร๎างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ๎านคู ม.9 ต.ขามสะแกแสง เชื่อมกับบ๎านบุละกอ ม.10 เทสบาล ต.ขาม
สะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 1,000,000 บาท 238.ซํอมสร๎าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.04201) บ๎านโนนปอแดง – บ๎านโนนเต็ง อ.คง      
จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 3,630,000 บาท 239.กํอสร๎างถนนแอสฟัลทติก เชื่อมระหวํางตําบล
(ชํวงบ๎านดอนอุดม ต.ดอนยาวใหญํ ไป บ๎านหนองตาโล ต.โนนแดง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 
เป็นเงิน 9,000,000 บาท 240.กํอสร๎างถนน คสล. บ๎านหนองจาน ม.4 ต.หนองหว๎า -เขตบ๎าน
ฝาผนัง ม.1 ต.เมืองพะไล อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 2,938,000 บาท 241.กํอสร๎าง
ถนน คสล. สายหนองแสง ม.5 ต.บัวลาย อ.บัวลาย - บ๎านอ๎อยช๎าง ม.7 ต.กุดจอก อ.บัวใหญํ      
จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 1,250,000 บาท 242.กํอสร๎างถนน คสล.สายหนองไฮ ม.12 ต.บัว
ลาย อ.บัวลาย - บ๎านรกฟูา ม.11 ต.ดํานช๎าง อ.บัวใหญํ จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 500,000 บาท 
243.กํอสร๎างถนน คสล.สายบ๎านดอนหัน ม.8 ต.บัวลาย อ.บัวลาย - บ๎านสามเมือง ม.1 ต.สาม
เมือง อ.สีดา จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 812,000 บาท 244.ซํอมสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต(อบจ.นม.12205) บ๎านหนองบัวลาย-บ๎านหนองแดงน๎อย อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา 
เป็นเงิน 500,000 บาท 245.ซํอมสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม12204) 
หนองหญ๎าปล๎อง -บ๎านดํานช๎าง อ.บัวใหญํ จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 3,594,000 บาท          
246.ซํอมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากบ๎านดอนหัน ม.8 ถึงบ๎านดอนชุมช๎าง ม.10 
(ถนน อบจ.นม.) ต.โนนทองหลาง อ.บัวใหญํ จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 3,106,000 บาท      
247.ซํอมแซมถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ๎านหนองตะไก๎ ต.บัวใหญํ เชื่อม บ๎าน
อ๎อยช๎าง ต.กุดจอก อ.บัวใหญํ จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 2,700,000 บาท 248.กํอสร๎างถนน 
คสล.บ๎านห๎วยคร๎อ ม.5 ต.ห๎วยยาง ถึง บ๎านเกํางิ้ว ม.7 ต.ห๎วยยาง ถึง บ๎านกระพี้ ต.หนองบัว
สะอาด อ.บัวใหญํ จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 2,940,000 บาท 249.กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ๎านหนองใหญํ ม.4 ต.บ๎านเหลื่อม ถึง บ๎านหนองกุงน๎อย ต.โคกกระเบื้อง อ.บ๎าน
เหลื่อม จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 2,830,000 บาท 250.ซํอมสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(อบจ.นม.05201) บ๎านเหลื่อม -บ๎านกุดเวียน อ.บ๎านเหลื่อม จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 
3,170,000 บาท 251.ซํอมสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.04306) บ๎าน
ตะโก - บ๎านชํอระกา อ.คง จ.นครราชสีมา 252.ซํอมสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบ
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จ.นม.13306) บ๎านกระทุํมราย - บ๎านโนนหญ๎านาง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 
2,590,000 บาท 253.ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.13304)บ๎านไรํ
อ๎อย- บ๎านหันห๎วยทราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 5,410,000 บาท 254.กํอสร๎าง
ถนนลาดยาง Cape Seal บ๎านโคกสุวรรณ ม.1 ต.มาบกราด เชื่อม บ๎านเต็งเตี้ย ม.12 ต.ทัพรั้ง  
อ.พระทองคํา จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 2,000,000 บาท 255.ซํอมสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต(อบจ.นม.30302) สายบ๎านกุดไผํ - บ๎านหนองเขว๎า อ.พระทองคํา จ.นครราชสีมา 
เป็นเงิน 224,000 บาท 256.ซํอมสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.30302) 
แยกทางหลวงหมายเลข 205 - บ๎านกุดไผํ อ.พระทองคํา จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 5,077,000 
บาท 257.กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ๎านสําโรง ม.4 (ทางสามแยกถนนสายบ๎าน
หนองสะแก - บ๎านทองหลางใหญํ ม.2 ถึง บ๎านดอนมํวง ม.1 ต.โนนประดูํ อ.สีดา) เชื่อม ต.ดอน
ตะหนิน อ.บัวใหญํ จ.นครราชสีมา 2,497,000 บาท 258.กํอสร๎างถนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
ถนน คสล.บ๎านกระเบื้อง ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญํ ไป บ๎านดอนมํวง ม.1 ถึงบ๎านทองหลางใหญํ 
ม.2 ต.โนนประดูํ  อ.สีดา จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 4,288,000 บาท  259.ซํอมสร๎าง
ถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ๎านหนองสะแก ม.5 - บ๎านทองหลางใหญํ ม.2 ต.โนน
ประดูํ เชื่อม ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญํ จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 2,160,000 บาท 260.กํอสร๎าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบาลเมืองสีคิ้ว(กองขยะ) บ๎านห๎วยหัน ต.สีคิ้ว เชื่อมบ๎านบุํงพัฒนา   
ม.18 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 980,000 บาท 261.กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ๎านบํอทอง ม.14 ต.กุดน๎อย อ.สีคิ้ว เชื่อมบ๎านแกํนท๎าว ม.2 ต.เสมา อ.สูงเนิน             
จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 970,000 บาท 262.กํอสร๎างถนน คสล. บ๎านโศกรวก ม.7 ต.หนอง
หญ๎าขาว เชื่อมบ๎านหนองแวง ม.2 ต.ดอนเมือง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 2,980 ,000 
บาท 263.กํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ๎านหนองไม๎ตาย ม.9 - บ๎านตะกั่วเกํา     
ต.หนองบัวน๎อย อ.สีคิ้ว เชื่อมบ๎านหนองชิงโค ม.11 ต.ตะเคียน อ.ดํานขุนทด จ.นครราชสีมา เป็น
เงิน 1,990,000 บาท 264.กํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ๎านไพรสาลี ต.ดอน
เมือง เชื่อมบ๎านชุมสามเรณู ต.หนองน้ําใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 390,000 บาท   
265.กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ๎านโนนรัง ม.5 ต.กฤษณา เชื่อมบ๎านห๎วยลุง ม.2         
ต.สําโรงใหญํ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 990,000 บาท 266.กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ๎านวังโรงน๎อย ม.4 ต.กฤษณา เชื่อมบ๎านหนองโบสถ์ ต.วังโรงใหญํ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 
เป็นเงิน 1,690,000 บาท 267.กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ๎านไทรงาม ม.2 ต.หนองน้ํา
ใส เชื่อมบ๎านหนองไผํ ม.1 ต.หนองหญ๎าขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 1,490,000 บาท 
268.ซํอมแซมถนนลาดยางแบบเคปซีล บ๎านปราสาท ม.4 ต.หินดาด เชื่อมบ๎านตะเคียน ม.1     
ต.ตะเคียน อ.ดํานขุนทด จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 7,510,000 บาท 269.ซํอมสร๎างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.19101) บ๎านหนองกระโดน -บ๎านหนองมํวง อ.ขามทะเลสอ       
จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 5,000,000 บาท 270.กํอสร๎างถนนลาดยาง (Cape Seal) สายบ๎าน
โคกขุนละคร ม.7 ต.สําโรง เชื่อม บ๎านโกรกหว๎า ม.11 ต.ดอน อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 
2,000,000 บาท 271.กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนน 304 บ๎านงิ้ว ม.3 ต.งิ้ว 
เชื่อม บ๎านหนองโดน ม.5 ต.สุขเกษม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 1,880,000 บาท 
272.ซํอมสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.15205) สายเมนที่ 5 อ.พิมาย       
จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 6,000,000 บาท 273.กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสิรมเหล็ก บ๎านละหลอด 
ม.3 ต.ธารละหลอด เชื่อม บ๎านโนนสะเดา ม.10 ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เป็น
เงิน 1,620,000 บาท 274.กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองซอย 2 ซ๎าย บ๎านโนน
มํวง ต.ทําหลวง ถึง บ๎านโนนตะโก ต.ชีวาน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 4,110,000 บาท 
275.กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ๎านโนนเสว ม.11 ต.กระเบื้องใหญํ เชื่อม บ๎านซาด ม.6 
ต.ชีวาน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 1,999,000 บาท 276.กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
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เหล็ก สายบ๎านจันอัด ม.2 ต.จันอัด เชื่อม บ๎านโนนตากลาง ม.8 ต.เมืองปราสาท อ.โนนสูง       
จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 2,860,000 บาท 277.กํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ๎าน
ดําน ม.1 - บ๎านหนองหว๎า ม.6 ต.ดํานคล๎า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 2,000,000 บาท 
278.กํอสร๎างถนนลาดยางคุ๎ม บ๎านใหมํน้ําพุ บ๎านซับตะเคียน ม.10 ต.กลางดง เชื่อม ต.พญาเย็น 
อ.ปากชํอง จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 1,800,000 บาท 279.ซํอมสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์    
ติกคอนกรีต(อบจ.นม.21206) บ๎านบุํงเตย - บ๎านสระน้ําใส อ.ปากชํอง จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 
3,000,000 บาท 280.ซํอมสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.21205) บ๎าน
ขนงพระกลาง - บ๎านโปุงกระสัง อ.ปากชํอง จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 2,000,000 บาท       
281.ซํอมสร๎างถนนลาดยาง สายคุ๎มปุาเสียด ม.5 ต.กลางดง เชื่อมบ๎านซับน้ําเย็น ต.ปากชํอง     
อ.ปากชํอง จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 1,700,000 บาท 282.ซํอมสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์     
ติกคอนกรีต(อบจ.นม.21301) บ๎านคลองยาง-บ๎านคลองมํวง อ.ปากชํอง จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 
3,600,000 บาท 283.ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.21109) บ๎าน
หนองไทร-บ๎านวังไทร อ.ปากชํอง จ.นครราชสีมา 284.กํอสร๎างถนนลาดยาง จากบ๎านหนองพลวง
น๎อย ม.9 ต.วังไม๎แดง เชื่อม ต.หันห๎วยทราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 285.ปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.01205) บ๎านหนองพลวงใหญํ - บ๎านหนองบัวศาลา 
อ.เมือง จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 2,000,000 บาท 286.ติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Striit Light Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 7 ต๎น สาย (อบจ.นม.
01201) บ๎านบุ – บ๎านลองตอง อ.เมือง จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 433,000 บาท 287.ติดตั้ง
โคมไฟสํองถนนพลังงานแสงอาทติย์ (LED Striit Light Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 
23 ต๎น สาย (อบจ.นม.01203) บ๎านหนองตะคอง - บ๎านหนองมํวง อ.เมือง จ.นครราชสีมา เป็น
เงิน 1,425,000 บาท288.ติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Striit Light Solar 
Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ต๎น สาย อบจ.นม.01204) บ๎านโคกไผํน๎อย - บ๎านนาตม 
อ.เมือง จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 495,000 บาท 289.ติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Striit Light Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ต๎น สาย  อบจ.นม.01206 บ๎าน
ใหมํ - บ๎านหนองเป็ดน้ํา อ.เมือง จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 495,000 บาท 290.ติดตั้งโคมไฟสํอง
ถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Striit Light Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8  ต๎น 
สาย อบจ.นม.01208 บ๎านตะคองเกํา - บ๎านหนองกระทุํม อ.เมือง จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 
495,000 บาท 291.ติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Striit Light Solar Cell) 
พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ต๎น สาย อบจ.นม.01210 บ๎านนากลาง – บ๎านโปุงแมลงวัน    
อ.เมือง จ.นครราชสีมา เป็นเงิน  495,000 บาท 292.ติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Striit Light Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 18 ต๎น สาย อบจ.นม.01312 
บ๎านวัดเลียบ - บ๎านพุดซา อ.เมือง จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 1,115,000 บาท 293.ติดตั้งโคมไฟ
สํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Striit Light Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 20 ต๎น 
สาย อบจ.นม.01316 บ๎านยองแยง-วัดพนมวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา เป็นเงิน  1,239,000 บาท 
294.กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ๎านลุงสัณฐาน ม.11 ต.โคกสูง เชื่อมบ๎านบึงทับช๎าง 
ต.หนองไขํน้ํา อ.เมือง จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 1,990,000 บาท 295.กํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ๎านฝูาย บ๎านหนองยารักษ์ ม.12 ต.พุดซา เชื่อม ต.หนองกระทุํม อ.เมือง        
จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 1,996,000 บาท 296.กํอสร๎างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทักษิณ 2 บ๎านบุกระถิน ม.5 ต.พุดซา เชื่อม ต.พลกรัง อ.เมือง จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 
1,000,000 บาท 297.กํอสร๎างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกกรวด บ๎านเขว๎า     
ม.11 ต.พุดซา อ.เมือง เชื่อม ต.กําปัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 1,990,000 บาท 
298.ติดตั้งระบบผลิตไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) สํานักการชําง องค์การบริหาร
สํวนจังหวัดนครราชสีมา เป็นเงิน 500,000 บาท 299.ติดตั้งระบบผลิตไฟฟูาพลังงาน
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แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop)  องค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา เป็นเงิน 500,000 บาท 
300.ซํอมสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.19303) บ๎านขามทะเลสอ - บ๎าน
โนน อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 5,000,000 บาท 301.ติดตั้งโคมไฟสํองถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Ligt Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 32 ต๎น สาย 
อบจ.นม.12205 บ๎านหนองบัวลาย - บ๎านหนองแดงน๎อย อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 
1,983,000 บาท 302.ติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Ligt Solar 
Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 16 ต๎น สาย อบจ.นม.09304 บ๎านมะคํา - บ๎านโตนด     
อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 991,000 บาท 303.ติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Ligt Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 14 ต๎น สาย อบจ.นม.
08201 บ๎านแปรง - บ๎านหนองกราด อ.ดํานขุนทด จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 867,000 บาท 
304.ติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Ligt Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์
ครบชุด จํานวน 16 ต๎น สาย อบจ.นม.08303 บ๎านละเลิงพิมาน - บ๎านกุดมํวง อ.ดํานขุนทด    
จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 991,000 บาท 305.ติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED 
Street Ligt Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 6 ต๎น สาย อบจ.นม.08307 บ๎านดําน
ขุนทด - บ๎านโนนเต็ง อ.ดํานขุนทด จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 371,000 บาท 306.ติดตั้งโคมไฟ
สํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Ligt Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ต๎น 
สาย อบจ.นม.08309 ตํอเขต อบต.ตะเคียนควบคุม ทําขี้เหล็ก อ.ดํานขุนทด จ.นครราชสีมา เป็น
เงิน 495,000 บาท 307.ติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Ligt Solar 
Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 12 ต๎น สาย อบจ.นม.04309 เทศบาลเมืองคง - บ๎านไรํ  
อ.คง จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 743,000 บาท 308.ติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Ligt Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 18 ต๎น สาย อบจ.นม.04201 
บ๎านโนนปอแดง - บ๎านโนนเต็ง อ.คง จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 1,115,,000 บาท 309.ติดตั้งโคม
ไฟสํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Ligt Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 
16 ต๎น สาย อบจ.นม.13306 บ๎านกระทุํมราย – บ๎านโนนหญ๎านาง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 
เป็นเงิน 991,000 บาท 310.ติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Ligt 
Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 16 ต๎น สาย อบจ.นม.13307 บ๎านบึงกระโดน – 
บ๎านดอนยาว อ.ประทาย จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 991,000 บาท 311.ติดตั้งโคมไฟสํองถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Ligt Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 18 ต๎น สาย 
อบจ.นม.14201 บ๎านงิ้ว – บ๎านหนองโดน อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 1,115,000 
บาท 312.ติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Ligt Solar Cell) พร๎อม
อุปกรณ์ครบชุด จํานวน 22 ต๎น สาย อบจ.นม.14306 บ๎านหนองแฟบ – บ๎านโคกนางเหริญ    
อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 1,363,000 บาท 313.ติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Ligt Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 10 ต๎น สาย อบจ.นม.
14307 บ๎านโคกสระน๎อย – บ๎านเกําสะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 619,000 บาท 
314.ติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Ligt Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์
ครบชุด จํานวน 10 ต๎น สาย อบจ.นม.14308 บ๎านนกออก – บ๎านหนองหญ๎าปล๎อง  อ.ปักธงชัย 
จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 619,000 บาท 315.ติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED 
Street Ligt Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 10 ต๎น สาย อบจ.นม.14009 บ๎าน
หนองปล๎อง – บ๎านคลองกี่ (รวม 4 ชํวง) อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 619,000 บาท 
316.ติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Ligt Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์
ครบชุด จํานวน 10 ต๎น สาย อบจ.นม.14011 ทล.หมายเลข 24 บ๎านสวนหอม อ.ปักธงชัย     
จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 619,000 บาท 317.ติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED 
Street Ligt Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 12 ต๎น สาย อบจ.นม.15308  บ๎านทํา
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หลวง - บ๎านกล๎วย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 743,000 บาท 318.ติดตั้งโคมไฟสํองถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Ligt Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 10 ต๎น สาย 
อบจ.นม.15309  บ๎านโนนไม๎แดง - บ๎านใหมํไทยจารย์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 
619,000 บาท 319.ติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Ligt Solar Cell) 
พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ต๎น สาย อบจ.นม.18201  บ๎านมะเกลือใหมํ - บ๎านสูงเนิน    
อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 495,000 บาท 320.ติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Ligt Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 10 ต๎น สาย อบจ.นม.
18202  บ๎านตะคลองหลง - บ๎านโสกแจ๎ง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 619,000 บาท  
321.ติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Ligt Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์
ครบชุด จํานวน 16 ต๎น สาย อบจ.นม.10305  บ๎านโค๎งกระพี้  - บ๎านคล๎า อ.โนนสูง               
จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 991,000 บาท 322.ติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED 
Street Ligt Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 12 ต๎น สาย อบจ.นม.16204  บ๎านหิน
ดาด – บ๎านหนองปื้ด อ.ห๎วยแถลง จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 743,000 บาท 323.ติดตั้งโคมไฟ
สํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Ligt Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 14 ต๎น 
สาย อบจ.นม.22305  บ๎านลุงเขว๎า – บ๎านสันติสุข อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 
867,000 บาท 324.ติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Ligt Solar Cell) 
พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 10 ต๎น สาย อบจ.นม.22302  บ๎านซับตะคร๎อ – บ๎านหัวทํานบ 
อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 619,000 บาท 325.ติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Ligt Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 10 ต๎น สาย อบจ.นม.
20305  บ๎านสีคิ้ว – บ๎านหัน อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 619,000 บาท 326.ติดตั้งโคม
ไฟสํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Ligt Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ต๎น 
สาย อบจ.นม.20306  แยก ทล.2 – ทางแยกเข๎าตลาดดํานขุนทด อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เป็น
เงิน 495,000 บาท 327.ติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Ligt Solar 
Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 10 ต๎น สาย อบจ.นม.19204  บ๎านบึงอ๎อ – บ๎านโตนด   
อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 619,000 บาท 328.ติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Ligt Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 12 ต๎น สาย อบจ.นม.
32202  บ๎านโนนหมัน – บ๎านมะดัน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 743,000 
บาท 329.ติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Ligt Solar Cell) พร๎อม
อุปกรณ์ครบชุด จํานวน 24 ต๎น สาย อบจ.นม.21114  แยก ทล.หมายเลข – ซับพลู อ.ปากชํอง                
จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 1,487,000 บาท 330.ติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED 
Street Ligt Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ต๎น สาย อบจ.นม.21115  ตํอทาง
ของเทศบาลปากชํอง – แยกไปชัยภูมิ  อ.ปากชํอง จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 495,000 บาท 
331.ติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Ligt Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์
ครบชุด จํานวน 6 ต๎น สาย อบจ.นม.21113  บ๎านโนนอารีย์ – บ๎านหนองใหญํ อ.ปากชํอง     
จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 371,000 บาท 332.ติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED 
Street Ligt Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 10 ต๎น สาย อบจ.นม.17309  บ๎าน
หนองหว๎า – บ๎านหนองขาม อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 619,000 บาท 333.ติดตั้งโคม
ไฟสํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Ligt Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ต๎น 
สาย อบจ.นม.17308  บ๎านลิ้นฟูา – บ๎านทําสวนยา อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 
495,000 บาท 334.ติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Ligt Solar Cell) 
พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 5 ต๎น สาย อบจ.นม.17307  บ๎านโนนรัง – บ๎านบูรพา อ.ชุมพวง 
จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 309,000 บาท 335.ติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED 
Street Ligt Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 10 ต๎น สาย อบจ.นม.17210  บ๎านขุน
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ละคร – บ๎านหนองออ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 619,000 บาท 336.ติดตั้งโคมไฟสํอง
ถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Ligt Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 24 ต๎น 
สาย อบจ.นม.17302  บ๎านหนองจิก – บ๎านชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 
1,487,000 บาท 337.ติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Ligt Solar 
Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ต๎น สาย อบจ.นม.23203  บ๎านนาแค – บ๎านหนองขาม
นาดี อ.แก๎งสนามนาง จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 495,000 บาท 338.ติดตั้งโคมไฟสํองถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Ligt Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 24 ต๎น สาย 
อบจ.นม.26201  บ๎านดํานขุนทด – บ๎านหนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 
1,487,000 บาท 339.ติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Ligt Solar 
Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ต๎น สาย อบจ.นม.26203  บ๎านชุมชนพัฒนา – บ๎าน
หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 495,000 บาท 340.ติดตั้งโคมไฟสํองถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Ligt Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ต๎น สาย 
อบจ.นม.27201  บ๎านโนนละกอ – บ๎านปลักแรต อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 
495,000 บาท 341.ติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Ligt Solar Cell) 
พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ต๎น สาย อบจ.นม.27303  บ๎านหนองสะแก – บ๎านเมืองยาง   
อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 495,000 บาท 342.กํอสร๎างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ๎านหนองบัวคํา ม.5 ต.หนองระเวียง อ.พิมาย เฃื่อมบ๎านโนนพฤกษ์ ม.2 ต.จักราช          
อ.จักราช จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 4,170,000 บาท 343.กํอสร๎างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก (อบจ.นม.15103) สายเมนที่ 1 อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 1,000,000 บาท 
344.ซํอมสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.15101) สายเมนที่ 3 อ.พิมาย       
จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 2,000,000 บาท 345.กํอสร๎างถนนหินคลุก สายบ๎านหนองเรือ ม.8   
ต.ดอนมัน อ.ประทาย เป็นเงิน 500,000 บาท 346.ซํอมสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต (อบจ.นม.13203) บ๎านดอนมัน - บ๎านละเลิงหิน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 
4,000,000 บาท 347.กํอสร๎างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข๎ามลําห๎วยดํานบ๎านดํานกรงกราง 
ม.6 ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 2,328,000 บาท 348.ซํอมสร๎าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท็ติกคอนกรีต (อบจ.นม.15307) บ๎านวังหิน - บ๎านทองหลาง อ.พิมาย      
จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 2,000,000 บาท 349. กํอสร๎างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก   
(อบจ.นม.15102) สายเมนที่  4 อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 2,000,000 บาท         
350.กํอสร๎างถนน คสล. สายบ๎านปุาหวาย ม.4 ต.บัวลาย อ.บัวลาย - บ๎านคึมมํวง ม.13          
ต.บัวใหญํ    อ.บัวใหญํ จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 1,500,000 บาท 351.ซํอมแซมปรับปรุง
อาคารสํานักงานห๎องนิติการ สํานักปลัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา ถ.กําแหงสงคราม 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 418,000 บาท รวม 427 โครงการ รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 501,537,896.- บาท (ห๎าร๎อยหนึ่งล๎านห๎าแสนสามหมื่นเจ็ดพันแปดร๎อยเก๎าสิบหกบาท
ถ๎วน) เพื่อเบิกจํายในปีงบประมาณ 2563  รายละเอียดปรากฏตามบัญชีโครงการ(กง.2) ที่ได๎
 นําเสนอตํอสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา  ระเบียบวิธีปฏิบัติ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการรับเงิน การเบิกจํายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข๎อ 59 ในกรณีที่มีรายจําย
หมวดคําครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง ยังมิได๎กํอหนี้ผูกพัน แตํมีความจํา เป็นต๎องใช๎จํายเงินนั้น
ตํอไปอีก ให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน ตํอสภาท๎องถิ่นได๎อีกไมํเกิน
ระยะเวลาหนึ่งปีจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญสมาชิกฯ ที่มีความประสงค์จะอภิปรายครับ 
นายโกวิทย์  เลาวัณย์ศิริ  กราบเรียนทํานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทํานสมาชิกฯ ผู๎ทรงเกียรติครับ กระผมนายโกวิทย์      

เลาวัณย์ศิริ  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา เขตอําเภอบ๎านเหลื่อม  ระเบียบ
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วาระที่ 6 เรื่องขออนุมัติกันเงินกรณีมิได๎กํอหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ 2562  ดูแล๎วมัน
นําสนใจเพราะอะไรจะเยอะแยะขนาดนั้น ครุภัณฑ์ 76 โครงการ โครงสร๎างพื้นฐาน 300 เป็น 
427 โครงการ แตํจริง ๆ ทํานประธานฯ ที่เคารพครับ ฝากไปถึงฝุายบริหาร จริง ๆ ทํานจะต๎อง
อํานโครงการทั้ง 427 เพื่อเป็นการบันทึกในรายงานการประชุม เพราะทํานจะมาบอกวํา
โครงสร๎างพื้นฐาน 76 โครงการ ข๎างในไส๎มีอะไรบ๎าง เราไมํสามารถทราบ ทํานอาจจะไปสอด
หรือไมํไส๎ก็ไมํทราบ โครงสร๎างพื้นฐานอีก 300 กวําก็ไมํทราบอีกเหมือนกัน วํามีโครงการ
อะไรบ๎าง เยอะครับ ทํานจะได๎ยินทางรัฐบาลเขาบอกวํากํอนสิ้นปีงบประมาณจะพูดกันอยูํเสมอวํา
ต๎องเรํงรีบให๎หนํวยงานทุกหนํวยงานจัดซื้อจัดจ๎างและเบิกจํายงบประมาณให๎ทันปีงบประมาณ 
เพราะถ๎าหนํวยงานใดไมํสามารถเบิกจํายงบประมาณได๎ ก็จะคาดโทษหรือโดนเรียกเงินกลับใน
ปีงบประมาณตํอไป  สมมุติบางกระทรวงตั้งไว๎เป็นหมื่นล๎าน สามารถจัดซื้อจัดจ๎างและสามารถ
เบิกจํายไมํใชํแคํสัญญา คําวําเรํงเศรษฐกิจต๎องเบิกจํายภายใน 30 กันยายน  แตํนี่ของเรากันคือยัง
ไมํได๎เบิกจําย อาจจะเป็นสัญญาหรืออยํางไรก็ไมํทราบ โครงการที่ได๎สอบถามครําว ๆ ที่มีปัญหา
มากก็คือกล๎องวงจรปิดซึ่งจะต๎องไปผํานระบบของจังหวัด แตํจริง ๆ ไมํทราบวําเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยหรืออยํางไร ที่ผมอํานเป็นของโรงเรียนเสียสํวนมาก กล๎อง CCTV จริง ๆ คงจะต๎องเชิญ
โรงพักมาชํวยดูในเร่ืองความปลอดภัย พิกัดจุด คุณตั้งจุดนี้มันจะได๎มองเห็นคนที่จะมาทํากิจกรรม
ไมํดีในโรงเรียนหรือไมํ คงจะเป็นข๎อมูลอยํางนั้น ถ๎าสํงข๎อมูลทั้ง 58 โรงเรียนมาให๎จังหวัดพิจารณา 
แล๎วจังหวัดพิจารณาสํงทีมงานลงไปตรวจทีละโรงเรียน ผมวําเป็นปี เพราะตํารวจเขาคงจะมีหน๎าที่
อื่น คงไมํมีหน๎าที่มาทําให๎เรา ผมเชื่อวําเชิญ สภ.ที่อยูํในสังกัดโรงเรียนนั้นออกมาและเซ็นรับรองไป
จะได๎จบไวขึ้น ผมเข๎าใจครับการติดกล๎องวงจรปิดมันเกี่ยวกับความปลอดภัย เราจะไปติดสุํมสี่สุํม
ห๎ามันก็อาจจะไมํเกิดประโยชน์สูงสุด แตํเพื่อความรวดเร็วขอให๎ประสานทางผู๎การจังหวัดหรือ
อะไรก็สํงทีมงานของ สภ.ที่อยูํที่โรงเรียนแตํละแหํงของเราเข๎าไปดูพื้นที่ให๎และเซ็นวําได๎กําหนด
พิกัดจุดเรียบร๎อยแล๎วจะได๎รวดเร็วขึ้น ที่สนใจหลายตัวเชํนเครื่องตัดหญ๎ายังซื้อไมํได๎เลย มันใชํไหม 
ผมก็เลยสับสนเครื่องตัดหญ๎า เครื่องคอมพิวเตอร์ราคา 10,000, 20,000 ทําไมไมํซื้อ จะกันไว๎
ทําไม  หลายตัวที่ผมอําน ๆ ไมํอยากจะนํามาพูดมาก ที่เปิดอํานไป เพราะมันเป็นเรื่องเล็กน๎อย 
นําจะซื้อได๎เลย ทําไมจะต๎องมากันเงินไมํเข๎าใจ ฝากด๎วย จริง ๆ ทั้ง 427 โครงการ เรียนทําน
ประธานฯ ฝากไปถึงฝุายบริหาร วําทํานต๎องการอํานครับ บันทึกในรายงานการประชุมวํามี
โครงการอะไรบ๎าง ขออนุญาตติงไว๎ตามหลักการต๎องอําน  

ประธานสภาฯ เชิญทํานสมพรครับ 
นายสมพร  จินตนามณีรัตน์ กราบเรียนทํานประธานสภาฯ ที่เคารพ คณะฝุายบริหาร สมาชิกฯ ผู๎ทรงเกียรติ กระผมสมพร  

จินตนามณีรัตน์  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอโนนสูง เขต 2 ผมได๎
อํานรายงานการขออนุมัติกันเงินกรณีมิได๎กํอหนี้ผูกพันตํอสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด
นครราชสีมา ประจําปีงบประมาณ 2562  หมวดคําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง จํานวน 351 รายการ 
จํานวนเงิน 403,732,610.-บาท โดยละเอียดรอบคอบทั้งครบหมด 351 โครงการ ติดใจนิด
เดียว หน๎ารายการที่ 51 โครงการกํอสร๎างอาคารเรียน 216/57 โรงเรียนสีคิ้วสวัสดิ์ผดุงวิทยา 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา จํานวนเงิน 22,573,000 บาท จําได๎วําครั้งที่แล๎วได๎มาขอ
อนุมัติสภาฯ แหํงนี้ในการที่จะรื้ออาคารเดิมออก เสร็จแล๎วก็จะกํอสร๎างอาคารใหมํ โดยใช๎งบกลาง
จากฝุายบริหาร ดําเนินการกํอสร๎างและทราบวําจะเกิดประโยชน์อยํางมากมายตํอนักเรียนของ
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โรงเรียน ซึ่งทราบวํามีอยูํหลายพันคน ตรงนั้นก็อยากจะกราบเรียนทํานประธานฯ ไมํได๎ผํานไปยัง
ฝุายบริหารหรอกครับ แตํผํานไปยังทําน สจ.ที่อยูํอําเภอสีคิ้ววําชํวยชี้แจงตํอสภาฯ แหํงนี้วํ ามัน
คุ๎มคําและวันนี้ได๎ดําเนินการทุบหรือร้ืออยํางไรแล๎วครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญทํานศิริพงศ์ครับ 
นายศิริพงศ์ มกรพงศ์  กราบเรียนทํานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทํานคณะผู๎บริหาร เพื่อนสมาชิกฯ ผู๎ทรงเกียรติ ต๎อง

ขอขอบพระคุณทํานสมพร ที่เอํยนาม ที่มีความเป็นหํวงเป็นใยพี่น๎องอําเภอสึคิ้ว ลูกหลาน  ต๎อง
เรียนทํานประธานฯ วํา ปัจจุบันนี้สถานที่พร๎อม พร๎อมที่จะกํอสร๎าง แตํยังรอฝุายบริหาร ผมเองก็
อยากให๎รีบเรํงครับ อยากจะได๎อาคาร เพราะปัจจุบันนี้บุตรหลานของพวกผมก็ขาดอาคารเรียนอยูํ 
ลําบาก เพราะโรงเรียนสีคิ้วสวัสผดุงวิทยานั้นมีนักเรียนประมาณ 2,000 เศษ ต๎องขอบพระคุณ
ทํานสมพรอีกครั้ง เรียนทํานประธานฯ วําเราก็อยากได๎ครับ รอ ผมไมํทราบวํายังอยูํในขั้นตอนไหน
นะครับ อยากจะฝากทํานประธานฯ ถึงฝุายบริหารวําพวกเรายังรออยูํ ผมเองก็เป็นผู๎หนึ่งที่เป็น
ประธานชมรมผู๎ปกครองของโรงเรียนสีคิ้วสวัสดิ์ผดุงวิทยาด๎วย อยากจะฝากทํานประธานฯ ได๎เรํง
เพราะเราได๎รื้ออาคารมาเป็นเวลา 6-7 เดือนแล๎ว ก็รออยูํครับ ขอบพระคุณทํานประธานฯ 
ขอบพระคุณฝุายบริหาร ขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกฯ ที่ได๎ถามมา ตอนนี้พื้นที่เราพร๎อมครับที่จะ
กํอสร๎างอาคารใหมํต๎องกราบขอบพระคุณอีกครั้งครับทํานประธานฯ 

ประธานสภาฯ เชิญทํานนายกฯ ครับ  
ร๎อยตรีหญิงระนองรักษ์ เรียนทํานประธานสภาฯ ผํานไปทางทาํน สจ.สมพร และ สจ.ศิริพงศ์ คะ ในเรื่องของ CCTV เราสํง

เรื่องเข๎า ICT จังหวัดแล๎ว แตํปรากฏวําเรารู๎เทําไมํถึงการณ์ เขาบอกวําให๎ตํารวจเข๎ามารํวมด๎วย  
เหมือนกับเราไปขอให๎ตํารวจเขาเห็นชอบด๎วย เพราะมีผลในทางตํารวจด๎วย ตัวแรกที่เราติดเราจะ
ติดที่หน๎าโรงเรียน เหมือนที่ อบจ.ที่เราติดไว๎ พอมีอุบัติเหตุตัว CCTV หน๎า อบจ.เราสามารถที่จะดู
ผลให๎เขาได๎ เสร็จแล๎วแตํรอเข๎า ICT อีกครั้งหนึ่ง ก็จบแล๎วคะ เป็นในเรื่องของขบวนการทั้งหมด 
สําหรับในเรื่องของโรงเรียนสีคิ้วเป็นไปตามในเรื่องของระยะเวลาของเขา ตอนนี้เรารอผลการทํา
ประชาพิจารณ์ พอเสร็จเทําเจ๎าหน๎าที่ได๎แจ๎งให๎ดิฉันทราบวําเราต๎องใช๎ในระบบ EGP อันที่ 1 อันที่ 
2 วันที่ 10 ตุลานี้ ผู๎ที่จะมายื่นเสนอราคาก็มายื่นในวันที่ 10 ตุลา และในวันที่ 11 ตุลา จะ
พิจารณาผลทันที ทํานรออีกนิดหนึ่ง เพราะ 1 ระยะเวลาเป็นตัวกําหนดให๎เราทํางาน ดิฉัน
อยากจะสร๎างเร็ว ๆ เพราะลูก ๆ เราไมํมีที่เรียน แตํระยะเวลาและตามกรอบของระเบียบไมํวําจะ
เป็นระเบียบหรือข๎อบังคับหรือกฎหมายก็ดี เขาบังคับเราเชํนนั้น ต๎องขอแจ๎งทางทํานประธานสภา 
ผํานไปทางทําน สจ.ผู๎ทรงเกียรติด๎วยคะ  ขอบคุณคะ 

ประธานสภาฯ เชิญทํานเลิศชัยครับ 
นายเลิศชัย  ธนประศาสน์  กราบเรียนทํานประธานสภาฯ  ที่เคารพ  ทํานนายกฯ คณะผู๎บริหาร ตลอดจนเพื่อนสมาชิกฯ      

ผู๎ทรงเกียรติทุกทําน กระผมเลิศชัย  ธนประศาสน์  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจั งหวัด
นครราชสีมา เขตอําเภอสีคิ้ว  อยากจะกราบเรียนทํานประธานฯ ผํานไปยังฝุายบริหาร และเพื่อน
สมาชิกฯ กํอนที่พวกเราจะมีมติให๎รับมติขออนุมัติกันเงิน ปี 2562 ในหมวดคําครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งกํอสร๎าง จํานวน 27 โครงการ จํานวน 500 กวําล๎านบาท อยากจะฝากทํานประธานฯ ผํานไป
ยังฝุายบริหารวําในโครงการบางโครงการของปี 62 มันมีความผูกพันและตํอเนื่อง ประการที่ 1
ตํอเนื่องจากปีงบประมาณ 63 ด๎วย ประการที่ 2 ตํอเนื่องกับการจํายขาดเงินสะสม ประการที่ 3 
คือตํอเนื่องกับท๎องถิ่น ที่ผมต๎องบอกอยํางนั้นเพราะบางโครงการที่ผมได๎กลําวมา มันเป็นโครงการ
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ปี 62 ก็มี 63 ก็มี  ในปี 62 ก็มีการกันเงิน สะสมก็มี และเป็นโครงการที่ท๎องถิ่นเขาก็ทําตํอมา 
แตํปัญหามันอยูํตรงนี้ครับทํานประธานฯ ถ๎าเป็นไปได๎โครงการที่เรากันเงินปี 62 เรํงดําเนินการ 
เพราะตอนนี้ท๎องถิ่นเขารอเราไปทํา โดยเฉพาะอยํางยิ่ง อบต.หรือเทศบาล เขา ก็กันเงิน  ปี 62  
เหมือนกัน   เขาจะไปทํากํอนก็ทําไมํได๎ เชํน โครงการถนนเส๎นนี้ยาว 1,000 เมตร แตํ อบจ.ทําไป 
500 เมตร อบต. หรือเทศบาลจะทําตํออีก 100 เมตร มันจะไปทําตรงกลาง เขาก็ยังทําไมํได๎ เขา
ก็รอเรา ขอฝากทํานประธานสภาฯ และทํานนายกฯ ถ๎าเป็นไปได๎โครงการปี 62 ขอให๎เรํง
ดําเนินการ ถ๎าเป็นไตรมาสแรกได๎ยิ่งดี เพราะได๎ทราบขําววําตอนนี้ก็มีทีมงานที่มาดูแลตรงนี้ให๎อยูํ 
ก็ต๎องขอขอบคุณในทีมงานของทํานนายกฯ ที่ได๎มาประสานทํานสมาชิกฯ คนใดมีปัญหาตรงไหน 
ติดขัดอะไร ทํานมาดูแลให๎เป็นอยํางดี ต๎องกราบขอบพระคุณ ไมํใชํเฉพาะผมที่พูด เพื่อนสมาชิกฯ 
หลายคนก็พูด ก็ชมมา ต๎องขอชื่นมและต๎องขอขอบคุณนะครับ 

ประธานสภาฯ เมื่อสักครูํทํานเลิศชัย ก็ได๎ฝากเรื่องขอฝากถึงทํานนายกฯ เลยครับ โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณ
หากเรามีงบประมาณพร๎อมที่จะดําเนินการในกําหนด เราอาจจะทําหนังสือแจ๎งไปทางสํวนพื้นที่ 
เชํน อบต. เทศบาล หรืออํา เภอ ผมคิดวํานําจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ให๎เขาได๎รับทราบวําเรามีการ
ดําเนินการที่จะนํางบประมาณไปลงชัดเจน โครงการก็จะไมํซ้ําซ๎อนกันครับ มีสมาชิกฯ ทํานใดจะ
อภิปรายเพิ่มหรือไมํครับ ไมํมีนะครับ ถ๎าไมํมีผมจะขอมติครับ  ขณะนี้องค์ประชุม 30 เสียง  
สมาชิกฯ ทํานใดอนุมัติให๎กันเงินกรณีมิได๎กํอหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ 2562 ตามที่ฝุาย
บริหารเสนอ ขอให๎ยกมือขึ้นครับ  อนุมัติ 27 เสียง  ทํานใดไมํอนุมัติครับ -ไมํมี- ทํานใดงดออก
เสียง -งดออกเสียง 3 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 1 ทําน และเลขานุการสภาฯ) 

  มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ 2562 ตามที่ฝ่าย
บริหารเสนอ ด้วยมติอนุมัติ 27 เสียง  ไม่อนุมัติ -ไม่มี- งดออกเสียง 3 เสียง (ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 1 ท่าน และเลขานุการสภาฯ) 

 
ระเบียบวาระที่ 7 ญัตติ เรื่องขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (โอนตั้งรายการใหม่) ประจ าปีงบประมาณ 

2562 
ประธานสภาฯ เชิญฝุายบริหารแถลงครับ 
นายวิสูตร  เจริญสันธิ์  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวน

จังหวัดนครราชสีมา และผู๎ทรงเกียรติทุกทําน หลักการ เพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารสํวน
จังหวัดนครราชสีมาในการกันเงินกรณีมิได๎กํอหนี้ผูกพัน (โอนตั้งรายการใหมํ) ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 เหตุผล ด๎วยองค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา   ได๎ดําเนินการเรํงรัดใช๎จํายเงิน 
งบประมาณรายจํายประจําปี พ.ศ.2562 ด๎วยเหตุที่ปริมาณงานในการพัฒนา และปรับปรุง
โครงสร๎างพื้นฐานมีจํานวนมาก ได๎รับคําร๎องจากสํวนราชการในสังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัด
นครราชสีมา วํายังมีความจําเป็นที่จะต๎องใช๎งบประมาณตํอไป และเป็นบริการสาธารณะที่เป็น
ประโยชน์ตํอประชาชนเป็นสํวนรวม องค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา จึงเสนอญัตติ  ขอ
อนุมัติกันเงินกรณีมิได๎กํอหนี้ผูกพัน (โอนตั้งรายการใหมํ)ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ออกไปอีก1ปี ดังนี้ หมวดคําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง จํานวน 60 โครงการ เป็นเงิน 51,092,000.-
บาท (ห๎าสิบเอ็ดล๎านเก๎าหมื่นสองพันบาทถ๎วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. โครงการติดตั้งโคมไฟ
สํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุดจํานวน 8 
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ต๎น โรงเรียนกฤษณาวิทยา จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงิน 493,000 บาท 2. โครงการติดตั้งโคม
ไฟสํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุดจํานวน 8 
ต๎น โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงิน 493,000 บาท 3. โครงการติดตั้ง
โคมไฟสํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด
จํานวน 8 ต๎น โรงเรียนกุดจิกวิทยา จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงิน 493,000 บาท 4. โครงการ
ติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด
จํานวน 8 ต๎น โรงเรียนเขาใหญํพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงิน 493,000 บาท          
5. โครงการติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) พร๎อม
อุปกรณ์ครบชุดจํานวน 8 ต๎น โรงเรียนครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงิน 493,000 บาท       
6. โครงการติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) พร๎อม
อุปกรณ์ครบชุดจํานวน 8 ต๎น โรงเรียนคลองไผํวิทยา จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงิน 493,000 
บาท 7. โครงการติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) 
พร๎อมอุปกรณ์ครบชุดจํานวน 8 ต๎น โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงิน 
493,000 บาท 8. โครงการติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light 
Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุดจํานวน 8 ต๎น โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา 
เป็นเงิน 493,000 บาท 9. โครงการติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street 
Light Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุดจํานวน 8 ต๎น โรงเรียนชํองแมววิทยาคม จังหวัด
นครราชสีมา เป็นเงิน 493,000 บาท 10. โครงการติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุดจํานวน 8 ต๎น โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม 
จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงิน 493,000 บาท 11. โครงการติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุดจํานวน 8 ต๎น โรงเรียนกุดจิก
วิทยา จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงิน 493,000 บาท 12. โครงการติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุดจํานวน 8 ต๎น โรงเรียนตลาด
ไทรพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงิน 493,000 บาท 13. โครงการติดตั้งโคมไฟสํองถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุดจํานวน 8 ต๎น 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน๎อมเกล๎านครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงิน 493,000 บาท
14. โครงการติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) พร๎อม
อุปกรณ์ครบชุดจํานวน 8 ต๎น โรงเรียนโตนดพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงิน 493,000 
บาท 15. โครงการติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) 
พร๎อมอุปกรณ์ครบชุดจํานวน 8 ต๎น โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงิน 
493,000 บาท 16. โครงการติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light 
Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุดจํานวน 8 ต๎น โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม จังหวัด
นครราชสีมา เป็นเงิน 493,000 บาท 17. โครงการติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุดจํานวน 8 ต๎น โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 
จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงิน 493,000 บาท 18. โครงการติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุดจํานวน 8 ต๎น โรงเรียนโนน
ไทยคุรุอุปถัมภ์ 2 จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงิน 493,000 บาท 19. โครงการติดตั้งโคมไฟสํอง
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ถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุดจํานวน 8 ต๎น 
โรงเรียนบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงิน 493,000 บาท 20. โครงการติดตั้งโคมไฟสํอง
ถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุดจํานวน 8 ต๎น 
โรงเรียนบัวใหญํ จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงิน 493,000 บาท 21. โครงการติดตั้งโคมไฟสํอง
ถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุดจํานวน 8 ต๎น 
โรงเรียนบ๎านใหญํพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงิน 493,000 บาท 22. โครงการติดตั้ง
โคมไฟสํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด
จํานวน 8 ต๎น โรงเรียนบ๎านใหมํพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงิน 493,000 บาท        
23. โครงการติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) พร๎อม
อุปกรณ์ครบชุดจํานวน 8 ต๎น โรงเรียนประทาย จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงิน 493,000 บาท
24. โครงการติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) พร๎อม
อุปกรณ์ครบชุดจํานวน 8 ต๎น โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงิน 493,000 
บาท 25. โครงการติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) 
พร๎อมอุปกรณ์ครบชุดจํานวน 8 ต๎น โรงเรียนปราสาทวิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงิน 
493,000 บาท 26.โครงการติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light 
Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุดจํานวน 8 ต๎น โรงเรียนปากชํอง 2 จังหวัดนครราชสีมา เป็น
เงิน 493,000 บาท 27. โครงการติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light 
Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุดจํานวน 8 ต๎น โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ จังหวัดนครราชสีมา 
เป็นเงิน 493,000 บาท 28. โครงการติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street 
Light Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุดจํานวน 8 ต๎น โรงเรียนพระทองคําวิทยา จังหวัด
นครราชสีมา เป็นเงิน 493,000 บาท 29. โครงการติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุดจํานวน 8 ต๎น โรงเรียนมะคําวิทยา จังหวัด
นครราชสีมา เป็นเงิน 493,000 บาท 30. โครงการติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุดจํานวน 8 ต๎น โรงเรียนมัธยมบึงปรือ 
จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงิน 493,000 บาท 31. โครงการติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุดจํานวน 8 ต๎น โรงเรียนมัธยม
ประดูํวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงิน 493,000 บาท 32. โครงการติดตั้งโคมไฟสํองถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุดจํานวน 8 ต๎น 
โรงเรียนมัธยมหลวงพํอคูณ จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงิน 493,000 บาท 33. โครงการติดตั้ง
โคมไฟสํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด
จํานวน 8 ต๎น โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงิน 493,000 บาท 34. 
โครงการติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) พร๎อม
อุปกรณ์ครบชุดจํานวน 8 ต๎น โรงเรียนเมืองยางศึกษา จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงิน 493,000 
บาท 35. โครงการติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) 
พร๎อมอุปกรณ์ครบชุดจํานวน 8 ต๎น โรงเรียนลําพระเพลิงพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงิน 
493,000 บาท 36. โครงการติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light 
Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุดจํานวน 8 ต๎น โรงเรียนวังน้ําเขียวพิทยาคม จังหวัด
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นครราชสีมา เป็นเงิน 493,000 บาท 37. โครงการติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุดจํานวน 8 ต๎น โรงเรียนวังโปุงพิทยาคม 
จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงิน 493,000 บาท 38. โครงการติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุดจํานวน 8 ต๎น โรงเรียน      
วังไม๎แดงพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงิน 493,000 บาท 39. โครงการติดตั้งโคมไฟสํอง
ถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุดจํานวน 8 ต๎น 
โรงเรียนวังรางพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงิน 493,000 บาท 40. โครงการติดตั้งโคมไฟ
สํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุดจํานวน 8 
ต๎น โรงเรียนวังหมีพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงิน 493,000 บาท 41. โครงการติดตั้ง
โคมไฟสํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด
จํานวน 8 ต๎น โรงเรียนวัดประชานิมิตร จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงิน 493,000 บาท           
42. โครงการติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) พร๎อม
อุปกรณ์ครบชุดจํานวน 8 ต๎น โรงเรียนสองครพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงิน 493,000 
บาท 43. โครงการติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) 
พร๎อมอุปกรณ์ครบชุดจํานวน 8 ต๎น โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงิน 
493,000 บาท 44. โครงการติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light 
Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุดจํานวน 8 ต๎น โรงเรียนสาหรํายวิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา 
เป็นเงิน 493,000 บาท 45. โครงการติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street 
Light Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุดจํานวน 8 ต๎น โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา”  จังหวัด
นครราชสีมา เป็นเงิน 493,000 บาท 46. โครงการติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุดจํานวน 8 ต๎น โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร 
จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงิน 493,000 บาท 47. โครงการติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุดจํานวน 8 ต๎น โรงเรียนสีคิ้ว
หนองหญ๎าขาว จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงิน 493,000 บาท 48. โครงการติดตั้งโคมไฟสํองถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุดจํานวน 8 ต๎น 
โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงิน 493,000 บาท 49. โครงการติดตั้ง
โคมไฟสํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด
จํานวน 8 ต๎น โรงเรียนสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงิน 493,000 บาท 50. โครงการติดตั้ง
โคมไฟสํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด
จํานวน 8 ต๎น โรงเรียนหนองขามพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงิน 493,000 บาท      
51. โครงการติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) พร๎อม
อุปกรณ์ครบชุดจํานวน 8 ต๎น โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงิน 
493,000 บาท 52. โครงการติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light 
Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุดจํานวน 8 ต๎น โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา 
เป็นเงิน 493,000 บาท 53. โครงการติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street 
Light Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุดจํานวน 8 ต๎น โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม จังหวัด
นครราชสีมา เป็นเงิน 493,000 บาท 54. โครงการติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
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(LED Street Light Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุดจํานวน 8 ต๎น โรงเรียนหนองยางพิทยาคม 
จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงิน 493,000 บาท 55. โครงการติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุดจํานวน 8 ต๎น โรงเรียนหนอง
หว๎าพิทยาสรรค์ จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงิน 493,000 บาท 56. โครงการติดตั้งโคมไฟสํอง
ถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุดจํานวน 8 ต๎น 
โรงเรียนห๎วยลึกผดุงวิทยา จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงิน 493,000 บาท 57. โครงการติดตั้งโคม
ไฟสํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุดจํานวน  
8 ต๎น โรงเรียนหินดาดวิทยา จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงิน 493,000 บาท 58. โครงการติดตั้ง
โคมไฟสํองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด
จํานวน 8 ต๎น โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงิน  493,000 บาท              
59. โครงการปรับปรุงอาคารเรียน คสล.4 ชั้น12 ห๎องเรียน (ใต๎ถุนโลํง) สําหรับใช๎เป็นที่พัก
นักกีฬา โรงเรียนโตนดพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงิน 493,000 บาท 60. โครงการซํอม
สร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.01203) บ๎านหนองตะคอง-บ๎านหนองมํวง 
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงิน 22,000,000 บาท เพื่อเบิกจํายในปีงบประมาณ 
2563 รายละเอียดปรากฏตามบัญชีโครงการ (กง.2) ที่ได๎นําเสนอตํอสภาองค์การบริหารสํวน
จังหวัดนครราชสีมา ระเบียบวิธีปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการรับเงิน การเบิก
จํายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 
4) พ.ศ. 2561 ข๎อ 59 ในกรณีที่มีรายจํายหมวดคําครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง ยังมิได๎กํอหนี้
ผูกพัน แตํมีความจํา เป็นต๎องใช๎จํายเงินนั้นตํอไปอีก ให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นรายงานขอ
อนุมัติกันเงิน ตํอสภาท๎องถิ่นได๎อีกไมํเกินระยะเวลาหนึ่งปี จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ประธานสภาฯ เชิญสมาชิกฯ ที่มีความประสงค์จะอภิปรายครับ ไมํมีนะครับ ถ๎าไมํมีผมจะขอมติครับ  ขณะนี้องค์
ประชุม 30 เสียง  สมาชิกฯ ทํานใดอนุมัติให๎กันเงินกรณีมิได๎กํอหนี้ผูกพัน (โอนตั้งรายการใหมํ) 
ประจําปีงบประมาณ 2562 ตามที่ฝุายบริหารเสนอ ขอให๎ยกมือขึ้นครับ  อนุมัติ 27 เสียง  ทําน
ใดไมํอนุมัติครับ -ไมํมี- ทํานใดงดออกเสียง -งดออกเสียง 3 เสียง (ประธานสภาฯ รอง
ประธานสภาฯ 1 ทําน และเลขานุการสภาฯ) 

  มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (โอนตั้งรายการใหม่) ประจ าปีงบประมาณ 
2562 ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ด้วยมติอนุมัติ 27 เสียง  ไม่อนุมัติ -ไม่มี- งดออกเสียง 3 เสียง 
(ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 1 ท่าน และเลขานุการสภาฯ) 
 

ระเบียบวาระที่ 8 ญัตติ เรื่องขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (โอนตั้งรายการใหม่)ประจ าปีงบประมาณ 
2562 

ประธานสภาฯ ขอเชิญฝุายบริหารแถลงครับ 
นายวิสูตร  เจริญสันธิ์ เรียน ประธานสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวน

จังหวัดนครราชสีมา และผู๎ทรงเกียรติทุกทําน หลักการ เพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารสํวน
จังหวัดนครราชสีมาในการกันเงิน  กรณีมิได๎กํอหนี้ผูกพัน (โอนตั้งรายการใหมํ) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 เหตุผล ด๎วยองค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา ได๎รับอนุมัติจาก
สภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด สมัยสามัญ สมัยที่ 
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2 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 องค์การบริหารสํวนจังหวัด ได๎พิจารณาแล๎วเห็นวํา
โครงการดังกลําวมีความจําเป็น แตํด๎วยเหตุที่ระยะเวลาในการดําเนินการจัดหาทางวิธีพัสดุมี
ระยะเวลาไมํเพียงพอ ไมํสามารถดําเนินการกํอหนี้ผูกพันได๎ทัน อีกทั้งยังมีความจําเป็นที่จะต๎องใช๎
งบประมาณตํอไป  องค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา จึงเสนอญัตติกันเงินกรณีไมํกํอหนี้
ผูกพัน (กรณีโอนเงินงบประมาณ ตั้งจํายเป็นรายการใหมํ) ประจําปี 2562 ออกไปอีก 1 ปี ดังนี้  

 หมวดคํ าครุภัณฑ์  ที่ ดินและสิ่ งกํอสร๎าง  คําครุภัณฑ์  จํ านวน 17 โครงการ เป็น เงิน 
11,061,560.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.จัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ จํานวน 2 คัน ๆ ละ 
1,570,000 บาท เป็นเงิน 3,140,000 บาท 2.จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จํานวน 
8 คัน ๆ ละ 868,000 บาท เป็นเงิน 6,944,000 บาท 3.จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน(ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 34,800 บาท เป็น
เงิน 34,800 บาท 4. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ( Inverter) ขนาด 
24,000 บีทียู จํานวน 3 ตัว ๆ ละ 43,400 บาท เป็นเงิน 130,200 บาท 5.จัดซื้อพัดลมไอ
เย็น จํานวน 6 ตัว ๆ ละ 23,900 บาท เป็นเงิน 143,400 บาท 6.จัดซื้อเก๎าอี้บุนวม ทรงราชา 
ขาคาดเอ จํานวน 50 ตัว ๆ ละ 1,250 บาท เป็นเงิน 62,500 บาท 7.จัดซื้อโต๏ะประชุม 
จํานวน 4 ตัว ๆ ละ 8,000 บาท เป็นเงิน 32,000 บาท 8.จัดซื้อโต๏ะประชุม จํานวน 2 ตัว ๆ 
ละ 5,600 บาท เป็นเงิน 11,200 บาท 9.จัดซื้อโต๏ะประชุมเข๎ามุม จํานวน 4 ตัว ๆ ละ 5,120 
บาท เป็นเงิน 20,480 บาท 10.จัดซื้อเก๎าอี้พักคอย แบบ 4 ที่นั่ ง ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม ขนาด 
23801x680x800 มม. จํานวน 4 ชุด ๆ ละ 9,000 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท 11.จัดซื้อ
พัดลมอุตสาหกรรม ชนิดตั้งพื้น ขนาด 20 นิ้ว จํานวน 10 เครื่อง ๆ ละ 2,598 บาท เป็นเงิน 
25,980 บาท 12.จัดซื้อระบบเครื่องเสียง จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 300,500 บาท เป็ นเงิน 
300,500 บาท 13.จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI 
Lumens จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 70,200 บาท เป็นเงิน 70,200 บาท 14.จัดซื้อจอรับภาพ 
ชนิดมอเตอร์ไฟฟูา ขนาดเส๎นทแยงมุม 100 นิ้ว จํานวน 1 จอ ๆ ละ 13,000 บาท เป็นเงิน 
13,000 บาท 15.จัดซื้อโทรทัศน์ LCD Smart TV ขนาด 65 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 
45,900 บาท 16.จัดซื้อชุดกล๎องประชุม จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 29,400 บาท เป็นเงิน 29,400 
บาท 17.จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๏ตบุ๏ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 
บาท เป็นเงิน 22,000 บาท ปรากฏตามรายงานการขออนุมัติกันเงินกรณีมิได๎กํอหนี้ผูกพัน (โอน
ตั้งรายการใหมํ) ที่ได๎เสนอมาพร๎อมนี้ ระเบียบวิธีปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
การรับเงิน การเบิกจํายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561  ข๎อ 59 ในกรณีที่มีรายจํายหมวดคําครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งกํอสร๎าง ยังมิได๎กํอหนี้ผูกพันแตํมีความจําเป็นต๎องใช๎จํายเงินนั้นตํอไปอีก ให๎องค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตํอสภาท๎องถิ่นไได๎อีกไมํเกินระยะเวลาหนึ่งปี จึงเรียนมาเพื่อ
โปรดพิจารณา  

ประธานสภาฯ เชิญสมาชิกฯ ที่มีความประสงค์จะอภิปรายครับ ไมํมีนะครับ ถ๎าไมํมีผมจะขอมติครับ  ขณะนี้องค์
ประชุม 30 เสียง  สมาชิกฯ ทํานใดอนุมัติให๎กันเงินกรณีมิได๎กํอหนี้ผูกพัน (โอนตั้งรายการใหมํ) 
ประจําปีงบประมาณ 2562 ตามที่ฝุายบริหารเสนอ ขอให๎ยกมือข้ึนครับ อนุมัติ 27 เสียง ทํานใด
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ไมํอนุมัติครับ -ไมํมี- ทํานใดงดออกเสียง -งดออกเสียง 3 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 
1 ทําน และเลขานุการสภาฯ) 

  มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (โอนตั้งรายการใหม่) ประจ าปีงบประมาณ 
2562 ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ด้วยมติอนุมัติ 27 เสียง  ไม่อนุมัติ -ไม่มี- งดออกเสียง 3 เสียง 
(ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 1 ท่าน และเลขานุการสภาฯ) 

 
ระเบียบวาระที่ 9  เรื่องอื่น ๆ 
 9.1 แจ้งปัญหาความเดือดร้อน/งานกิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นของราษฎรในพื้นที่  
 ประธานสภาฯ เชิญทํานโกวิทย์ครับ 
นายโกวิทย์  เลาวัณย์ศิริ กราบเรียนทํานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทํานสมาชิกฯ ผู๎ทรงเกียรติครับ กระผมนายโกวิทย์     

เลาวัณย์ศิริ  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา เขตอําเภอบ๎านเหลื่อม  ขอ
อนุญาติฝากไปถึงทํานผู๎บริหารเมื่องบประมาณ 2563 เราผํานสภาฯ แล๎ว ภายในอาทิตย์หน๎ า
ทํานคงจะต๎องมาตรวจในรายละเอียดทั้งหมด คาดวําวันที่ 5 นําจะถึงจังหวัด จังหวัดต๎องใช๎เวลา
อีก 15 วัน ก็ไมํนําจะเกินวันที่ 20 คงจะวันสุดท๎าย วันที่ 20 คงจะกลับมาที่เรา งบประมาณปี 
2563 นั้น ไมํเกินดุล ทํานสบายใจได๎วําทุกโครงการมีงบประมาณ มีเงินที่สามารถดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ๎างได๎ สิ่งที่อยากจะขอทํานประธานฯ ผํานไปถึงฝุายบริหารคือ หลังจากได๎รับ
งบประมาณที่ผู๎วําราชการจังหวัดอนุมัติฝากเลยวําในเรื่องโครงสร๎างพื้นฐานทํานสามารถประกาศ
หาผู๎รับจ๎างได๎เลย เพราะในหมวดสุดท๎ายของการประกาศ เมื่อมีงบประมาณก็จะเรียกมาทํา
สัญญา มันจะได๎รวดเร็วขึ้น ไมํใชํรอเงินกํอนแล๎วคํอยเริ่มทําสัญญาหรือเริ่มที่จะประกาศหา    
ผู๎รับจ๎างก็จะช๎าไป หลังจากที่ได๎ข๎อบัญญัติฯ จากผู๎วําราชการจังหวัดแล๎วนําจะประกาศจัดซื้อ     
จัดจ๎างหาผู๎รับจ๎างได๎เลย ไมํวําโครงการ 500,000 หรือเกิน 500,000 เชื่อวําสามารถ
ดําเนินการได๎ แตํขมวดท๎ายไว๎นิดหนึ่งวําเมื่อมีงบประมาณเข๎ามาแล๎วเราจะเรียกมาทําสัญญาตรง
นั้นจะทําให๎การจัดซื้อจัดจ๎างของเราได๎เร็วขึ้น จะไมํได๎มาค๎างขอกันเงินอยํางที่พวกเราได๎เห็นกันนี้ 
ตั้งแตํ 61 62 กันแล๎วก็เกือบพันโครงการ ปี 63 นําจะดีขึ้น ถ๎าดําเนินการอยํางที่นํา เรียนครับ 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญทํานสมพร   
นายสมพร  จินตนามณีรัตน์ กราบเรียนทํานประธานสภาฯ ที่เคารพ คณะฝุายบริหาร เพื่อนสมาชิกฯ ผู๎ทรงเกียรติ กระผม    

สมพร  จินตนามณีรัตน์  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอโนนสูง     
เขต 2 กํอนอื่นต๎องใช๎คําวํากลําวขอบพระคุณและดีใจผํานทํานประธานฯ ไปยังคณะผู๎บริหารและ
เจ๎าหน๎าที่ที่ได๎ทําหนังสือฉบับสีเขียวเลํมนี้ขึ้นมาตอบกระทู๎ถามในครั้งที่แล๎ว อันนี้ถือวําเป็นตํารา 
วันนี้เรามาเป็น สจ. 7 ปีกวําใน 1 สมัย จะ 8 ปีแล๎ว ถ๎ามีโอกาสอาจจะได๎จัดทํางบประมาณ      
ปี 64 อีกก็ได๎ ตรงนี้จะเห็นได๎วําใน 32 อําเภอ มีอําเภอเดียวที่ไมํมีถนนของ อบจ.เพราะใน
รายละเอียดตรงนี้มันมีทั้งรหัสสายทาง มีทั้งสถานที่ชื่อทาง มีทั้งอําเภอ แบํงออกมาทั้งความยาว
เทําไร และชนิดผิวทางอยํางไร อันนี้จะเป็นตําราเพื่อนสมาชิกฯ จะได๎ไมํต๎องมาถาม มาเถียงกันอีก
วําตรงนี้เป็นทาง อบจ.หรือไมํ ตรงนี้เป็นประโยชน์อยํางยิ่ง ก็ต๎องกราบขอบพระคุณฝุายบริหาร 
อีกเรื่องหนึ่งในการประชุมครั้งที่แล๎วผมก็เพิ่งมาทราบ ที่ผมได๎อภิปรายเป็นรายงานการประชุมที่
เราบันทึกมาวํากระผมเองโดนโลกโชเชียลมองวําคล๎ายกับวําฝุายบริหารให๎งบประมาณน๎อยในการ



 

๔๔ 

ที่จะดูแลถนนหนทาง ไมํเอาใจใสํในเรื่องของถนนหนทาง ตรงนี้ผมต๎องกราบเรียนทํานประธานฯ 
ผํานไปยังเพื่อนสมาชิกฯ และสื่อมวลชนด๎วยวําจริง ๆ แล๎วผมผิดพลาดเอง วันนั้นผมได๎อภิปราย
ในเรื่องของการทําถนนในปี 63 155 ล๎าน และในคําชี้แจงทํานนายกฯ ก็ได๎ชี้แจงแล๎ววําให๎
เจ๎าหน๎าที่ได๎สํงตัวเลขมาให๎ผมวําจริง ๆ แล๎วตัวเลขที่อยูํในโครงสร๎างพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องถนน
โดยตรงเกือบ 500 ล๎าน คือ 489 ล๎าน อาจจะมีการเข๎าใจผิดและเอาไปลงในโลกโซเชียลซึ่งจะ
กํอให๎เกิดผลเสียหายตํอองค์กรและคณะฝุายบริหารด๎วย กระผมก็ต๎องกราบขออภัยในเรื่องที่ได๎
อภิปรายไว๎วํา 155 ล๎าน ขอแก๎ตัวเลขตรงนี้วําตัวเลขจริง ๆ คือประมาณ 489 ล๎าน ไมํรวม
รายละเอียดที่นอกเหนือเอาไปเพิ่ม ผมวํากวํา 500 ล๎านแนํนอนครับ ขอบพระคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญสมาชิกฯ ที่มีความประสงค์จะอภิปรายครับ เชิญทํานพงศ์พันธุ์ครับ 
นายพงศ์พันธุ์  พันธุ์ศรีนคร กราบเรียนทํานประธานสภาฯ ที่เคารพ  ทํานผู๎บริหาร ทํานสมาชิกฯ ผู๎ทรงเกียรติ กระผมนาย

พงศ์พันธุ์  พันธุ์ศรีนคร  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอพิมาย เขต 2 
ต๎องขอบคุณทางทํานผู๎บริหารที่จะนําเรือกําจัดผักตบชวาไปให๎เป็นลําดับ 2 อีกเรื่องหนึ่งอําเภอ   
พิมาย ถือวําเป็นเมืองทํองเที่ยว มีซุ๎มประตูทางเข๎าอําเภอพิมายเพื่อบํงบอกไมํวําจะเป็น
นักทํองเที่ยวชาวตํางชาติ หรือชาวไทย ก็ได๎มาเที่ยว วันนี้ซุ๎มประตูเสียหายติดชื่อองค์การบริหาร
สํวนจังหวัด ก็อยากจะให๎ทางองค์การบริหารสํวนจังหวัดได๎ไปชํวยซํอมแซมให๎ด๎วย เพราะวันที่ 20 
ตุลาคม 2562 เป็นวันที่สมเด็จพระเทพฯ ทํานจะเสด็จมาอําเภอพิมาย ก็อยากจะให๎ผู๎บริหารชํวย
ไปเรํงซํอมแซมให๎ด๎วยครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญทํานศุภชัยครับ 
นายศุภชัย  ไพบูลย์วงค์ เรียนทํานประธานสภาฯ ที่เคารพ คณะผู๎บริหาร เพื่อนสมาชิกฯ ผู๎ทรงเกียรติ  กระผมนายศุภชัย 

ไพบูลย์วงค์  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา เขตอําเภอหนองบุญมาก ต๎องขอ
แสดงความขอบคุณองค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา คณะผู๎บริหารโดยเฉพาะทํานนายกฯ 
ที่แก๎ปัญหาอยํางรวดเร็วและฉับไว ในการที่ทําถนนสัญจรให๎พี่น๎องประชาชนที่มีขําวออกโลก
โซเชียลไป ซึ่งถนนเส๎นนั้น 22202 ซับตะคร๎อ-หอทํานบ ซึ่งมีการร๎องเรียนผํานโลกโซเชียลมา
เยอะมาก ขณะนี้ได๎ดําเนินการแก๎ไขใน 2 ชํวง ที่ได๎รับการร๎องเรียนจากพี่น๎องประชาชน ตรงนี้     
พี่น๎องประชาชนในเขตซับตะคร๎อ-หอทํานบ ฝากขอบคุณผมในฐานะตัวแทนสมาชิกฯ ชาวอําเภอ
หนองบุญมาก ขอขอบคุณคณะผู๎บริหารเป็นอยํางยิ่งครับที่แก๎ปัญหาอยํางรวดเร็วและฉับไว 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ หลายๆ ทํานก็อยากจะชื่นชม ถนนของ อบจ.ไมํเคยมีมากํอน อยํางเกํงก็ไมํเกิน 2,000,000 บาท 
ผมก็เป็นมา 5 สมัยแล๎ว เพิ่งจะเห็นเมื่อ 2 ปีนี้แหละครับ ต๎องขอบคุณฝุายบริหารที่ทํานเป็นผู๎หนึ่ง
ที่มีความรู๎ พอเรามีความเข๎าใจกันทุกอยํางก็จะรํวมกันไป โดยเฉพาะรัฐบาลชุดนี้ทํานประยุทธ 
นายกรัฐมนตรี เราก็อยากจะฝากทํานสมาชิกฯ เรามีโอกาสเราก็มาปรึกษาทํานฝุายบริหารคือทําน
นายกฯ เรา วําเราจะรํวมกันเอางบประมาณที่เราไมํเพียงพอที่จะไปตํอเติมกํอสร๎า งให๎กับพี่น๎อง
ประชาชน เราก็มาทําโครงการของบสํวนกลางขึ้นไป ไมํอยากให๎มีฝุายใดฝุายหนึ่ง ไมํใชํวําคน
ใกล๎ชิดได๎คนเดียว  ทั้งหมดไมํได๎ ผมเองอยากจะให๎ทุกคนนั้นพยายามทําโครงการขึ้นมาและมา
ให๎กับทํานนายกฯ และทํานนายกฯ ก็จะไปสํง โดยเฉพาะกรมท๎องถิ่น ซึ่งเป็นหน๎าที่หนึ่ งที่ต๎องรับ
ชํวงจากที่เราเสนอโครงการข้ึนไป เพราะของเรานั้นเฉพาะถนนงบประมาณของเราผมวํา 2,000 ล๎าน 
ก็ยังไมํพอทําเลย เป็นหน๎าที่หนึ่งที่เราต๎องเรํงทําครับ ปัญหาที่ 2 คือ ปัญหาภัยแล๎งให๎มีการแก๎ไข  




