
 
  

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 1/2562 

วันจันทร์ที่ 28  ตุลาคม  2562 เวลา 14.00 น.  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

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

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

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

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1.  นางบุญสิตา  ขันธะวินะหุ  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 2.  นางสาววิมลศรี  สกุลณมรรคา  ผู้อํานวยการสํานักการคลัง 
 3.  นายธีระชยั  เทพนอก   ผู้อํานวยการสํานักการช่าง  
 4  นายตวงสิทธิ ์  อภิชัยบุคคล  หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจงัหวัด 

5. นายจิรยุทธ  อาสาเสน  ผู้อํานวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
6. นางรังสิยา  นุทกิจ   ผู้อํานวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 7. นายชัยเกียรต ิ  เกษรบัวทอง  ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
 8. นายเจษปฐมพงศ ์ ธนเดชาพทิักษ ์  รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองสาธารณสุข 

9. ว่าที่ ร.อ.อนุวัฒน ์ หวลจิต   (แทน) ผู้อาํนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
10. นางอุไรวรรณ  ภัทรปิติพล  ผู้อํานวยการส่วนบริหารงานคลงั 
11. นายนิธโิรจน ์  บุญญาวฒันานนัท ์ ผู้อํานวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง 
12. นางกฤติมา  ไชยวงค ์   นักบริหารงานการคลัง 
13. นางนิภา  แขนรัมย์   หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและการพัฒนา 
14. นางสาวใจดาว จันทร์ทัน   หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 
15. นางวินญา  ศรีอุทธา   หัวหน้าฝ่ายประชุมสภา 
16. นายสันต ิ  ทองแสง   รักษาการ หัวหน้าฝ่ายออกแบบ 
17. นางวิชชุดา    อินทรมานวงศ ์  พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ 
18. นางดาราวรรณ โฆษิตอัมพรวัฒน ์  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
19. น.ส.พิฐชญาณ ์ รุจิรัตน์ธนชัย  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
20. นางสุวรรณ ี  อนันธศิร ิ  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
21. นายศุภรัตน ์  คอนงูเหลือม  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
22. นางสาววีรวรรณ กลิ้งทะเล  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
23. น.ส.กนกรัตน ์ ดําเดช   นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
24. นางสุพรรณ ี  ครุฑธะกะ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
25. นายภูริชช ์  พัจนสนุทร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 26. นางมาลิน  จันทร์ศรีนวล  เจ้าพนักงานธุรการชาํนาญการ 
 27. นางรุ่งทิพย ์  จําปีเพ็ชร ์  เจ้าพนักงานธุรการชาํนาญงาน 
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 28. นายบรรลือ  แพงพงศ ์  เจ้าพนักงานธุรการชาํนาญการ 
 29. นางสาวเสาวภา สังข์แก้ว   เจ้าพนักงานธุรการชาํนาญงาน 
 30. น.ส.อังศุมาริน พรหมพันธ์ใจ  ผู้ช่วยนักวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยว 
 31. นางสาวกชพร สมลือชาชัย  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 

32. นางสาวอรอุมา ศรีทานนท ์  พนักงานจ้างทั่วไป 
33. นายรัฐชัย  อรชร   เนชั่น  
34. นายศุภชัย  อรชร   เนชั่น 
35. นายเกียรติศักดิ์ ปีกกลาง   Amarintv 
36. นายไพฑูรย์  ดาบพิมาย  ผู้สื่อข่าว T.News 
37. นายมานะ  แย้มจะบก  M.NEW 
38. นายสันต ิ  วงษาเกษ  ข่าวเด็ด 
39. นางกัญญาภัค นาสาทร   ผสข.นสพ.โคราชคนอีสาน 
40. นางสมพร  นามวงษา  ผสข.นสพ.โคราชคนอีสาน 
41. นายยงยุทธ  ภักดีธรรมคุณ  KCTV 
42. นายรณกฤต  ตาถา   KCTV 
43. นางศราวรณ ์ อชิโนปญุวัฒน ์  โคราชข่าวเด็ด 
44. นางอัชราภรณ ์ พหลเวช   โคราชไฮคลาส 
45. นางขวัญชนก  สุขคดี   โคราชไฮคลาสออนไลน ์
46. นายอนุสรณ ์  อชิโนปญุวัฒน ์  New 18 TV 
47. นางกัญศลักษณ ์ รุ่งสุขประเสริฐ  อมรินทร์/ 
48. นางกิติวจ ี  จารุจิตร   บรรณาธิการบริหาร นสพ.อิสานวาไรตี้ 
 

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 
นางสาวจฑุาสัณห ์ - เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวัดจุดเทียน ธปู บชูาพระรัตนตรัยและนําสมาชิก 
เลขานุการสภาฯ   สวดมนต ์
 - เชิญประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดข้ึนทําหน้าที่       
 - อ่านประกาศสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เร่ืองเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ 

สมัยที่ 2 คร้ังที่ 1/2562  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  มีความจําเปน็ให้สภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  พิจารณาเก่ียวกับงานในหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา  ดังนั้น เพื่อประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  อาศัย
อํานาจตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 4) 
พ.ศ.2552 มาตรา 25 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 ข้อ 36 (1) ประธานสภาองค์การบริหารสว่นจังหวดันครราชสีมา จงึเรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สมยัวิสามัญ สมัยที ่2 ประจําปี พ.ศ.2562 มีกําหนด 7 วัน ตั้งแต่วัน
จันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 ถึงวันอาทิตยท์ี่ 3 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมสภาองคก์าร
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (สํานักการชา่ง) ต.มะเริง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ประกาศ ณ 
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วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2562 นายชุณห์  ศิริชัยคีรีโกศล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา  

ประธานสภาฯ เรียนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการกอง ตลอดจน
ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้มีเกียรติทุกท่านการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 เป็นวันสําคัญวันหนึ่งของผู้มี
เกียรติทุกท่านจะได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ผมหวังว่าการประชุมฯ ครั้งนี้จะดําเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านทั้งหลายจะได้แสดงความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่น บัดนี้ได้เวลาอัน
สมควรแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาฯ แห่งนี้เพื่อดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 1     เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทีป่ระชมุทราบ 
เรื่องที่ 1 อบจ.นครราชสีมา ได้ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แก้ไข 

คร้ังที่ 6  
ประธานสภาฯ ด้วย อบจ.นครราชสีมา ได้ประกาศใช้แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

แก้ไข คร้ังที่ 6 ได้วางไว้บนโต๊ะทุกท่านเรียบร้อยแล้วจึงแจ้งให้ที่ประชุมแห่งนี้เพื่อทราบครับ 
ที่ประชุม - ทราบ – 
 
เรื่องที่ 2 อบจ.นครราชสีมา ได้ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 4  
ประธานสภาฯ ด้วย อบจ.นครราชสีมา ได้ประกาศใช้แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

เพิ่มเติม คร้ังที่ 4 ได้วางไว้บนโต๊ะทุกท่านเรียบร้อยแล้วจึงแจ้งให้ที่ประชุมแห่งนี้เพื่อทราบครับ 
ที่ประชุม - ทราบ – 
 
เรื่องที่ 3 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการขออนุญาตลาของผู้บริหาร

ท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
ประธานสภาฯ เชิญท่านเลขาฯ ครับ 
น.ส.จุฑาสัณห์ เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ้างถึงหนังสือจังหวัดนครราชสีมา  

ที่ นม  0023.1/16966 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2560 สิ่งที่ส่งมาด้วย สําเนาหนังสือจังหวัด
นครราชสีมา ที่   นม 0023.1/ว 4377  ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ตามที่จังหวัด
นครราชสีมาได้ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการขออนุญาตลา
ของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยให้ถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติโดยเคร่งครัดนั้น  เนื่องจากในปัจจุบันมีผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และ
สมาชิกสภาท้องถิ่น ได้เสนอเรื่องการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการขออนุญาตลาโดยส่ง
หนังสือถึงจังหวัดนครราชสีมาล่าช้า ทําให้ไม่สามารถเสนอหนังสือถึงผู้มีอํานาจอนุมัติหรือ
อนุญาตได้ทัน หรือบางแห่งส่งหนังสือถึงจังหวัดภายหลังจากที่ได้เดินทางไปราชการหรือกําหนด
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วันลาแล้ว  ทําให้ไม่สามารถอนุมัติหรืออนุญาตแล้วแต่กรณีได้ เพื่อให้การขออนุมัติเดินทางไป
ราชการและการขออนุญาตลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง จึงขอซักซ้อมแนวทางปฏิบัติให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติโดยเคร่งครัดดังนี้ 1.การขออนุญาตเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ของผู้บริหารท้องถิ่น และประธานสภาท้องถิ่น ให้เสนอหนังสือถึงจังหวัดนครราชสีมาไม่น้อยกว่า 
30 วัน ก่อนเดินทางไปราชการต่างประเทศ 2.การขออนุญาตเดินทางไปราชการภายในประเทศ
ของผู้บริหารท้องถิ่น และประธานสภาท้องถิ่น ให้เสนอหนังสือถึงจังหวัดนครราชสีมาไม่น้อยกว่า 
10 วัน ก่อนเดินทางไปราชการ  3.การขออนุญาตลาไปต่างประเทศของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วย
ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้เสนอหนังสือถึงจังหวัดนครราชสีมา ไม่น้อยกว่า 10 
วัน ก่อนถึงกําหนดวันลา 4.การขออนุญาตลาทุกประเภทของผู้บริหารท้องถิ่น และประธานสภา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนคร ให้เสนอหนังสือถึงจังหวัดนครราชสีมา 
ไม่น้อยกว่า 10 วัน ก่อนถึงกําหนดวันลา  5.การส่งหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการและการ
ขออนุญาตลาที่ไม่เป็นไปตามข้อ 1 – 4 ให้ชี้แจงเหตุผลความจําเป็นแห่งความล่าช้าดังกล่าวด้วย 
หากไม่ชี้แจงหรือชี้แจงเหตุผลไม่สมควร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาจะไม่รับไว้พิจารณา จึง
เรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ
โดยเคร่งครัดต่อไป ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์  สุวรรณฉวี  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา  

ประธานสภาฯ เชิญท่านโกวิทย์ครับ 
นายโกวิทย์  เลาวัณย์ศิริ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติครับ  กระผมโกวิทย์  เลาวัณย์ศิริ  

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอําเภอบ้านเหลื่อม ในระเบียบวาระที่ 1 
เรื่องที่ 3 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการขออนุญาตลาของ
ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วย  สมาชิกสภาท้องถิ่น ผมเข้าใจว่านั่นเคงเป็นจังหวัดขอความร่วมมือ  แต่
ในกฎหมายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยเฉพาะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ท่านลองไปอ่านระเบียบกฎหมายว่าการลาของสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นต้องยื่นต่อท่าน
ประธานสภาฯ ท่านประธานสภาฯ จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตอยู่ที่ดุลยพินิจของท่าน
ประธานสภาฯ และแจ้งจังหวัดเพื่อทราบ ท่านลองอ่านระเบียบกฎหมายตรงนั้นด้วย แต่ผม
เข้าใจว่าจังหวัดซักซ้อม เพราะจริง ๆ อํานาจของทางจังหวัดก็คือเพื่อทราบ ในตําแหน่งของ
สมาชิกฯ แต่ในตําแหน่งของประธานสภาฯ นั้นก็ต้องถึงจังหวัดกับท่านผู้บริหาร อยากจะเรียน
ถามว่าผิดไหม สมาชิกฯ ถ้าเราลากับท่านประธานฯ ท่านประธานฯ อนุญาตแล้วเราก็ส่งหนังสือ
ไปจังหวัด จังหวัดมีหน้าที่รับทราบแค่นั้น นี่คือกฎหมายที่ปฏิบัติมาแต่ไหนแต่ไร แต่นี่ผมเข้าใจว่า
เป็นการขอความร่วมมือแต่ว่ามันจะผิดไหม ถ้าไม่ 10 วัน บางทีไปต่างประเทศมันจําเป็น มัน
ด่วน ถามประธานฯ รวมไปถึงท่านสมาชิกฯ ด้วย ว่ามันมีความผิดตรงไหน สําหรับสมาชิกฯ ที่ว่า
ต้อง 10 วัน แต่จริง ๆ แล้วไม่น่าใช่ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เรียนท่านโกวิทย์ ครับ  ดีครับช่วยกันตรวจสอบเรื่องการอนุญาต บางทีเราผิดพลาดไปแล้ว
อาจจะมีผลเสียหายได้ ขอบคุณครับ  ทางสภาฯ จะได้หาข้อปรึกษา ข้อเท็จจริงให้มากกว่านี้  

ที่ประชุม - ทราบ – 
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เรื่องที่ 4 ขอเชิญร่วมพิธีและท าบุญทอดกฐินองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ประธานสภาฯ เป็นงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดของเราเอง คือ ขอเชิญร่วมพิธีทําบุญทอดกฐินองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งทุกปีเราก็จะมีกําหนดการทอดกฐินแต่ละอําเภอ ด้วย อบจ.
นครราชสีมาได้กําหนดจัดงานทําบุญทอดกฐินองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเพื่อนําไป
ถวายพระสงฆ์จําพรรษาต้นไตรมาสในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.39 น. 
ทอดถวาย ณ วัดโพธิ์ทองเจริญ ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา  จึงขอเรียนเชิญ
สมาชิกฯ ทุกท่านร่วมทําบุญกฐินตามกําลังศรัทธา ซองกฐินได้วางไว้ที่โต๊ะทุกท่าน ท่านใด
ประสงค์ขอรับใบอนุโมทนาบัตรกรุณากรอกรายละเอียดและส่งให้เจ้าหน้าที่กองกิจการสภาได้
เลยครับ จึงแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้เพื่อทราบครับ  

ที่ประชุม - ทราบ – 
 
เรื่องที่ 5 การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 ประจ าปี

การศึกษา 2562 รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “สาธรเกมส์” วันที่ 30 
ตุลาคม 2562 ณ อาคารชาติชายฮอลล์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 
2550  

ประธานสภาฯ เวลา 08.00 น. คณะผู้บริหาร ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแขกผู้มีเกียรติ นักกีฬา   
ผู้ฝึกสอนนักกีฬา เจ้าหน้าที่พร้อมกัน ณ อาคารชาติชายฮอลล์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เวลา 09.00 น. ประธานในพิธีเดินทางมาถึง เวลา 10.00 น. พิธี
ปิดการแข่งขัน ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้ไปร่วมพิธีปิดโดยพร้อมเพรียงกัน ถือว่าเราเป็น
เจ้าภาพในคร้ังนี้เป็นคร้ังที่ยิ่งใหญ่  

ที่ประชุม - ทราบ – 
 
เรื่องที่ 6 ก าหนดการบ าเพ็ญกุศลศพคุณแม่พรรณ  มิ่งขวัญ มารดานายอุทัย  มิ่งขวัญ  อดีตรองนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ประธานสภาฯ กําหนดการบําเพ็ญกุศลศพคุณแม่พรรณ  มิ่งขวัญ มารดานายอุทัย  มิ่งขวัญ  อดีตรองนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ณ วัดบ้านคําเกิด ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร สวด
อภิธรรมศพวันที่ 26 – 29 ตุลาคม 2562 เวลา 19.00 น.  ฌาปนกิจศพวันที่ 30 ตุลาคม 
2562 เวลา 15.00 น. ณ วัดบ้านคําเกิด ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร ขอแสดงความเสียใจกับ
ท่านอุทัย  มิ่งขวัญ อดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

ที่ประชุม - ทราบ – 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

- สมัยสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 4/2562  วันที่ 26 กันยายน 2562 
ประธานสภาฯ เป็นวาระการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4/2562 ขอเชิญ

สมาชิกที่มีความประสงค์จะแก้ไขครับ มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขไหมครับ ไม่มีนะครับ ผมจะขอ
มติที่ประชุมนะครับ ขณะนี้องค์ประชุมครบ 31 เสียง สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 
26 กันยายน 2562 ขอยกมือขึ้นครับ รับรอง 27 เสียง สมาชิกท่านใด ไม่รับรอง –ไม่มี- 
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สมาชิกท่านใดงดออกเสียง งดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภาฯ, รองประธานสภา 2 ท่าน, และ
เลขานุการสภาฯ) 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4/2562 เมื่อ
วันที่ 26 กันยายน 2562 ด้วยมติรับรอง 27 เสียง ไม่รับรอง –ไม่มี- งดออกเสียง 4 เสียง 
(ประธานสภาฯ, รองประธานสภา 2 ท่าน, และเลขานุการสภาฯ) 

 
ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติ  เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562 (กันเงินมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) 
ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลงครับ 
นายวสิูตร  เจริญสันธิ ์ เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน     
รองนายก อบจ.นม.  จังหวัดนครราชสีมา และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หลักการ เพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหาร  

ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (กันเงินมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เหตุผล ด้วยได้รับคําร้องจาก สํานักการ
ช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ว่ามีความจําเป็นต้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กันเงินมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) โครงการซ่อม
สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม. 23101) บ้านศูนย์กลาง - บ้านโนนสําราญ 
อําเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา (ข้อบัญญัติฯ ปี 2562 หน้า 612 ข้อ 29)  
งบประมาณ  2,000,000  บาท (สองล้านบาทถ้วน) แก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื่องจากมีรายละเอียดที่
จะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้สามารถดําเนินการตามสภาพพื้นที่ในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ข้อความเดิม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 585 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,510 เมตร พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบและ
รายละเอียด ที่ อบจ.นม.กําหนด  เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 
2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 
2561  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
หน้า 63 ลําดับที่ 174  ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง ข้อความใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 6.00 เมตร  ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร  
ยาว 585 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 4,680 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด  ส่วนรายละเอียดอื่นเป็นไปตามเดิม ระเบียบวิธีปฏิบัติ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541 แก้ไข
เพิม่เติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29  
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทํา
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น ข้อ 32  ภายใต้บังคับข้อ 39 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไข
เปลี่ยนแปลง  คําชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย  เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มี
อํานาจแล้ว ให้ประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพื่อทราบ ภายในสิบห้าวัน จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา     

 ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านสมาชิกฯ ที่มีความประสงค์จะอภิปรายครับ ไม่มีนะครับ  ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชมุ
นะครับ  ขณะนี้องค์ประชุม 31 เสียง  สมาชิกสภาฯ ท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (กันเงินมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) ตามที่ฝ่าย
บริหารเสนอ  ขอให้ยกมือครับ  อนุมัติ 27 เสียง  ท่านใดไม่อนุมัติ  ไม่อนุมัติ -ไม่มี-  ท่านใด      



 

๘ 

งดออกเสียง งดออกเสียง 4 เสียง งดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภาฯ, รองประธานสภา 2 ท่าน, 
และเลขานุการสภาฯ) 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 (กันเงินมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ด้วยมติอนุมัติ 27 เสียง        
ไม่อนุมัติ -ไม่มี- งดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภาฯ, รองประธานสภา 2 ท่าน, และ
เลขานุการสภาฯ) 

 
ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 
ประธานสภาฯ  เชิญฝ่ายบริหารแถลง 
นายประดิษฐ์  กิ่งโก้ เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน     

จังหวัดนครราชสีมา ทุกท่าน หลักการ  เพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด                              
นครราชสีมาในการจ่ายขาดเงินสะสม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เหตุผล 1.ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท.
0808.2/ว 5164 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 แจ้งแนวทางปฏิบัติให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทราบ กรณียกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน และสนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ โดยอาศัยอํานาจตามความในข้อ 89/1 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ยกเว้นให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถนําเงินสะสมไปใช้จ่ายในแนวทางที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ 5 
ด้าน คือ 1.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.2 ด้านการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน 1.3 ด้าน
เศรษฐกิจ และสังคม 1.4 ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว 1.5 ด้านการศึกษา  2.ข้อมูลเงินสะสม
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 2.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีเงิน
สะสมที่นําไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 หลังตรวจสอบยอดเงิน และหักเงินสะสมที่ต้อง
ส่งฝาก กสอ.แล้ว จํานวน 1,317,654,570.-บาท (หนึ่งพันสามร้อยสิบเจ็ดล้านหกแสนห้า
หม่ืนสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)  2.2 สํารองจ่ายเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ดําเนินการ 
หรืออยู่ระหว่างดําเนินการ และยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 231,799,000 บาท (สองร้อยสาม
เอ็ดล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  2.3 สํารองจ่ายบุคลากรตามความจําเป็น (ไม่น้อย
กว่า 6 เดือน) จํานวน 600,000,000 บาท (หกร้อยล้านบาทถ้วน)  2.4 สํารองกรณีสาธารณ
ภัย ไม่เกิน 10% ของงบประมาณรายจ่ายประจําปี จํานวน 160,000,000 บาท (หนึ่งร้อยหก
สิบล้านบาทถ้วน) 2.5 คงเหลือเงินสะสมที่สามารถนําไปใช้จ่ายได้ จํานวน 325,855,570 
บาท (สามร้อยยี่สิบห้าล้านแปดแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)   3.องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้เสนอโครงการตามแนวนโยบายแห่งรัฐ จากเงินสะสมขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จํานวน 250,902,500 
บาท (สองร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) แยกเป็น 2.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
จํานวน 111 โครงการ เป็นเงิน 184,273,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบสี่ล้านสองแสนเจ็ด
หม่ืนสามพันบาทถ้วน) 2.2 ด้านการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน จํานวน 12 โครงการ เป็นเงิน 
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21,381,500 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านสามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 3.3 ด้าน
เศรษฐกิจและสังคม -ไม่มี-  3.4 ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว จํานวน 2 โครงการ เป็นเงิน 
25,300,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านสามแสนบาทถ้วน) 3.5 ด้านการศึกษา จํานวน 1 โครงการ 
เป็นเงิน 19,948,000 บาท (สิบเก้าล้านเก้าแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 1. โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหาร 4 ชั้น จํานวน 1 หลัง สําหรับโรงเรียนสีคิ้วสวัสดิ์ผดุง
วิทยา จํานวนเงิน 19,948,000 บาท 2.โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพภายใต้โครงการจิตอาสาเพื่อ
การพัฒนาลําน้ํากับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน 
จังหวัดนครราชสีมา จํานวนเงิน 140,000 บาท 3.โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน จํานวนเงิน 
1,045,500 บาท 4.โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในพื้นที่อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
จํานวนเงิน 600,000 บาท 5.โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้ประชาชนในพื้นที่อําเภอปัก
ธงชัย จังหวัดนครราชสีมา จํานวนเงิน 900,000 บาท 6.โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงใน
พื้นที่อําเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา จํานวนเงิน 500,000 บาท 7.โครงการฝึกอบรมอาชีพ
เสริมให้ประชาชนในพื้นที่อําเภอเมืองนครราชสีมาจํานวนเงิน 1,500,000 บาท 8.โครงการ
ฝึกอบรมอาชีพเสริมให้ประชาชนในพื้นที่อําเภอเมืองนครราชสีมา จํานวนเงิน 500,000 บาท 
9.โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้ประชาชนในพื้นที่อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 
จํานวนเงิน 500,000 บาท 10.ค่าจัดหาวัสดุก่อสร้างโรงเรือนตามโครงการจิตอาสาเพื่อการ
พัฒนาลําน้ํากับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน จังหวัด
นครราชสีมา จํานวนเงิน 700,000 บาท 11.โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุอําเภอบัวลาย 
จํานวนเงิน 500,000 บาท 12.โครงการปรับปรุงสนามกีฬากลางค่ายสุรนารี จังหวัด
นครราชสีมา จํานวนเงิน 4,700,000 บาท 13.โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระ
เกียรติ พระบรมราชาภิเษก ประจําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แบบที่ 2 จํานวน 2 แห่ง 
รายละเอียดตามแบบกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย จํานวนเงิน 9,796,000 
บาท 14.โครงการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว จังหวัดนครราชสีมา จํานวนเงิน 300,000 บาท 
15.โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนการดําเนินงานชุมชนท่องเที่ยว 
OTOP นวัตวิถี ประชาชนทั่วไป จังหวัดนครราชสีมา จํานวนเงิน 25,000,000 บาท 16. 
โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในลานเอนกประสงค์  สํานักการช่าง องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตําบลมะเริง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จํานวนเงิน3,030,000 
บาท 17.โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) 
โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ตําบลโป่งตาลอง อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จํานวนเงิน 
1,300,000บาท 18.โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light 
Solar Cell) ถนนทางขึ้นตําหนักทิพย์พิมาน ตําบลโป่งตาลอง อําเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา จํานวนเงิน 6,400,000 บาท 19.โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.21208 บ้านหนองขี้ตุ่น - 
บ้านหนองจอก อําเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา จํานวนเงิน 14,000,000 บาท 20. 
โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบ
จ.นม.01203 บ้านหนองตะคอง - บ้านหนองม่วง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จํานวนเงิน 
14,000,000 บาท 21.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านหนองเอี่ยน หมู่ที่ 



 

๑๐ 

3 ตําบลสีสุก เชื่อมบ้านหัวบึง หมู่ที่ 1 ตําบลบึงพะไล อําเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 
จํานวนเงิน 500,000บาท 22.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านสีสุก หมู่ที่ 
1 ตําบลสีสุก เชื่อมบ้านพะไล หมู่ที่ 4 ตําบลบึงพะไล อําเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 
จํานวนเงิน 500,000 บาท 23.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านสีสุก หมู่ที่ 
1 ตําบลสีสุก เชื่อมบ้านโนนอุดม หมู่ที่  8 ตําบลบึงสําโรง อําเภอแก้งสนามนาง จังหวัด
นครราชสีมา จํานวนเงิน 495,000 บาท 24.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
หนองเต่า หมู่ที่ 9 ตําบลบึงพะไล เชื่อมบ้านหนองขามนาดี  ตําบลแก้งสนามนาง อําเภอแก้ง
สนามนาง จังหวัดนครราชสีมา จํานวนเงิน 500,000 บาท 25.โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
(จากถนนพิมาย-ชุมพวง) แยกไปหนองแร้งเฒ่า บ้านบุสามัคคี หมู่ที่ 9 ตําบลโบสถ์ อําเภอพิมาย 
เชื่อมบ้านสองคอน หมู่ที่ 16 ตําบลท่าลาด อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา จํานวนเงิน 
500,000 บาท 26.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในเมือง บ้านใหม่สามัคคี หมู่
ที่ 16ตําบลในเมือง - บ้านสระงาม หมู่ที่ 12 ตําบลท่าหลวง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
จํานวนเงิน 500,000 บาท 27.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านตาล หมู่ที่ 9 ตําบล
สัมฤทธิ์ เชื่อมบ้านดอนแซะ หมู่ที่ 9 ตําบลในเมือง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา จํานวนเงนิ 
500,000 บาท 28.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตะแบก หมู่ที่ 5 ตําบล
กระชอน สายทางจากคลอง 4 ซ้ายไปบ้านช่องแมว หมู่ที่ 11 ตําบลดงใหญ่ อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา (ต่อจาก คสล.เดิม) จํานวนเงิน 500,000 บาท 29. โครงการปรับปรุง
ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนตลงุหว้า หมู่ที่ 10 ตําบลเมืองนาท - บ้านหนอง
จาน หมู่ที่ 11 ตําบลขามสะแกแสง อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา จํานวนเงิน 
500,000 บาท 30.โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนน
ตําหนัก หมู่ที่ 4 ตําบลเมืองเกษตร ถึงบ้านเมืองชัย ตําบลโนนเมือง อําเภอขามสะแกแสง 
จังหวัดนครราชสีมา จํานวนเงิน 999,000 บาท 31.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ้านเก่าค้อ หมู่ที่ 5 ตําบลหนองมะนาว เชื่อมบ้านไร่ หมู่ที่ 6 ตําบลโนนทองหลาง อําเภอ
บัวใหญ่ บ้านดอนดู่ หมู่ที่  10 ตําบลเมืองคง อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา จํานวนเงิน 
500,000 บาท 32.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเสี่ยว หมู่ที่ 9 ตําบลคู
ขาด เชื่อมบ้านหนองพรานปาน หมู่ที่ 6 ตําบลเทพาลัย อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา จํานวนเงิน 
1,500,000 บาท 33.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองรัง หมู่ที่  2 ตําบลแชะ 
อําเภอครบุรี เชื่อมบ้านสระมะค่า หมู่ที่ 2 ตําบลหนองไม้ไผ่ อําเภอหนองบุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา จํานวนเงิน 500,000 บาท 34.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนกรูด (ซับ
ไทร) หมู่ที่  1 ตําบลแชะ เชื่อมบ้านอรพิมพ์ หมู่ที่  1 ตําบลอรพิมพ์ อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา จํานวนเงิน 500,000 บาท 35.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองมะค่า 
(สายดง) หมู่ที่ 9 ตําบลแชะ อําเภอครบุรี เชื่อมหมู่ที่ 11 บ้านดะแลง ตําบลทุ่งอรุณ อําเภอโชค
ชัย จังหวัดนครราชสีมา จําวนเงิน 500,000 บาท 36.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดง
ดินแดง หมู่ที่ 7 ตําบลมาบตะโกเอน เชื่อมบ้านหนองรัง หมู่ที่ 2 ตําบลแชะ อําเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา จํานวนเงิน 500,000 บาท 37. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอน
กรูด หมู่ที่  1 ตําบลแชะ เชื่อมบ้านอรพิมพ์ หมู่ที่  1 ตําบลอรพิมพ์ อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา จํานวนเงิน 500,000 บาท 38.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านขาคีม หมู่ที่ 



 

๑๑ 

6 ตําบลแชะ เชื่อมบ้านอรพิมพ์ หมู่ที่ 1 ตําบลอรพิมพ์ อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
จํานวนเงิน 500,000 บาท 39.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านขาคีม หมู่ที่ 6 ตําบลแชะ 
เชื่อมบ้านดะแลง หมู่ที่ 11 ตําบลทุ่งอรุณ อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา จํานวนเงิน 
500,000 บาท 40.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านพนาหนองหิน หมู่ที่ 7 ตําบลแชะ 
อําเภอครบุรี เชื่อมบ้านดะแลง หมู่ที่ 11 ตําบลทุ่งอรุณ อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
จํานวนเงิน 500,000 บาท 41.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต         
(อบจ.นม.06202) บ้านหนองขาม-คลองเมือง อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา จํานวนเงิน 
2,396,000 บาท 42.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนหมัน หมู่ที่ 
9 ตําบลหนองงูเหลือม - กม.11 ถนนมิตรภาพ เชื่อมต่อตําบลใหม่ อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา จํานวนเงิน 2,000,000 บาท 43.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านละลม หมู่ที่ 2 ตําบลละลมใหม่พัฒนา อําเภอโชคชัย เชื่อมบ้านโคกลอย เทศบาลตําบล
หนองบุญมาก อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา จํานวนเงิน 1,500,000 บาท 44. 
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี  Pavement in-Place 
Recycling) (อบจ.นม.07301) บ้านโคกวังวน - บ้านขี้ตุ่น อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
จํานวนเงิน 500,000 บาท 45.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.น
ม.17210) บ้านขุนละคร - บ้านหนองออ อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา จํานวนเงิน 
2,400,000 บาท 46.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองตะครองใหญ่ 
หมู่ที่ 5 ตําบลโนนยอ อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา จํานวนเงิน500,000 บาท 47.
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 4 ตําบลโนนรัง - บ้านโนนซาด 
หมู่ที่ 18 ตําบลท่าลาด อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา จํานวนเงิน 500,000 บาท 48. 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางแยกทางหลวง 2223 บ้านภูดินทอง หมู่ที่ 15 
ตําบลโนนรัง - บ้านพันธ์เจริญ หมู่ที่ 12 ตําบลชุมพวง อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 
จํานวนเงิน 500,000บาท 49.โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบเคปซีล บ้านปราสาท หมู่ที่ 
4 ตําบลหินดาด เชื่อมบ้านตะเคียน หมู่ที่  1 ตําบลตะเคียน อําเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา จํานวนเงิน2,000,000 บาท 50.โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยาง (อบ
จ.นม.08201) บ้านแปรง - บ้านหนองกราด อําเภอด่านขนุทด จังหวัดนครราชสีมา จํานวนเงิน 
4,500,000 บาท 51.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านจะบู หมู่ที่ 9 ตําบลหนองบัวตะเกียด 
เชื่อมตําบลบ้านแปรง อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา จํานวนเงิน 499,000 บาท 52. 
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง บ้านโนนแหน หมู่ที่ 3 ตําบลหนองแวง เชื่อมบ้านวัง
กะทะ หมู่ที่  9 ตําบลสํานักตะคร้อ อําเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา จํานวนเงิน 
1,202,000 บาท 53.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต (อบจ.นม.26201) 
ด่านขุนทด - หนองแวง อําเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา จํานวนเงิน 1,997,000 บาท 
54.โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากตลาดน้อย หมู่ที่ 12 ชุมชนโนนเขว้า เขตเทศบาลตําบล
โนนแดง เชื่อมเขต อบต.โนนแดง บ้านระหันค่าย หมู่ที่ 7 ตําบลโนนแดง อําเภอโนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา จํานวนเงิน 2,000,000 บาท 55.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคปซีล บ้าน
ตะคร้อ หมู่ที่ 7 ตําบลสําโรง เชื่อมบ้านหัวตะกุด หมู่ที่ 11 ตําบลกําปัง อําเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา จํานวนเงิน 1,000,000 บาท 56.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านถนนถั่ว หมู่ที่ 



 

๑๒ 

9 ตําบลใหม่ เชื่อม เทศบาลตําบลโนนสูง อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา จํานวนเงิน 
2,000,000 บาท 57.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านพลสงคราม หมู่ที่ 2 - บ้านเสลา 
หมู่ที่ 4 ตําบลพลสงคราม เชื่อมบ้านดอนม่วง ตําบลมะค่า อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
จํานวนเงิน 2,000,000 บาท 58.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบ
จ.นม.12205) บ้านหนองบัวลาย - บ้านหนองแดงน้อย อําเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 
จํานวนเงิน 480,000 บาท 59.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองไฮ หมู่ที่ 12 ตําบลบัว
ลาย อําเภอบัวลาย - บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 ตําบลด่านช้าง อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
จํานวนเงิน 494,000 บาท 60.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายทางบ้านหัวหนอง ตําบล
บัวใหญ่ - บ้านเสมาใหญ่ ตําบลเสมาใหญ่ อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จํานวนเงิน 
2,000,000 บาท 61.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.
12204) หนองหญ้าปล้อง - บ้านด่านช้าง อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จํานวนเงิน 
1,500,000 บาท 62.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายนานิคม - 
หนองหว้าเอน จากบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 ถึงบ้านสระไผ่ หมู่ที่ 4 ตําบลด่านช้าง เชื่อม หมู่ที่ 
10 บ้านหนองหว้าเอน ตําบลขุนทอง อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จํานวนเงิน 
500,000 บาท 63.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านห้วยชงโค หมู่ที่ 1 ตําบลวังโพธิ์ 
เชื่อมบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 ตําบลช่อระกา อําเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา จํานวน
เงิน 497,000 บาท 64.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยชงโค หมู่ที่ 1 ตําบลวังโพธิ์ 
เชื่อมบ้านโนนตาลเสี้ยน หมู่ที่ 12 ตําบลโคกกระเบื้อง อําเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา 
จํานวนเงิน497,000 บาท 65.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนน
ทองหลาง หมู่ที่ 4 ตําบลวังโพธิ์ อําเภอบ้านเหลื่อม เชื่อม บ้านตะโกน้อย ตําบลบ้านปรางค์ 
อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา จํานวนเงิน 497,000 บาท 66.โครงการปรับปรุงถนนสายบ้าน
วังโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตําบลวังโพธิ์ - เขตบ้านดอนตะหนิน หมู่ที่ 2 ตําบลโคกกระเบื้อง อําเภอบ้าน
เหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา จํานวนเงิน 499,000 บาท 67.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.13306) บ้านกระทุ่มราย - บ้านโนนหญ้านาง อําเภอประทาย 
จังหวัดนครราชสีมา จํานวนเงิน 4,000,000 บาท 68.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโคก
สะอาด หมู่ที่ 3 ตําบลมาบตะโกเอน อําเภอครบุรี เชื่อมบ้านสระมะค่า หมู่ที่ 2 ตําบลหนองไม้
ไผ่ อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา จํานวนเงิน500,000 บาท 69.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง บ้านวังกะทะ หมู่ที่ 4 ตําบลวังกะทะ อําเภอปากช่อง เชื่อม บ้านโป่งค่าง หมู่ที่ 8 
ตําบลระเริง อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา จํานวนเงิน 1,501,000 บาท 70. 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านสระน้ําใส หมู่ที่ 7 ตําบลโป่งตาลอง เชื่อม ตําบลขนงพระ 
อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จํานวนเงิน 499,000 บาท 71.โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (ป้อมตํารวจ) บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 7 ตําบลหนองบัวละคร เชื่อมบ้านโนนสายทอง หมู่ที่ 7 
ตําบลโนนเมืองพัฒนา อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา จํานวนเงิน 494,000 บาท 72. 
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านบุมะค่า หมู่ที่ 1 ตําบลมาบตะโกเอน เชื่อมบ้านโคกแขวน 
หมู่ที่ 5 ตําบลเฉลียง อําเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา จํานวนเงิน500,000 บาท  73. 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตําแย หมู่ที่ 3 ตําบลกระเบื้องใหญ่ เชื่อมบ้าน
สัมฤทธิ์ หมู่ที่ 1 ตําบลสัมฤทธิ์ อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา จํานวนเงิน 500,000 บาท 
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74.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองจิก หมู่ที่ 6 ตําบลโบสถ์ อําเภอพิมาย - บ้านวัด
จันทร์ หมู่ที่ 4 ตําบลประสุข อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา จํานวนเงิน 499,000บาท 
75.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนโชงโลง หมู่ที่ 2 ตําบลดงใหญ่ เชื่อม
บ้านไทรโยง หมู่ที่ 14 ตําบลกระชอน อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา จํานวนเงิน 499,000 
บาท76.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านงิ้วพัฒนา หมู่ที่ 10 ตําบลท่าหลวง 
เชื่อม บ้านพุทรา ตําบลรังกาใหญ่ อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา จํานวนเงิน 500,000 
บาท 77.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.15205) สายเมนที่ 5 
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 500,000 บาท 78.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.01315) บ้านโคกกรวด - บ้านหนองนมนาง อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา จํานวนเงิน 500,000บาท 79.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบุ่งระกํา หมู่ที่ 8 
ตําบลหนองบัวละคร เชื่อมบ้านดอนกลอย หมู่ที่ 7 ตําบลด่านขุนทด อําเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา จํานวนเงิน 494,000 บาท 80.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านดอนหัน 
หมู่ที่ 8 ตําบลบัวลาย อําเภอบัวลาย - บ้านสามเมือง หมู่ที่ 1 ตําบลสามเมือง อําเภอสีดา 
จังหวัดนครราชสีมา จํานวนเงิน 494,000 บาท 81.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต (อบจ.นม.01205) บ้านหนองพลวงใหญ่ - บ้านหนองบัวศาลา อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา จํานวนเงิน 1,000,000 บาท 82.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต (อบจ.นม.01201) บ้านบุ - บ้านลองตอง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จํานวน
เงิน 2,413,000 บาท 83.โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านโป่งแมลงวัน หมู่ที่ 5 ตําบล
โคกกรวด อําเภอเมือง - บ้านหนองกุ้ง เชื่อมบ้านนากลาง ตําบลนากลาง อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา จํานวนเงิน 500,000 บาท 84.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต (อบจ.นม.01223) บ้านเสาหงษ์ - บ้านนากลาง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
จํานวนเงิน 500,000บาท 85.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านแดงน้อย 
หมู่ที่ 2 ตําบลเมืองพะไล อําเภอบัวลาย ไปบ้านแฝก หมู่ที่ 3 ตําบลสามเมือง อําเภอสีดา 
จังหวัดนครราชสีมา จํานวนเงิน 494,000 บาท 86.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านช่องแมว 
หมู่ที่ 3 ตําบลช่องแมว ถึง บ้านอ้อ ตําบลบ้านยาง อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 
จํานวนเงิน 3,900,000 บาท 87.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านมาบป่าแดง หมู่ที่ 11 
ตําบลช่องแมว ถึง บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 ตําบลขุย อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 
จํานวนเงิน 8,240,000 บาท 88.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านไทรทอง 
หมู่ที่ 7 ตําบลวังน้ําเขียว ถึงบ้านคลองปลากั้ง หมู่ที่ 16 ตําบลวังหมี อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัด
นครราชสีมา จํานวนเงิน7,000,000 บาท 89.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านวะยาว หมู่ที่ 4 
ตําบลหนองหญ้าขาว เชื่อมคุ้มบ้านโคก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 2 ตําบลดอนเมือง อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา จํานวนเงิน 1,500,000 บาท 90.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหัน
สามัคคี หมู่ที่ 4 ตําบลบ้านหัน อําเภอสีคิ้ว เชื่อม บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 1 ตําบลเสมา อําเภอสูง
เนิน จังหวัดนครราชสีมา จํานวนเงิน 500,000 บาท 91. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อม
ระหว่างบ้านหนองเกตุ หมู่ที่ 4 ตําบลหนองน้ําใส ไปบ้านมะค่างาม หมู่ที่ 4 ตําบลคลองไผ่ 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา จํานวนเงิน1,000,000 บาท 92.โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.20304) บ้านหนองน้ําใส - บ้านสง่าพัฒนา 
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อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา จํานวนเงิน 1,000,000 บาท 93.โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เชื่อมระหว่างตําบลจากถนนหลวงหมายเลข 2 บ้านตาลาด หมู่ที่ 7 ตําบลโนนประดู่ อําเภอสีดา 
ถึงบ้านคู  หมู่ที่  1 ตําบลสําพะเนียง อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา จํานวนเงิน 
1,940,000บาท 94.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  (อบจ.นม.
18009) สายยุทธศาสตร์ บ้านกุดจิก - บ้านนากลาง อําภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา จํานวน
เงิน 2,000,000 บาท 95.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านหนองรัง
งาม ตําบลเสิงสาง อําเภอเสิงสาง เชื่อมบ้านหนองจาน หมู่ที่ 3 ตําบลตะแบกบาน อําเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา จํานวนเงิน 2,000,000 บาท 96.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านซับหวาย หมู่ที่ 4 ตําบลหนองหัวแรต เชื่อมบ้านสวรรค์วารี ตําบลหนองตะไก้ อําเภอ
หนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา จํานวนเงิน 2,000,000 บาท   97.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 ตําบลเมืองพลับพลา เชื่อมบ้านหนองม่วงหวาน 
หมู่ที่ 2 ตําบลงิ้ว อําเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา จํานวนเงิน 1,000,000 บาท 98. 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโนนสําราญ หมู่ที่ 9 ตําบลเมืองพลับพลา เชื่อมตําบลหลุ่ง
ประดู่ อําเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา จํานวนเงิน 1,000,000 บาท 99.โครงการซ่อม
สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น นม.ถ.126-02 สายบ้านโนนพฤกษ์-บ้านหนองพฤกษ์ ตําบลจักราช - บ้านโนน
เสมา ตําบลหินโคน อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา จํานวนเงิน 10,200,000 บาท 100 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองนาดี หมู่ที่ 6 ตําบลโนนตูม ไปบ้านลุง
ประดู่ หมู่ที่ 7 ตําบลท่าลาด อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา จํานวนเงิน 3,000,000 บาท 
101.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก สายปากทางบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตําบล
สามเมือง - โรงเรียนสีดาวิทยา ทต.สีดา อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา จํานวนเงิน 848,000
บาท 102.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.16101) บ้านเจริญ
ผล-บ้านสระแก้ว อําเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา จํานวนเงิน 5,810,000 บาท 103. 
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.16202) บ้านหนองเครือ-บ้าน
ห้วยแคน อําเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา จํานวนเงิน 1,880,000 บาท 104.โครงการ
ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต (อบจ.นม.16006) บ้านโนนสวุรรณ-บ้านโนนเสมา 
อําเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา จํานวนเงิน1,080,000 บาท 105.โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.16005) บ้านหนองจิก-บ้านปรางค์ อําเภอห้วย
แถลง จังหวัดนครราชสีมา จํานวนเงิน 2,680,000 บาท 106.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.18206) บ้านหนองตะไก้ - บ้านดอนกอก อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา จํานวนเงิน 1,200,000 บาท 107.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.18010) บ้านโนนค่า อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา จํานวน
เงิน 500,000 บาท 108.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.
18011) บ้านโนนค่า - บ้านโคกกระพี้  อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา จํานวนเงิน 
500,000บาท 109.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.18012) 
บ้านโนนค่า - บ้านหนองหอย อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา จํานวนเงิน 500,000 บาท 
110.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.13304) บ้านไร่อ้อย - 
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บ้านหันห้วยทราย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา จํานวนเงิน 497,000 บาท 111. 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงสิ้นสุดถนนคอนกรีตเก่า หมู่ที่ 3 ตําบลหนองตะ
ไก้ - คลองสวายสอ เขตตําบลหนองบุญมาก อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา จํานวน
เงิน 500,000 บาท 112.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านทุ่งหัวขวาน หมู่ที่ 5 ตําบล
สารภี เชื่อม ตําบลบ้านใหม่ อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา จํานวนเงิน 500,000 
บาท 113.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระซาง หมู่ที่ 5 ตําบลไทยเจริญ-
บ้านปรางค์ประเสริฐ หมู่ที่ 7 ตําบลบ้านใหม่ อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา จํานวน
เงิน 500,000 บาท 114.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระมะค่า หมู่ที่ 2 
ตําบลหนองไม้ไผ่  อําเภอหนองบุญมาก เชื่อม บ้านแชะ ตําบลแชะ อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา จํานวนเงิน 500,000 บาท 115.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
หนองไม้ไผ่แสนสุข หมู่ที่ 9 ตําบลหนองไม้ไผ่ อําเภอหนองบุญมาก เชื่อม ตําบลมาบตะโกเอน 
อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา จํานวนเงิน 500,000บาท 116.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางจากสามแยก อบต.ลุงเขว้า ตําบลลุงเขว้า - แยกปากทางหนองตะไก้ ตําบลหนอง
ตะไก้ อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา จํานวนเงิน 500,000 บาท 117.โครงการ
ก่อสร้างถนนลาดยางจากสนามกีฬา บ้านโนนขี้ตุ่น หมู่ที่ 9 ตําบลสารภี เชื่อมตําบลสีสุก อําเภอ
หนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา จํานวนเงิน 500,000 บาท 118.โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านหนองห่าง หมู่ที่ 10 ตําบลบัวลาย - บ้านศาลาดิน หมู่ที่ 7 ตําบลโนนจาน อําเภอบัว
ลาย จังหวัดนครราชสีมา จํานวนเงิน 494,000 บาท119.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหนองแสง หมู่ที่ 5 ตําบลบัวลาย อําเภอบัวลาย - บ้านอ้อยช้าง หมู่ที่ 7 ตําบลกุดจอก 
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จํานวนเงิน 2,000,000 บาท 120.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบกุง หมู่ที่ 10 ตําบลโนนจาน อําเภอบัวลาย - บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 
8 ตําบลขุนทอง อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จํานวนเงิน 494,000 บาท 121. 
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.13202) หนองม่วงใหญ่ - บ้าน
หนองกุง อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา จํานวนเงิน 495,000 บาท 122.โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโนนประดู่ หมู่ที่ 1 ตําบลพะงาด เชื่อมบ้านสระกรวด หมู่ที่ 2 
ตําบลโนนเมือง อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา จํานวนเงิน 500,000 บาท 123. 
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.12208) บ้านหนองแจ้งใหญ่ - 
บ้านอีโค อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จํานวนเงิน 1,976,000 บาท 124.โครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน (อบจ.นม.19203) บ้านขามทะเลสอ หมู่ที่ 1 ตําบลขามทะเลสอ - บ้าน
โนน หมู่ที่ 2 ตําบลโป่งแดง อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา จํานวนเงิน 3,380,000 
บาท 125.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน อบจ.นม. (19204) บ้านบึงอ้อ หมู่ที่ 1 ตําบลบึงอ้อ - 
บ้านโตนด หมู่ที่  3 ตําบลพันดุง อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา จํานวนเงิน 
1,324,000 บาท 126.โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านซับส
วอง หมู่ที่ 6 ตําบลขนงพระ เชื่อมตําบลวังกะทะ อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  จํานวน
เงิน 7,266,000 บาท  4.ระเบียบวิธีปฏิบัติ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 89 และข้อ 89/1 ประกอบ



 

๑๖ 

กับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 5164 ลงวันที่ 
29 สิงหาคม 2562 รายละเอียดโครงการตามเอกสารแนบท้ายนี้  จึงเสนอญัตติเพื่อโปรด
พิจารณาอนุมัติ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกฯ ชี้แจงครับ 
ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  และท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ดิฉันจะขอแก้ไขในใบแทรกนะคะ 

อยู่กับทุกท่านบนโต๊ะ จะขอแก้ไขรายละเอียดโครงการบัญชีเงินสะสม ประจําปี 2563 ข้อที่ 72 
ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านบุมะค่า หมู่ที่ 1 ตําบลมาบตะโกเอน เชื่อมบ้าน
โคกแขวน หมู่ที่ 5 ตําบลเฉลียง อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
165 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 825 ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด แก้ไขเป็น โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านบุมะค่า หมู่ที่ 1 
ตําบลมาบตะโกเอน เชื่อมบ้านโคกแขวน หมู่ที่ 5 ตําบลเฉลียง อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 1,000 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 784 ลบ.ม.  ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด ข้อ 88 ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านไทรทอง หมู่ที่ 7 ตําบลวังน้ําเขียว ถึงบ้านคลองปลากั้ง 
หมู่ที่ 16 ตําบลวังหมี อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 200 
เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด  แก้ไขเป็น โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านไทรทอง หมู่ที่ 7 
ตําบลวังน้ําเขียว ถึงบ้านคลองปลากั้ง หมู่ที่  16 ตําบลวังหมี อําเภอวั งน้ําเขียว จังหวัด
นครราชสีมา ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
12,000 ตร.ม. พร้อมบดอัดแน่น ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด  ข้อ 111 
ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงสิ้นสุดถนนคอนกรีตเก่า หมู่ที่ 3 
ตําบลหนองตะไก้-คลองสวายสอ เขตตําบลหนองบุญมาก อําเภอหนองบุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 900 ตร.ม. ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด  แก้ไขเป็น  โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงสิ้นสุดถนนคอนกรีตเก่า หมู่ที่ 3 ตําบลหนองตะไก้-คลองสวายสอ 
เขตตําบลหนองบุญมาก อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 
150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด จึงเรียนมาเพื่อทราบคะ  ขอบคุณคะ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านสมาชิกฯ   เชิญท่านสมพรครับ 
นายสมพร  จินตนามณีรัตน์  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  คณะฝ่ายบริหารและเพื่อนสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ 

กระผมสมพร  จินตนามณีรัตน์ จากอําเภอโนนสูง  วันนี้ด้วยความเคารพครับท่านประธานฯ ต้อง
ขอชื่นชม ยินดีกับคณะฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ทุกกองของ อบจ. กราบขอบพระคุณแทนพี่น้อง
ประชาชนชาวโคราช 2,000,000 คน 32 อําเภอ ที่กระผมต้องพูดอย่างนี้ก็เพราะว่ากว่าจะได้ใช้
เงินสะสมในวันนี้ที่ญัตตินี้จะผ่านสภาฯ แห่งนี้ เป็นจํานวนเงิน 250 ล้าน ที่ผมต้องชื่นชมเพราะว่า
หนังสือสั่งการของผู้ว่าฯ ออกมาวันที่ 10 กันยายน 2562 นี่เอง ต้องกราบขอบพระคุณเพื่อน
สมาชิกฯ ที่ติดตามเพราะหนังสือจากกรมส่งเสริมฯ ที่แนบอยู่ในนี้แล้ว ออกมาวันที่ 29 สิงหาคม 
2562 เพื่อให้ใช้เงินสะสมในการที่จะดูแล แก้ปัญหาในท้องถ่ินของประเทศไทย ของทุกจังหวัดให้



 

๑๗ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้เงินสะสมในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
ตามกรอบที่กฎหมายกําหนด ระยะเวลาเท่านี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณจริง ๆ ผ่านท่านประธานฯ 
ไปยังเจ้าหน้าที่ คณะฝ่ายบริหารที่ทํางานได้รวดเร็วและแม่นยําและทันต่อเวลาด้วย ที่กระผมต้อง
พูดอย่างนี้อย่างที่กราบเรียนเมื่อสักครู่นี้ทางฝ่ายบริหารได้ชี้แจงข้อแก้ไขอย่างเช่นถนนที่วังน้ําเขียว 
รายละเอียดตรงนี้ถ้าไม่เป็นความรอบคอบ ไม่เป็นการออกสํารวจอย่างแท้จริงก็จะผิดพลาดและ
เราก็จะต้องมาแก้กันอีก นี่แหละครับที่ต้องขอชื่นชมว่าถนนวังน้ําเขียวจาก 200 เมตร วันนี้มาแก้
กันแล้วเป็น 2,000 เมตร วันนี้เราใช้เงิน 250 ล้านในการแก้ไขปัญหานั้น เมื่อประมาณต้นปีที่
แล้ว สภาฯ แห่งนี้ก็อนุมัติในการที่จะใช้เงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประมาณ 400 
ล้าน โครงการที่แล้วจากการตรวจสอบแล้วสามารถดําเนินการได้จริงก็เพียง 240 ล้าน วันนี้ถือว่า 
250 ล้ านบวกกับ 240 ล้าน ก็ เกือบ 500 ล้านแล้วในการที่จะดูแลสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ถ้าเทียบกับปี 63 ที่เราทําข้อบัญญัติไปแล้วในเร่ือง
ของถนนหนทาง ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ปีนี้ก็เท่ากับว่า 62 -63 ได้ใช้เงิน
ประมาณเกือบพันล้านทีเดียว เพราะในข้อบัญญัติการประชุมสภาฯ เมื่อครั้งที่แล้ว กระผมก็ได้
ชี้แจงตัวเลขไปแล้วว่าในโครงสร้างพื้นฐานนั้นทางฝ่ายบริหารได้จัดทํางบประมาณในการที่จะดูแล
แก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานไปถึง 489 ล้าน ถ้าบวกตรงนี้ ตัวเลขกลม ๆ อีก จากการใช้เงิน
สะสม 240 เดิม และวันนี้อีก 250 ก็เท่ากับว่าวันนี้ในเรื่องของสาธารณูปโภคนั้นใช้เงินเป็น
พันล้านทีเดียว จึงต้องขอขอบคุณไปยังฝ่ายบริหารและคณะเจ้าหน้าที่ทุกกองที่ทํางานได้อย่าง
ละเอียดรอบคอบ แต่กระผมอยากจะตั้งเป็นข้อสังเกตไว้นิดเดียวเพราะว่าในรายละเอียดของ
โครงการในเรื่องของการศึกษาผมคงไม่ติดใจและขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนสีคิ้วด้วย เพราะ
ได้รับงบประมาณในเร่ืองของการศึกษาไปประมาณเกือบ 20 ล้านทีเดียว ผมเองก็ได้สอบถามจาก
ทางท่าน สจ.อ.สีคิ้ว ก็บอกว่าท่านมีพระดีอะไรก็ไม่ทราบ  ก็ต้องขอชื่นชมและขอแสดงความยินดี
ด้วย แต่เหนือสิ่งอื่นใดก็ตามผมก็อยากกราบเรียนว่ามีบางโครงการผมตั้งเป็นข้อสังเกตว่างบกระจกุ 
แต่มันไม่กระจาย อยากตั้งข้อสังเกตไปถึงท่าน สตง.ด้วย ไม่ได้ว่าท่านหรอกครับ แต่โครงการบาง
โครงการ ถนนบางช่วงมันเสียหายไม่ถึง 500,000 จริง ๆ ไม่ต้องทําถึง 2,000,000 หรอกครับ 
มันจะไปซ่อมระยะทางประมาณสัก 200-300 เมตร แต่เราต้องไปตั้งงบประมาณ 2,000,000 
มันก็ทําไม่ได้ จะไปรื้อถนนที่ดีแล้วออกมาทั้งหมดมันก็ไม่ใช่ที่ ตรงนี้ก็ขอตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ว่ามัน
น่าจะทําได้ในส่วนของเงินไม่เกิน 500,000 ไม่ใช่แบ่งซื้อแบ่งจ้างหรอกครับ แต่มันเป็นความ
จําเป็น ความจําเพาะจริง ๆ ที่จะต้องจัดทํางบประมาณไม่เกิน 500,000 เพราะถนนมันพังแค่
ตรงนั้น แค่บางช่วง อันนี้ก็อยากจะตั้งข้อสังเกต ยกตัวอย่างของอําเภอโนนสูง 16 ตําบล 18 
ท้องถิ่น  ประชากร 200,000 คน ถนน อบจ.หลายสิบสายทีเดียว และมันไม่ได้พังทั้งหมด ไม่ได้
พังทั้งสาย แต่มันพังเป็นบางช่วง ครั้นจะจัดงบลงไปซ่อมแซม ตั้งเป็นเงินไม่เกิน 500,000 ก็ทํา
ไม่ได้อีก ขอตั้งเป็นข้อสังเกตก็แล้วกันว่าถ้าเผื่ออย่างไรก็ตาม ถ้าเป็นการซ่อมที่ไม่เกิน 500,000 
ก็อยากจะฝากท่านประธานฯ ผ่านไปยังฝ่ายบริหารหรือยกระเบียบอะไรที่ สตง.ทักท้วงมา บางครั้ง
ก็เห็นใจ สตง.เหมือนกัน แต่ก็เห็นใจฝ่ายบริหารเช่นกันว่าคงอยากจะทํา ในท้ายที่สุดนี้ผมก็
ขอขอบพระคุณไม่ว่าจะเป็นของกองช่าง และทุกกองครับ ที่ออกแบบสํารวจจริง ๆ กว่าจะมายก
มือในวันนี้ฝ่ายสํานักช่างคงต้องไปดูสถานที่จริง จับ GPS วัดระยะอะไรกัน ตรงนี้สัมผัสด้วยตนเอง 



 

๑๘ 

ฉะนั้นวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณและสุดท้ายขอกราบขอบพระคุณ สจ.ทุกท่านครับ ที่จะผ่าน
ญัตติในวันนี้ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านโกวิทย์  เลาวัณย์ศิริ  ครับ 
นายโกวิทย์  เลาวัณย์ศิริ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายโกวิทย์ เลา

วัณย์ศิริ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอําเภอบ้านเหลื่อม ระเบียบวาระ
ที่ 4 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ 2563 ก่อนอื่นต้องขอชื่นชม
และยินดีกับฝ่ายบริหารที่ได้ตัดสินใจจ่ายขาดเงินสะสม จํานวน 250 ล้านในวันนี้  ซึ่งก็เป็นความ
เดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ช่วงนี้หมดฤดูฝน ถนนหนทาง เส้นทางคมนาคมก็ค่อนข้างจะมี
ความชํารุดทรุดโทรมไปตามเวลา  แต่ท่านได้ตัดสินใจเพื่อจะใช้งบจ่ายขาดเงินสะสมมาดูแลใน
พื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมา ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับ แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะขออนุญาตท้วงติงท่าน
ประธานฯ ผ่านไปถึงฝ่ายบริหารในเร่ืองของโครงการต่าง ๆ ในรายละเอียดจริง ๆ ไม่อยากจะอ่าน
ลึก เพราะอ่านลึกมันก็เจอปัญหาลึก เลยไม่ต้องอ่าน ดูแต่อําเภอผม เฉพาะโครงการที่ 66 
โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านวังโพธิ์ หมู่ 2 ต.วังโพธิ์ เชื่อมเขตบ้านดอนตะหนิน  หมู่ 2 ต.โคก
กระเบื้อง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 636 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ลาดเอียง 1 : 1.5 
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 498 ตารางเมตร ขออนุญาตแก้ไขเป็นลูกบาศก์เมตร  ไม่ใช่ตาราง
เมตร หินคลุกครับ  ท่านไปดูที่ข้อ 68 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 3     
ต.มาบตะโกเอน อ.ครบุรี เชื่อมบ้านสระมะค่า ม.2 ต.หนองไม้ไผ่ อ.หนองบุญมาก ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีลาดเอียง มีพื้นที่คอนกรีต สงสัยไม๊ครับหินคลุก 
พอจะจบเป็นถนนคอนกรีตไปซะแล้ว กลายเป็นถนนคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 825 ตารางเมตร ผม
ลองเอาเครื่องคิดเลขคูณดู มันได้แค่ 125.75 ลูกบาศก์เมตร ท่านเข้าใจไม๊ครับ หินคลุกพอจะจบ
เป็นถนนคอนกรีตครับ ไม่อยากดูลึก ดูผิวเผิน แต่คงจะเจอหลาย ๆ ที่ กลายเป็นถนนคอนกรีต 
และจํานวนผิดด้วย เพราะถ้า 5 x 165 x 0.15 จะได้แค่ 123 ลูกบาศก์เมตร 

ร.ต.หญิงระนองรักษ์ฯ ขออนุญาตท่านประธานฯ และท่านสมาชิกฯ  แก้แล้วนะคะ สักครู่ดิฉันพูดเอง ที่ท่าน สจ.โกวิทย์ 
ได้กล่าวของอําเภอครบุรี ตําบลมาบตะโกเอน ดิฉันได้พูดแก้รายละเอียดไปแล้ว ข้อ 72 ในใบแทรก 

นายโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ ใบแทรกของท่านเป็นข้อ 72 แต่ในใบของผมข้อ 68 ที่ผมกําลังอ่านนี้ข้อ 68 แต่ใบแทรกของท่าน
ข้อ 72 คนละข้อครับท่านประธานฯ ก็เลยสับสน ข้อ 68 ผมยังไม่ได้อภิปราย ไม่มาบอกท่าน
หรอกครับ ใบแทรกของท่านข้อ 71 และ 87, 110 แต่ที่ผมกําลังบอกท่านประธานฯ ว่าข้อ 68 
ครับ ไม่ได้ข้อเดียวกับในใบแทรกนะครับ และข้อ 68 ก็เป็นอย่างที่ผมได้อภิปรายไว้เมื่อสักครู่นี้ ว่า
มันผิด ความกว้างความยาวตามที่ท่านเขียนมา แต่เวลาคูณออกมามันเป็น 800 กว่า มันเป็นไปได้
อย่างไร จาก 125 เป็น 800 กว่า ถ้าบริษัทเอกชนเจ๊งครับ จาก 100 คิว แต่เวลาทํางานต้องไป
ให้เขาทํา 800 มันห่างกันเกือบพัน ผมดูแค่ผิวเผิน  

ประธานสภาฯ เชิญสมาชิกฯ ที่มีความประสงค์จะอภิปรายครับ  ไม่มีนะครับ เชิญท่านปลัดฯ ครับ 
นางบุญสิตา ขันธะวินะหุ กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ปลัด อบจ. ในนามของเจ้าหน้าที่งบประมาณก็ขอน้อมรับในความผิดพลาดและจะขออนุญาตสภาฯ ถ้า

ข้อความที่เป็นเอกสารทางด้านช่างมีความคลาดเคลื่อน เราก็จะขออนุญาตแก้เพื่อให้เป็นประโยชน์
ต่อการเบิกจ่ายเงิน เนื่องจากระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสาร เขาเสร็จช้า แล้วเราตรวจสอบได้
ค่อนข้างจะยากลําบาก ขออภัยมา ณ ที่นี้คะ 



 

๑๙ 

 
ประธานสภาฯ เชิญท่าน สจ.ชยุต ครับ 
นายชยุต  พงศ์ธนทรัพย์ กราบเรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายชยุต พงศ์ธนทรัพย์  

ส.อบจ.อ.ครบุรี เขต 1 ลําดับที่ 36 ขอแก้ไขคําว่า มาบตะโกดอน เป็น มาบตะโกเอน ครับ 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เรียนอย่างนี้นะครับ ท่านสมาชิกฯ ครับ ก่อนจะเข้าประชุมก็ให้ชี้แจงว่าทุกท่านให้เข้ามาดูโครงการ
เผื่อขาด ตกหล่น โดยเฉพาะเอกสารที่ผมเคยเรียนว่าบ้านเหลื่อม ขาดไม้เอกตัวเดียว งบประมาณ
มันตก เพราะฉะนั้นช่วงนี้ท่านใดที่ดูแล้วคิดว่าไม่ขาดตกหล่น หรือจะให้พักสัก 5 นาที แล้วให้
ตรวจสอบโครงการใหม่ ก็ได้นะครับ แต่ถ้าคิดว่าพร้อมแล้วก็ไม่ต้อง ฉะนั้น อยู่ที่ท่านสมาชิกฯ ว่า
จะให้ตรวจสอบช่วงนี้เพื่อแก้ไข ถ้าไม่มีผมก็จะได้ต่อนะครับ ไม่มีนะครับ เท่าที่ท่านนายกฯ ได้
ชี้แจงมาช่วงแรกที่แก้ไขโครงการบัญชีเงินสะสม โครงการแรกคือโครงการที่ 71 โครงการที่ 2 ผม
ดูแล้วเป็นโครงการที่ 87 แต่ท่านนายกฯ บอกว่า 88 มันไม่ตรงกัน โครงการที่ 3 ข้อ 110 เป็น
ข้อ 111 ไม่รู้ตรงกันอีกหรือเปล่า ไม่รู้ใครส่งมา ทําไมถึงไม่ตรงกัน ตกลงจะเอาหัวข้อไหนกันแน่ 

นางบุญสิตา ขันธะวินะหุ เรียนท่านประธานฯ ขออนุญาตอย่างนี้คะข้อเท็จจริงพอดีเอกสารชุดที่เราทําคือเราตรวจ พอตรวจ 
ปลัด อบจ.               แล้วก็เอาไปแก้เอกสารใหม่ มันเลยไม่ตรงกัน เลยเกิดข้อผิดพลาดเวลาที่เราแก้ไขแล้วนําเสนอในที่

ประชุม มันจะเป็นเอกสารร่างตรวจกับเอกสารจริง ก็ขออภัยอีกครั้งคะ แล้วเราจะแก้ไขให้ตรง ให้
ถูกต้องทั้งหมดเพื่อประโยชน์ในการเบิกจ่ายเงินคะ  

ประธานสภาฯ เชิญท่านบัวพันธ์  จันคําวงษ์ครับ 
นายบัวพันธ์ จันคําวงษ์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายบัวพันธ์ จันคําวงษ์  

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอําเภอประทาย ขออนุญาตยืนยันข้อที่ 
110 ในใบแทรกถูกต้องแล้ว อย่ามารังแกประทายนะครับ ข้อ 110 ถูกแล้ว แต่ข้อ 111 ต้อง
แก้ไข ขอให้เข้าใจตรงกัน วันนี้ก็ขออนุญาตท่านประธานฯ ที่เคารพครับ การประชุมเพื่ออนุมัติเงิน
จ่ายขาดวันนี้ผมเองปกติก็จะไม่ชื่นชมใครง่าย ๆ แต่มาวันนี้ตามจริงถ้าฝ่ายบริหารได้ดําเนิน
โครงการตั้งแต่ปี 56 – 62 ป่านนี้ อบจ.เราเจริญเป็นอันดับ 1 ของประเทศแล้วครับ วันนี้ผมเห็น
แล้วชื่นชมฝ่ายบริหารมาก ทั้งฝ่ายบริหารทุกท่าน ที่ปรึกษาทุกท่าน แถมผู้อํานวยการสํานักช่าง
และกองต่าง ๆ ทุกคน  ประทายกําลังจะเจริญรุ่งเรืองเพื่อรับอานิสงส์เงินจ่ายขาดเที่ยวนี้ครับ 
ขอขอบคุณฝ่ายบริหารผ่านท่านประธานสภาฯ ขอบคุณครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ด้วยมติอนุมัติ 27 เสียง ไม่อนุมัติ -ไม่มี-         
งดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภาฯ, รองประธานสภา 2 ท่าน, และเลขานุการสภาฯ) 

 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่น ๆ  
  5.1 แจ้งปัญหาความเดือดร้อน/งานกิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นของราษฎรในพื้นที่                                                  
ประธานสภาฯ เชิญท่านสมาชิกที่ประสงค์จะแจ้งเกี่ยวกับความเดือดร้อนทางวัฒนธรรม กิจกรรมของท้องถิ่น 

เชิญท่านพงษ์พันธุ์ พันธุ์ศรีนคร ครับ 
นายพงษ์พันธุ์ พันธุ์ศรีนคร ครับ กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผม

นายพงษ์พันธุ์  พันธุ์ศรีนคร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอพิมาย 



 

๒๐ 

เขต 2 ครับ ในวันที่ 23 ตุลาคม ที่ผ่านมานะครับ ถือว่าเป็นวันหยุด แต่กองช่างนั้นไม่ได้หยุดแล้ว
ก็ได้นําชุดบดอัด ก็คือรถเกรด รถบด และรถน้ํา ได้ไปปรับปรุงถนนสายโนนโพธิ์ เชื่อม ตําบลดอน
ชมภู อําเภอโนนสูง เอาไปทําให้เรียบร้อยแล้ว ได้ไปเกรดถนน ซึ่งแต่ก่อนนั้นรถต่ําๆ หรือรถเก๋ง 
ไม่สามารถขับผ่านได้ เพราะเป็นหลุมใหญ่มากนะครับ แต่ก็ได้เอาไปปรับเกรดแล้ว ก็ต้อง
ขอขอบคุณทางท่านผู้บริหารและกองช่างนะครับ ถึงจะเป็นวันหยุดแต่ไม่หยุดทํางานนะครับ แล้ว
ก็เรื่องซุ้มประตู ก็ได้ไปซ่อมแซมให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็เหลือแต่ผักตบชวาครับ ก็ยังรออยู่ รอ
เรือขององค์การบริหารส่วนจังหวัด อยู่นะครับ เพราะอาทิตย์หน้าจะเข้าเทศกาลท่องเที่ยวพิมาย
ซึ่งจะแข่งเรือนะครับ ก็เหลืออีกแค่อาทิตย์เดียว คงจะไม่ทันนะครับ ก็หวังว่าทางองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนะครับ จะได้นําเรือไปเก็บผักตบชวาให้นะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ครับ เชิญท่าน รัชฎา  ใจกล้า  
นางสาวรัชฎา ใจกล้า กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉันนางสาวรัชฎา  ใจกล้า สมาชิกองค์การบริหารส่วน

จังหวัดนครราชสีมา อําเภอเมือง เขต 5 ค่ะ วันนี้ได้นั่งฟังการประชุมนะคะ ก็ต้องขอบคุณทาง
คณะผู้บริหารนะคะ ในเรื่องการจัดทํางบประมาณสําหรับพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดนครราชสีมานะ
คะ แต่อยากจะฝากกราบเรียนไปถึงทางท่านผู้บริหาร ไปถึงท่านผู้อํานวยการกองช่างนะคะ วันนี้
ทางผู้อํานวยการกองช่างก็ได้รับคําชื่นชมจากสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหลายท่าน  ใน
เร่ืองของการทํางานของเจ้าหน้าที่กองช่าง แต่อยากจะขอฝากอีกสักนิดหนึ่งในเร่ืองของการทํางาน
ของเจ้าหน้าที่กองช่างนะคะว่า ในส่วนของอําเภอเมืองนะคะ โดยเฉพาะในอําเภอเมือง เขต 5 ที่มี
การเข้าไปปรับปรุงซ่อมแซมในพื้นที่ของตําบลโพธิ์กลาง เชื่อมต่อจาก ตําบลหนองบัวศาลา นะคะ 
ถนนเส้นนี้เป็นถนนที่ได้รับความเสียหายแล้วก็ได้รับงบประมาณจากทางองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา แต่ในเรื่องของการไปทํางานของเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของกองช่าง 
อยากจะรบกวนฝากทางท่านผอ. ถ้าหากสมมติว่าทางเจ้าหน้าที่ของกองช่างได้เข้าไปในพืน้ที่นะคะ 
อยากจะขออนุญาตได้แจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในพื้นที่  หรือประสานงานกับ
ทางพื้นที่ด้วยนะคะ เพราะว่าอย่างน้อยถ้าเราได้เข้าไปดูพื้นที่ ก็จะเป็นการที่ดี แต่ว่าก็ต้องขอบคุณ
นะคะที่ทางกองช่างได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปปรับปรุงนะคะ และก็อยากจะขอฝากในเร่ืองของการเข้า
พื้นที่สักนิดหนึ่งนะคะ ก็จะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะ ก็ต้องขอบพระคุณทางผู้บริหาร
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยนะคะ ที่ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนและได้มีการอํานวยความ
สะดวก ในเร่ืองของถนนหนทาง ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง ขอบพระคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ ครับ เชิญท่านศิริพงศ์ ครับ 
นายศิริพงศ์  มกรพงศ์ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อน

สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมศิริพงศ์ มกรพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา อําเภอสีคิ้ว เขต 1 อยากเรียนท่านประธานสภา ฝากไปถึงฝ่ายบริหารเนื่องจากจะ
ปรึกษาท่านเก่ียวกับภัยแล้งครับ อําเภอสีคิ้วของผมนั้นที่ผ่านมาเป็นฤดูฝนแต่ไม่เคยมีฝนเลยครับ 
ก็หลายตําบลได้มีโอกาสมาปรึกษาหารือ อยากจะขอความอนุเคราะห์ ขอความร่วมมือกับท่าน
ประธานถึงฝ่ายบริหาร เนื่องจากเขต 1 ของผมนั้นมี 3 ตําบลที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ใกล้ลําตะคอง เป็น
พื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจากลําตะคลองเป็น 10 กิโลเมตร และมีประชากรเป็นจํานวนมาก และปัจจุบัน 
3 ตําบลนี้ได้ใช้น้ําผิวดิน แต่ปัจจุบันไม่มีน้ําให้ได้ใช้อุปโภคบริโภค ก็อยากจะหารือท่านประธาน
ผ่านไปยังฝ่ายบริหารนะครับ  ผมเชื่อว่าภายในอีกเดือน  สองเดือนนี้ พี่น้องของผม 3         



 

๒๑ 

ตําบลน่าจะได้รับความเดือดร้อนในเรื่องเกี่ยวกับน้ําที่จะอุปโภค บริโภค ก็อยากจะหารือท่าน
ประธาน ผ่านถึงท่านนายกนะครับว่า รถเจาะน้ําบาดาลนะครับ ก็อยากจะใช้บริการครับ ผมได้มี
โอกาสหารือกับนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ก็ไม่มีงบประมาณในเรื่องอุปกรณ์ ผมก็อยากนํา
เรียนปรึกษาไปถึงฝ่ายนายกนะครับว่า เราพอจะมีงบประมาณที่เหลือจ่าย หรืองบประมาณที่
พอจะอนุเคราะห์เกี่ยวกับน้ํามันก็ดี เก่ียวกับเร่ืองรถเจาะบ่อบาดาลนะครับ ผมเชื่อว่า 3 ตําบลนี้มี
จํานวนประชากรประมาณสองหมื่นท่านนะครับ เดือดร้อนแน่นอนครับ เพราะปัจจุบันน้ําในบ่อไม่
มีเลย ก็อยากจะฝากท่านประธานนะครับว่าอําเภอของผมนั้นประสบปัญหาภัยแล้งแน่นอนอีก 2-
3 เดือน ก็อยากจะฝากขอความอนุเคราะห์ท่านนะครับท่าน สักตําบลละ 1 บ่อก็ยังดีนะครับ 
อย่างน้อยๆ ก็เป็นกําลังใจให้กับพี่น้องที่จะดําเนินชีวิตต่อไปได้นะครับ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งวันนี้ผม
ต้องกราบขอบพระคุณฝ่ายบริหารนะครับที่ได้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ตามที่ท่านเพื่อนสมาชิกได้
บอกว่าอําเภอสีคิ้วมีอะไรดี ก็อยากจะชี้แจงนําเรียนสภาแห่งนี้ว่า  โรงเรียนสีคิ้วของผมนั้น 
เนื่องจากฝ่ายบริหารนะครับ โดยเฉพาะท่านนายกนั้น ได้ให้ความสําคัญในเรื่องการศึกษานะครับ 
ก็จะได้อาคาร และโรงอาหารนะครับ ก็ต้องเรียนว่าโรงเรียนสีคิ้วสวัสดิ์ผดุงวิทยานั้นเป็นโรงเรียน
เก่าแก่ ประจําอําเภอนะครับ แล้วก็มีเด็กจํานวนมากนะครับ ประมาณสองพันเศษนะครับ ต้อง
กราบขอบพระคุณท่านนายกที่ได้ให้ความสําคัญกับการศึกษา เรื่องเกี่ยวกับอาคารสถานที่ต่างๆ 
ต้องกราบขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับที่ได้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมให้กับ
โรงเรียนสีคิ้วสวัสดิ์ผดุงวิทยาของเรา และที่สําคัญต้องกราบขอบพระคุณท่านนายก กับท่าน
ผู้บริหาร กับคณะเจ้าหน้าที่ ผู้อํานวยการ ทุกๆ กอง กราบขอบพระคุณครับ  

ประธานสภาฯ ครับ เชิญท่านชาคริต  ทิศกลางครับ 
นายชาคริต  ทิศกลาง ครับ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ ผมนายชาคริต  ทิศ

กลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอําเภอเฉลิมพระเกียรติครับ บน
โต๊ะของท่านจะมีซองสีเหลืองๆนี่นะครับ ก็ขออนุญาตบอกบุญให้กับท่านทั้งหลายนะครับว่า เดือน
นี้เป็นเดือนที่เป็นสิริมงคล มีเดือนเดียวครับ ปีหนึ่งทําบุญทอดกฐินครั้งหนึ่งครับ ขออนุญาตกราบ
เรียนเชิญท่านทั้งหลายได้ร่วมสร้างบุญ สร้างกุศลร่วมกับท่านนายกครับ ที่วัดโพธิ์ทองเจริญ นะ
ครับ อยู่ใกล้ๆ กับอําเภอนะครับ อยู่หน้าอําเภอเฉลิมพระเกียรติ ก็ขอเรียนเชิญท่านร่วมบุญร่วม
กุศลด้วยกัน บุญกุศลตรงนี้จะส่งผลให้ท่านเป็นสจ.สมัยต่อไปครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดที่จะชี้แจง เก่ียวกับ ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับ เชิญครับ    ถ้าไม่มี
ผมจะให้ท่านนายก ให้ท่านได้ให้คําตอบครับ เชิญครับ 

ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ฯ กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกท่านนะคะ ตามที่ท่าน
สจ.ศิริพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด อําเภอสีคิ้ว ได้ขอมาในเรื่องของภัยแล้งนั้นนะ
คะ ในเร่ืองของขุดเจาะบ่อบาดาล ดิฉันจะให้รถเข้าไปวันพฤหัส แต่ขอให้ทางพื้นที่นะคะเตรียมใน
เรื่องของค่าน้ํามัน แล้วก็ท่อ และที่สูบน้ําด้วย อันนี้ต้องขอให้ทางท้องถิ่น พื้นที่ทําเรื่องเข้ามาสัก
นิดหนึ่งเราจะได้มีต้นเรื่องนะคะ ทั้ง 3 ตําบลเลยนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวดิฉันเอาออกให้วันพฤหัส
เลย ฉะนั้นทางช่วงนีข้อให้ทางพื้นที่ได้ทําหนังสอืเข้ามาเลยนะคะ ขอบคุณค่ะ ส่วนสําหรับโรงเรียน
ของสีคิ้ว ดิฉันขอตอบเพิ่มละกันนะคะ โรงเรียนสีคิ้วสวัสดิ์ผดุงวิทยานั้นมีทั้งหมดสองพันกว่าคน 
แต่ไม่มีที่นั่งรับประทานอาหาร ตอนนี้อาคารมันเก่ามาก และตอนนี้เรากําลังจะทุบแล้วกําลังสร้าง
โรงเรียนแล้วก็เป็นอันตรายกับเด็ก ตอนนี้ที่นั่งรับประทานอาหารอยู่กลางแจ้งเลย จึงได้ขอทุกๆ 




