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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3  คร้ังที่ 1/2564 

วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น.  
ณ ห้องประชุมล าปลายมาศ  โรงแรมแคนทารี โคราช 

ถ.มิตรภาพ  ต.ในเมือง  อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 
*************************** 

ผู้มาประชุม 
1. นายรักชาติ  กิริวัฒนศักดิ์  ประธานสภา อบจ.นครราชสีมา 
2. นายสมพร  จินตนามณีรัตน์  รองประธานสภา อบจ.นครราชสีมา 
3. นายศิริพงศ์  มกรพงศ์   รองประธานสภา อบจ.นครราชสีมา 
4. นายณัฏฐพัชร์ อนิวัตกูลชัย  เลขานุการสภา อบจ.นครราชสีมา 
5. นายก้องเกียรติ วงศ์นิยม   ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 1 
6. นายอดุลย์  อยู่ยืน   ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 2 
7. นายองอาจ  พฤกษ์พนาเวศ  ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 3 
8. นายประพจน์ ธรรมประทีป  ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 4 
9. นางสาวรัชฎา ใจกล้า   ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 5 
10. นายธีรวีร ์  มิตรสูงเนิน  ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 6 
11. นางสาวธัญญารัตน์ รัตนชินกร  ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 7 
12. นายสรรชัย  กาญจนวัฒนา  ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 8 
13. นางสาวนงนุช เลิศด้วยลาภ  ส.อบจ.อ.ปากช่องเขต 2 
14. นายสมพงษ์  เลิศด้วยลาภ  ส.อบจ.อ.ปากช่องเขต 3 
15. นางณภัทร์ศรัญญ์ เพศประเสริฐ  ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต 4 
16. นายชยุต  พงศ์ธนทรัพย์  ส.อบจ.อ.ครบุรี เขต 1 
17. นายสุชชัพ  ชีระชลสุข  ส.อบจ.อ.ครบุรี เขต 2 
18. นายทรงกรช  พันธ์เกษม  ส.อบจ.อ.ปักธงชัย เขต 1 
19. นายพรเทพ  ศิริโรจนกุล  ส.อบจ.อ.ปักธงชัย เขต 2 
20. นายเลิศชัย  ธนประศาสน์  ส.อบจ.อ.สีคิ้ว เขต 2 
21. นายสถาพร  โชติกลาง  ส.อบจ.อ.โนนสูง เขต 1 
22. นายสมบูรณ์  นิยมไร่   ส.อบจ.อ.พิมาย เขต 1 
23. นายพงษ์พันธุ์ พันธุ์ศรีนคร  ส.อบจ.อ.พิมาย เขต 2 
24. นางพัชรวรรณ นรากิจพงศ์  ส.อบจ.อ.แก้งสนามนาง 
25. นางภัทริกา  มากเมือง  ส.อบจ.อ.ขามทะเลสอ 
26. นายชวาล  พัฒนกําชัย  ส.อบจ.อ.ขามสะแกแสง 
27. นายนพวิทย์  ควรขุนทด  ส.อบจ.อ.คง 
28. นายวิสูตร  เจริญสันธิ์  ส.อบจ.อ.จักราช 
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29. นางนารดา  อ้ึงสวัสดิ์   ส.อบจ.อ.ชุมพวง 
30. นายเสกสรร  วิวัฒน์สกุลรัตน ์  ส.อบจ.อ.เทพารักษ์ 
31. นางสาวจุฑาสัณห์ ตั้งตรีวีระกุล  ส.อบจ.อ.บัวลาย 
32. นายสุรศักดิ์  ตันติสวัสดิ์  ส.อบจ.อ.โนนไทย 
33. นายพิทักษ์พงษ์ ศิริศักดิ์   ส.อบจ.อ.บัวใหญ่ 
34. นายโกวิทย์  เลาวัณย์ศิร ิ  ส.อบจ.อ.บ้านเหลื่อม 
35. นายราเมศ  เรืองธนานุรักษ์  ส.อบจ.อ.ประทาย 
36. นายไพฑูรย์  เพ็ญจันทร์  ส.อบจ.อ.พระทองคํา 
37. นายประเวทย์ ชุมสงฆ ์   ส.อบจ.อ.เมืองยาง 
38. นางสาวปิยะนุช ยินดีสุข   ส.อบจ.อ.ลําทะเมนชัย 
39. นายชุณห์  ศิริชัยคีรีโกศล  ส.อบจ.อ.วังน้ําเขียว 
40. นายศิริพิพัฒน์ ประจิตร   ส.อบจ.อ.สีดา 
41. นายสมศักดิ์  ไตรศักดิ์   ส.อบจ.อ.ห้วยแถลง 
42. นายชาคริต  ทิศกลาง   ส.อบจ.อ.เฉลิมพระเกียรติ 
43. นายสมชาย  แพทย์เมืองจันทร์  ส.อบจ.อ.เสิงสาง 
44. นายสมบัติ  ศรีจันทร์รัตน์  ส.อบจ.อ.หนองบุญมาก 

 
ผู้ไม่มาประชุม  

1. นายเจษฎา  พิทยาภรณ์  ส.อบจ.อ.ด่านขุนทด เขต 1 
2. นายธวัฒน ์  ศิริปริญญานันต์  ส.อบจ.อ.ด่านขุนทด เขต 2 
3. นายซ้าย  ผลกระโทก  ส.อบจ.อ.โชคชัย 
4. นางพีระดา  บูรณะบัญญัติ  ส.อบจ.อ.โนนแดง 

                                                                                           

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นางยลดา  หวังศุภกิจโกศล  นายก อบจ.นครราชสีมา 
 2. นายนรเสฎฐ์  ศิริโรจนกุล  รองนายก อบจ.นครราชสีมา 
 3. นายสมเกียรติ  ตันดิลกตระกูล  รองนายก อบจ.นครราชสีมา 
 4. นายวีระชาติ  ทุ่งไผ่แหลม  รองนายก อบจ.นครราชสีมา 
 5. นายกมลศักดิ์  เกษเมธีการุณ  รองนายก อบจ.นครราชสีมา 
 6. นายหัสดิน  สุวัฒนะพงศ์เชฏ  ที่ปรึกษานายก อบจ.นครราชสีมา 
 7. นายรัฐศักดิ์  สุขเจริญ   ที่ปรึกษานายก อบจ.นครราชสีมา 
 8. นางสาวกษิรา  อณวัชวณิช  เลขานุการนายก อบจ.นครราชสีมา 
 9. นายวุฒิชัย  วงค์ปัญโญ  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 10. นายไพศาล  สมุทรเผ่าจินดา  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 11. นายตวงสิทธิ ์ อภิชัยบุคคล  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
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 11. นายอารมณ์  ทางตะคุ   ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านยุทธศาสตร์ อบจ. 
 12. นายธีระชัย  เทพนอก  ผู้อํานวยการสํานักช่าง 
 13. นางอุไรวรรณ ภัทรปิติพล  รก.ผู้อํานวยการสํานักคลัง 
 14. นางประทีป  ถิ่นโคกสูง  (แทน) ผู้อํานวยการสํานักการศึกษาฯ 
 15. นายกริชต์จอมพล ภูจอมจิตฆ์  ผู้อํานวยการสํานักการศึกษาฯ 
 16. นายจิรยุทธ  อาสาเสน  เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 17. นางอมลรชา  ศรีเนตรกูล  รก.หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 18. นางรังสิยา  นุทกิจ   ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
 19. นายชัยเกียรติ เกษรบัวทอง  ผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
 20. นางวรรณภา นวลฉิมพลี  ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
 21. นายเตชิต  กลิ้งทะเล  ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข 
 22. นางนงนุช  กาหลง   หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
 23. นายวิสุทธิ์  บุญการกิจ  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ 
 24. นางวินญา  ศรีอุทธา   หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
 25. นางกฤติมา  ไชยวงค ์  นักบริหารงานการคลัง 
 26. นางยุภาพร  ไชยเมือง  หัวหน้าฝ่ายการเงิน 
 27. นายคมกริช  โมงขุนทด  นักบริหารงานทั่วไป 
 28. นายไตรรงค์  คัมภีร์พงศ์  ศึกษานิเทศก์ 
 29. นางดาราวรรณ โฆษิตอัมพรวัฒน์  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
 30. นางสุวรรณี  อนันธศิริ  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
  31. น.ส.กนกรัตน์ ดําเดช   นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
 32.นางสุพรรณี  ครุฑธะกะ  นัดจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 33. นางอัญชลี  หมวกเทพ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
 34. จ.อ.เอกพจน์ เทียบแสน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 

 35. น.ส.สริญญา  กันโคกกรวด  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 
36. นายวัฒนพงษ์ สิงห์วิเศษ  นักบริหารงานช่าง ระดับต้น 
37. นายนิวัฒน ์  หุ่นฉัตร   นายช่างโยธา 
38. นายนัฐพล  ตันยวด   เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
39. นายพสุ  อินทรมานวงศ์  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
40. นายวสันต์ชาย อุลิตสถิต  พนักงานจ้างทั่วไป 

  41. นายแมนฤทธิ์ รุ่งทิวาเลิศล้ํา  ผู้ช่วยนิติกร 
 42. นายทวีศักดิ์  สังข์วิลัย   พนักงานจ้างทั่วไป 
 43. นายกิติศักดิ์  ชายากร   พนักงานขับรถ 
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เริ่มประชุมเวลา   14.00 น. 
 

นายณัฏฐพัชร์  - เชิญประธานสภาฯ  จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย นําสมาชิกสวดมนต์ 
เลขานุการสภาฯ  - เชิญประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ ขึ้นทําหน้าที่ 

-  อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี พ.ศ.2564 
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีความจําเป็นให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา พิจารณาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ดังนั้น เพ่ือประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติองค์การบริห ารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา พ.ศ.2540 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 มาตรา 25 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 ข้อ 36 (1) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงเรียก
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี พ.ศ.2564 
มีกําหนด 7 วัน ตั้งแต่วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 ถึงวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 
2564  ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2564  

ประธานสภาฯ             -  เรียนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่านปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ท่านผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการกอง ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุม 
ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 วันพุธที่ 29 กันยายน 
2564 เวลา 14.00 น. ซึ่งเป็นวันสําคัญวันหนึ่งของท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่จะได้
ร่วมกันพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ผมหวังว่าการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาในครั้งนี้จะดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งท่านทั้งหลายจะได้แสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดเพ่ือความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่น บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิด
การประชุมสภาแห่งนี้เพื่อดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
-ไม่มี -  

 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
  2.1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ 

สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 2/2564  เม่ือวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 
ประธานสภาฯ             ต่อไปเป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2564 

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ขอเชิญท่านสมาชิกฯ ได้ตรวจสอบรายงานการ
ประชุมท่านใดที่มีความประสงค์จะขอแก้ไข ขอแจ้งในที่ประชุมครับ เชิญท่านเสกสรรครับ 
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นายเสกสรร เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร บันทึกการประชุมหน้า 15 ตรงนายเสกสรร  
ส.อบจ.อ.เทพารักษ์ บรรทัดที่ 9 ลําเชียงไกรตอนบนต้นน้ําลําเชียงไกรที่มาจากอําเภอเฉลิมพระเกียรติ  

ขอให้แก้ไขเป็นอําเภอเทพารักษ์ครับ 
ประธานสภาฯ ขอให้เจ้าหน้าที่ได้บันทึกแก้ไขรายงานด้วยครับ มีท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 

ไม่มีนะครับ ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ ขณะนี้องค์ประชุม 44 ท่าน สมาชิกท่าน
ใดรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัย
สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 ขอยกมือครับ 
รับรอง 40 เสียง  ท่านใดไม่รับรองยกมือครับ ไม่รับรอง –ไม่มี- ท่านใดงดออกเสียง
ยกมือครับ งดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 2 ท่าน และ
เลขานุการสภาฯ) 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2564 เม่ือวันที่ 17 กันยายน 
2564 องค์ประชุม 44 ท่าน มติรับรอง 40 เสียง ไม่รับรอง –ไม่มี- งดออกเสียง 
4 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 2 ท่านและเลขานุการสภาฯ) 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ประธานสภาฯ  เชิญฝ่ายบริหารครับ 
นายสมเกียรติ เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่านสมาชิกสภาองค์การ 
รองนายกฯ บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หลักการ ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด 
ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น เหตุผล ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
มีความจําเป็นขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เนื่อง
ด้วยข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้และมี
ความจําเป็นต้องจ่าย เพ่ือให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
เพ่ือบรรเทาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  จึงขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564  รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณแนบท้ายนี้ 
รายการโอนลด 1. สํานักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 1 รายการ เป็นเงิน 
84,400 บาท (แปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมโอนลดทั้งสิ้น จํานวน 1 รายการ เป็น
เงิน 84,400 บาท (แปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) รายการโอนเพ่ิม 1. สํานักการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 3 รายการ เป็นเงิน 84,400 บาท (แปดหมื่นสี่พันสี่ร้อย
บาทถ้วน) รวมโอนเพ่ิมทั้งสิ้น จํานวน 3 รายการ เป็นเงิน 84,400 บาท (แปดหมื่นสี่พัน
สี่ร้อยบาทถ้วน) ระเบียบวิธีปฏิบัติ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 จึงเสนอสภาเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
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ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกฯ ที่มีความประสงค์จะอภิปรายครับ ไม่มีนะครับ ผมจะได้ขอมติ
ที่ประชุม  ขณะนี้องค์ประชุม 43 ท่าน สมาชิกฯ ท่านใดอนุมัติ ให้ โอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ 
โปรดยกมือครับ อนุมัติ 39 เสียง  สมาชิกฯ ท่านใดไม่อนุมัติ  โปรดยกมือครับ       
ไม่อนุมัติ –ไม่มี- สมาชิกฯ ท่านใดงดออกเสียง งดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 2 ท่าน และเลขานุการสภาฯ) 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ องค์ประชุม 43 ท่าน มติอนุมัติ 39 เสียง        
ไม่อนุมัติ –ไม่มี-  งดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 2 
ท่าน และเลขานุการสภาฯ) 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

ประจ าปีงบประมาณ 2563  
ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4 ญัตติเรื่องขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กันเงินกรณี

มิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ 2563 เชิญฝ่ายบริหารครับ 
นายวีระชาติ  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การ 
รองนายก อบจ.นม. รองนายกฯบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หลักการ เพ่ือ

ขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาในการขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ได้รับอนุมัติกันเงินต่อสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา  เมื่อคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2563 
เมื่อวันที่ 24 กันยายน  2563  ออกไปอีก 1 ปี เหตุผล ด้วยองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมาได้ดําเนินการเร่งรัดใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.
2564 ด้วยเหตุที่ปริมาณงานในการพัฒนา และปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานมีจํานวน
มากได้รับคําร้องจากส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ว่ายังมีความจําเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณต่อไป และเป็นบริการสาธารณะที่เป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนเป็นส่วนรวม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึง
เสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563ออกไปอีก1 ปี ดังนี้ 1. หมวดค่าครุภัณฑ์จํานวน 35 โครงการ 
เป็นเงิน 32,793,810 บาท(สามสิบสองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยสิบบาท
ถ้วน) หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างจํานวน 123 โครงการ เป็นเงิน162,272,600 
บาท (หนึ่งร้อยหกสิบสองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)รวมจํานวน  
158 โครงการ รวมเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 195,066,410 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบ
ห้าล้านหกหมื่นหกพันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน) เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2565 
รายละเอียดปรากฏตามบัญชีโครงการ (กง.2) ที ่ได้นําเสนอต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ระเบียบวิธีปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
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ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่4 พ.ศ.
2561 หมวด 5 การกันเงิน “ข้อ 59  ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ ดําเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลา
เบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจําเป็นต้องแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทําให้ ลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมี
วัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติ ให้กันเงินไว้กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพันเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตาม
วรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแล้วหากยังไม่ได้ดําเนินการก่อหนี้
ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจํานวนนั้นตกเป็นเงินสะสม”     
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญท่านประพจน์ครับ 
นายประพจน์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  กระผมประพจน์  ธรรมประทีป สมาชิก 
ส.อบจ.อ.เมืองฯ เขต 4 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอเมืองฯ เขต 4 กระผมต้องกราบ

ขอบพระคุณท่านประธานฯ ที่ได้มาประชุมในห้องที่สวยงาม คงจะไม่มีปัญหาเรื่อง
ของเครื่องเสียงที่จะบันทึกรายงานการประชุมสภาต่อไป ท่านประธานฯ ครับ วันนี้
เป็นการกันเงินอีกครั้ง งบประมาณปี 2563 ผมไม่เข้าใจเพราะอะไรปี 62 ขณะนี้
กันเงินมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 2 ปีที่ผ่านมานั้นในการกันเงินในหมวดครุภัณฑ์นั้นมันเป็น
เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็น่าจะดําเนินการให้เสร็จ เช่น จัดซื้อเก้าอ้ี จัดซื้อครุภัณฑ์  
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ มันหายากหรือครับ สิ่งที่สําคัญที่สุดเวลานี้ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรง
เกียรติเปิดไปที่หน้า 4/5 ครับ ลําดับที่ 25 นั้น เป็นโครงการซื้อเครื่องตีเส้นจราจร
ตรงนี้ครับที่สําคัญ เพราะเป็นเครื่องตรวจสอบในการที่จะออกไปตรวจคุณภาพการ
ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพของผู้รับเหมา มันควรจะซื้อตั้งแต่ปี 63 แล้ว แต่ผ่านมา
เนิ่นนานขนาดนี้ ข้อ 26 นั้น เป็นการซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟ้า ขนาด 100 กิโลวัตต์ 
ผมจําได้ว่าครั้งที่เราอนุมัติไปนั้นด้วยความจําเป็นของหน่วยงานที่จะใช้ที่กองช่างเพ่ือ
ไว้สํารองไฟเวลาไฟฟ้าจากส่วนภูมิภาคดับ แต่ที่ไม่ซื้อก็อาจจะมีเหตุว่าขณะนั้นศูนย์
คุณภาพชีวิตวังน้ําเขียวของเรานั้น ได้ส่งคืนให้กับทางสาธารณสุขเป็นผู้ดูแล และได้
ไปนําเครื่องกําเนิดไฟฟ้านั้นกลับมาใช้ที่กองช่าง เป็นเหตุผลหนึ่งที่ยังไม่ได้ใช้เ งิน
งบประมาณตัวนี้ ข้อต่อไปการซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่างชนิดบอลลูนไลท์ ซึ่งขณะนั้น
อาจจะมีความจําเป็น เพราะผู้บริหารเป็นผู้เสนอเพ่ือไว้ใช้ช่วยพ่ีน้องในเวลาเกิด
อุบัติเหตุต่าง ๆ เพ่ือให้แสงสว่างที่ทันสมัย แต่ 2 ปีผ่านมาแล้ว ขณะนี้ถ้าท่านซื้อ
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ตั้งแต่ปี 63 มา วันนี้ได้ใช้ครับ แต่เป็นที่น่าเสียดาย ด้วยความจําเป็นหรืออย่างไรไม่
ทราบ นี่คือหมวดครุภัณฑ์ และยังมีอีกในเรื่องของด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ท่าน
ประธานฯ และท่านสมาชิกฯ ก็คงจะจําได้ ครั้งหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสํานักงานใหญ่ซึ่งเกิดอาการทรุดตัวเนื่องจากสร้างมานาน ตั้ง
งบประมาณไว้ 8 ล้าน แค่นั้นยังไม่พอสํานักการช่างก็ตั้งไว้ขออยู่ในหมวดโครงสร้าง
พ้ืนฐาน สร้างโรงเก็บรถ ที่จอดรถ 2 ปีแล้ว สงสารเครื่องจักร เครื่องมือ รถเกรด รถ
ขุด รถแมคโคร ตัวนึง 3-4 ล้าน ต้องจอดตากแดด ตากฝนมาเป็นเวลาถึง 2 ปี 
ออกแบบกันพ้ืนที่ควรจะสร้างให้มันใหญ่ ๆ สามารถนํารถพวกนี้เข้าไปจอดได้ แต่
กลับเป็นได้แค่รถเล็กเข้าไปจอดได้ วันนี้ผมอยากฝากท่านประธานฯ ไปถึงผู้บริหาร
ว่าเราไม่ได้ขัดข้องตามท่ีหน่วยงานราชการหรือกองต่าง ๆ สํานักต่าง ๆ เสนอ ให้กับ
สภาฯ แห่งนี้เป็นผู้อนุมัติใช้จ่ายงบประมาณ ถือว่ามีความสําคัญแต่ละกองแต่ละ
สํานักจึงเสนอขึ้นมาด้วยความเข้าใจของสภาฯ แห่งนี้ก็อนุมัติไป แต่ผลสุดท้ายต้อง
มากันเงินถึง 2 ปี วันนี้ถ้าสภาฯ แห่งนี้อนุมัติไปแล้ว ถ้าโครงการต่าง ๆ ถ้าไม่จําเป็น
ในปี 65 ขอให้นํากลับมาตั้งโอนลดแล้วมาตั้งเป็นรายการใหม่นะครับ อย่าเอามา
ดองเอามาแช่ไว้แบบนี้เลย เสียโอกาสในการที่จะพัฒนาให้กับพ่ีน้องในจังหวัด
นครราชสีมา  เงินตั้ง 30 กว่าล้าน เฉพาะครุภัณฑ์ 30 กว่าล้านสร้างถนน อบจ.ได้
หลายเส้น  นี่คือความไม่เข้าใจของสภาฯ แห่งนี้ ผมเชื่อว่าสภาฯ แห่งนี้ไม่เข้าใจจริง 
ๆ แต่เราทํางานกันด้วยเหตุและผล ฝากท่านประธานฯ ไปถึงฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะ
ขึ้นปีงบประมาณ 65 แล้ว พอสิ้นปี 65 ผมไม่อยากเห็นว่าจะต้องมากันเงินโดยไม่
ก่อหนี้ผูกพันอีกเป็นเวลา 2 ปีเต็ม ถ้าจะกันก็ขอให้กันแค่ปี 64 ก็พอ มันจะแสดงให้
เห็นถึงศักยภาพในการทํางานของฝ่ายข้าราชการด้วย ฝ่ายผู้บริหารด้วย และอาจจะ
ตกมาถงึสภาฯ แห่งนี้ว่าสภาฯ ไม่ดูกันเลยทํางานกันอย่างไร ฉะนั้น ที่ต้องมาพูดตรง
นี้มันเป็นหน้าที่ของสมาชิกฯ ทุกท่านที่จะต้องตรวจสอบการทํางาน เก็บปัญหาความ
เดือดร้อนของพ่ีน้องมาเสนอฝ่ายบริหาร ฝากท่านประธานฯ ถึงฝ่ายบริหาร โครงการ
ที่กันเงินวันนี้แล้วในอนาคตไม่จําเป็นจากโครงการที่ท่านเสนอขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นซื้อ
อะไรก็แล้วแต่ ขอให้เอามาโอนลดและตั้งเป็นรายการใหม่ที่เกิดประโยชน์ต่อพ่ีน้อง
ประชาชน แม้กระทั่งในนี้ซื้อรถบรรทุก 10 ตัน 2 คัน ก็ยังไม่ได้ซื้อ มันหายากหรือ
ครับรถ เครื่องไม้เครื่องมือไม่ว่าจะเป็นโน๊ตบุ๊ค คอมพิวเตอร์  2 ปีเต็ม ๆ ไม่เข้าใจ
ครับ ฝากท่านประธานฯ ถึงฝ่ายบริหารว่ายังไงก็เป็นโฉมใหม่แล้ว ปี 65 กันเงินครั้ง
ต่อไปคงจะไม่มีปี 63 กลับมาอีกนะครับ  พอขึ้นปี 65 ขอให้ท่านได้ดําเนินการของ
ปี 63 กลับมาให้หมดเลย เอามาทําก่อน เพ่ือที่จะเคลียร์งาน ต้องกราบขอบพระคุณ
เป็นอย่างสูงครับสําหรับสภาฯ แห่งนี้ ที่เปิดโอกาสให้พ่ีน้องเราได้มีโอกาสเข้ามา
ตําหนิบ้าง ชี้แนะบ้าง โดยเฉพาะพ่ีน้อง ส.อบจ. ต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ครับ ขอบคุณครับ 
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ประธานสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เชิญฝ่ายบริหารครับ 
นายสมเกียรติ  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ และผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
รองนายก อบจ.นม. ขอขอบคุณครับที่ท่านสมาชิกฯ ได้พูดถึงและท้วงติงในการกันเงินของปีงบประมาณ 

2563 ขอเรียนชี้แจงว่าในการที่ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติได้กล่าวถึงทั้ง 3 รายการ 
คือ เครื่องมือควบคุมคุณภาพงานตีเส้นจราจร เครื่องกําเนิดไฟฟ้าขนาด 100 
กิโลวัตต์ โคมไฟส่องสว่างชนิดบอลลูนไลท์ 3-4 รายการนี้ทางฝ่ายบริหารได้เร่งรัด
เพ่ือที่จะจัดซื้อเพ่ือให้เกิดการใช้งานให้เกิดประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชน รายการ
เหล่านี้ก็ไปอยู่ในขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง กําลังรอที่ผู้เสนอราคา ขั้นตอนของ
การเสนอราคายังไม่จบกระบวนการจึงยังไม่ได้มีสัญญาผูกพันที่จะกันเงินโดยไม่มีข้อ
ผูกพัน เพ่ือไม่ให้โครงการเหล่านี้ตกไปเนื่องจากมีประโยชน์ที่จะต้องนํามาใช้ จึงขอ
กันเงินโดยไม่ก่อหนี้ผูกพันกับขาย ในส่วนของอาคารสํานักงาน อบจ.เช่นกันนะครับ
ที่ทางฝ่ายบริหารขอเสนอกันเงินไว้ทั้งหมด 8,600,000 เศษ สํานักการช่างได้
นําเสนอมาตั้งแต่ปี 2563 วันนี้ทางท่านผู้บริหาร ท่านนายกฯ เราก็ได้เตรียมการว่า
ถ้ามีโอกาสก็จะสร้างสํานักงาน อบจ.แห่งใหม่ แต่โครงการนี้ที่ถูกต้องไว้เป็นการ
ปรับปรุงที่สํานักงาน อบจ.เดิม นะครับ เมื่อเราเข้ามาทํางานแล้วเห็นว่าส่วนที่
สามารถปรับปรุงเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ในเบื้องต้นก็ได้ใช้งบปรับปรุงของสํานักการ
ช่าง จํานวนประมาณเกือบ 2 ล้านบาทแต่ใช้งบในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเป็น
งบของส่วนสํานักการช่างไปก่อนเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ กับเรื่องของฝนที่รั่ว ท่อ
ระบายน้ําห้องน้ําที่เสียหาย แต่ด้วยความจําเป็นว่าจะขอกันเงิน 8,600,000 เศษ 
หากว่าในปีหน้ายังดําเนินการไม่คืบหน้ามากนัก อาจจะจําเป็นต้องทําการปรับปรุง 
เราก็จะได้มีเงินก้อนหนึ่งเก็บกันไว้ แต่ถ้าหากว่าสถานที่ หรือที่ดินที่ได้รับมอบหมาย
สามารถดําเนินการได้ ก็จะขออนุญาตสภาฯ อีกครั้งหนึ่งเพ่ือโอนลดเงินที่เรากันไว้ใน
ปี 2563 เริ่มต้นในการก่อสร้างสํานักงาน อบจ. เป็นส่วนที่ทางฝ่ายบริหารพยายาม
คัดเลือกโครงการอย่างเต็มทีท่ี่โครงการไหนจะต้องขอกันเงิน โครงการไหนที่ได้จัดซื้อ
จัดจ้างในสิ้นปี 2564 นี้นะครับงบประมาณที่เราขอกันเงินที่ยังไม่มีหนี้ผูกพัน ตั้งแต่ 
63 64  รวมทัง้สิ้น 947 โครงการ ในป ี2564 ซึ่งลดลงไปอย่างมากเมื่อครั้งที่สภา
ฯ ประชุมเม่ือปี 2563 ครั้งนั้นมีการกันเงินไว้ทั้งหมด 1,800 กว่าโครงการ ขณะนี้
เราได้ดําเนินการและจัดซื้อจัดจ้างไปเหลือขอกันเงินประมาณประมาณ 547 
โครงการจากทั้งหมด จึงเรียนมาเพ่ือให้ที่ประชุมทราบขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  เชิญท่านประพจน์ครับ 
นายประพจน์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  กระผมประพจน์  ธรรมประทีป สมาชิก 
ส.อบจ.อ.เมืองฯ เขต 4 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอเมืองฯ เขต 4 ท่านประธานฯ 

ครับ เป็นสิ่งที่ดีที่ทางผู้บริหารได้ตอบ ท่านสมาชิกฯ จะได้เข้าใจ แต่ไม่ได้โทษท่าน
มันเป็นดินพอกหางหมูมาหลายปีแต่ที่ผมพูดในวันนี้ไม่ได้มีอคติกับฝ่ายบริหาร
เพียงแต่บอกว่าเราชี้แนะเฉย ๆ ว่า ต้องกราบขอบพระคุณท่านด้วยซ้ําไปท่านแก้ไข
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จาก 3,000 เป็น 1,000 กว่าโครงการ ให้เหลือแค่ไม่กี่โครงการ ขอฝากในฐานะที่
ท่านบอกว่าเป็น อบจ.โฉมใหม่ พ่ีน้อง ส.อบจ.ก็คอยดูว่าโฉมใหม่จริง ๆ อยู่แล้วเวลา
นี้ โดยเฉพาะตัวท่านนายกฯ เอง ก็อยากจะฝากไว้ว่า ปี 65 พอสิ้นปีแล้วอย่าให้มีปี 
63 ขึ้นมาอีก ถ้าจะตกก็ให้ตกไปเลย ถ้าคิดว่าไม่ทัน ก็จับประกบตั้งเป็นรายการใหม่
เลย เรื่องของการซ่อมสํานักงานแห่งเก่าไม่ควรซ่อมครับเอาแค่อยู่ได้ เพราะเราต้อง
หาที่ใหม่ ถึงจะไม่ได้ที่ของทหารเราต้องหาครับ อยากให้เกิดขึ้นในสมัยนี้ เอาเงินตั้ง 
7-8 ล้านไปซ่อม ถ้าเกิดได้ที่ใหม่เดี๋ยวก็ต้องย้าย เห็นใจเถอะครับ ผมเข้ามาเป็น    
ส.อบจ.ตั้งแต่ 2540 จนบัดนี้ ก็ยังไม่ได้ที่ใหม่ เนื่องจากว่าเป็นครั้งแรกไป อบจ.
ชลบุรี เห็น อบจ.ชลบุรี สง่า ก็อยากสร้าง ก็ยังไม่ผ่าน ปัญหามันเกิดข้ึนหมักหมมมา
นาน ฝากท่านประธานฯ ไปยังฝ่ายบริหาร ถึงเวลาแล้วครับช่วยกันแก้ไข สภาฯ แห่ง
นี้พร้อมที่จะเดินร่วมไปกับท่านผู้บริหารที่มันถูกต้องเพ่ือพ่ีน้องประชาชนในจังหวัด
นครราชสีมาทั้ง 32 อําเภอ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีกหรือไม่ครับถ้าไม่มีผมจะได้ขอมติที่ประชุมครับ 
ขณะนี้องค์ประชุม 44 ท่าน สมาชิกฯ ท่านใดอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กัน
เงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ 2563 ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอขอ
ยกมือครับ  อนุมัติ 40 เสียง  สมาชิกฯ ท่านใดไม่อนุมัติโปรดยกมือครับ ไม่อนุมัติ –
ไม่มี- สมาชิกฯ ท่านใดงดออกเสียง งดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภา
ฯ (นายศิริพงศ์  มกรพงศ์) เลขานุการสภาฯและนายสมพร  จินตนามณีรัตน์         
ส.อบจ.อ.โนนสูง เขต 2) 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ องค์ประชุม 44 ท่าน     
มติอนุมัติ 40 เสียง ไม่อนุมัติ –ไม่มี- งดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภาฯ รอง
ประธานสภาฯ (นายศิริพงศ์  มกรพงศ์) เลขานุการสภาฯ และนายสมพร  จินตนา
มณีรัตน์ ส.อบจ.อ.โนนสูง เขต 2) 

  
ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ประธานสภาฯ  เชิญฝ่ายบริหารครับ 
นายนรเสฎฐ์ เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การ 
รองนายก อบจ.นม. บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หลักการ เพ่ือขออนุมัติ

จากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในการกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูก 
หมวดค่าครุภัณฑ์ หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประจําปีงบประมาณพ.ศ.2564 
เหตุผล ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ดําเนินการเร่งรัดใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2564 ด้วยเหตุที่ปริมาณงานในการพัฒนา และ
ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานมีจํานวนมาก ได้รับคําร้องจากส่วนราชการในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ว่ายังมีความจําเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณ
ต่อไป และเป็นบริการสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเป็นส่วนรวม องค์การ
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บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงเสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันเงิน
กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ออกไปอีก 1 ปี  ดังนี้ 
หมวดค่าครุภัณฑ์ จํานวน 141โครงการ เป็นเงิน 39,456,680บาท (สามสิบเก้า
ล้านสี่แสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
จํานวน 245โครงการเป็นเงิน 413,133,970 บาท (สี่ร้อยสิบสามล้านหนึ่งแสน
สามหมื่นสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)รวม  จํานวน  386 โครงการ  รวมเป็น
จํานวนเงินทั้งสิ้น  452,590,650บาท(สี่ร้อยห้าสิบสองล้านห้าแสนเก้าหมื่นหก
ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เพ่ือเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดปรากฏตาม
บัญชีโครงการ (กง.2) ที่ได้นําเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ระเบียบวิธีปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่4 พ.ศ.2561  หมวด 5 การกันเงิน 
“ข้อ 59  ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพันแต่มีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี กรณีเมื่อ
สิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยัง
มิได้ ดําเนินการก่อหนี้ผูกพัน  ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปี
ต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจําเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทํา
ให้ลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น
แล้วแต่กรณี  และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติ ให้กัน
เงินไว้ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อ
ผูกพันเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตาม
วรรคสองแล้วหากยังไม่ได้ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงิน
ดังกล่าว ให้เงินจํานวนนั้นตกเป็นเงินสะสม” จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ประธานสภาฯ มีท่านสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปราย เรียนเชิญครับ ถ้าไม่มีผมจะได้ขอมติที่ประชุม 
ขณะนี้องค์ประชุม 44 เสียง สมาชิกฯ ท่านใดอนุมัตใิห้กันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
ประจําปีงบประมาณ 2564 ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอ ขอยกมือครับ อนุมัติ 40 เสียง  
สมาชิกฯ ท่านใดไม่อนุมัติโปรดยกมือครับ ไม่อนุมัติ –ไม่มี- สมาชิกฯ ท่านใดงดออก
เสียง งดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ (นายศิริพงศ์  มกรพงศ์) 
เลขานุการสภาฯและนายสมพร  จินตนามณีรัตน์ ส.อบจ.อ.โนนสูง เขต 2) 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ องค์ประชุม 44 ท่าน มติอนุมัติ 40 เสียง  ไม่อนุมัติ –ไม่มี- 
งดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ (นายศิริพงศ์ มกรพงศ์) 
เลขานุการสภาฯและนายสมพร จินตนามณีรัตน์ ส.อบจ.อ.โนนสูง เขต 2) 
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ระเบียบวาระท่ี 6 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ประธานสภาฯ  เชิญฝ่ายบริหารครับ 
นายวีระชาติ เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  สมาชิกสภาองค์การ 
รองนายก อบจ. บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หลักการ เพ่ือขออนุมัติ

จากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาในการกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เหตุผล ด้วยองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ดําเนินการเร่งรัดใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ.2564 ด้วยเหตุที่ปริมาณงานในการพัฒนา และปรับปรุงโครงสร้าง
พ้ืนฐานมีจํานวนมาก ได้รับคําร้องจากส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ว่ายังมีความจําเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณต่อไป และเป็น
บริการสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเป็นส่วนรวม องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา จึงเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน(ตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่)ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ออกไปอีก 1 ปี  ดังนี้ หมวดค่า
ครุภัณฑ์ จํานวน 3 โครงการ เป็นเงิน 84,400 บาท(แปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดปรากฏตามบัญชีโครงการ 
(กง.2) ที่ได้นําเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ระเบียบวิธี
ปฏิบัติ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 หมวด 5 การกันเงิน “ข้อ 59  
ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มี
ความจํา เป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขอ
อนุมัติกันเงิน ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา
การกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ ดําเนินการก่อ
หนี้ผูกพัน  ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือ
กรณีมีความจําเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทําให้  ลักษณะปริมาณ  
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  และโครงการ
ดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติ ให้กันเงินไว้ กรณีที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพันเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการ
กันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแล้วหากยังไม่ได้
ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจํานวนนั้นตกเป็น
เงินสะสม” จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ประธานสภาฯ มีท่านสมาชิกฯ ที่ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ผมจะขอมติที่ประชุม
นะครับ ขณะนี้องค์ประชุม 44 เสียง สมาชิกฯ ท่านใดอนุมัตใิห้กันเงินกรณีมิได้ก่อ
หนี้ผูกพัน (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ประจําปีงบประมาณ 2564 ตามท่ีฝ่ายบริหาร
เสนอ ขอยกมือครับ อนุมัติ 40 เสียง  สมาชิกฯ ท่านใดไม่อนุมัติโปรดยกมือครับ  
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ไม่อนุมัติ –ไม่มี- สมาชิกฯ ท่านใดงดออกเสียง งดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ (นายศิริพงศ์ มกรพงศ์) เลขานุการสภาฯและนายสมพร  จินตนามณีรัตน ์
ส.อบจ.อ.โนนสูง เขต 2) 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ องค์ประชุม 44 ท่าน      
มติอนุมัติ 40 เสียง  ไม่อนุมัติ –ไม่มี- งดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภาฯ          
รองประธานสภาฯ (นายศิริพงศ์ มกรพงศ์)เลขานุการสภาฯและนายสมพร จินตนา
มณีรัตน์ ส.อบจ.อ.โนนสูง เขต 2) 

 
ระเบียบวาระท่ี 7 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ประธานสภาฯ  เชิญฝ่ายบริหารครับ 
นายสมเกียรติ เรียน   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การ 
รองนายก อบจ.นม. บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หลักการ ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.254๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ 
โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (1) ให้กระทําได้เฉพาะ
กิจการซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการ
บริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไป
ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด 
(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท 
ตามระเบียบแล้ว (3)ให้กันเงินสะสมสํารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อย
กว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจําปีนั้น เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น (4)เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้
จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดําเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดให้       
การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป เหตุผล ด้วยสํานักช่าง สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา แจ้งว่ามีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นการเร่งด่วน 
โดยกองยุทธศาสตร์และงบประมาณได้ตรวจสอบแล้ว พบว่า เป็นภารกิจหน้าที่เกี่ยวกับ
การบริการชุมชนและสังคมและจัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งเป็น
โครงการทีไ่ด้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
แต่ไม่ได้บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ท า
ให้ไม่มีงบประมาณรองรับ จึงจ าเป็นต้องพิจารณาใช้จ่ายงบประมาณจากเงินสะสม 
จ านวน  ๑๓๗ โครงการ งบประมาณ ๖๓๑,๓๙๔,๘๐๐ บาท (หกร้อยสามสิบเอ็ดล้านสาม
แสนเก้าหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายที่ส่งมา
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พร้อมนี้ ระเบียบวิธีปฏิบัติ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 254๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 จึงเสนอสภา
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  

ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกฯ ท่านใดประสงค์อภิปรายเรียนเชิญครับ เชิญท่านก้องเกียรติครับ 
นายก้องเกียรติ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ส.อบจ.อ.เมืองฯ เขต 1 นครราชสีมา  ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายก้องเกียรติ  วงศ์นิยม  สมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอเมืองฯ เขต 1 ในส่วนของวาระที่ 
7 ผมมีความเห็นด้วยและสนับสนุนในส่วนของรายละเอียดโครงการอนุมัติเพ่ือใช้
จ่ายเงินสะสม งบประมาณ 2564 โดยเฉพาะลําดับที่ 84 ขออนุญาติให้ท่านสมาชิกฯ 
ได้ดูตามเอกสารหมายเลขหน้าที่ 43 ซึ่งอยู่ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
เป็นงานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน เป็นค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
รายละเอียดโครงการกล่าวคือ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.01205) เชื่อมต่อระหว่างบ้านหนองพลวงใหญ่ ตําบลโพธิ์กลาง และบ้าน
หนองบัวศาลา ตําบลหนองบัวศาลา ช่วงที่ 2 ขนาดความกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง
กว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 1,160 เมตร  หรือพ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 9,280 
ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน หน้าที่ 868 
ลําดับที่ 5 ผมขออนุญาตแจ้งว่าเห็นด้วยและอยากให้ท่านสมาชิกฯ ทุกท่านได้
สนับสนุน แต่ขออนุญาตเรียนถามท่านประธานฯ ผ่านไปยังฝ่ายบริหารครับว่าในส่วน
ของระยะทางตอนแรกทางผมได้ติดตามโครงการนี้มา ทราบว่าระยะทางความยาว
มันมากกว่าที่ระบุอยู่ในข้อบัญญัติข้อนี้ จึงเรียนถามว่ามีการปรับลดระยะทางหรือไม่ 
อย่างไร ประการที่ 1 ส่วนในเรื่องของโครงการนี้ผมพอมีข้อมูลจากสํานักการช่างว่า
ต้องแบ่งออกเป็น 3 เฟส 3 โครงการ ตรงนี้อยู่ในส่วนของโครงการแรก เฟสที่ 1 ใช่
หรือไม่  นี่เป็นประการที่ 2 สุดท้ายนี้ก็ต้องกราบของพระคุณท่านนายกฯ ดร.ยลดา  
หวังศุภกิจโกศล ท่านรองฯ สมเกียรติ ตันดิลกตระกูล ผู้กํากับดูแลสํานักการช่าง 
รวมถึงท่าน ผอ.สํานักการช่าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่ให้โอกาสกระผมในฐานะ 
สจ.สมัยแรก ได้ลงพ้ืนที่ ได้ติดตามผลงาน มีโอกาสได้พัฒนาพ้ืนที่ของพ่ีน้อง
ประชาชนในเขตตําบลโพธิ์กลาง ก็ขอขอบพระคุณและเรียนในที่ประชุมว่า ผมใน
ฐานะ สจ.สมัยแรกก็มีความภูมิใจที่ได้ทําโครงการดี ๆ เหล่านี้มาสู่ประชาชนในพ้ืนที่ 
ในส่วนที่ได้มีการเข้าทํา mou  กับตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา  ในเรื่อง Smart 
Safety zone บริเวณเขต 1 อําเภอเมืองมีความจําเป็นต้องที่จะต้องติด CCTV หน้า
ศาลอุทธรณ์ภาค 3 ยาวมาจนถึงอนุสาวรีย์คุณย่าโม สวนรักษ์ ไปจนถึงทางเข้าป้อม
ปราสาทที่อยู่ติดกับ TK SQUARE ตรงนี้เปรียบเสมือนห้องรับแขกของเมืองโคราช  
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ก็อยากจะให้ท่านผู้บริหารหากมีโอกาสก็อยากจะให้พิจารณาโครงการตรงนี้ให้ทาง 
สจ.ในพ้ืนที่ได้มีโอกาสดําเนินการต่อ ในโอกาสที่เหมาะสม ส่วนตัวคือจะขอเสนอว่า
เป็นไปได้หรือไม่ว่านอกจาก CCTV ในเรื่องของความปลอดภัย ป้องกันการโจรกรรม 
ในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หากมีโอกาสกล้องเหล่านี้สามารถที่
จะเป็นตัวชี้วัดในส่วนของปริมาณน้ําท่วมขังในจุดนี้ได้หรือไม่อย่างไร นอกจากที่เรา
จะได้ป้องปรามอุบัติเหตุที่ลดลงแล้ว  เราก็ยังจะทราบว่าจุดใดมีน้ําท่วมขังที่จะต้อง
รีบไปแก้ไขโดยเร็ว นําเรียนท่านประธานฯ ขออนุญาตในวาระนี้เท่านี้ครับ 

ประธานสภาฯ     เชิญท่านจุฑาสัณห์ครับ 
น.ส.จุฑาสัณห์      กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านฝ่ายบริหาร ท่าน ส.อบจ.ผู้ทรงเกียรติ 
ส.อบจ.อ.บัวลาย  ทุกท่าน ในวาระที่ 7 นี้ ดิฉันเห็นด้วยที่ฝ่ายบริหารได้จัดโครงการเข้าสภาฯ ในวันนี้ 

คาดว่าโครงการ 600 กว่าล้านนี้  ซึ่งกระจายทั้ง 32 อําเภอ น่าจะเป็นถนนตัวอย่าง
ซึ่งจะแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนได้เป็นอย่างดี ถ้ามีการก่อหนี้
ผูกพันภายใน 1 ปี และมีการก่อสร้างถนนนี้พร้อมไฟส่องสว่างทั้ง 32 อําเภอ จะ
เป็นโคราชยุคใหม่ตามท่ีท่านผู้บริหารได้แถลงนโยบาย ซึ่งน่าจะเป็นสิ่งที่ดี ที่ ส.อบจ.
ทุกท่านได้ทําหน้าที่ในแต่ละอําเภอ ได้ทําตามโครงการ ได้อนุมัติโครงการในวันนี้ ถือ
ว่าเป็นสิ่งที่ดี สิ่งที่จะขอฝากท่านผู้บริหาร และ ผอ.กองช่าง และช่าง ถนนส่วนมาก
จะเป็นถนนแอสฟัลติกคอนกรีต  ฝากท่านได้เน้นในการทํางานเพราะแอสฟัลติก 
คอนกรีตบางสายจะทําปีเดียวแล้วเสียถ้าเน้นควบคุมงานให้ดีขึ้นถนนเส้นนี้น่าจะใช้
ประโยชน์ไปได้อีกหลายปี ฝากท่าน ผอ.กองช่าง และเจ้าหน้าที่ช่างได้ดูแลการ
ทํางานของผู้รับเหมา  ขอบคุณคะ 

ประธานสภาฯ  เชิญท่านสมพรครับ 
นายสมพร  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านคณะฝ่ายบริหาร  ท่านนายกฯ ท่าน 
ส.อบจ.อ.โนนสูง เขต 1 สมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ  ตลอดจนข้าราชการ  กระผมสมพร  จินตนามณีรัตน์ จาก 

อําเภอโนนสูง วันนี้ต้องขอบพระคุณแทนพ่ีน้องประชาชน 2,600,000 คน ทั้ง 
จังหวัดนครราชสีมา 32 อําเภอ เป็น สจ.มาก็หลายปี 20 กว่าปี วันนี้ต้องขอแสดง 
ความยินดีจริง ๆ กับพ่ีน้องประชาชน เพราะอะไรครบั เพ่ือนสมาชิกฯ จากทั้งหมด  
48 คน เป็น อบจ.ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จะได้ยกมือในการที่จะใช้เงินสะสม 
เงินสะสมเป็นเงินที่ อบจ.ได้สะสมไว้อยู่ในบัญชีของ อบจ. มีเงินแล้ว และเงื่อนไขการ
ใช้เงิน อย่างที่เมื่อสักครู่ทางฝ่ายบริหารได้แถลงออกมาว่าข้อ 1.บําบัดความ
เดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน 2.ส่งเสริมกิจการ 3.สะสมสํารองไว้เป็นค่าใช้จ่าย   
4.ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี หมายความว่า จากที่สภาฯ ยกมือให้ท่านวันนี้ 600 กว่า
ล้าน ฝ่ายบริหารจะต้องรีบจัดทํา เพราะวันนี้สภาฯ ยกมือให้แล้ว นั่นก็เปรียบเสมือน
ว่าตราเป็นข้อบัญญัติ ตราเป็นข้อกฎหมายที่มอบหมายให้ฝ่ายบริหารได้ดําเนินการ
ตามโครงการ ด้วยหลักการและเหตุผลนั้นถ้าทําไม่เสร็จใน 1 ปี เงินสะสมก็เป็น     
อันตกไป ตรงนี้ วันนี้สภาฯ แห่งนี้ไว้วางใจให้ฝ่ายบริหารได้ดําเนินการ ฉะนั้น ต้อง
ขอแสดงความยินดี หลายท่านหลายคนที่ฟังมาไม่ขัดข้องที่จะยกมือให้ เพราะเหตุว่า
การที่จะยกมือ 137 โครงการ 631 ล้านในวันนี้นั้น ประเด็นหลักการที่สําคัญก็คือ
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ถนน อบจ. อย่างที่เมื่อสักครู่ทางฝ่ายบริหาร ท่านรองฯ สมเกียรติ ว่าถนน อบจ.
เพ่ือนสมาชิกฯ ครับ ถนนซึ่งอยู่ในความดูแลของ อบจ. เรียกว่า ถนนถ่ายโอน อบจ.
ที่ท่านเห็นป้ายสีแสด ๆ เวลาลงพ้ืนที่ นั่นคือถนนของ อบจ.ที่ ดูแลรักษา วันนี้ 199 
สาย 5,000 กว่ากิโล ข่าวที่ผ่านมาท่านเคยเห็นไหมครับว่ามีมนุษย์อวกาศไปเดินอยู่
บนถนน กับมีปลูกกล้วย มีไปอาบน้ํา เราไม่อยากจะเห็นภาพแบบนี้เกิดขึ้นอีกใน
ถนน อบจ.โคราช และวันนี้ก็เป็นที่น่ายินดีว่าวันนี้เราใช้เงินสะสม ถ้าท่านเปิดดู
ทั้งหมดจะเห็นได้ว่าอยู่ในโครงสร้างพ้ืนฐานแทบทั้งสิ้น ในการที่จะดูแลรายละเอียด 
ไม่ว่าจะเป็นหลังฝนถนนดี  ถนนปลอดฝุ่น หรืออะไรก็แล้วแต่ วันนี้เงินสะสมที่จะใช้
วันนี้ก็คือเรียกว่าโครงการถนนโฉมใหม่ของท่านนายกฯ ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นถนนโฉมใหม่จริง ๆ ผมต้องกราบ
เรียนท่านประธานฯ ฝากไปยังฝ่ายบริหาร ขออนุญาตที่เอ่ยนามท่าน เพราะต้อง
ขอบคุณข้าราชการกองช่าง แฟ้มที่เพ่ือนสมาชิกฯ เห็นวางอยู่บนโต๊ะเรียกว่า ปล.4 
ปล.5 ละเอียดทุกเม็ด ทั้งพิกัด GPS ทั้งผิวถนน ทั้งความยาว ความกว้าง ความหนา 
ทํารายละเอียดอย่างนี้ไม่ใช่นั่งเทียนทําได้ ผมก็เห็นใจและขอชื่นชมการทํางาน เขา
บอกว่านอนทํางาน 3 วัน 3 คืน ผมว่า 7 วัน 7 คืน ได้นอนหลับกันบ้างหรือเปล่าไม่
ทราบ นี่ครับที่ต้องขอชื่นชมทุกกองด้วย ถึงต้องดีใจและขอขอบคุณแทนพ่ีน้อง
ประชาชนชาวโคราช ที่จะได้เห็นโครงการโฉมใหม่ที่ใช้ระบบเดียวกับมาตรฐานกรม
ทางหลวง  ไม่ใช่ว่าสร้าง 3 เดือน แล้วพัง ท่านระบุเลยว่าเป็นถนนมาตรฐานเหมือน
อย่างที่แถลงผลงานที่เราได้ดู VTR เพ่ือให้มันตรงกับความต้องการ ตรงไหนที่ทําให้
เป็นถนนสวยงามแล้ว เรียกว่าถนนโฉมใหม่ ติดตั้งไฟแสงสว่าง นอกจากนั้นส่วนไหน
ที่แคบทางกองช่างก็ได้ขยายผิวจราจร จากถนนหน้ากว้าง 6 เมตร วันนี้แต่ละ
โครงการเอาให้เป็นถนนตัวอย่างไปเลย ถนนโฉมใหม่ใช้ระยะทางถึงแม้ว่าจะสั้นลง
แต่ความเป็นมาตรฐานดีขึ้น และติดตั้งไฟแสงสว่าง ใครถามว่าถนนนี้ใครสร้างก็บอก
ว่า อบจ.สร้าง ท่านนายกฯ ท่าน สจ. และสิ่งที่น่ายินดีอีกอย่างก็คือต้องกราบ
ขอบพระคุณฝากท่านประธานฯ ไปยังฝ่ายบริหารด้วยว่าวันนี้โครงการความต้องการ
ของพ่ีน้องประชาชนในเรื่องถนนสําคัญที่สุด และอยากจะเห็นถนนแบบนี้แหละครับ 
และสิ่งสําคัญที่สุดคือ ตรงกับความต้องการของพ่ีน้องประชาชน สําคัญที่สุดอีกอย่าง
หนึ่งคือกระจายไปทุกอําเภออย่างทั่วถึงและทุกเขตทุกคน ตรงนี้ที่เป็นสิ่งสําคัญ ไม่
เลือกปฏิบัติรักกันเสมอภาค ไม่ว่าอําเภอใด มี สจ.หลายท่าน ท่านก็แบ่งไป สจ.ที่นั่ง 
สจ.ใหม่ก็เยอะ อยากจะมีผลงานร่วมกับท่านนายกฯ ร่วมกับ อบจ. ที่ขึ้นชื่อว่า อบจ.
นครราชสีมา อยากจะมีผลงานว่าถนนเส้นนี้สร้างได้สวยงาม ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างได้
มาตรฐาน ตรงนี้แหละครับ ครบ 32 อําเภอ บางอําเภอ ๆ ใหญ่อย่างเช่น อําเภอ
เมืองฯ หรืออําเภออะไรที่มี สจ. 2 คนขึ้นไป ท่านก็เฉลี่ยความเจริญ ความเท่าเทียม
ให้กับทุกเขตเลือกตั้งของ สจ. เป็นสิ่งสําคัญท่ีผมอยากจะกราบขอบพระคุณฝากท่าน
ประธานฯ ผ่านไปยังฝ่ายบริหาร ในรายละเอียดที่เปิดดูวันนี้กว่าจะสําเร็จมาตรงนี้ได้ 
มาให้สภาฯ แห่งนี้ ก็ต้องกราบขอบพระคุณคณะฝ่ายบริหารเป็นอันดับแรกที่ได้คิดว่า
เงินที่ไปกองอยู่เฉย ๆ ทําอย่างไรให้ถูกต้องตามระเบียบแล้ว จะเกิดประโยชน์กับพ่ี
น้องประชาชนจังหวัดนครราชสีมาทั้ง 32 อําเภอ และกระจายความเสมอภาคไปยัง
ทุกเขตเลือกตั้งของท่าน สจ.ด้วย ตรงนี้ 48 เขตเลือกตั้ง สจ. 48 คน  ท่าน สจ.ใหม่
ก็ได้มีผลงานไปพูดกับชาวบ้านว่าในฐานะที่เป็นตัวแทนของพ่ีน้องประชาชนวันนี้
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ท่านนายกฯ พร้อมคณะฝ่ายบริหาร ท่านก็ได้มอบว่าท่านจะได้สร้างความเจริญ
ตรงไหนให้กับพ่ีน้องประชาชนในปีแรก ทราบว่าเงินสะสมต้องขอใช้ภายใน 1 ปี 
และปีนี้ประสบผลสําเร็จผมว่าปีหน้ามันมีเงินสะสมที่จะไหลเข้ามาอีกเพราะว่าหลาย
สิ่งหลายอย่างทราบว่าจะมีเงินไหลเข้ามาและจะทําไม่ทันและก็จะไหลเป็นเงินสะสม
อีก วันนี้นําออกมาใช้ 600 พอถึงปี 65 บางรายการก็จะตัดเป็นเงินสะสมไป จะ
ไหลมามากกว่านี้อีก เพราะมันรอดพ้นโควิดแล้ว  ดังนั้น อยากจะฝากขอบคุณท่าน
ประธานฯ ผ่านไปยังฝ่ายบริหารด้วยความเคารพว่าวันนี้ผมเห็นด้วยในการที่ทางฝ่าย
บริหารในการที่จะใช้เงินสะสม เผื่อว่าจะทยอย มีคนถามว่าถนนนี้ท่านได้แต่ใดมา 
ผมก็จะบอกว่านายกฯ หน่อย ยลดา ท่านให้ ทําความชอบใดหนาวานตอบ สจ.รัก
ประชาชนไซร้ท่านเลยให้ประชาชนเป็นรางวัล กราบขอบพระคุณครับ  

ประธานสภาฯ     เชิญท่านชวาลครับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
นายชวาล  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  คณะผู้บริหาร เพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก 
ส.อบจ.อ.ขามสะแกแสง ท่านครับ  กระผมชวาล  พัฒนกําชัย ส.อบจ.อ.ขามสะแกแสง ก่อนอื่นต้องกราบ 

เรียนท่านประธานฯ ว่าผมชื่นชมและแสดงความยินดีกับฝ่ายบริหารในครั้งนี้ด้วย ที่ 
ได้จัดทําโครงการใช้จ่ายเงินสะสมประจําปี พ.ศ.2564 เพ่ือให้สภาฯ แห่งนี้ได้อนุมัติ 
ผมเรียนว่าทางเพ่ือนสมาชิกฯ ขออนุญาติเอ่ยนามท่านสมพร ได้นําเรียนในที่ประชุม
แห่งนี้ว่าสําหรับโครงการถนนหนทางต่าง ๆ ในโคราช มีถนนที่รับผิดชอบมีเป็น
จํานวนมาก และทุกครั้งที่ผ่านมาหลังจากฤดูฝนผ่านไปก็จะมีภาพต่าง ๆ เหมือนที่
ท่านสมาชิกฯ ได้กล่าว เช่น ปลูกต้นไม้ ปลูกหญ้าอะไรต่าง ๆ บนถนน อบจ. วันนี้เรา
คงจะไม่มีภาพตรงนั้นแล้ว สมแล้วที่โคราช ได้เลือกตั้งผู้บริหาร ผู้ที่มีบุญญาบารมี มี
ความรักเมืองโคราช ได้มาบริหารบ้านเมือง ได้เห็นถึงความทุกข์ร้อนของพ่ีน้อง
ประชาชนที่เกิดขึ้น ผมถือว่าโครงการนี้ได้ทําถูกต้องตามเวลาจริง ๆ  เราได้เจอกับ
พายุเตียนหมู่หลาย ๆ เส้นทางของจังหวัดนครราชสีมา ในภาพรวมก็เสียหาย
ค่อนข้างจะมีปริมาณจํานวนมาก โดยเฉพาะถนนในเขตรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดของเราวันนี้ถูกทั้งเวลา ถูกในทุกเรื่อง แต่เหนือสิ่งอ่ืนใดก็คง
จะต้องฝากท่านประธานฯ ถึงฝ่ายบริหารว่าขอให้เร่งรัดในเรื่องการดําเนินการต่าง ๆ 
หวังว่าเงินสะสมคงไม่มีกันเงินนะครับ อยากให้เร่งรัดดําเนินการแก้ปัญหาให้กับพ่ี
น้องประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุเตียนหมู่ค่อนข้างจะเยอะ ต้องขอบคุณ
แทนพ่ีน้องประชาชนชาวโคราช ขอบคุณในความปรารถนาดีของท่านนายกฯ และ
ฝ่ายบริหารในการที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชน เหนือสิ่งอ่ืนใดฝากท่าน
ประธานฯ เรียนท่านนายกฯ รักษาสุขภาพด้วยครับ  

ประธานสภาฯ  เชิญท่านสมเกียรติครับ 
นายสมเกียรติ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่านสมาชิกสภา 
รองนายก อบจ.นม. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่ท่านสมาชิกฯ  

ได้ห่วงใยและถามถึงเรื่องงานขอเรียนชี้แจงว่าในเขตของอําเภอเมืองฯ ที่ท่านสมาชิกฯ  



-18- 
 

เห็นว่าโครงการที่เคยนําเสนอมาจะมีความยาว 1,700 กว่าเมตร แต่ในข้อบัญญัติฯ 
ที่เราคํานวณออกไปได้เพียง 1,600 กว่าเมตร ด้วยพ้ืนที่ตรงนั้นหลังจากที่ได้ไป
สํารวจแล้วมีความเสียหายอย่างมาก เดิมที่เราประมาณไว้ 1,700 กว่าเมตร  เป็น
การลาดยางผิวจราจร แต่หลังจากสํานักการช่างได้ไปสํารวจว่าต้องปรับปรุงฐานราก
ใหม่ประกอบกับวิธีการที่เราจะปรับปรุง จะใช้วิธีการให้ได้คุณภาพในปัจจุบันนี้ก็จะ
ใช้วิธีการรีไซกิ้งถนนผสมปูนซีเมนต์เหมือนที่ท่าน สจ.จุฑาสัณห์ อ.บัวลาย เป็นห่วง
กลัวว่าลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตแล้วปีเดียวถนนจะเสียหาย เราจะทําการ
ปรับปรุงฐานรากของถนนเส้นนั้นโดยวิธีรีไซกิ้งเสร็จและขยายความกว้างเดิมที่ท่าน
ขอมาประมาณความกว้าง 6 เมตร แต่ที่เราไปดูพ้ืนที่แล้วสามารถขยายได้ไหล่ข้าง
ละ 1 เมตร เพ่ือให้เกิดความกว้าง 8 เมตร มีความปลอดภัยในการสัญจร ก็จะทํา
ถนนเส้นนั้นเป็นช่วงที่ท่านนําเสนอความเดือดร้อนมาเราก็เร่งด่วนตรงนั้นก็จะทํา
ความกว้างเป็น 8 เมตร และทําวิธีรีไซกิ้งก่อนที่จะปูแอสฟัลติกคอนกรีตจึงได้ความ
ยาวเพียงประมาณเกือน 1,200 เมตร  และช่วงที่ดําเนินการเป็นช่วงก่อนถึงบ่อขยะ
คงจะตรงที่นําเสนอความเดือดร้อน วิธีการก็จะทําให้ได้ถนนที่มีความแข็งแรงคงทน
ก่อนที่จะปูแอสฟัลติก ในส่วนที่เรานําขอเสนอสภาฯ ในครั้งนี้ถ้าเป็นถนน คสล. ถนน
คอนกรีตก็จะเป็นมาตรฐานความหนา 20 ซม. เราต้องการให้ถนน อบจ. ในยุคนี้
เป็นถนนมาตรฐานเทียบเท่ากับถนนของทางหลวงชนบท มีอยู่โครงการหนึ่งที่เป็น
ถนนยุทธศาสตร์บ้านกุดจิก  บ้านนากลาง อ.สูงเนิน พ้ืนที่ตรงนั้ นจะเป็นพ้ืนที่
ยุทธศาสตร์ที่จะมีทั้งเรื่องของสถานีรถไฟ เรื่องต่าง ๆ เยอะ ทางสํานักช่างได้ไป
สํารวจแล้วตรงนี้สามารถขยายปากทางเข้าได้ถึง 13 เมตร และไหล่ทางกว้างข้างละ 
1.50 เมตร ถนนเมนที่เข้ามีความกว้างถึง 16 เมตร ถึงแม้ในช่วงนี้จะทําระยะทาง
ได้เพียงไม่ถึง 2 กิโลเมตร แต่เมื่อเริ่มต้นแล้วให้ได้มาตรฐานเพ่ือให้เป็นถนนที่จะเป็น
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดในโอกาสต่อไป ผมจึงขยายเส้นนี้ให้มีความกว้าง 16 เมตร 
และติดไฟส่องสว่างตลอดสาย นี่เป็นนโยบายของท่านนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมาที่ให้ความชัดเจนทําให้สํานักการช่างสามารถดําเนินการให้งาน
ตรงตามความต้องการของพ่ีน้องประชาชน เพ่ือแก้ปัญหาความเดือดร้อน ให้ถนน
เส้นดังกล่าวที่ดําเนินการแล้วได้มาตรฐานเทียบเท่ากับถนนของทางหลวงชนบท มี
ความกระจายไปทุกพ้ืนที่ทั้ง 32 อําเภอ ทั้งหมด 137 โครงการ ขอขอบคุณที่ท่าน
แนะนําและอยากให้ถนนของเรามีคุณภาพ ทางฝ่ายบริหารก็จะพยายามทําอย่าง
เต็มที่ให้ออกมาเป็นถนนที่มีคุณภาพ มีระยะเวลาการใช้งานได้ยาวนานเทียบเท่ากับ
มาตรฐาน ในส่วนอื่น ๆ ที่จะต้องเร่งรัดทางคณะผู้บริหารก็ได้ความร่วมมือเป็นอย่าง
ดีจากท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งท่านเพ่ิงเข้ามาโคราชเป็นครั้งแรกช่วย
สนับสนุนอย่างเต็มที่เพ่ือให้งานต่าง ๆ เดินไปได้ ส่วนข้าราชการทุกภาคส่วนก็ได้
ร่วมกันตามนโยบายของท่านนายกฯ อย่างชัดเจนว่าจะทําให้โครงการจ่ายขาดเงิน
สะสมนี้พยายามทําให้ทัน ให้ได้คุณภาพตามที่พ่ีน้องประชาชนได้ร้องขอ และ
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พยายามทําอย่างเร็วเพ่ือให้เสร็จภายใน 1 ปีงบประมาณตามที่ได้ขอสภาฯ ไว้ หากมี
สิ่งใดจะแนะนําก็ยินดีและจะทํางานอย่างดีที่สุด ก็เรียนมาเพ่ือให้สภาฯ พิจารณา 
ขอบคุณครับ  

ประธานสภาฯ มีท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะได้ขอมติที่ประชุมครับ ไม่มีนะ
ครับ ขณะนี้องค์ประชุม 43 เสียง สมาชิกฯ ท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอ ขอยกมือครับ อนุมัติ 39 
เสียง สมาชิกฯ ท่านใดไม่อนุมัติโปรดยกมือครับ ไม่อนุมัติ –ไม่มี- สมาชิกฯ ท่านใด
งดออกเสียง งดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ (นายศิริพงศ์ 
มกรพงศ์) เลขานุการสภาฯ และนายสมพร จินตนามณีรัตน์ ส.อบจ.อ.โนนสูง เขต 2) 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหใ้ช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามท่ี
ฝ่ายบริหารเสนอ องค์ประชุม 43 ท่าน มติอนุมัติ 39 เสียง ไม่อนุมัติ –ไม่มี-    
งดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ (นายศิริพงศ์ มกรพงศ์) 
เลขานุการสภาฯ และนายสมพร  จินตนามณีรัตน์ ส.อบจ.อ.โนนสูง เขต 2) 

ประธานสภาฯ  เชิญท่านนายกฯ ครับ 
นางยลดา หวังศุภกิจโกศล เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ และสมาชิกฯ ผู้ทรง 
นายก อบจ.นม. เกียรติทุกท่าน ดิฉัน ดร.ยลดา  หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการฯ ขอขอบพระคุณทุก
ท่านที่ได้พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีพุทธศักราช  2564 
รวมถึงการกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน และอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมงบประมาณปี
พุทธศักราช 2564 ในครั้งนี้ ขอเรียนทุก ๆ ท่านว่าคณะผู้บริหารจะตั้งใจทํางานให้ดี
ที่สุด สําคัญที่สุดคือแต่ละอําเภอต้องการให้พัฒนาด้านไหน เราก็จะลงไปดูพร้อมกัน
เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชนสูงสุด ฉะนั้น วันนี้อยากจะบอกกับทางท่าน
ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ผ่านไปทางท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านว่า
เราร่วมคิด ร่วมทํา และร่วมกันพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 32 อําเภอ ไม่ว่าจะเป็น
ในเรื่องของโควิดระลอก 4 และตามมาในเรื่องของน้ําท่วม พ่ีน้องประชาชนใน
จังหวัดนครราชสีมาของเราต้องการกําลังใจ  และองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจโดยเฉพาะท่านรองฯ วีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม และ
ขอขอบคุณ ผอ.สํานักช่าง ผอ.ธีระชัย ที่ท่านได้ทํารถเสบียง ถือว่าเป็นรถส่งกําลังใจ
ให้ประชาชนในเรื่องของอาหารร้อน ๆ ที่ได้ไปปรุงถึงสถานที่เลย วันนี้ดิฉันเองและ
คณะผู้บริหารทุกท่านก็จะตั้งใจทํางาน เพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์เป็นเงินที่เรา
จะต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับพ่ีน้องประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา 
ขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่านอีกครั้งหนึ่งคะ 

 

 




