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รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 4  คร้ังที่ 1/2564 

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น.  

ณ หองประชุมลําปลายมาศ โรงแรมแคนทารี โคราช 

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

*************************** 

ผูมาประชุม 

1. นายรักชาติ  กิริวัฒนศักดิ์  ประธานสภา อบจ.นครราชสีมา 

2. นายสมพร  จินตนามณีรัตน  รองประธานสภา อบจ.นครราชสีมา 

3. นายศิริพงศ  มกรพงศ   รองประธานสภา อบจ.นครราชสีมา 

4. นายณัฏฐพัชร อนิวัตกูลชัย  เลขานุการสภา อบจ.นครราชสีมา 

5. นายกองเกียรติ วงศนิยม   ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 1 

6. นายอดุลย  อยูยืน   ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 2 

7. นายองอาจ  พฤกษพนาเวศ  ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 3 

8. นายประพจน ธรรมประทีป  ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 4 

9. นางสาวรัชฎา ใจกลา   ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 5 

10. นายธีรวีร  มิตรสูงเนิน  ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 6 

11. นางสาวธัญญารัตน รัตนชินกร  ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 7 

12. นายสรรชัย  กาญจนวัฒนา  ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 8 

13. นางสาวนงนุช เลิศดวยลาภ  ส.อบจ.อ.ปากชองเขต 2 

14. นายสมพงษ  เลิศดวยลาภ  ส.อบจ.อ.ปากชองเขต 3 

15. นางณภัทรศรัญญ เพศประเสริฐ  ส.อบจ.อ.ปากชอง เขต 4 

16. นายสุชชัพ  ชีระชลสุข  ส.อบจ.อ.ครบุรี เขต 2 

17. นายทรงกรช  พันธเกษม  ส.อบจ.อ.ปกธงชัย เขต 1 

18. นายพรเทพ  ศิริโรจนกุล  ส.อบจ.อ.ปกธงชัย เขต 2 

19. นายเลิศชัย  ธนประศาสน  ส.อบจ.อ.สีค้ิว เขต 2 

20. นายสถาพร  โชติกลาง  ส.อบจ.อ.โนนสูง เขต 1 

21. นายสมบูรณ  นิยมไร   ส.อบจ.อ.พิมาย เขต 1 

22. นายพงษพันธุ พันธุศรีนคร  ส.อบจ.อ.พิมาย เขต 2 

23. นายเจษฎา  พิทยาภรณ  ส.อบจ.อ.ดานขุนทด เขต 1 

24. นายธวัฒน  ศิริปริญญานันต  ส.อบจ.อ.ดานขุนทด เขต 2 

25. นายซาย  ผลกระโทก  ส.อบจ.อ.โชคชัย 

26. นางพีระดา  บูรณะบัญญัติ  ส.อบจ.อ.โนนแดง 

27. นางพัชรวรรณ นรากิจพงศ  ส.อบจ.อ.แกงสนามนาง 

28. นางภัทริกา  มากเมือง  ส.อบจ.อ.ขามทะเลสอ 
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29. นายชวาล  พัฒนกําชัย  ส.อบจ.อ.ขามสะแกแสง 

30. นายนพวิทย  ควรขุนทด  ส.อบจ.อ.คง 

31. นายวิสูตร  เจริญสันธิ์  ส.อบจ.อ.จักราช 

32. นางนารดา  อ้ึงสวัสดิ์   ส.อบจ.อ.ชุมพวง 

33. นางสาวจุฑาสัณห ตั้งตรีวีระกุล  ส.อบจ.อ.บัวลาย 

34. นายสุรศักดิ์  ตันติสวัสดิ์  ส.อบจ.อ.โนนไทย 

35. นายพิทักษพงษ ศิริศักดิ์   ส.อบจ.อ.บัวใหญ 

36. นายโกวิทย  เลาวัณยศิริ  ส.อบจ.อ.บานเหลื่อม 

37. นายราเมศ  เรืองธนานุรักษ  ส.อบจ.อ.ประทาย 

38. นายไพฑูรย  เพ็ญจันทร  ส.อบจ.อ.พระทองคํา 

39. นายประเวทย ชุมสงฆ   ส.อบจ.อ.เมืองยาง 

40. นางสาวปยะนุช ยินดีสุข   ส.อบจ.อ.ลําทะเมนชัย 

41. นายชุณห  ศิริชัยคีรีโกศล  ส.อบจ.อ.วังน้ําเขียว 

42. นายศิริพิพัฒน ประจิตร   ส.อบจ.อ.สีดา 

43. นายสมศักดิ์  ไตรศักดิ์   ส.อบจ.อ.หวยแถลง 

44. นายชาคริต  ทิศกลาง   ส.อบจ.อ.เฉลิมพระเกียรติ 

45. นายสมชาย  แพทยเมืองจันทร  ส.อบจ.อ.เสิงสาง 

46. นายสมบัติ  ศรีจันทรรัตน  ส.อบจ.อ.หนองบุญมาก 

 

ผูไมมาประชุม  

1. นายชยุต  พงศธนทรัพย  ส.อบจ.อ.ครบุรี เขต 1 

2. นายเสกสรร  วิวัฒนสกุลรัตน  ส.อบจ.อ.เทพารักษ 

 

ผูเขารวมประชุม 

 1. นางยลดา  หวังศุภกิจโกศล  นายก อบจ.นครราชสีมา 

 2. นายนรเสฎฐ  ศิริโรจนกุล  รองนายก อบจ.นครราชสีมา 

 3. นายสมเกียรติ  ตันดิลกตระกูล  รองนายก อบจ.นครราชสีมา 

 4. นายวีระชาติ  ทุงไผแหลม  รองนายก อบจ.นครราชสีมา 

 5. นายกมลศักดิ์  เกษเมธีการุณ  รองนายก อบจ.นครราชสีมา 

 6. นายวัชรวิชย  สุขวัฒนาภิรมย  ท่ีปรึกษานายก อบจ.นครราชสีมา 

 7. นางสาวกษิรา  อณวัชวณิช  เลขานุการนายก อบจ.นครราชสีมา 

 8. นายอารมณ  ทางตะคุ   ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานยุทธศาสตร อบจ. 

 9. นายวุฒิชัย  วงคปญโญ  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

 10.นางอุไรวรรณ ภัทรปติพล  รก.ผูอํานวยการสํานักคลัง 

 11. นายธีระชัย  เทพนอก  ผูอํานวยการสํานักชาง 
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 12. นายกริชตจอมพล ภูจอมจิตฆ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษาฯ 

 13. นายจิรยุทธ  อาสาเสน  เลขานุการองคการบริหารสวนจังหวัด 

 14.นายชัยเกียรติ เกษรบัวทอง  ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณ 

 15.นางวรรณภา  นวลฉิมพลี  ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี 

 16. นายเตชิต  กลิ้งทะเล  ผูอํานวยการกองสาธารณสุข 

 17. นางนงนุช  กาหลง   หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

 18. นายวิสุทธิ์  บุญการกิจ  หัวหนาฝายสงเสริมการมีสวนรวมฯ 

 19. นางสาวใจดาว จันทรทัน  หัวหนาฝายกิจการสภา 

 20.นางดาราวรรณ โฆษิตอัมพรวัฒน  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 

 21.นางสุวรรณี  อนันธศิริ  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 

 22.นางสาวสุรีรัตน แนมพลกรัง  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 

 23. นางขวัญเรือน ชาญจอหอ  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 

  24.นางสุภาภรณ เกลี้ยงกลางดอน  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

 25. นางสาวจุรีพร ภูมิโคกรักษ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

 26.นางสาวธนิษฐา แทวกระโทก  นักวิชาการสุขาภิบาลชํานาญการ 

  27. นางสาววนชัพร สุนทรมณีรัตน  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

 28. นางสุพรรณี  ครุฑธะกะ  นัดจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

 29. นางมาลิน  จันทรศรีนวล  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

 30.นางรุงทิพย  จําปเพ็ชร  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

 31. นางสาวนพินดา เจริญมิตร  เจาพนักงานประชาสัมพันธชํานาญงาน 

 32. นางสาวกชพร สมลือชาชัย  ผูชวยนักจัดการงานท่ัวไป 

 33. นายกิติศักดิ์  ชายากร   พนักงานขับรถ 

 34. นายณฐภพ  ณ นครพนม  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 

 35. นายแมนฤทธิ์ รุงทิวาเลิสล้ํา  ผูชวยนิติกร 

 36. นางสาวอรอุมา ศรีทานนท  พนักงานจางท่ัวไป 

 37. นางบุญเลี้ยง  กองเพชร  พนักงานจางท่ัวไป 

 38. นายทวีศักดิ์  สังขวิลัย   พนักงานจางท่ัวไป 

 39. นายวสันตชาย อุลิตสถิต  พนักงานจางท่ัวไป 

 40. นางสาวอรอนงค หรายขุนทด  พนักงานจางท่ัวไป 

41. นางสาวพิพัฒน เคนคําภา  ผูชวยนักวิชาการสาธารณสุข 

 42. นางสาวพัชรา ไชยเพชร  ผูชวยเจาพนักงานสงเสริมการทองเท่ียว 

43. นายเกษม  ชนาธินาถ  ผูสื่อขาว 

44. นายสถาพงษ เสนาไชย  ผูสื่อขาว 

45. นายประสิทธิ์ จองรัตนวนิช  ผูสื่อขาว 

 



-4- 
 

เริ่มประชุมเวลา   14.00 น. 
 

นายณัฏฐพัชร  - เชิญประธานสภาฯ  จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย นําสมาชิกสวดมนต 
เลขานุการสภาฯ  - เชิญประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ ข้ึนทําหนาท่ี 

-ประกาศสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาเรื่องเรียกประชุมสภาองคการ         

บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําป พ.ศ.๒๕64 

ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมามีความจําเปนใหสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัดนครราชสีมา พิจารณาเก่ียวกับงานในหนาท่ีขององคการบริหารสวน

จังหวัดนครราชสีมา ดังนั้น เ พ่ือประโยชนแหงองคการบริหารสวนจังหวัด

นครราชสีมา อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.

๒๕๔๐แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 5 ) พ.ศ.๒๕6๒ มาตรา ๒๕ และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ ๓๖ (๑) 

ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา จึงเรียกประชุมสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัด สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 4ประจําป พ.ศ.๒๕64 มีกําหนด 7 วัน ตั้งแต

วันจันทรที ่ 8 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันอาทิตยที่ 14 พฤศจิกายน 2564

ประกาศ ณ วันท่ี 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2564  

ประธานสภาฯ             -  เรียนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา รองนายกองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ทานปลัด
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ทานรองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา ทานผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง ตลอดจนผูเขารวมประชุม
ทานผูมีเกียรติท่ีเคารพทุกทาน วันนี้เปนการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา สมัยวิสามัญสมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1/2564 วันอังคารท่ี 9 พฤศจิกายน 
2564 เวลา 14.00 น. ซ่ึงเปนวันสําคัญวันหนึ่งของทานผูมีเกียรติทุกทานท่ีจะได
รวมกันพิจารณาเรื่องตาง ๆ ผมหวังวาการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมาในครั้งนี้จะดําเนินไปดวยความเรียบรอยมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะ
อยางยิ่งทานท้ังหลายจะไดแสดงความคิดเห็นขอเสนอแนะเพ่ือใหเกิดประโยชน
สูงสุดเพ่ือความเจริญกาวหนาของทองถ่ิน บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลวผมขอเปด
การประชุมสภาแหงนี้เพ่ือดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
เรื่องท่ี 1   อบจ.นครราชสีมา ไดประกาศใชแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  

 พ.ศ.2564 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3 

ประธานสภาฯ  ดวย อบจ.นครราชสีมา ไดประกาศใชแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ   
พ.ศ.2564 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3 เอกสารไดวางบนโตะทุกทานแลว จึงแจงใหท่ีประชุม
แหงนี้เพ่ือทราบครับ 

ท่ีประชุม - ทราบ - 
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เรื่องท่ี 2 อบจ.นครราชสีมา ไดประกาศใชแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.2564 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 4 

ประธานสภาฯ  ดวย อบจ.นครราชสีมา ไดประกาศใชแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.2564 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 4 เอกสารไดวางบนโตะทุกทานแลว จึงแจงใหท่ีประชุม

แหงนี้เพ่ือทราบครับ 

ท่ีประชุม - ทราบ - 
 

เรื่องท่ี 3   อบจ.นครราชสีมา ไดประกาศใชแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  

เพ่ิมเติมครั้งท่ี 5 

ประธานสภาฯ ดวย อบจ.นครราชสีมา ไดประกาศใชแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2564 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 5 เอกสารไดวางบนโตะทุกทานแลว จึงแจงใหท่ีประชุม

แหงนี้เพ่ือทราบครับ 

ท่ีประชุม - ทราบ - 

     

เรื่องท่ี 4  อบจ.นครราชสีมา ไดประกาศใชแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.2564 แกไข ครั้งท่ี 7 

ประธานสภาฯ -ดวยอบจ.นครราชสีมา ไดประกาศใชแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
แกไข ครั้งท่ี 7เอกสารไดวางบนโตะทุกทานแลว จึงแจงใหท่ีประชุมแหงนี้เพ่ือทราบ ครับ 

ท่ีประชุม - ทราบ - 

 
เรื่องท่ี 5  - อบจ.นครราชสีมา ไดประกาศใชแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.2564 แกไข ครั้งท่ี 8 

ประธานสภาฯ - ดวย อบจ.นครราชสีมา ไดประกาศใชแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2564 แกไข ครั้งท่ี 8เอกสารไดวางบนโตะทุกทานแลว จึงแจงใหท่ีประชุมแหงนี้ 

เพ่ือทราบ ครับ 

ท่ีประชุม - ทราบ - 

 

เรื่องท่ี 6 - อบจ.นครราชสีมา ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 12 พ.ศ.2564 

ประธานสภาฯ - ดวยอบจ.นครราชสีมา ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 12 พ.ศ.2564เอกสารไดวางบนโตะทุกทานแลวจึงแจงใหท่ี

ประชุมแหงนี้เพ่ือทราบ ครับ 

ท่ีประชุม - ทราบ - 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
  2.1 รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ 

สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 2/2564  เม่ือวันท่ี 17 กรกฎาคม 2564 
ประธานสภาฯ ตอไปเปนการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญสมัยท่ี 3 ครั้ง ท่ี 

1/2564 เม่ือวันท่ี 29 กันยายน2564 ขอเชิญทานสมาชิกฯ ไดตรวจสอบรายงาน

การประชุมทานใดท่ีมีความประสงคจะขอแกไขขอแจงในท่ีประชุมครับ ไมมีผมจะขอมติ
ท่ีประชุม ขณะนี้องคประชุม 46 ทาน สมาชิกทานใดรับรองรายงานการประชุมสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1/2564 เม่ือ
วันท่ี 29 กันยายน 2564 ขอยกมือครับ รับรอง 42 เสียง  ทานใดไมรับรองยกมือ
ครับ ไมรับรอง –ไมมี- ทานใดงดออกเสียง ยกมือครับ งดออกเสียง 4 เสียง 

(ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 2 ทาน และเลขานุการสภาฯ) 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

นครราชสีมา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 29 กันยายน 2564 
ดวยมติรับรอง 42 เสียง ไมรับรอง –ไมมี- งดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 2 ทานและเลขานุการสภาฯ) 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องการขอรับการถายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา    

นวมินทราชินี และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

ประธานสภาฯ ดวยคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดกําหนด

ข้ันตอนและกรอบระยะเวลาการประเมินความพรอมองคการบริหารสวนจังหวัด เพ่ือ

ขอรับการถายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 

และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลใหแกองคการบริหารสวนจังหวัด โดยหนึ่งใน

ข้ันตอนนั้นระบุใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัด แถลงตอสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดเพ่ือรับทราบ การขอรับการถายโอนภารกิจฯ (ไมมีการลงมติ) ซ่ึงเปนข้ันตอน

สําคัญท่ีจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว เพ่ือใหการถายโอนภารกิจฯ เปนไปดวย

ความเรียบรอยและอยูในกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดขอเชิญนายก อบจ.นม. แถลง ครับ  

นายก อบจ.นม.  เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดและสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดผูทรงเกียรติทุกทานตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒)พ.ศ. ๒๕๕๑ และแผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอนการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒)ดานการถายโอนภารกิจ 

กําหนดใหสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขถายโอนสถานีอนามัยใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือเปนศูนยสุขภาพดําเนินการตามภารกิจดานการสรางเสริม

สุขภาพ ปองกันและบําบัดโรค และรักษาพยาบาลเบื้องตน โดยในระยะแรกให    

ถายโอนตามความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีและระยะสุดทาย 

หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินใดไมพรอมรับการถายโอนก็ใหถายโอนใหองคการ 
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บริหารสวนจังหวัดสถานีอนามัยในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือในปจจุบันเรียกชื่อวา “สถานี

อนามัยเฉลิมพระเกียรติ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล” ถือเปนการ

จัดบริการสาธารณะข้ันพ้ืนฐานท่ีสมควรไดรับการพัฒนาใหเปน “ตาขายความปลอดภัยทางสังคม (Social 

Safety Net)”ของประชาชน เพ่ือใหประชาชนทุกกลุมสามารถเขาถึงบริการสุขภาพข้ันพ้ืนฐานไดอยางเสมอ

ภาคและเทาเทียม และไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและเหมาะสมกับสภาพการณของทองถ่ิน ฉะนั้น การท่ี

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา จะเสนอขอรับการถายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ      

๖๐ พรรษานวมินทราชินีและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล นอกจากจะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการ

กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินแลว ยังเปนไปเพ่ือประโยชนและ

คุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา ดิฉันขอยืนยันตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

อันทรงเกียรติแหงนี้วาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา มีความพรอมและความมุงม่ันท่ีจะรับการ    

ถายโอนภารกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาการบริการสุขภาพข้ันพ้ืนฐานใหแกประชาชน โดยในปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๖ องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา จะดําเนินการขอรับการถายโอนสถานีอนามัยเฉลิม   

พระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ท้ังนี้ตามหลักเกณฑและข้ันตอน

การดําเนินการถายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ๖๐พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบลซ่ึงคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดมีมติเห็นชอบประกาศใช

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒ (๔) กําหนดใหมีการประเมินความพรอมองคการบริหารสวนจังหวัดเพ่ือรับ

การถายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ๖๐พรรษานวมินทราชินีและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล      

๔ ดาน คือ ดานโครงสรางองคกรดานบุคลากร ดานการเงินและการจัดสรรทรัพยากร และดานแผนพัฒนา

สาธารณสุขโดยองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา จะดําเนินการจัดสงเอกสารขอรับการประเมินความ

พรอมในประเด็นดังกลาว พรอมดวยหลักฐานเอกสารไปยังสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดิฉันขอเรียนสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  

อันทรงเกียรติแหงนี้วาหลักการถายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลใหแกองคการบริหารสวนจังหวัดตามแนวทางของคณะกรรมการการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน คือ “งานไปเงินไป ตําแหนงไป บุคลากรสมัครใจ” ซ่ึงดิฉันขอใหคําม่ัน

สัญญาวา จะดําเนินการบริหารภารกิจถายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตามหลักธรรมาภิบาลและยึดประโยชนของประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาเปน

หลักอนึ่ง ในการนี้ หากองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ 2566 จะไมอาจรับการถายโอนตามภารกิจไดดิฉันหวังวา คงจะไดรับความรวมมือรวมใจ

จากสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ขาราชการ พนักงานในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด

นครราชสีมา เพ่ือผลักดันใหการดําเนินการตามภารกิจถายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินท

ราชินีและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล บรรลุเปาหมายตามเจตนารมณแหงกฎหมายวาดวยการกําหนด

แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินตอไปดิฉันขอขอบพระคุณประธานสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาทุกทานท่ีได 
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ใหเกียรติรับฟงการแถลงของดิฉันในวันนี้ ดิฉันหวังวาจะไดรับความรวมมือ ความ

ไววางใจ และสนับสนุนการขอรับการถายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ

๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลขององคการบริหาร

สวนจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือประโยชนสูงสุดของประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา

สืบตอไปขอขอบพระคุณเปนอยางสูง 

ประธานสภาฯ ขอเชิญทานสมาชิกฯ ท่ีมีความประสงคจะอภิปราย  ขอเชิญทานชาคริตครับ 
นายชาคริต กราบเรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ  ทานนายกฯ ทานรองนายกฯ ทานสมาชิกฯ 

ผูทรงเกียรติ  กระผมนายชาคริต  ทิศกลาง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา เขตอําเภอเฉลิมพระเกียรติ กระผมขอสนับสนุนภารกิจการถายโอน
รพ.สต. ใหกับองคการบริหารสวนจังหวัดในครั้งนี้เนื่องจากวาเปนการทําตามแผน
ภารกิจการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีกําหนดไวใน
กฎหมายรัฐธรรมนูญไดในวันนี้ก็ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนท่ีเรียบรอยแลว
เพราะฉะนั้นจึงไมมีเหตุผลอันใดท่ีเราเองจะโตแยงการถายโอนภารกิจในครั้งนี้ ผม
กราบเรียนวาองคการบริหารสวนจังหวัดนั้นเคยถูกมองวาเปนองคการบริหารสวน
จังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีในการทํางานท่ีไมมีอํานาจหนาท่ี ไมมีความรับผิดชอบในสวนท่ี
จะตองรับผิดชอบใดๆจึงเกิดมีกระแสท่ีจะใหมีการยุบองคการบริหารจังหวัดเกิด
ข้ึนมาครั้งหนึ่ง ครั้งนั้นหลายภาคสวนเห็นดวยกับการยุบองคการบริหารสวนจังหวัด
โดยเฉพาะเทศบาลกับ อบต.เพราะวาเม่ือยุบ อบจ.เรียบรอยแลว งบประมาณ
ท้ังหลายท่ีเกิดจากการเก็บภาษีรายได ก็จะไหลไปเทศบาลกับ อบต.แตก็โชคดีครับท่ี
ครั้งนั้นเรามีโรงเรียนท่ีอยูในสังกัด อบจ.ถึง 58 โรง ก็ถือเปนหนาท่ีท่ีเรายังมีบทบาท
ท่ีตองดูแลโรงเรียนนั้นอยู และวันนี้โรงเรียนท้ัง 58 โรงก็ถือวาเปนโรงเรียนท่ีมี
คุณภาพทางการศึกษา ผมจําไดวาปนึงโรงเรียนเตรียมอุดมนอมเกลามีนักเรียนสอบ
ติดแพทยถึง 11 คนและโรงเรียนอ่ืน ๆ ก็สรางชื่อเสียงใหกับองคการบริหารสวน
จังหวัดเปนจํานวนมาก เพราะฉะนั้นสิ่งนี้ เปนสิ่งท่ียืนยันถึงความสามารถของ
ผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดยืนยันถึงบทบาทและหนาท่ีท่ี อบจ.สามารถทํา
ได และวันนี้บุคลากรทางการศึกษาครูบาอาจารยท้ังหลายไมวาจะเปนครูเล็ก 
ครูใหญก็จะมีความเจริญกาวหนาในหนาท่ีการงาน วาจะเปน ผอ. ไมวาจะเปน
คุณครูในระดับท่ัวไปก็สามารถเปนครูในระดับซี 9 ได สิ่งนี้คือความเจริญกาวหนาท่ี
หลายคนไดมองเห็นและเม่ือ รพ.สต.จะถายโอนมายัง อบจ. ผมจึงไมแปลกใจครับท่ี 
รพ.สต. ท้ังหลายตางก็พรอมใจกันท่ีจะมาอยูกับ อบจ. เพราะวาอะไรครับเพราะวา
เขามองเห็นความกาวหนาในหนาท่ีการงาน มองเห็นอนาคตและมองเห็นถึง
ประโยชนตางๆท่ีเขาจะไดรับ ขณะเดียวกันงบประมาณของ อบจ.ก็มีพรอมท่ีจะดูแล 
รพ.สต.เหลานี้ได เพราะฉะนั้นจึงไมมีเหตุผลอันใดท่ีเราเองจะตองโตแยงหรือ
ขัดขวางการถายโอนภารกิจในครั้งนี้ขณะเดียวกันผมก็เชื่อม่ันใน อบจ.จังหวัดของเรา
ในครั้งนี้ท่ีเรามีผูบริหารท่ีมีวิสัยทัศน มีความมุงม่ันตั้งใจท่ีจะบริหารทํางานและดูแล 
รพ.สต.ท่ีจะถายโอนเขามา ขณะเดียวกันตอไปกิจกรรมท้ังหลายท่ีเราจะตองทํากับ 
รพ.สต.เราก็จะทําไดสะดวกมากยิ่งข้ึน ฉะนั้นวันนี้กระผมจึงขอสนับสนุนครับ
ขอบคุณมากครับทานประธานฯ 

ประธานสภาฯ เชิญทานจุฑาสัณหครับ 
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น.ส.จุฑาสัณห เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานผูบริหาร ทาน ส.อบจ.ผูทรงเกียรติทุกทาน
ดิฉันจุฑาสัณห ตั้งตรีวีระกุล ส.อบจ.อ.บัวลาย ดิฉันไดไปดูงานกับคณะ สจ.เม่ือหลาย
ปท่ีแลว ไดไปดูจังหวัดท่ีมีการถายโอนภารกิจ รพ.สต นาจะเปนจังหวัดตาก ซ่ึงนายก 
สมัยนั้นของ อบจ.ตากก็ไดพาดูและอธิบายในการท่ี รพ.สต.และโรงพยาบาลตาง ๆ 
ไดถายโอนเขามาสังกัด อบจ. ซ่ึงเขาก็ไดเชิญ ผอ.รพ.สต. ใหความรูแลวก็มาแสดง
ความรูสึกวาการท่ี ผอ.รพ.สต.ตางๆ ไดยายเขามาสังกัด อบจ.เกิดผลดีอยางไร ซ่ึงก็
ไดไปศึกษาดูงานไดระดับหนึ่ง ดวยท่ี อบจ.โดยทานผูบริหารไดรับถายโอนจาก    
รพ.สต.ของทางจังหวัดนครราชสีมาบางสวนนะคะ ซ่ึงก็จะเกิดผลท่ีวา อบจ.ได
ทํางานเพ่ือพ่ีนองประชาชน และ อบจ. มี ส.อบจ.ท้ัง 32 อําเภอ 48 ทาน นาจะได
สะทอนปญหาตาง ๆ ไดใกลชิดกับพ่ีนองประชาชนในการสะทอนปญหาไมวาจะดาน
สุขภาพหรือดานการบริหารบุคลากร ในการท่ี อบจ.ไดดูแล อสม.ในการนํางบตาง ๆ 
ลงไปเพ่ือดูแล อสม. เปนสวนท่ีจะสามารถบูรณาการไดเปนอยางดีระหวาง อบจ.ซ่ึง
มีเงินและ รพ.สต.ซ่ึงเปนบุคลากร นาจะเกิดผลดีกับพ่ีนองประชาชนในการบูรณา
การรวมกันแลวก็ดูแลสุขภาพประชาชนไดดียิ่งข้ึน ดิฉันเห็นดวยในการท่ีจะรับถาย
โอนครั้งนี้และเม่ือสักครูทานนายกฯไดแถลงนโยบาย ไดอธิบายทานก็รับปากเปน
อยางดีท่ีจะดูแลแลวก็ฟงน้ําเสียงทานพูดตั้งม่ันท่ีจะดูแล รพ.สต.ท้ังดานคน ดาน
สุขภาพดานตาง ๆ คาดวานาจะเกิดผลดีกับ รพ.สต. และอบจ.ท่ีจะดูแลพ่ีนอง
ประชาชนในดานสุขภาพไดดียิ่งข้ึนคะขอบคุณคะ 

ประธานสภาฯ เชิญทานธวัฒนครับ 
นายธวัฒน กราบเรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา คณะผูบริหาร

นําโดยทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติ ทานท่ี
ปรึกษาฯ สื่อมวลชน หัวหนาสวนราชการทุกสวน กระผมนายธวัฒน ศิริปริญญานันต    
ส.อบจ.อ.ดานขุนทด เขต 2 ทองถ่ินมีภารกิจโดยเฉพาะในเรื่องโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล เราเห็นอยูในพ้ืนท่ีมาโดยตลอด เม่ือกอนเปนสถานีอนามัยเฉลิมพระ
เกียรติ ทราบขาววาภารกิจการถายโอน รพ.สต.มาสูองคการบริหารสวนจังหวัด     
1.ในเรื่องของความเชื่อม่ัน องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีขนาดใหญท่ีสุด โดย
เฉพาะท่ีเขามาสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดก็คือโรงเรียน ดวยความสมัครใจ ท้ัง 
58 โรงเรียน เม่ือไมนานมานี้ อําเภอดานขุนทด ตําบลหินดาด ซ่ึงอยูในการดูแลของ 
สจ.เจษฎา พิทยาภรณ เขต 1 พ่ีนองประชาชนชาวตําบลหินดาดติดเชื้อโควิดเยอะ 
เกือบ 200 คน ปดหมูบาน 3-4 หมูบาน ไดรับถุงยังชีพหรือถุงน้ําใจจากองคการ
บริหารสวนจังหวัด โดยมีคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ 606 ถุง ถามวาครบไหม ยัง
ไมครบ หนังสือถึงแลว คณะกรรมการฯ จะตองพิจารณาไปชวยอีก 2 หมูบาน  ใน
คราวนั้นทานนายกฯ  ไดมอบภารกิจใหทานประธานสภาฯรักชาติ  กิริวัฒนศักดิ์ ไป
มอบถุงน้ําใจใหกับพ่ีนองท่ีถูกกักตัว ปดหมูบาน ทานประธานรักชาติ อยากให ส.
อบจ.ประสานกับทางสาธารณสุขอําเภอ เรียกยอ ๆ วา สสอ. เชิญ ผอ.รพ.สต.20 
แหง ของอําเภอดานขุนทด มารวมพูดคุยเก่ียวกับภารกิจการถายโอนในสังกัด อบจ. 
เปนการประสานงานโดยทาน สจ.เจษฎา พิทยาภรณ เปนผูประสานไปทาง สสอ. 
และ สสจ.บอกวาไมตองประชุมหรอก ดานขุนทดมีความสมัครใจจะไปอยูกับ อบจ.
ท้ังหมด 20 แหง ซ่ึงเปนสิ่งชี้วัด โรงเรียนท่ีสังกัด อบจ.มีความภาคภูมิใจ มีความ
พอใจ เปนตัวชี้วัดวาถา รพ.สต.เขาไปอยูกับ อบจ.แลว คําจํากัดความของทานนายกฯ 
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ท่ีแถลงตอท่ีประชุมวา งานไป เงินไป ตําแหนงไป บุคลากรไป นี่คือเรื่องสําคัญ ถา
พรอมกันท้ังหมด 3 อยาง ภารกิจตรงนี้เปนภารกิจท่ีเรียกวา หนัก บุคลากรในเรื่อง
ของสาธารณสุข โควิดระบาดใครรับผิดชอบ ดานหนาคือสาธารณสุข อนาคตของ
ประเทศชาติท่ีจะดูไดหรือไมประสบผลสําเร็จก็คือในเรื่องของการศึกษาก็คือโรงเรียน
สังกัด อบจ. มีโรงเรียนท้ังหมด เรียกวาเปนหนวยงานท่ีสําคัญมากระดับประเทศของ
เรา ฉะนั้นผมเชื่อม่ันวาผูบริหารซ่ึงมีศักยภาพพรอมกับสมาชิกฯ ท่ีมีความเห็นชอบท่ี
จะไดรับการถายโอนจาก รพ.สต. ผมคิดวาไปได วันนี้ผมเห็นชอบดวยครับท่ีจะรับ
ภารกิจการถายโอนจาก รพ.สต.ครับ 

ประธานสภาฯ เชิญทานอดุลยครับ 
นายอดุลย เรียนทานประธานสภาฯ ทานนายกฯ ทานคณะผูบริหาร เพ่ือนสมาชิกฯ กระผม

อดุลย  อยูยืน ส.อบจ.อ.เมืองฯ เขต 2 ภารกิจท่ีเรากําลังพูดกันในสวนผมเองขอพูด
หลัก ๆ สัก 2 ประเด็น 1. ในสวนการท่ี รพ.สต.จะถายโอนมา ในสวนมุมมองท่ี
สวนตัวผมมองวานาจะดีข้ึน เราเองไดดูแลชาวบานไดดี ข้ึน ทางโรงพยาบาล
ขาราชการเองก็นาจะดีข้ึนเหมือนกัน แตเหรียญมีสองดานผมไดมีโอกาสเขาไปพูดคุย
กับ รพ.สต.เขาบอกผมกลับมาประมาณ 2 ประเด็น เรื่องท่ี 1 คือเขาหวงวาพวกเรา
พอเขาโอนมาอยูกับเรา เราเปนการเมืองทองถ่ิน 4 ปผานไปเกิดเปลี่ยนผูบริหาร
นโยบายเขาจะเปลี่ยนหรือเปลาครับอันนี้ฝากถึงคณะผูบริหารท่ีจะรับตรงนี้ตองลอง
ไปคุยกับเขาดูวาทํายังไง 2.ท่ีผมทราบมาอีกเรื่องนึงเขาพูดตรงนี้เปรียบเทียบคลาย  
กับโครงสรางของพนักงานของ อบจ.อยางท่ีเราเห็นกันนะวาอยาง รพ.สต.นี้
รับผิดชอบประชากร 3,000 คน มีลูกจางเทานั้นคน เทานี้คน แตในความเปนจริง
เขาก็มีการยืมคนเหมือนกับเรา บางครั้งเขตในเมืองอาจจะบอกวามีขาราชการแค   
8 คน แตจริง ๆ แลวเขาก็มีการยืมตัวจากตางอําเภอเขามา ประเด็นนี้เขาก็ถามวา
ถาโอนมาแลวอัตราท่ีเคยยืมมาหรืออัตราท่ีเคยหายไปเราจะแกปญหาใหเขาได
อยางไร เทาท่ีผมทราบมาก็ฝากใหทางผูบริหารจะไดนําไปพิจารณาเพ่ิมเติมแต
สวนตัวก็เห็นดวยครับวาภาพรวมนาจะดีข้ึนแตมีจุดเล็ก ๆ ท่ีเราจะตองไปทําความ
เขาใจแลวก็ไปเคลียรประเด็นพวกนี้ครับ ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ เชิญทานสมพรครับ 
นายสมพร กราบเรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ คณะฝายบริหาร ทานสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา กระผมสมพร จินตนามณีรัตน ส.อบจ.จากอําเภอ
โนนสูงครับ วันนี้กอนอ่ืนก็ตองขอแสดงความยินดีกับวิสัยทัศนท่ีทางฝายบริหารไดมา
แถลงตอสภาฯ แหงนี้ ในเรื่องของการถายโอนภารกิจหรือการถายโอน รพ.สต. สภา 
แหงนี้ องคการบริหารสวนจังหวัดฯ แหงนี้เคยรับการถายโอน นั่นก็คือในเรื่องของ
การศึกษาถายโอนมาแลวครับ ท่ีเพ่ือนสมาชิกไดอภิปรายวามี 10 กวาปท่ีแลวจะยุบ
อบจ. เพราะไมมีพ้ืนท่ี ไมมีบทบาทหนาท่ีท่ีชัดเจน ไมมีพ้ืนท่ีท่ีจะดําเนินการ เราได
ถายโอนโรงเรียนใหมาสังกัดใน อบจ.วันนี้ท้ังหมด 58 โรงเรียนท่ีถายโอน นี่คือ
มาตรฐานท่ีวาวันนี้โรงเรียนท่ีถายโอนมาอยูในความดูแลของ อบจ.นครราชสีมา มาก
ท่ีสุดในประเทศไทย ถึง 58 โรงเรียนและจากการบริหารงานไมวาจะสมัยใดท่ีผาน
มาก็สามารถท่ีจะดําเนินงานในเรื่องของโรงเรียนเห็นไหมครับวาจะมีการ
เปรียบเทียบวันนี้เรากําลังจะเปรียบเทียบเชนกันและทาทายฝายบริหารอยางมาก
ท่ีสุด และถายโอนโรงเรียนมาท้ังหมด 58 โรง วันนี้โรงเรียนนอมเกลาอยากใหเพ่ือน 
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สมาชิกฯ ไดอภิปรายวันนี้เด็กนักเรียนของโรงเรียนนอมเกลาสามารถสอบแพทยติด 10 คน นี่คือการท่ีฝาย
บริหารไดดําเนินการในชวงท่ีผานมาและวันนี้เองท้ังฝายบริหารก็ไดใหคําแถลงเรื่องขอรับการถายโอนภารกิจ
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินีและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล วันนี้นับวาสภาฯ 
แหงนี้ท่ีทุกทานท่ีนั่งอยูตรงนี้ละครับ 48 ทาน 48 คนไดรับคําแถลงตอสภาฯ แหงนี้ของฝายบริหารก็จะตอง
ภาคภูมิใจดวยและใหกําลังใจฝายบริหาร วันนี้รับ รพ.สต. ซ่ึงอยูในความดูแลของกระทรวงสาธารณสุขและ
เปรียบเทียบเชนกันทานเห็นเอกสารขอมูลความประสงคการถายโอนภารกิจรับ ศอน.และรพ.สต.ใหแก อบจ.นม.ซ่ึง
แนบมาในแฟมนี้ดวย ทานจะเห็นเปรียบเทียบวาวันนี้ขอมูลการถายโอนท้ัง 32 อําเภอคิดเปนเปอรเซ็นตดวย 
ถาตรงนี้ก็จะเปนสวนเปรียบเทียบวารับการถายโอนมาท้ังหมดใน 32 อําเภอ ถายโอนทุกแหงหมายถึงวา
อําเภอนั้นทุกแหง 8 อําเภอ มี รพ.สต.ก่ี รพ.สต.โอนมาใหหมดเลย ถายโอนบางแหง 19 อําเภอ ไมประสงคจะ
ถายโอน 5 อําเภอ สาเหตุท่ีตองรายงานตอสภาฯ แหงนี้ หรือตองพูดในสภาฯ แหงนี้เพ่ือท่ีจะเปนขอมูลในการ
ท่ีอบจ.จะไดรับการถายโอน รพ.สต. ก็มีการประชุมปรึกษาหารือและฟงเสียงจากสมาชิกเชนกัน ขอมูลการ 
ถายโอนท้ัง 348 แหง คิดเปนประสงคจะถายโอน 52.3% ถายโอนทุกคน 145 แหง คิดเปน 79% หมายถึง
วาถายโอนบุคลากร ถายโอนบางคน 37 แหง 20.33% ไมประสงคจะถายโอน 166แหง ตรงนี้เปน 47.7 % 
ตรงนี้ครับทานประธานท่ีเคารพผมถึงอยากจะขอความกรุณาวาเปรียบเทียบ ถาทานไปดูในรายละเอียดยอยใน
หนา 1 ก็จะยอยลงไปเปน รพ.สต.แตละตําบลวามีก่ีแหง มีขาราชการจํานวนเทาไหรอะไรเทาไหร แตตรงนี้ท่ี
ชี้ใหเห็น ณ ตรงนี้ก็ถือวาเปนสิ่งสําคัญและเปนสิ่งท่ีทาทายฝายบริหารวาจะบริหารอยางไรใหเห็นความแตกตาง
วาอยูกับ อบจ.หรืออยูกับทองถ่ินแลวจะเจริญกาวหนาหรือบริหารงานใหโดดเดนอยางไร เชน เราถายโอน
การศึกษาเขามาโรงเรียนนอมเกลาวันนี้นักเรียนสอบติดแพทยเปน 10 คน วันนี้เราบริหาร รพ.สต. อาจจะเปน
สัก 1 แหง หรือ 2 แหงท่ีเปน รพ.สต.ดีเดนระดับประเทศนี่เปนสิ่งท่ีสภา แหงนี้ อยากจะใหกําลังใจกับทางฝาย
บริหารวาอยากจะเห็นการบริหารงานท่ีโฉมใหม ในฐานะท่ีรับโอนมาแลวก็ปรับปรุง รพ.สต.ท้ังหมดท่ีจะถาย
โอนมากอน ถายโอนทุกแหงเลยก็ได ทุกแหงหมายความวา 8 อําเภอ รพ.สต. ทุกแหงเลยเอาเปนตัวอยางสัก 
รพ. สต. สักตําบลหนึ่งก็ไดหรือเทากันหมดท้ัง 8 แหง หรือท้ังหมดเลยก็ได เพ่ือไมใหเกิดความเหลื่อมล้ําเพ่ือให
เกิดความเทาเทียมใหเห็นความแตกตางเลยครับวาระหวางอยูกับกระทรวงสาธารณสุขหรืออยูกับทองถ่ินคือ 
อบจ. เรียนอยางนี้วาผมเองหลังจากท่ีไดฟงคําแถลงก็ชื่นใจครับ เพราะในคําแถลงของทานนายก งานไป เงินไป 
หมายถึงวาวันนี้จะเอางานเขามาให อบจ.ดูแล ก็หมายความวาเงินก็ตองมาดวยตรงนี้เปนสิ่งสําคัญในคําแถลง
ตอสภาแหงนี้ ในเม่ืองานไปเงินไปแนนอนครับวาหนาท่ีการงานของขาราชการทุกทาน ยกเวนขาราชการ อบจ.
เราจะตองมีงานท่ีหนักเพ่ิมข้ึนแตเหนือสิ่งอ่ืนใดก็เปนกําลังใจใหกับเจาหนาท่ี อบจ.เราโดยเฉพาะกอง
สาธารณสุขแตผมแนใจครับวาฝายบริหารเองก็คงจะเปนกําลังใจใหกับขาราชการในสวนของกองสาธารณสุขซ่ึง
รับผิดชอบหนาท่ีมากข้ึนเชนกัน สิ่งสําคัญท่ีสุดท่ีเขาโอนมาใหแลวก็วันนี้เกินกวา 52% นั่นก็คือบุคลากรของ
เขาเชื่อม่ันวาทําไมเขาถึงอยากมาอยูกับ อบจ.ประธานฯ ท่ีเคารพในกฎหมายทองถ่ิน เทศบาลก็สามารถท่ีจะรับ
โอนได อบต.ก็สามารถท่ีจะรับโอน รพ.สต. ไดเชนกันถือวาเปนทองถ่ิน แตทําไมในเม่ือ อบจ.เขาเปดกรอบหรือ
ฝายบริหารเราเปดกรอบวาขอให รพ.สต.หรือสิ่งท่ีจะมาอยูกับเรา เชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหรือ
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราราชินี ท่ีจะมาอยูกับเรานี่สิ่งสําคัญท่ีสุดคือตองสมัครใจ 
ทําไมถึงตองอยากอยูกับ อบจ. ถาพูดภาษาชาวบานก็บอกวาอยากมีนายคนเดียว คือ สั่งการคนเดียว ถาไปอยู
กับ อบต. หรือเทศบาล ทานนายกสั่งไปอีกอยางนึง รพ.สตไปคนละทิศละทาง ตรงนี้คือปญหาวาการท่ีจะทําให 
รพ.สต.ไปในทิศทางเดียวกันเปนไปไมได วันนี้จึงเปนบทบาทหนาท่ีอันสําคัญขององคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมาท่ีจะเปนผูกําหนดทิศทาง พอกําหนดทิศทางแลวเกิดประโยชนอะไรครับกับพ่ีนองประชาชน 
แนนอนครับสุขภาพดีไมมีขายถาอยากไดตองทําเอง นี่คือนโยบายท่ี อบจ.เราโดยฝายบริหารจะไดมอบนโยบาย
พรอมท้ังงานไป เงินไปแลวก็แนใจครับวาตําแหนงบุคลากรก็คงจะมีจัดสรรมาใหความกาวหนาในชีวิตราชการ
ของขาราชการ วันนี้จาก 8 ท่ีตีตราจากกระทรวงสาธารณสุขวันนี้ก็ตองมาติดปายติดหนาอกสังกัด อบจ. 
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เหมือนกับโรงเรียนท่ีมาสังกัด เพราะฉะนั้นก็ตองกราบเรียนทานประธานสภาฯ แหงนี ้
ฝากไปถึงฝายบริหารวาขอเปนกําลังใจให สิ่งสําคัญท่ีสุดในคําแถลงนั่นก็คือ อนึ่ง ใน
การนี้หากองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ 2566 ก็ไมอาจรับการถายโอนตามภารกิจได ตรงนี้ท่ี
เปนประเด็นสําคัญเพราะฉะนั้นก็เปนสิ่งท่ีทาทายวาถาเรารับโอนเขามาแลว แลวเรา
ดําเนินการในเรื่องของการท่ีจะบริหารจัดการใหเห็นความแตกตางตรงนี้ก็จะเปนพลัง
อันสําคัญผมวาถาประกาศอีกแลวก็เห็นความแตกตางและเราทําไดดีกวาบริหารงาน
ไดดีกวาไมใชเฉพาะ รพ.สต.อยางเดียวเทานั้น วันนี้พ่ีนอง อสม.ท่ีอยูเบื้องหลัง สังกัด
รพ.สต. ท้ังนั้นไมวาจะเปนหนาดานจากการท่ีเขาไปในพ้ืนท่ี วันนี้ไมวาจะเปนงานศพ 
งานมงคลงานอะไรสีดําสีแดงอะไรก็แลวแต ดานหนาท่ีจะเขาไปก็คือพ่ีนอง อสม.
วันนี้เราก็จะตองเขาไปดูแลรับผิดชอบเรื่อง อสม.อีก วันนี้เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง
เพราะฉะนั้นในวันนี้ผมก็ตองขอกราบขอบพระคุณฝายบริหารผานไปยังทาน
ประธานสภาฯวาวันนี้ตองกราบขอบพระคุณท่ีมาแถลงตอสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมาแหงนี้ก็ขอเปนกําลังใจใหฝายบริหารไดดําเนินการตามภารกิจถา
หากไดรับการถายโอนมาก็หวังวาจะพัฒนา รพ.สต.ใหมีความเรียกวาเปนประโยชน
กับพ่ีนองประชาชนในเรื่องของสุขภาพตอไป ขอกราบขอบพระคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญทานโกวิทยครับ 
นายโกวิทย ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติ กระผมโกวิทย  เลาวัณยศิริ 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สังกัดเขตอําเภอบานเหลื่อม
กอนอ่ืนนั้นก็ตองชื่นชมทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ทาน
นายกฯ ยลดา เปนอยางยิ่ง ท่ีทานไดตัดสินใจในการรับถายโอนภารกิจของ รพ.สต.
ในครั้งนี้ ในฐานะท่ีเปนคนเกาก็ตองนําเรียนทานประธานท่ีเคารพครับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเราก็ไดสูกับรัฐบาลกลางมาโดยตลอดในเรื่องของการถายโอน
ภารกิจลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ินก็ตองนําเรียนทานประธานท่ีเคารพวาจริงๆ
รพ.สต. หรือสถานีอนามัยท่ีเรารูจักกัน จริงๆตองมาพรอมกันตั้งแตถายโอนภารกิจ
ให อบจ.ตั้งแตโรงเรียนแลว แตก็กระโดดหนีจากชื่อสถานีอนามัยเขาไปเปลี่ยนชื่อ
เปนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพเพ่ือจะหนีคําวาสถานีอนามัยเพราะเปนชื่อ
โรงพยาบาลมีหมอมีอาชีพทางพยาบาลเกิดข้ึน เพราะฉะนั้นศักยภาพทองถ่ินก็
บอกรับไมไดหรอกเพราะชื่อเปนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพแลว อันนั้นก็เปนการ
หนีทองถ่ิน แตวันนี้ก็อยางท่ีทุกทานทราบวาโลกของเราไปไกลโดยเฉพาะประเทศ
ของเรานั้นเปนประเทศดอยพัฒนาแตกอน ถาเรายังเปนแบบรัฐบาลกลางแลวก็
บริหารดวยสวนภูมิภาคก็ตองยอมรับวามันเกิดการเหลื่อมล้ําแลวก็การพัฒนาไปชาก็
เลยเกิดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน วันนี้โดยเฉพาะรัฐบาลทานพลเอกประยุทธนั้นก็
ตองยอมรับวา 7 ปท่ีผานมานั้นการกระจายอํานาจนั้นไมไดขยับเขยื้อนไปไหนเลย
พอดีปหนาคาดวาจะมีการเลือกตั้งก็เลยตองรีบเปลี่ยนพฤติกรรมในการกระจาย
อํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือจะไดตอบสังคมไดวาเปนรัฐบาลมาจาก
ประชาธิปไตย เห็นการปกครองบานเมืองนี้ไปในเรื่องของประชาธิปไตยมากข้ึนก็เลย
รีบปรับตัวเสียกอน กอนท่ีจะมีการเลือกตั้งในปหนาเพราะฉะนั้นวันนี้ตองนําเรียน
ทานประธานฯ และทานสมาชิกท่ีเคารพครับวาทานนายกฯ ยลดา นั้นก็ตองยอมรับ
วาดวยบุคลิกดวยภารกิจท่ีทานทํามา ในระยะเวลาถึงวันนี้ 11 เดือนแลว เปนบุคลิก 
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ท่ีในฐานะท่ีไดสัมผัสกับนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยเฉพาะ นายก อบจ.
ตั้งแตผูวาราชการจังหวัด นายก อบจ. มาจาก สจ. นายก อบจ.มาจากการเลือกตั้ง 
ก็ตองบอกทานประธานดวยความเคารพวายังไมมีทานไหนท่ีทําหนาท่ีไดดียอดเยี่ยม
เทากับทานนายกฯยลดา ทุกวันนี้ทานทําภารกิจบางเรื่องไมใชภารกิจขององคการ
บริหารสวนจังหวัดแตทานก็ตองยื่นมือเขาไปชวยเหลือ และท่ีสําคัญทานไปเยี่ยมใน
ทุกอําเภอในทุกพ้ืนท่ีท่ีเปนสิ่งท่ีประทับใจมากท่ีสุด ทุกครั้งท่ีทานไปเยี่ยมไปพบปะ  
พ่ีนองก็จะมีแตสิ่งดี ๆ แลวก็สิ่งของไปใหไปมอบให ผมยังไมเคยเห็นนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดตั้งแตผูวาราชการจังหวัดหรือนายก อบจ.คนอ่ืนท่ีไปพ้ืนท่ีกวาจะ
ไดเจอนายก อบจ.ทานทราบไหมตองเตรียมการถึง 3-4 วันดวยกัน สถานท่ี     
เครื่องเสียง ทดสอบแลวทดสอบอีก คนท่ีจะมาตอนรับ ใครจะเปนคนผูกผาขาวมา 
ใครจะเปนคนมอบกระเชา ใครจะยืนตอนรับเตรียมการถึง 3-4 วัน แตท่ีทาน
นายกฯยลดาไปนี้ไมตอง ท่ีสําคัญทานไปเชาเกินไป 8:00 น ถึงอําเภอบานเหลื่อม
แลวมาเชาจังเพราะฉะนั้นผมเชื่อม่ันในการทํางานของทานนายกยุคใหมยุคนี้ ทาน
ดูแล รพ.สต.เราไดอยางแนนอน แลวก็ท่ีสําคัญ สุดทายของ รพ.สต. ถาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใดไมพรอมเขาบอกวาก็ตองมาอยู อบจ.บทสุดทายก็ตองมาอยู 
อบจ. จากวันใดท่ี อบจ.บอกวาฉันไมรับแลวนะ รพ.สต.แหงนั้นก็ตองไปอยูกับ อบต.
ถาทานอยูท่ีเทศบาลทานก็ตองเขาเทศบาลครับ ก็ตองบอกทานประธานวาเสียดาย
อําเภอบานเหลื่อม จริง ๆ เราเปนนักการเมืองเราก็ไมอยากจะชักนํามากทานยัง
ไมไดลงไปพูดคุยกับเขาหรอกแตก็ไมเปนไรหรอกมันยังมีล็อต 2 ล็อต 3 แตผมเชื่อ
วาล็อตหนึ่งเขามาแลวก็นาจะดีกวาล็อต 2 ล็อต 3 ทานนายกฯ ก็คงจะดูล็อต1 ดี
กวาล็อต 2 ล็อต 3 ผมเชื่อวาท้ังอีก 2 ล็อตตอมานั้นก็คงจะเขามาอยูท่ี อบจ. อยาง
แนนอนแลวถาเราไดไปพูดคุยกับเขาแลวผมเชื่อวาเขาอาจจะอยากมาในวันพรุงนี้
ทานนายกชวยรับหนอยนะ แตตอนนี้ก็ยังไมไดคุยอะไรกับเขาตองใหเขาเปนอิสระใน
ความคิดของกอน อันนี้ก็นําเรียนทานวาผมเชื่อม่ันวา รพ.สต.ท่ีมาอยูกับอบจ. นั้นก็
คงไมมีอะไรท่ีตองผิดหวังสิ่งท่ีจะตองฝากทานประธานไปถึงทานนายกก็คือสมาคม
องคการบริหารสวนจังหวัดครับทานประธานครับท่ีเราจะตองไปตอสูกับรัฐบาลเรา
เคยเกิดปญหาเรื่องการถายโอนถนนท่ีทุกครั้งผมจะพูดอยูเสมอวาในครั้งแรกถายโอน
ภารกิจถนนมาใหเราตองยอมรับเลยวาเขาก็ยอมรับกติการัฐบาลยอมรับกติกาวาถาย
โอนมาเทาไหรแลวเขาจะสงเม็ดเงินมาดูแลสิ่งท่ีเรารับมานั้นเทานั้นเทานี้ ผมขอ
อนุญาตยกตัวอยางวาถายโอนถนนมา 199 แหงเปนระยะทาง 2,000 กิโลเมตร
เลยทานประธานครับ กิโลละก่ีพันบาทคูณเปนตัวเงินออกมาใหเราเลยก็จะไดอยูป
แรกครับทานประธานครับพอป 2ไมรูงบท่ีเคยใหปแรกกับไมใหเราเพราะฉะนั้นเราก็
ตองมาเอางบประมาณของ อบจ.ของเราเองไปซอมไปบํารุงรักษาถนนถายโอนท่ีมา
ใหเรา เพราะฉะนั้นสิ่งท่ีอยากจะฝากทานประธานไปถึงทานนายกไปถึงสมาคม
องคการบริหารสวนจังหวัดในการไปพูดคุยกับคณะกรรมการกระจายอํานาจแลวก็
ไปถึงรัฐบาลครับในการท่ีจะรับภารกิจถายโอน รพ.สต. ไมวาหนาท่ีงานคนและ
ทรัพยสินแลวก็สิ่งท่ีเขาเคยไดเงินท่ีไดมาดูแล รพ.สต.นั้นเรารับมาเทาไหรก็ตองจัดมา
ใหเราเทานั้นหรือมากกวา ตองฝากทานประธานไปถึงทานนายกฯ ในเรื่องของ
สมาคม อบจ.ดวยอยาใหเกิดเหตุการณเหมือนท่ีเราเคยเจอเรื่องการถายโอนถนนให
เราปแรกพอปท่ี 2 บอกงบตัดไปอยางอ่ืนแลว เพราะฉะนั้นก็ฝากเรื่องนี้ไวก็ขอเปน
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กําลังใจทานนายกฯ ผานทานประธานไปถึงทานนายกฯ ในการรับถายโอนผมเชื่อม่ัน
และม่ันใจวาทานนายกฯยลดารับไดแนนอน สิ่งท่ีจะตองไปตอสูอีกนั่นก็คือขยายการ
รับตําแหนงผูบริหารในสวนตัวไมเห็นดวยวาผูบริหารสามารถดํารงตําแหนงไดแค   
2 สมัย 2 วาระ 8 ป ในสวนตัวไมเห็นดวยถาเขามีความรูมีความสามารถพ่ีนอง
ประชาชนเลือกก็เปนไปตลอดชีวิตก็ไมนาจะเสียหายอะไรอันนี้ก็ฝากทานประธานไป
ถึงนายกฯ ในเรื่องของวาระ อยากใหทานนายกฯ หนอยอยูกับอบจ.ไปชั่วนาตาป
ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญทานประพจนครับ 
นายประพจน กราบเรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ กระผมประพจน  

ธรรมประทีป อําเภอเมืองฯ เขต 4 วันนี้เปนสิ่งท่ีนาชื่นชมในการตัดสินใจของ   
คณะผูบริหารและจากการท่ีเพ่ือนสมาชิกฯ ไดยกเหตุผลตลอดจนชื่นชมฝายบริหาร
ท่ีไดรับการถายโอน รพ.สต.เขามาบริหารงานอยูกับองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา ผมฝากทานประธานฯ ผานไปยังฝายบริหารวาเม่ือรับเขามาแลวไมตอง
ไปบังคับตอนนี้ไมจําเปนจะตองโอนมาทุก รพ.สต.ท้ังจังหวัดทําอยางไรใหเกิดอาการ
อยาก ชุดแรกท่ีโอนเขามานั้นทําอยางไรจะใหเกิดอาการอยาก ท่ีอยากมาอยูกับ 
อบจ .  เ ม่ือชุดแรกท่ีโอนเขามานั้นรับถายโอนมาเขาเห็นความเจริญก็เห็น
ความกาวหนาผมเชื่อวาท่ีเหลือมาเองโดยอัตโนมัติ วันนี้พ่ีนอง รพ.สต.ทุก ๆ  รพ.สต.
กําลังมองดู มีบุคคลอยู 2 ประเภท 2 รพ.สต. ๆ แรกวาพวกคุณไปกอนละกันถา
ดีฉันไปดวย แตสุดทายโดนกฎหมายบังคับตองมาท้ังหมด อยางท่ีเพ่ือนสมาชิกฯ 
บางคนไดกลาวาไมมาอยูกับ อบจ.สุดทายคุณก็ตองมาอยูกับ อบต.หรือเทศบาลนั้นๆ
เม่ือนั้นแหละทานจะรูวาอันไหนดีกวากัน สิ่งสุดทายอยากถามทานประธานฯ ไปยัง 
ผูท่ีรูผมจะถามแบบคนท่ีไมมีความรูเลย สมมุติวาถายโอนมาท้ังหมดท้ัง 32 อําเภอ 
ทุก รพ.สตแลว สสอ. กับ สสจ.จะทําหนาท่ีอะไรนี่คืออีกหนึ่งคําถามไมใชวาเรารับ
มาแลว สสจ. หรือ สสอ.ยังมาเปนผูบังคับบัญชาองคการบริหารสวนจังหวัดใหทํา
แบบนั้นแบบนี้อีกตอไปเราจะมีความเปนอิสระหรือไม ถามแบบคนท่ีไมรูเรื่องอะไร
เลยแบบชาวบาน ตอไปอยาลืมวาแตละ รพ.สต.ปจจุบันก็มีปญหากับ อบต.หรือ
เทศบาลในเรื่องของบประมาณ วันนี้ดีใจท่ีทานนายกบอกวาถามาแตงานเงินไมมา  
พ่ีนองสมาชิกฯ อบจ.ทุกทานครับเราก็ไมควรรับเดี๋ยวก็จะเปนเหมือนถนนถายโอน
อีกตองกราบขอบพระคุณทานนายกฯ ครับท่ีมีวิสัยทัศนท่ีจะดูแลพ่ีนอง รพ.สต.ใหดี
ข้ึนแตทายท่ีสุดนั้นคนท่ีทํางานหนักท่ีสุดในแตละตําบล แตละทองท่ีนั่นก็คือพ่ีนอง 
อสม.ผมเชื่อวาวันนี้ถาพ่ีนอง อสม.แตละหมูบานไดทํางาน แพทยก็ดี คุณหมอ 
พยาบาลก็ดีของ รพ.สต.ไปไมเปนแนนอน เพราะฉะนั้นตองฝากทานประธานฯ ไปยัง
ฝายบริหารและนําไปสูสมาคม อบจ.ทําอยางไรจะมีคาตอบแทนใหกับพ่ีนอง อสม.ได
มากไปกวานี้ เพราะทํางานหนักกวาหมอดวยซํ้าไป ตรงนี้เปนสิ่งท่ีสําคัญ งาน เงิน
ตองเขากัน เพราะฉะนั้นตองกราบขอบพระคุณฝากไว 2 คําถามอยางท่ีเพ่ือน
สมาชิกฯ ไดกลาววาตั้งแตมี นายก อบจ.มาจะมีนายกฯ ดร.หนอยคนนี้ท่ีลงพ้ืนท่ี   
พ่ีนองใหความไววางใจและตรงเวลาท่ีสุดไปกอนเวลาดวยซํ้าไป อยากจะบอกวาทาน
เปนคนรูงานรูหนาท่ีและไมหนีปญหาพ่ีนองประชาชน ทานไดทําแบบนี้ตลอดเทอม
คือ 4 ปแลวก็ขอใหทานอยากอยูอยางนี้อีกนาน ๆ เหมือนกับทานสมาชิกฯ ได
อภิปรายไปเม่ือก้ีนี้วาอยากใหทานอยูนาน ๆ เพราะฉะนั้นถาโครงการไมตอเนื่อง
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เปลี่ยนไปเรื่อยก็ไมมีความเจริญคนใหมเขามานโยบายก็จะเปนอีกแบบนึงก็ยังตอง
ฝากทานประธาน ไปยังฝายบริหารครับวาขอชื่นชมและขอสนับสนุนในการท่ีจะรับ
ถายโอน รพ.สต.เขามาอยูกับองคการบริหารสวนจังหวัดในครั้งนี้ครับขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญทานวีระชาติครับ 
นายวีระชาติฯ กราบเรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ทานรอง

ประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน ทานผูเขารวมประชุมทุกทาน
กอนอ่ืนตองขอกราบขอบคุณทานสมาชิกฯ ทุกทานท่ีไดมารวมรับฟงคําแถลงของ
ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาในเรื่องของการขอรับการถายโอน
ภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินีและโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลในวันนี้ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาซ่ึงเปนไป
ตามข้ันตอนและแนวทางท่ีทางคณะกรรมการกระจายอํานาจไดกําหนดแนวทางและ
ข้ันตอนเอาไวในสวนของการถายโอนภารกิจ รพ.สต.องคการบริหารสวนจังหวัดใน
ครั้งนี้ ทางคณะกรรมการกระจายอํานาจไดประกาศเปนราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี 
19 ตุลาคม 2564 ซ่ึงตอนนี้เปนกฎหมายท่ีเราจะตองถายโอนมายังองคการบริหาร
สวนจังหวัดทุกจังหวัดในประเทศไทย ซ่ึงในวันนี้มี รพ.สต.ท่ีมีความประสงคจะถาย
โอนเขามาอยูท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมารวมท้ังสิ้น 32 อําเภอ มี
อําเภอท่ีไมประสงคจะถายโอน รพ.สต. 5 อําเภอ รวม 182 แหง จากท้ังหมด 348 
แหงของจังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงในการนี้ก็ถือวาเปนภารกิจใหมท่ีองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมาจะไดดําเนินการกับทาง รพ.สต. โดยแนวทางของการถายโอนใน
ครั้งนี้ซ่ึงหลายทานก็คงจะกังวลในหลายๆเรื่องในการดําเนินการทางภารกิจของ  
รพ.สต.กับ อบจ. ขออนุญาตนําเรียนครับแลวก็ชี้แจงเบื้องตนสําหรับการถายโอน
ภารกิจท่ีทานอดุลยไดใหขอคิดเห็นตามท่ีทานมีโอกาสไดพูดคุยกับทาง รพ.สต.ใน
เรื่องของเจาหนาท่ีท่ีวาหากเปนหวงในเรื่องของการเมืองทองถ่ินท่ีหากมีการเปลี่ยน
ผูบริหารทองถ่ินทาง รพ.สต.จะมีผลกระทบยังไงก็โดยแนวทางปฏิบัตินโยบายอาจจะ
มีการเปลี่ยนแปลงไดบางแตวาภารกิจในการท่ีจะปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีท่ี รพ.สต.ได
ดําเนินการก็คงจะยังปฏิบัติภารกิจตามเดิม ภารกิจหนาท่ีในการท่ีจะดูแลพ่ีนอง
ประชาชนของ รพ.สต.ในสวนของผูบริหารก็อาจจะปรับแนวทางนโยบายบางสวนได
เทานั้นแตในเรื่องของระเบียบและการปฏิบัติหนาท่ีการรักษาการดูแลสุขภาพพ่ีนอง
ประชาชนก็ยังจะคงเปนเชนเดิมหากเราจะมีแนวทางในการปฏิบัติเชนเดิมแตรวมถึง
การท่ีมีขาราชการเจาหนาท่ีหรือวาพนักงานจางท่ีมีหนาท่ีท่ีปฏิบัติไมตรงกับภารกิจ
หรือวามีการไมตรงกับตําแหนงหนาท่ีไมตรงกับ รพ.สต.ท่ีอยูเดิมหรือท่ีเรียกวา จ.ไม
ตรงของหลักการดําเนินการของ รพ.สต.ซ่ึงตรงนี้ทางองคการบริหารสวนจังหวัดก็จะ
สามารถท่ีจะมาปรับแนวทาง ปรับกรอบอัตรากําลังตาง ๆ ไดตามแนวทางการ
ปฏิบัติตามระเบียบซ่ึง รพ.สต.ขนาดเล็กก็จะมีการกําหนดกรอบอัตราของเจาหนาท่ี
เอาไวท่ีเปนขาราชการอยู 7 คน โรงพยาบาล รพ.สต. ขนาดกลาง 12 คน ขนาด
ใหญ 14 คน ทางองคการบริหารสวนจังหวัดจะตองดําเนินการปรับเกลี่ยอัตรากําลัง
ใหตรงกับภาระหนาท่ีใหตรงกับ รพ.สต.ท่ีเปนอยูกอนท่ีจะทําการถายโอนซ่ึงภารกิจ
ถายโอนจะเสร็จสิ้นและสามารถดําเนินการถายโอนไดก็คือหลังจากวันท่ี 30 
กันยายน 2565 คือวันท่ี 1 ตุลาคม 2565  รพ.สต.จะถูกถายโอนเขามาอยูกับ 
อบจ.โดยใชเงินงบประมาณของปงบประมาณ 2566 ขององคการบริหารสวน
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จังหวัดนครราชสีมาครับ และขอกังวลอีกอยางนึงท่ีทานสมาชิกฯมีความกังวลใน
เรื่องของงานไป เงินไปและคนไป ในสวนนี้ในราชกิจจาฯ ไดกําหนดแนวทางเปน
ประกาศแนบทาย ในแนวทางประกาศแนบทายนั้นกําหนดมาอยางชัดเจนในเรื่อง
ของเงินไมวาจะเปนเรื่องของเงินบํารุง เรื่องของเงินคาจางเจาหนาท่ีบุคลากรท่ี
ทํางานอยูใน รพ.สต.ท้ังหมดจะไดรับตามเดิมเปนกฎหมายท่ีกําหนดเอาไวแลว
ชัดเจนรวมถึงเงินบํารุง รพ.สต.ขนาดเล็กจะไดรับเงินบํารุงจํานวน 1,000,000 
บาท /ป  ขนาดกลาง  1,500,000บาท /ป  ขนาด ใหญ จะ ได รั บ เ งินบํ า รุ ง 
2,000,000 บาท/ป ถาหากรวมท้ัง 182 แหงท่ีถายโอนมายังองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา ก็ยังมีเงินท่ีเปนเงินบํารุงรวมมาอยูประมาณเกือบ 200 ลาน
บาทท่ีจะนํามาดําเนินการบริหารใน รพ.สต.ตาง ๆ ตรงสวนนี้ก็เปนกฎหมายท่ี
กําหนดตามราชกิจจานุเบกษาก็คือเงินท้ังหมดจะตองมาตามภารกิจดวยสวนท่ีทาน
ประพจนขออนุญาตเอยนามท่ีทานไดสอบถามในเรื่องของวาหาก รพ.สต.ไดถายโอน
มายัง อบจ.แลวท้ัง สสจ. หรือ สสอ. จะมีความเก่ียวพันหรือวาจะมีการดําเนินการ
อยางไรกับ อบจ.ซ่ึงตรงนี้ ก็ไดมี พรบ.ประกาศก็คือระบบสุขภาพปฐมภูมิจะถูก
ควบคุมมาตรฐานและคุณภาพบริการดานสาธารณสุขโดย สสจ. ซ่ึงทาง สสจ.จะเปน
คนควบคุมมาตรฐานดานนี้ครับเพราะวาเราจําเปนท่ีจะตองใชผูท่ีมีความรูทางดาน
การแพทยในการควบคุมดูแลซ่ึงอบจ.ก็ยังไมมีแพทยท่ีเปนแพทยประจําครับเรา
จะตองเชื่อมโยงระบบกับทางสาธารณสุขอยูแตวาในแนวทางการปฏิบัตินั้นก็จะเปน
ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาทานจะเปนคนหาวางแนวทางใน
การดําเนินการกิจกรรมตางๆของ รพ.สต.ครับขออนุญาตนําเรียนท่ีประชุมรับทราบ
ครับ ขอบคุณครับ  

ประธานสภาฯ ครับมีทานสมาชิกทานใด ประสงคอภิปรายเพ่ิมเติมไหมครับ ไมมี 
เนื่องจากวาในระเบียบวาระนี้เปนระเบียบของฝายบริหารแจงเพ่ือทราบในเรื่องการ
ขอรับการถายโอนภารกิจของ รพ.สต. ก็ถือวาท่ีประชุมสภาแหงนี้ไดรับทราบการ
แถลงนโยบายในการขอรับการถายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 
พรรษานวมินทราชินีและโรงงานสงเสริมตําบลครับ 

ท่ีประชุม - รับทราบ - 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานสภาฯ กอนท่ีจะมีการรายงานการประชุมของคณะกรรมการประจําสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 3 คณะ เนื่องจากขณะนี้ไดมีทานสมาชิกฯ ไดแจง
ลาออกจากคณะกรรมการตาง ๆ ดังนี้ 1.คณะกรรมการสามัญประจําสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัด ไดแก ทานปยะนุช ยินดีสุข และทานพีระดา บูรณะบัญญัติ     
2.คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใชงบประมาณ คือ ทานประเวทย  ชุม
สงฆ 3.คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติ คือ ทานพัชราวรรณ  นรากิจพงศ  และ
ทานพีระดา  บูรณะบัญญัติ  4.คณะกรรมการปองกันสาธารณภัย คือ ทานพรเทพ  
ศิริโรจนกุล 5.คณะกรรมการคมนาคม คือทานเจษฎา พิทยาภรณ 6.คณะกรรมการ 
กฎหมายและความยุติธรรม คือ ทานพัชราวรรณ  นรากิจพงศ  ดังนั้น ท่ีประชุมจึง
ตองมีการดําเนินการเลือกเพ่ือท่ีจะหาผูท่ีจะเขามาทําหนาท่ีในฐานะของกรรมการ
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แทนท่ีกรรมการท่ีลาออกไป ขอเรียนเชิญเสนอชื่อ อันดับแรกคณะกรรมการสามัญ
ประจําสภาองคการบริหารสวนจังหวัด คนท่ี 4 เชิญทานเลิศชัยครับ 

นายเลิศชัย กราบเรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ  คณะผูบริหาร ตลอดจนทานสมาชิกฯ ผู
ทรงเกียรติทุกทานครับ กระผมนายเลิศชัย  ธนประศาสน สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอสีค้ิว เขต 2 ขอเสนอคณะกรรมการสามัญ
ประจําสภาฯ คนท่ี 4 ขอเสนอทานสมบูรณ  นิยมไร ส.อบจ.อพิมาย เขต 1  

ประธานสภาฯ ขอผูรับรอง ผูรับรองถูกตอง มีสมาชิกฯ ทานใดจะเสนอชื่อทานอ่ืนอีกหรือไมครับ ไม
มี สรุปทานสมบูรณ  นิยมไร ส.อบจ.อพิมาย เขต 1 ไดรับเลือกเปน กรรมการสามัญ
ประจําสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา คนท่ี 4 ตอไปขอเชิญเสนอชื่อ
กรรมการสามัญประจําสภาฯ  คนท่ี 6 ครับ เชิญทานรัชฎาครับ 

น.ส.รัชฎา กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานผูบริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกทาน ดิฉัน
นางสาวรัชฎา  ใจกลา ส.อบจ.เขต 5 อําเภอเมือง ดิฉันขอเสนอนายสมพงษ  เลิศ
ดวยลาภ  ส.อบจ.อ.ปากชอง เขต 3 เปนกรรมการสามัญประจําสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา คนท่ี 6 

ประธานสภาฯ  ขอผูรับรอง  ผูรับรองถูกตอง มีสมาชิกฯ ทานใดจะเสนอชื่อทานอ่ืนอีกหรือไมครับ 
ไมมีสรุปทานสมพงษ  เลิศดวยลาภ  ส.อบจ.อ.ปากชอง เขต 3 ไดรับเลือกเปน
กรรมการสามัญประจําสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา คนท่ี 6 ตอไป
เปนคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใชงบประมาณ คนท่ี 5 เชิญทานเลิศ
ชัยครับ 

นายเลิศชัย กราบเรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ  คณะผูบริหาร ตลอดจนทานสมาชิกฯ      
ผูทรงเกียรติทุกทานครับ กระผมนายเลิศชัย  ธนประศาสน สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอสีค้ิว เขต 2 ขอเสนอชื่อกรรมการติดตาม
และตรวจสอบการใชงบประมาณ คนท่ี 5 ขอเสนอทานประพจน ธรรมประทีป      
ส.อบจ.อ.เมืองฯ เขต 4 

ประธานสภาฯ  ขอผูรับรองครับ  ผูรับรองถูกตอง มีสมาชิกฯ ทานใดจะเสนอชื่อทานอ่ืนอีกหรือไม
ครับ ไมมีสรุปทานประพจน  ธรรมประทีป  ส.อบจ.อ.เมืองฯ เขต 4 ไดรับเลือกเปน
กรรมการติดตามและตรวจสอบการใชงบประมาณ คนท่ี 5 ตอไปเปนคณะกรรมการ
ทรัพยากรธรรมชาติ คนท่ี 4 เชิญทานเลิศชัยครับ  

นายเลิศชัย กราบเรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ  คณะผูบริหาร ตลอดจนทานสมาชิกฯ      
ผูทรงเกียรติทุกทานครับ กระผมนายเลิศชัย ธนประศาสน สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอสี ค้ิว เขต 2 ขอเสนอชื่อกรรมการ
ทรัพยากรธรรมชาติ คนท่ี 4 ขอเสนอทานกองเกียรติ  วงศนิยม ส.อบจ.อ.เมืองฯ  
เขต 1 ครับ 

ประธานสภาฯ  ขอผูรับรองครับ  ผูรับรองถูกตอง มีสมาชิกฯ ทานใดจะเสนอชื่อทานอ่ืนอีกหรือไม
ครับ ไมมีสรุปทานกองเกียรติ  วงศนิยม  ส.อบจ.อ.เมืองฯ เขต 1 ไดรับเลือกเปน
กรรมการทรัพยากรธรรมชาติ คนท่ี 4 ตอไปเปนคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติ 
คนท่ี 7 เชิญทานรัชฎาครับ  

น.ส.รัชฎา เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ  คณะผูบริหาร ตลอดจนทานสมาชิกฯ ผูทรง
เกียรติทุกทานครับ ดิฉันนางสาวรัชฎา  ใจกลา สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
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จังหวัดนครราชสีมา อําเภอเมืองฯ เขต 5 ขอเสนอชื่อกรรมการทรัพยากรธรรมชาติ 
คนท่ี 7 ขอเสนอทานประพจน  ธรรมประทีป ส.อบจ.อ.เมืองฯ  เขต 4 

ประธานสภาฯ  ขอผูรับรองครับ  ผูรับรองถูกตอง มีสมาชิกฯ ทานใดจะเสนอชื่อทานอ่ืนอีกหรือไม
ครับ ไมมีสรุปทานประพจน  ธรรมประทีป  ส.อบจ.อ.เมืองฯ เขต 4 ไดรับเลือกเปน
กรรมการทรัพยากรธรรมชาติ คนท่ี 7 ตอไปเปนกรรมการปองกันสาธารณภัย คนท่ี 
5 เชิญทานเลิศชัยครับ  

นายเลิศชัย กราบเรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ  คณะผูบริหาร ตลอดจนทานสมาชิกฯ      
ผูทรงเกียรติทุกทานครับ กระผมนายเลิศชัย  ธนประศาสน สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอสีค้ิว เขต 2 ขอเสนอชื่อกรรมการปองกัน  
สาธารณภัย คนท่ี 5 ขอเสนอทานศิริพิพัฒน  ประจิตร ส.อบจ.อ.สีดา  

ประธานสภาฯ  ขอผูรับรองครับ  ผูรับรองถูกตอง มีสมาชิกฯ ทานใดจะเสนอชื่อทานอ่ืนอีกหรือไม
ครับ ไมมีสรุปทานศิริพิพัฒน  ประจิตร ส.อบจ.อ.สีดา ไดรับเลือกเปนกรรมการ
ปองกันสาธารณภัย คนท่ี 5 ตอไปเปนกรรมการคมนาคม คนท่ี 4 เชิญทานเลิศชัย
ครับ  

นายเลิศชัย กราบเรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ  คณะผูบริหาร ตลอดจนทานสมาชิกฯ      
ผูทรงเกียรติทุกทานครับ กระผมนายเลิศชัย  ธนประศาสน สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอสีค้ิว เขต 2 ขอเสนอชื่อกรรมการคมนาคม 
คนท่ี 4 ขอเสนอทานกองเกียรติ  วงศนิยม  ส.อบจ.อ.เมืองฯ เขต 1   

ประธานสภาฯ  ขอผูรับรองครับ  ผูรับรองถูกตอง มีสมาชิกฯ ทานใดจะเสนอชื่อทานอ่ืนอีกหรือไม
ครับ ไมมีสรุปทานกองเกียรติ  วงศนิยม ส.อบจ.อ.เมืองฯ เขต 1 ไดรับเลือกเปน
กรรมการคมนาคม คนท่ี 4 ตอไปเปนกรรมการกฎหมายและความยุติธรรม คนท่ี 4 
เชิญทานเลิศชัยครับ  

นายเลิศชัย กราบเรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ  คณะผูบริหาร ตลอดจนทานสมาชิกฯ      
ผูทรงเกียรติทุกทานครับ กระผมนายเลิศชัย  ธนประศาสน สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอสีค้ิว เขต 2 ขอเสนอชื่อกรรมการกฎหมาย
และความยุติธรรม คนท่ี 4 ขอเสนอทานกองเกียรติ วงศนิยม ส.อบจ.อ.เมืองฯ เขต 1   

ประธานสภาฯ  ขอผูรับรองครับ  ผูรับรองถูกตอง มีสมาชิกฯ ทานใดจะเสนอชื่อทานอ่ืนอีกหรือไม
ครับ ไมมีสรุปทานกองเกียรติ  วงศนิยม ส.อบจ.อ.เมืองฯ เขต 1 ไดรับเลือกเปน
กรรมการกฎหมายและความยุติธรรม คนท่ี 4  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเลือกสมาชิกฯ เปนคณะกรรมการประจําสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้ 1.คณะกรรมการสามัญประจําสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด คนท่ี 4 ไดแก นายสมบูรณ  นิยมไร ส.อบจ.อ.พิมาย เขต 1 คนท่ี 6 
ไดแก นายสมพงษ  เลิศดวยลาภ  ส.อบจ.อ.ปากของ เขต 3  2.คณะกรรมการ
ติดตามและตรวจสอบการใชงบประมาณ คนท่ี 5 ไดแก นายประพจน  ธรรมประทีป  
ส.อบจ.อ.เมืองฯ เขต 4 3.คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติ คนท่ี 4 นายกองเกียรติ  
วงศนิยม ส.อบจ.อ.เมืองฯ เขต 1 คนท่ี 7 นายประพจน  ธรรมประทีป ส.อบจ. 
อ.เมืองฯ เขต 4 คณะกรรมการปองกันสาธารณภัย คนท่ี 5 ไดแก นายศิริพิพัฒน  
ประจิตร  ส.อบจ.อ.สีดา  4.คณะกรรมการปองกันสาธารณภัย ไดแก นายศิริพิพัฒน  
ประจิตร  ส.อบจ.อ.สีดา  5. คณะกรรมการคมนาคม คนท่ี 4 ไดแก นายกองเกียรติ   
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วงศนิยม  ส.อบจ.อ.เมืองฯ เขต 1  6.คณะกรรมการกฎหมายและความยุติธรรม  
คนท่ี 4 ไดแก นายกองเกียรติ  วงศนิยม  ส.อบจ.อ.เมืองฯ เขต 1 

ประธานสภาฯ ตอไปเปนเร่ืองรายงานผลการประชุมคณะกรรมการประจําสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 3 คณะ 

 4.1 คณะกรรมการปองกันสาธารณภัย  เม่ือวันท่ี 12 ตุลาคม 2564  
ประธานสภาฯ เชิญตัวแทนคณะกรรมการฯ รายงานผลการประชุมครับ 
นายวิสูตร เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  
รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  หัวหนาสวนราชการ 
ตลอดจนผูเขารวมประชุมและผูมีเกียรติทุกทาน กระผมนายวิสูตร เจริญสันธิ์ ขอ
รายงานผลการประชุมในวันท่ี 12 ตุลาคม  2564 เรื่อง การแกไขปญหาและชวยเหลือ
ประชาชนท่ีประสบอุทกภัยในจังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดตามรายงานการ
ประชุมแนบทาย  มีผูเขารวมประชุมดังนี้ 1.นายวิสูตร เจริญสันธิ์ ส.อบจ.อ.จักราช
ประธานกรรมการ 2.นายศิริพงศ มกรพงศ  ส.อบจ.อ.สีค้ิว กรรมการ 3.นายสมพร
จินตนามณีรัตน ส.อบจ.อ.โนนสูง เขต 2 กรรมการ 4. นายทรงกรช พั น ธ เ ก ษ ม  
ส.อบจ.อ.ปกธงชัย เขต 1 กรรมการ 5.นายพรเทพ ศิริโรจนกุล ส.อบจ.อ.ปกธงชัย 
เขต 2 กรรมการ 6.นายสุรศักดิ์ ตันติสวัสดิ์  ส.อบจ.อ.โนนไทย กรรมการ 7.นายเสกสรร 
วิวัฒนสกุลรัตน ส.อบจ.อ.เทพารักษ เลขานุการ 8.นางอมลรชา ศรีเนตรกูล
รักษาการ หัวหนาสํานักปลัด 9.นางสาวกิรษา คลองโปงเกตุวรา หัวหนาฝายปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 10. นายเชาวรัตน ศรีบัวพันธ เจาพนักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย คณะกรรมการฯ ไดรับทราบขอมูลการเกิดอุทกภัย ในจังหวัด
นครราชสีมา ในหลายพ้ืนท่ี หลายอําเภอ องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาได
ประชุมคณะกรรมการชวยเหลือประชาชนขององคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา ในท่ีประชุมคณะกรรมการฯ ไดเสนอความเห็นในการแกไขปญหาและ
ใหความชวยเหลือผูประสบภัยไว 2 กรณี คือ 1. ถนนท่ีชํารุดจากอุทกภัย เห็นควร
ใหสํานักชางไดออกสํารวจความชํารุดเสียหาย ซ่ึงถนนมีท้ังถนนท่ีอยูในการดูแลของ
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา และถนนท่ีอยูในการดูแลขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนหรือหนวยงานอ่ืน ซ่ึงควรจะไดมีการประสานงานระหวาง
หนวยงานเพ่ือทําการซอมแซมแกไขตอไป 2.เรื่องถุงยังชีพ สํานักปลัดไดรายงานวา
ในชวงเดือนพฤษภาคม ถึงกันยายน 2564 คณะกรรมการชวยเหลือประชาชนของ
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ไดพิจารณาสนับสนุนถุงยังชีพใหแก         
ผูประสบอุทกภัยไปแลว 252 ครัวเรือน ในปงบประมาณ 2564 ชวงเดือนตุลาคม 
ไดมีการใหความชวยเหลือ ถุงยังชีพไปแลว 274 ถุง และอีก 1,552 ถุง อยูใน
ระหวางการจัดซ้ือจัดจาง สรุปสาระสําคัญของการประชุมคณะกรรมการเพ่ือหา
แนวทางชวยเหลือฉุกเฉินเรงดวน ดังนี้  1.ขอใหองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมาสํารวจและซอมแซมถนนท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา และประสานความรวมมือกับทองถ่ินอ่ืนสําหรับถนนท่ีไม
อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ท่ีชํารุดเสียหาย
จากอุทกภัย  2.การเยียวยาถุงยังชีพ ในข้ันตอนของการรวบรวมเอกสาร ขอใหเปน
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หลังน้ําทวม เพ่ือลดภาระของผูประสบอุทกภัย  3. ขอใหองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา เตรียมเครื่องมือเครื่องจักรใหอยูในสภาพท่ีพรอมชวยเหลือผูประสบภัย
ไดทันที จึงเรียนใหท่ีประชุมทราบ 

ท่ีประชุม - ทราบ – 
 
นายศิริพงศ ตอไปจะเปนรายงานการประชุมของคณะกรรมการการศึกษา  ประชุมเม่ือวันท่ี  
ทําหนาท่ีประธานสภาฯ    15 ตุลาคม 2564 เชิญทานปยะนุชครับ 
  4.2 คณะกรรมการศึกษา เม่ือวันท่ี 15 ตุลาคม 2564 
น.ส.ปยะนุช เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  สมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  
รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา หัวหนาสวนราชการ  ตลอดจนผูเขารวมประชุมและผูมีเกียรติทุกทาน 
ดิฉันนางสาวปยะนุช ยินดีสุข ขอรายงานผลการประชุมในวันท่ี 15 ตุลาคม 2564 
เรื่อง การหาแนวทางมาตรการในการปองกันการแพรระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสถานศึกษา 
รายละเอียดตามรายงานการประชุมแนบทาย  มีผูเขารวมประชุมดังนี้ 1.นายวิสูตร 
เจริญสันธิ์ ส.อบจ.อ.จักราช ประธานกรรมการ 2. นายชาคริต ทิศกลาง ส.อบจ.   
อ.เฉลิมพระเกียรติ กรรมการ 3.นายพงษพันธุ พันธุศรีนคร ส.อบจ.อ.พิมาย เขต 2 
กรรมการ 4.นายศิริพงศ มกรพงศ ส.อบจ.อ.สีค้ิว เขต 1 กรรมการ 5.นางสาวปยะนุช 
ยินดีสุข ส.อบจ.อ.ลําทะเมนชัย เลขานุการ 6. นายวีระชาติทุงไผแหลม รองนายก 
อบจ.นครราชสีมา 7.นายกริชตจอมพล  ภูจอมจิตฆ ผูอํานวยการสํานักการศึกษาฯ 
8.นายจิรยุทธ อาสาเสน  เลขานุการองคการบริหารสวนจังหวัด เนื่องจากในเดือน
พฤศจิกายน  2564  เปนชวงการเปดเทอมสําหรับโรงเรียนตาง ๆ คณะกรรมการ
การศึกษา ประจําสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา มีความเปนหวงใน
เรื่องของมาตรการในการปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในโรงเรียน 
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ท้ัง 58 โรง ซ่ึงทางสาธารณสุข
กําหนดวาเด็กนักเรียนตองไดรับการฉีดวัคซีนถึง 78% จึงจะสามารถเปดการเรียน
การสอน ไดรับทราบขอมูลจากสํานักการศึกษาฯ  วาในสวนของครูและบุคลากรของ
โรงเรียน ไดจัดวัคซีนใหฉีดแลว ครบ 2 เข็ม สําหรับนักเรียน วัคซีนท่ีฉีดใหเปน
วัคซีนไฟเซอร  ขอมูล ณ วันท่ี 14 ตุลาคม 2564 โรงเรียนสังกัด อบจ. ฉีดวัคซีน
ไปแลว 35 โรงเรียน นักเรียน 7,792 คน ไดทยอยฉีดไปเรื่อย ๆ จะมีปญหาท่ี
วัคซีนท่ีสาธารณสุขจัดมาไมครบจํานวนตามท่ีนักเรียนแจงความจํานงไว เพราะตอง
แบงจัดสรรใหกับโรงเรียนในสังกัดอ่ืนดวย บางโรงเรียนในสังกัดจะมีไมก่ีโรงท่ีไดฉีด
ครบ 100% สวนท่ีเหลือจะไดฉีดประมาณ 20 – 50 % เกือบทุกโรงเรียน ขณะนี้
กําลังทยอยฉีดเข็มแรก สวนเข็ม 2 รอทางโรงพยาบาลประสานกับทางโรงเรียนฉีด
เข็ม 2 ตอไป ในเรื่องการตรวจ ATK ทาง ศบค.จังหวัดนครราชสีมา ยังไมมีนโยบาย
ใหกับสถานศึกษา หากจะตองมีการตรวจอาจจะตองเปนลักษณะของการเจาะกลุม
เสี่ยง เชน อําเภอท่ีมีคลัสเตอร ถานักเรียนอยูในกลุมอาจจะตองไดรับการตรวจ 
ปญหาท่ีพบจากการฉีดวัคซีน 1.กลุมนักเรียนท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดใหฉีด
คือชวงอายุ 12 – 18 ป แตจะมีนักเรียนบางคนท่ีเขาเรียนกอนเกณฑ บางคนอายุ 
11 ป จึงไมเขาขายไดรับการฉีด ซ่ึงเปนเด็กชั้น ม.1 จะไดรับวัคซีนไมครบทุกคน 
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สวนการจัดสรรก็จะใหเปนจํานวนวัคซีน  ไมใชจํานวนประชากร ทําใหแตละ
โรงเรียนมีเด็กท่ีไดรับวัคซีนมากนอยตางกัน เชน อําเภอใหญ ๆ อําเภอไหนมีเด็ก
นักเรียนเยอะ มีโรงเรียนเยอะ แตละโรงเรียนก็จะไดรับวัคซีนนอย แตอําเภอไหนท่ี
เปนอําเภอเล็ก ๆ เด็กก็ไดรับวัคซีนเกือบ 100% การจัดสรรจะเปนทางสาธารณสุข
ดําเนินการ 2. ผูปกครองบางรายไมยินยอมใหลูกฉีดวัคซีน กลัวลูกไดรับอันตราย  
3. ปญหาเกิดจากสาธารณสุขจัดหาวัคซีนมาใหเด็กฉีดไมเพียงพอ กรณีท่ีเปดการ
เรียนการสอนแลวมีการแพรระบาดจนไมสามารถเปดการเรียนการสอนไดองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาไดเตรียมแผนสํารองตั้งแตชวงกลางปไดรับการ
จัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณเปนโครงการ จํานวน 36 ลาน ได
จัดเตรียมอุปกรณสําหรับการสอนออนไลนของครู ขณะนี้อนุมัติไปแลวท้ังหมด 57 
โรงเรียน ดําเนินการโครงการไปแลว 14 โรงเรียน เปนงบประมาณโรงเรียนละ 
620,000 บาท จัดหองสอนแบบ Studio ใชการสอนเต็มรูปแบบคณะกรรมการ
การศึกษา ประจําสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา มีขอสรุปจากการ
ประชุมดังนี้ 1.ขอใหองคการบริหารสวนจังหวัดฯ ไดเรงจัดหาวัคซีนมาฉีดให
นักเรียนโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดฯ ครบท้ัง 58 โรง 2 . ข อ ใ ห
องคการบริหารสวนจังหวัดฯ มีขอสรุปในการมาเรียนสําหรับนักเรียนท่ีไมประสงค
จะฉีดวัคซีน จึงเรียนใหท่ีประชุมทราบ 

ท่ีประชุม - ทราบ – 
 
นายศิริพงศ ตอไปจะเปนรายงานการประชุมของคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช 
ทําหนาท่ีประธานสภาฯ   งบประมาณ ประชุมเม่ือวันท่ี 28 ตุลาคม 2564 เชิญทานณัฎฐพัชรครับ 
  4.3 คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใชงบประมาณ เม่ือวันท่ี          

28 ตุลาคม 2564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
นายณัฎฐพัชร เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  สมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  

รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด

นครราชสีมา  หัวหนาสวนราชการ  ตลอดจนผูเขารวมประชุมและผูมีเกียรติทุกทาน 

กระผมนายณัฏฐพัชร  อนิวัตกูลชัย  ขอรายงานผลการประชุมในวันท่ี 28 ตุลาคม 
2564 เรื่อง ติดตามและตรวจสอบการใชงบประมาณขององคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดตามรายงานการประชุมแนบทาย  มีผูเขารวม
ประชุมดังนี้ 1.นายชวาล พัฒนกําชัย ส.อบจ.อ.ขามสะแกแสง ประธานกรรมการ 
2.นายชยุต พงศธนทรัพย ส.อบจ.อ.ครบุรี เขต 1 กรรมการ  3.นางภัทริกา มากเมือง    
ส.อบจ.อ.ขามทะเลสอ กรรมการ 4. นายประเวทย ชุมสงฆ ส.อบจ.อ.เมืองยาง
กรรมการ 5.นางพัชราวรรณ นรากิจพงศ ส.อบจ.อ.แกงสนามนาง กรรมการ        
6.นายณัฏฐพัชร อนิวัตกูลชัย ส.อบจ.อ.ปากชอง เขต 1 เลขานุการ 7.นายกิตติพิชญ 
ดุงโคกกรวด นักวิเคราะหนโยบายและแผน 8.นายนิพิฐพนธ มหัทธนบุญนพ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ดวยคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช
งบประมาณ ประจําสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  ไดประชุมเพ่ือ
จัดทํากําหนดออกตรวจติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการ ป 2564 โดยได
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พิจารณากําหนดวันและอําเภอในการออกตรวจ ดังนี้ 1.วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2564 
อําเภอสีค้ิว จํานวน 4 โครงการ 2.วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2564 อําเภอปกธงชัย 
จํานวน 4 โครงการ 3.วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2564 อําเภอจักราช อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
และอําเภอเมือง จํานวน 5 โครงการ 4.วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2564 อําเภอครบุรี 
อําเภอหนองบุญมาก จํานวน 4 โครงการ 5.วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2564 อําเภอ  
ลําทะเมนชัย อําเภอชุมพวง จํานวน 4 โครงการ 6.วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2564 
อําเภอปากชอง อําเภอดานขุนทด และอําเภอเทพารักษ จํานวน 3 โครงการ 7.วันท่ี 
10 พฤศจิกายน 2564 อําเภอบัวลาย และอําเภอ   บัวใหญ จํานวน 4 โครงการ 
8.วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2564 อําเภอแกงสนามนาง อําเภอบานเหลื่อม และ
อําเภอคง จํานวน 4 โครงการ 9.วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2564 อําเภอขาม
สะแกแสง และอําเภอโนนสูง  จํานวน 4 โครงการ  10.วัน ท่ี  15 พฤศจิกายน 
2564 อําเภอโนนแดง และอําเภอพิมาย จํานวน 5 โครงการ 11.วันท่ี 16 
พฤศจิกายน 2564 อําเภอวังน้ําเขียว และอําเภอขามทะเลสอ จํานวน 4 โครงการ 
รายละเอียดปรากฏตามกําหนดการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ ประจําป 
2564 ท่ีแนบมาพรอมนี้  จึงเรียนใหท่ีประชุมทราบ 

ท่ีประชุม - ทราบ – 
 

นายศิริพงศ  ขอบคุณทานณัฎฐพัชร ในนามคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช          
ทําหนาท่ีประธานสภาฯ งบประมาณ มีสมาชิกฯ ทานใดท่ีประสงคจะเสนอท่ีประชุมแหงนี้เพ่ิมเติมหรือไม   
                                เรื่องปญหาแตละอําเภอ เชิญทานรัชฎาครับ 
น.ส.รัชฎา กราบเรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ คณะผูบริหาร ทาน ดร.ยลดา หวังศุภกิจ

โกศล  ตลอดจนสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาวรัชฎา  ใจกลา  สมาชิก
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอเมืองฯ เขต 5 ดิฉันขออนุญาตท่ี
จะกลาวขอบคุณทานนายกฯ ชวงท่ีผานมาในพ้ืนท่ีเขตฯ 5 อําเภอเมืองฯ ไดรับ
งบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา โดยเฉพาะโครงการถนน 
ซ่ึงเปนโครงการถนนของ อบจ. เสน 01316 บานยองแยง ต.หนองระเวียงเชื่อมกับ
วัดพนมวัน ต.บานโพธิ์ ถนนเสนนี้มีความยาวท้ังสิ้น 1,895 เมตร ความกวาง       
6 เมตร ถนนเสนนี้ เปนงบประมาณป  2564 ซ่ึง เปนงบประมาณท้ังสิ้น 
5,100,000 บาท ซ่ึงถนนเสนนี้ก็ไดมีการกอสรางแลวเสร็จเม่ืออาทิตยท่ีผานมา ได
มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการตาง ๆ ไดออกไปสํารวจดูความ
เรียบรอย ซ่ึงทานท่ีปรึกษานายกฯ พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ เปนหัวหนาทีมและมี
เจาหนาท่ีของ อบจ.ไดออกไปดูความเรียบรอย สําหรับถนนเสนนี้เปนถนนโครงการ
ซอมสรางลาดยางแอสฟลทคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in-Place Recycline) ก็
ตองกราบขอบคุณทานนายกฯ ท่ีกรุณาในสวนของพ้ืนท่ีเขต 5 อําเภอเมืองฯ 
นอกจากถนนท่ีไดกลาวไปแลวยังมีอีก 1 เสนท่ีมีความจําเปนอยางยิ่งถนนเสนนี้อยู
ในตําบลหนองระเวียงเชื่อมอําเภอโชคชัย และสามารถเดินทางตอไปท่ีอําเภอจักราช
ไดนั่นคือถนนเสนหนองขามสระเพลงเชื่อมทาจะหลุง อ.โชคชัย ถนนเสนนี้เปนถนน
ท่ีมีการจราจรสัญจรไปมาก เนื่องจากมีการกอสรางวงแหวนจึงทําใหเปนถนนท่ีมีรถ
ท่ีมาใชเสนทางนี้และถนนเสนนี้ไดเกิดความเสียหาย ไดมีประสานงานโดยทางผูนําได
เรียนเชิญทานนายกฯ ไปชมและดูความเสียหาย เนื่องจากวันนั้นทานนายกฯ ไดไป
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ใหกําลังใจกับผูท่ีมารับการฉีดวัคซีนท่ี รพ.สต.หนองพะลาน ต.หนองระเวียง ซ่ึงทาน
นายกฯ ก็กรุณาเปนอยางยิ่งไดไปดูสถานท่ีและไดมีการสั่งการใหทางเจาหนาท่ี
เครื่องจักรตองขอขอบคุณทาน ผอ.สํานักชาง ผอ.ธีระชัย เทพนอก ท่ีไดสง
เครื่องจักรไปปรับปรุงพ้ืนท่ี ปรับปรุงถนนใหสามารถกลับมาใชประโยชนไดดียิ่งข้ึน 
นอกจากในเรื่องของถนนหนทางแลว ทานนายกฯ ยังเอาใจใสดูแลเรื่องวัคซีนโควิด
และเม่ือเดือนท่ีแลวทุกทานก็คงจะทราบวาจังหวัดนครราชสีมาของเราเกิดภาวะน้ํา
ทวม ในสวนของ อบจ.ก็มีโรงครัวเคลื่อนท่ี  สําหรับพ้ืนท่ีเขต 5 อําเภอเมืองฯ ถึงจะ
ไมใชพ้ืนท่ีท่ีเกิดปญหาเก่ียวกับน้ําทวมมากมายนักแตก็มีบางสวนท่ีไดรับความ
เสียหาย ซ่ึงไดมีการประสานไปท่ีทานนายกฯ ขอรับการสนับสนุนขาวกลองและน้ํา
ดื่ม ซ่ึงทานนายกฯ ก็ไดสนับสนุนมาเปนอยางดี ก็ตองขอขอบพระคุณทานนายกฯ 
เปนอยางยิ่งท่ีไดกรุณาสําหรับพ้ืนท่ีเขต 5 อําเภอเมืองฯ ขอบพระคุณคะ 

นายศิริพงศ ขอบคุณทานรัชฎาครับ เชิญทานประพจนครับ 
ทําหนาท่ีประธานสภาฯ 
นายประพจน กราบเรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ  สมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทานครับ กระผม

ประพจน  ธรรมประทีป  ส.อบจ.อ.เมืองฯ เขต 4 มีเรื่องฝากทานประธานฯ ผานไป
ยังฝายบริหาร 2 เรื่องดวยกัน เรื่องแรก ปญหาความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชน
ในเขตตําบลหม่ืนไวย ตําบลบานใหม ตําบลหัวทะเล เขตเทศบาลนครฯ ตําบลโคกกรวด 
เนื่องจากทางรัฐบาลมีโครงการใหญเพ่ือนําความเจริญมาสูจังหวัดนครราชสีมาของ
เรา คือ รถไฟทางคูกับรถไฟความเร็วสูง วันนี้พ่ีนองประชาชนตําบลบานใหม ไดรับ
ปญหาและชัดเจนยิ่งข้ึน เม่ือภัยยังมาไมถึงตัว พ่ีนองเรายังไมอยากท่ีจะทําอะไรมา
วันนี้ยังไมสายครับ กระผมไดนําเรียนไปยังประธานกลุมของตําบลบานใหม 
เนื่องจากจะมีการสรางรถไฟทางคูท่ีทําเปนคันดินระยะทาง 4 กิโลเมตร ผานตําบล
บานใหม เห็นวาความเดือดรอนท่ีพ่ีนองตําบลบานใหมจะไดรับยกตัวอยางเชน ท่ี  
บัวใหญก็ดี เมืองพลก็ดี นั่นคือรถไฟทางคูท้ังนั้น  และวันนี้ก็จะมาทําใหเกิดความ
เสียหายกับพ่ีนองคนในเมืองฯ คือ พ่ีนองตั้งแตตําบลบานใหมถึงในเขตเทศบาลนครฯ 
เปนระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร เม่ือมีคันดินจะทําใหมีผลเสียกับจังหวัด
นครราชสีมาโดยเฉพาะพ่ีนองคนตําบลบานใหมเอง ผลเสียคือ 1.แบงแยกความ
เจริญของคนตําบลบานใหมกับคนในเขตเทศบาลโดยชัดเจน 2.เรื่องของความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ชองท่ีเจาะใหพ่ีนองตําบลบานใหมเพ่ือท่ีจะลอดรถไฟ
ทางคูนั้นสูงประมาณ 3 เมตร และวันนี้เราไดเรียกรองไปเขาก็เพ่ิมใหเปน 4 เมตร  
แตมันก็ไมสามารถท่ีจะทําใหรถดับเพลิงขนาดใหญลอดไปได นี่คือความปลอดภัยใน
ทรัพยสิน ในชีวิตของพ่ีนองคนในเมืองในเขตเทศบาลตําบลบานใหม วันนี้ตําบล 
บานใหมไดมีกลุมพัฒนาตําบลบานใหม 2002 ไดรวมตัวกันเพ่ือท่ีจะแกปญหา
ใหกับคนตําบลบานใหมโดยไมเก่ียวของกับการเมืองใด ๆ ท้ังสิ้น ไดทําหนังสือยื่นไป
ยังผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา ทานวิเชียร  จันทรโณทัย  และผูวาการรถไฟแหง
ประเทศไทย ขณะนั้นทานรัฐมนตรีชวยพาณิชย ทานวีรศักดิ์  หวังศุภกิจโกศล  
ไดมาประชุมท่ีหอประชุมเปรมฯ กลุม 2002 ก็ไดไปยื่นหนังสือใหท้ัง 3 ทาน ตอมา
ไดยื่นหนังสือไปใหกับทานรองนายกรัฐมนตรี คือทานอนุทิน  ชาญวีระกุล ท่ี โรงแรม
ชาวีชาโต อ.ปากชอง ยังไมหยุดก็ไดไปยื่นหนังสือตอใหกับทาน สส.ในพ้ืนท่ี เพ่ือ
อภิปรายในสภาฯ คือทาน ส.ส.วัชรพล  โตมรศักดิ์ ไดนําข้ึนไปอภิปรายในสภาฯ  
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ทานก็แจงเรามาวาเดี๋ยวคณะกรรมาธิการคมนาคมจะออกมาตรวจสอบเรื่องวาเปนจริงขนาดไหน เรื่องก็เงียบ
ไปครับ จนมาวันนี้เม่ือวันท่ี 10 กรกฎาคม 2564 ไดมีกลุมคนกลุมหนึ่งเปนคณะกรรมการพัฒนาแกไขปญหา
คนเมือง ไดมีการจัดประชุมกันท่ีมูลนิธิหลักเสียงเซียงตึ๊ง ไดเชิญผูท่ีเก่ียวของไมวาจะเปนหอการคา สภา
อุตสาหกรรม ตลอดจนอดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครราชสีมา ทานสุรวุฒิ เชิดชัย มาสรางความเขาใจ
เพราะวาจังหวัดนครราชสีมาโดยเฉพาะพ่ีนองเรานั้นยังไมทราบวาการรถไฟแหงประเทศไทยท่ีทํามานั้น ทํามา
ใหกับพ่ีนองเราในลักษณะใดบางในการกอสราง ทานสุรวุฒิ เชิดชัยไดมาบรรยายใหก็เกิดความเขาใจกันวาจะ
เกิดปญหากับคนจังหวัดนครราชสีมาโดยเฉพาะคนท่ีอยูในเขตเทศบาลนครฯ พ่ีนองคนตําบลบานใหม พ่ีนอง
หัวทะเล ก็เขาไปรวมประชุมวันนั้น สรุปกันวาเราตองตอสูตอไป จนเม่ือวันท่ี 26 กันยายน 2564 มีหนังสือ
จากจังหวัดเรียกประชุมดวนโดยเชิญทานนายกเทศมนตรีหัวทะเลและตําบลบานใหม และเทศบาลนครฯ เขา
ไปประชุมเรื่องปญหารถไฟ ยังไมเสร็จดีวันท่ี 28 กันยายน 2564 ผูวาการรถไฟแหงประเทศไทยไดมาตรวจ
เยี่ยมโครงการกอสรางรถไฟความเร็วสูงมาบกระเบาถึงสถานีจิระ ท้ังทางคูและความเร็วสูง ทานเชื่อไหมครับวา 
กลุมพัฒนาตําบลบานใหม 2002 ก็ไดเขายื่นหนังสือพรอมท้ังมีปายขอความอนุเคราะหจากผูวาการรถไฟใน
ปายนั้นเขียนวานายก อบจ.ชวยดวย ทานสุรวุฒิชวยดวย เพราะวาเราไมมีท่ีพ่ึงอีกแลว ในวันนี้ทานผูวาการ
รถไฟไดพบกับคณะของ อบจ.ท่ีหองประชุมสถานีรถไฟ หัวรถไฟ แตในท่ีประชุมตรงนั้นไมไดพูดถึงปญหาตรงนี้
เลย กลับไปพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา เรื่องของทาเรือบก และวันนี้อยากจะเรียนวาผมไดรับ
คําปรึกษาจากทางกลุมใหปรึกษาทําหนังสือขอความอนุเคราะหมายังองคการบริหารสวนจังหวัดเพ่ือจะแกไข
ปญหารวมกัน องคการบริหารสวนจังหวัดผานทานประธานสภาฯ ไดเรียกคณะกรรมการคมนาคมเชิญมา
ประชุม และเชิญกลุมท่ีไดรับผลกระทบมาประชุมระบบซูมกับการรถไฟแหงประเทศไทย การรถไฟแหง
ประเทศไทยก็บอกวาจะกลับไปปรับปรุงแกไขและจะมาทําประชาคมอีกครั้งหนึ่ง จากวันนั้นจนถึงวันนี้ยังไมมี
อะไรเกิดข้ึน เงียบ ฉะนั้น พ่ีนองชาวตําบลบานใหมก็ดี พ่ีนองตําบลหัวทะเลก็ดี ทราบขาววาวันนี้จะประชุมสภา
ฯ เลยฝากใหมาสอบถามความคืบหนาขององคการบริสวนจังหวัดท่ีเราไดยื่นหนังสือใหกับองคการบริหารสวน
จังหวัดวาดําเนินการไปถึงไหนแลวและรถไฟตอบมาวาอยางไร ตรงนี้อยากจะไดรับคําตอบ วันอาทิตยท่ี 14 
พฤศจิกายน 2564 นี้  ทางคณะแกไขปญหาคนเมืองจะมีการประชุมกันข้ึนอีกครั้งหนึ่งท่ีมูลนิธิหลักเสียงเซีย
งตึ๊ง เวลา 13.30 น. วันนี้ไดประชุมกันครับวาจะเชิญใครบาง หนึ่งในนั้นมีทานนายกองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา มีทานผูวาราชการจังหวัด มีทานแมทัพ มีขนสง มีการรถไฟและมีหลายภาคสวนท่ีจะเชิญ
มาเสวนากันวาจะทําอยางไรกับปญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต เราไมอยากไดปญหาท่ีเหมือนกับอําเภอบัวใหญ
และอําเภอพล เราจะมาเสวนากันและหาผลสรุป สุดทายมันจะจบตรงไหน ไมไดจบท่ีการรถไฟแหงประเทศ
ไทยแนนอน คนท่ีจะแกปญหาไดคือรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมและคณะรัฐบาล เราจะตองเดินหนา
ตอไป จึงกราบเรียนมายังทานประธานฯ ผานไปยังฝายบริหารวาวันนี้เรามาทวงถามวา อบจ.เราดําเนินการไป
ถึงไหนแลว เพราะพ่ีนองฝากมา เรื่องท่ี 2 เรื่องของการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา ไมวาจะเปนงบประมาณป 2564 ป 2565 ถนนหนทางหลาย ๆ เสน เราตองรีบท่ีจะดําเนินการ
กอสรางไมวาจะเปนเรื่องของการจายขาดเงินสะสมก็ดี โดยเฉพาะพ่ีนองของผมท่ีอยูในตําบลหม่ืนไวย ถนนเสน
ตะคองเกาเชื่อมกับหนองกระทุม บานกรีน หนองจะบก ขณะนี้เปนหลุมเปนบอดูไมไดเลย น้ําทวม ก็ไดบอก
ชางประจําอําเภอไปแลว ก็อยากจะใหทานลงไปชวยกันแกไข ไดใหโดยเร็ว วันนี้พ่ีนอง ส.อบจ.ทุกทานก็มี
ปญหาไมวาจะเปนโครงการในขอบัญญัติก็ดี จายขาดเงินสะสมก็ดี โดยเฉพาะโครงการท่ีเปน 10 ลาน 20 
ลาน 30 ลาน ท่ีเราจะไปทําการแกไขใหกับพ่ีนองท่ีอยูในแตละอําเภอ ก็ดําเนินการไปเพราะตองใชเวลาในการ 
E-Aution หรือจัดจางพิเศษอะไรก็ตองใชเวลา 45 วัน แตอันไหนท่ีสามารถตกลงจางได ก็ควรจะเอามาทําไป
พรอม ๆ กันเลย ฝากไวโดยเฉพาะถนนท่ีถายโอนมีปญหามาก ตองขอบคุณทานนายกฯ ท่ีเหตุการณท่ีผานมา
นั้นในถนนมิตรภาพ ซอย 4 ไดนําครัว อบจ.ไปบริการใหกับพ่ีนองในบริเวณมิตรภาพซอย 4 กราบ
ขอบพระคุณเปนอยางสูง แตยังไมพอทานมีนโยบายท่ีจะนํารถ Food Truck  ออกไปแตละอําเภอ ผมคิดวา 



-25- 
 

เปนสิ่งท่ีถูกตองท่ีทานจะนําไปตั้งท่ีสํานักชาง และเปนโรงผลิตอาหารกลองออกสง
ใหกับผูท่ีไดรับความเดือดรอนจากอุทกภัยในอําเภอตาง ๆ โดยเฉพาะพ่ีนองท่ีอยูใน
เขตอําเภอเมืองฯ โดยเฉพาะพ่ีนองตําบลหม่ืนไวยก็ไดรับการสนับสนุนขาวกลองจาก
ทานไป และตําบลหนองกระทุมทานนายกฯสุทิน ชาติพุทรา ก็ฝากมาขอบคุณใน
ขณะนั้น ขณะนี้ไมมีนายกฯ เพราะหมดวาระ ตองขอบพระคุณทานนายกฯ เปน
อยางสูง หวังเปนอยางยิ่งวาทานประธานสภาฯ ปรึกษากับทางฝายบริหารชวย
แกปญหานี้ เพราะตัวทานเองก็ไดปรึกษาผมวาทานก็มีเหมือนกัน ปญหาของทาน 
สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดคือเรื่องของรถไฟพ่ีนองในตําบลบานใหมเดือดรอนมากและเราบอก
วาเราจะไมหยุดแคนี้ เราจะสูตอไป เพ่ือพ่ีนองเราในอนาคต ลูกหลานจะไดไมตองดา
วาเราวารุนปูรุนยาทําเอาไวอยางไร กอสรางท่ีอยูได 200 ป ลําบากแค 3 ป 4 ป 
บางทานบอกวาเอาไปเถอะแลว ๆ ก็แลวกันไป แลวถาภายใน 3 ป จะลําบากอีก 
200 ป กับทนทุกขอีก 5 ป แตสบายไป 200 ป จะเอาอยางไหน ประโยชนผิดกัน
เลยครับ ถาเปนยกระดับท้ังหมด ใตตอมอจะเปนถนนไดอีก 2 เลน และมีรางระบาย
น้ํา  รถไฟตอบวาถาน้ําทวมบานใหมจะทําอยางไร พ่ีนองตําบลบานใหมถามรถไฟ
บอกวาไมใชหนาท่ีของรถไฟ เปนหนาท่ีของทองถ่ินตองแกไขปญหาเอง ฝากตรงนี้ไป
ยังคณะกรรมการคมนาคม และฝากไปยังทานนายกฯ ขอบพระคุณครับ 

นายศิริพงศ ขอบคุณทานประพจนครับ มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายหรือไมครับ เชิญ 
ทําหนาท่ีประธานสภาฯ ทานสมบัติครับ 
นายสมบัติ กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานนายกฯ ฝายบริหาร สมาชิกสภาฯ ทุกทาน ผม

นายสมบัติ  ศรีจันทรรัตน ส.อบจ.อ.หนองบุญมาก ประเด็นท่ีผมจะนําเสนอในวันนี้
เปนประเด็นท่ีหลายทานพูดอยูตลอด และเปนวาระอ่ืน ๆ ท่ีนําเสนอฝายบริหารมา
ตลอด คือ ปญหาความเดือดรอนเก่ียวกับถนนหนทางของแตละเขตอําเภอ กอนอ่ืน
ตองยอมรับครับวาแตละเขตอําเภอเปนถนนของ อบจ.นม. ท่ีหลายทานบอกวามี
ความเสียหายซ่ึงถนนเขตอําเภอหนองบุญมากของผมเองก็เชนกัน มีเขตรับผิดชอบ
อยูหลายเสนทาง มี 5 สายทาง 38 กิโลเมตร และบังเอิญเสนหนึ่งท่ีพ่ีนองในเขต
อําเภอหนองบุญมากไดรับความเดือดรอนและสะทอนปญหาผานผมมา นั่นก็คือ 
ถนนเสนซับตะครอ บานหัวทํานบ ถนน อบจ.นม.22202 ระยะทางเสนนี้ 10 กิโล 
575 เมตร ถนนเสนนี้ไดทราบขาววามีการประกาศงาน อาจจะมีผูรับเหมาแลวแต
ไมไดลงมาดําเนินการ ถนนท่ีลําบากเสนนี้เปนอุปสรรคในการเดินทาง พอแมพ่ีนอง
ในพ้ืนท่ีถนนเสนนี้เปนถนนท่ีเชื่อมโยงเขาสูอําเภอครบุรีเขาสูเขตอําเภอเสิงสาง เขาสู
เขตอําเภอโนนสุวรรณ และหนองก่ี เปนถนนท่ีมีการขนสงสินคาทางการเกษตรไมวา
จะเปนออย ขาว มันสําปะหลัง ขาวโพด บังเอิญถนนเสนนี้เปนถนนท่ีมีรถโดยสาร
โครงการพระราชดําริวิ่งจากนครราชสีมาเชื่อมไปยังหาดชมตะวันท่ีอําเภอเสิงสาง ณ 
วันนี้ พ่ีนองประชาชนลําบากมาก ผมเองลงไปพูดคุยกับพ่ีนองวาใจเย็น ๆ กอน 
งบประมาณจะลงมาพัฒนาซอมสรางใหใหม แตจะไดรับการพัฒนาซอมสรางไดแค
บางสวนเนื่องจากงบประมาณอาจจะมีขอจํากัด สวนท่ีเหลืออีกสวนหนึ่งก็จะแกไข
บรรเทาความเดือดรอนไป อุปสรรคในการพัฒนาในพ้ืนท่ีเราแทบจะไมไดพูดคุยเรื่อง
ปญหาปากทองเลยเพราะถนนแตละเสนในพ้ืนท่ีของอําเภอหนองบุญมากลวนแต
เปนถนนท่ีเสียหายคอนขางมาก อุปสรรคปญหาท่ีเราไปผมเองลงพ้ืนท่ีทุกวันนี้
เทศกาลงานกฐิน ลงไปพ้ืนท่ีเจาภาพหรือคนท่ีเดินทางไปรวมงาน แทนท่ีจะพูดแต
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เรื่องบุญเรื่องกุศล หยิบยกประเด็นเรื่องถนนหนทางในพ้ืนท่ีของอําเภอหนองบุญ
มากมาพูดคุยกันตลอด นี่คือความเสียหายจากการพัฒนา  โอกาสท่ีเราจะทํางาน
เรื่องอ่ืนไปคอนขางยาก เนื่องจากปญหาอุปสรรคของโครงสรางพ้ืนฐานของถนน 
อบจ.เรา ฉะนั้น ผมอยากจะนําเรียนผมฝากทางผูบริหารพ่ีนองอําเภอหนองบุญมาก
ขอกราบวิงวอนปญหาเบื้องตนทําอยางไรจะลงไปแกไขปญหาเบื้องตนใหพวกเราได
เดินทางไปมาออกพ้ืนท่ี เด็กนักเรียนท่ีกําลังจะตองเดินทางออกมาเรียนยังอําเภอ 
ขอใหเขาไดใชถนนหนทางท่ีกําลังเปนอยูอยางยากลําบากใหสะดวกยิ่งข้ึนกวานี้ 
โอกาสท่ีจะซอมสรางใหมยังไมรูเลยวาอีกก่ีวัน แตเบื้องตนฝากทาง ผอ.สํานักชางวา
เครื่องจักรเปนไปไดหรือไมหลุมท่ีลึกสุมเสี่ยงตออุบัติเหตุเอาไปปรับเกรดพอท่ีจะให
สัญจรวิ่งผานไปมาได บรรเทาความเดือดรอนในเบื้องตนกอน ขอฝากปญหาตรงนี้
เดิมทีเปนปญหาท่ีหลายทานไดนําเสนอมาตลอดในสภาฯ แหงนี้เรื่องถนนหนทาง 
อุปสรรคปญหาหนองบุญมากก็ไมตางกัน ผมก็ไมอยากจะพูด แตปญหาความ
เดือดรอนของอําเภอหนองบุญมากลําบากจริง ๆ ถามวาถาจัดอันดับความเสียหาย
และความยากลําบากผมเชื่อวาอําเภอหนองบุญมากอาจจะเปนหนึ่งเดียวของ 32 
อําเภอท่ียากลําบากท่ีสุด เรื่องถนนหนทาง เหตุผลเพราะ 1.ระยะทางของเรามี
จํานวนหลายกิโลมากในเขตอําเภอท่ีรับผิดชอบในถนนถายโอนของ อบจ.นม. และ
ยังมีถนนของเขตอําเภอครบุรียื่นผานเขามาในเขตอําเภอหนองบุญมากอีก 7 กิโล ท่ี
พวกเราตองสัญจรผานไปมา นี่คือความยากลําบากผมเองก็มีประเด็นจะเสนอฝากไป
ยังผูบริหาร ฝากไปยัง ผอ.สํานักชาง ไดโปรดพิจารณาหากสิ่งท่ีผมพิจารณานี้ทานไม
เชื่อม่ันหรือทานอาจจะไมเห็นภาพถึงความยากลําบากผมกราบเรียนเชิญลงพ้ืนท่ีไป
สํารวจดวยกัน ไปดูภาพความเปนจริง ไปดูวิถีชีวิตไปดูชีวิตท่ีพ่ีนองประชาชนเขา
สัญจรผานไปมาทุกวัน ๆ จากความยากลําบากขอทานผานไปวันเดียว ทานจะเขาใจ
เลยวานี่หรือถนนท่ีเขาใชอยูทุกวัน แตละครั้งคนท่ีผานไปจะจดจําถนนของดีหนอง
บุญมากไวอีกนานเทานาน ขอบคุณครับ 

นายศิริพงศ ขอบคุณทานสมบัติท่ีไดสะทอนปญหาของพ่ีนองประชาชนในอําเภอของทาน เชิญ 
ทําหนาท่ีประธานสภาฯ ทานรองฯ สมเกียรติครับ 
นายสมเกียรติ เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ทานสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนจังหวัด และผูทรงเกียรติทุกทานครับ ดวยฝายบริหารก็ได

ตระหนักวาเม่ือผานฤดูฝนมา โคราชเราก็ประสบอุทกภัยอยางหนักถึง 2 ระลอก 

ถนนและเสนทางคมนาคมของโคราชไดรับความเสียหายมาก ทางองคการบริหาร

สวนจังหวัดก็ไดเตรียมการท้ังในเรื่องของเครื่องจักรเครื่องมือขององคการบริหาร

สวนจังหวัดเอง ตั้งแตน้ําเริ่มลดลงมาเครื่องจักรท้ัง 4 ชุดของสํานักชาง พยายามลง

พ้ืนท่ีและทําการบรรเทาความเดือดรอนใหพ่ีนองประชาชน และเรงรัดในสวนท่ีผูรับ

จางซ่ึงองคการบริหารสวนจังหวัดเราไดจัดซ้ือจัดจางไปแลว ติดตามใหผูรับจางมาลง

งานหลังจากท่ีน้ําลดลงไป ในสวนของเครื่องจักรเครื่องมือก็ไดไปเกรดในหลายพ้ืนท่ี 

ตามลําดับของเครื่องจักรเครื่องมือ ไดรับการสนับสนุนจาก อบต.ในการสนับสนุน

รวมมือกันท้ัง 2 สวน ขอเรียนใหทราบวาอยางอําเภอเมืองฯ ท่ีทานสมาชิกฯ ได

กลาวถึงบานยองแยง-พนมวัน ท้ัง 3 ชวง ทางองคการบริหารสวนจังหวัดก็ไดเรงรัด 



-27- 
 

ผูรับจางก็ไดเขาทํางานใหเสร็จแลวท้ัง 2 ชวง เหลืออีก 1 สัญญา ก็จะเสร็จในไมชา เสนยองแยง-พนมวันก็จะ

ตลอดชวงท่ีชํารุดเสียหายไป สวนบานหนองกระทุม-    หม่ืนไวย เดี๋ยวจะใหสํานักชางไปดูวาถาอุดปะหลุมบอ

โดยการใชยางมะตอยก็จะรีบดําเนินการใหกอน ใชงานไดหลังจากท่ีเสียหายอยางหนักตอนท่ีน้ําทวมทานนายกฯ 

ก็ไดลงพ้ืนท่ีหลายครั้งท่ีตําบลนี้ไดเห็นความเสียหายอยู สวนท่ีทานสมาชิกสภาฯ อําเภอหนองบุญมากได

กลาวถึง ขอชี้แจงอยางนี้สายซับตะครอ-หัวทํานบ เราได  ผูรับจางแลว กําลังเรงรัดใหเขามาทําสัญญากับ

องคการบริหารสวนจังหวัด เพ่ือจะไดรีบทํางานในสวนของสายซับตะครอ-บานหัวทํานบ สวนอีกชวงหนึ่งบาน

ซับตะครอ-ทาตะแบก ลงนามในสัญญาทําไปแลวเม่ือปลายเดือนตุลาคมก็จะรีบลงงาน ติดตามใหเขาเรง

ดําเนินงาน ข้ันตอนของเราหลังจากลงนามในสัญญาตองเดินเรื่องเอกสารอีกนิดหนึ่งและจะเรงรัดใหทํางานเพ่ือ

บรรเทาความเดือดรอน ท่ีอําเภอหนองบุญมากท้ัง 2 โครงการนี้ก็ไดมีผูรับจางและสายอ่ืนท่ีทานกลาวถึงไปก็ได

ยื่นขอรับการสนับสนุนไปท่ีกรมในการขอรับการชวยเหลือเรื่องงบอุทกภัย หลังจาก 15 ตุลาคมมาท่ีเราสํารวจ

ความเสียหายแลวไดขอรับการสนับสนุนไปท่ีกรมสงเสริมฯ ท้ังหมด 48 โครงการ ครอบคลุม 23 อําเภอท่ี

ประกาศอุทกภัย รอบแรกเราก็ไดขอรับการสนับสนุนไปท่ีกรมฯ แตเสนท่ีจําเปนท่ีทานสมาชิกสภาฯ ไดกลาวถึง 
ผมไดประสานไปท่ีสํานักชาง เครื่องจักรเครื่องมือท่ีเราจะทําการไปปรับพ้ืนท่ีใหได คาดวาจะลงพ้ืนท่ีใหไดในวัน
พรุงนี้อยูในลําดับท่ีจะไปพรุงนี้อยูแลวครับ หลาย ๆ เสนท่ีถนนเสียหายก็มีลําดับท่ีสงเครื่องจักรท้ัง 3 ชุด 
กระจายไป 3 โซน เพ่ือไปทําการเกรดบดอัดตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลนั้นและทานสมาชิกฯ ไดประสาน
มานั้นเก่ียวกับเรื่องการจัดเตรียมเรื่องของน้ํามัน ทางองคการบริหารสวนจังหวัดก็เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือ

ประสานกันมาโดยตลอด จะพยายามทําใหครบทุกเสนทางท่ีทําการขอมา สวนงานโครงสรางท่ีจะตองทําการ

กอสรางหรือซอมสรางใหม ขณะนี้ก็ดําเนินการไปแลวสวนหนึ่งท่ีเราจัดซ้ือจัดจางไวเม่ือกอนสิ้นเดือนกันยายน

และลงนามในสัญญาในเดือนตุลาคมนี้ไปก็สวนหนึ่งแลว พ้ืนท่ีอําเภอหนองบุญมาก อําเภอโชคชัย อําเภอบัว

ลายประมาณ 10 กวาโครงการ ท่ีลงนามไปแลว สวนท่ีเรากันเงินไวเม่ือเดือนกันยายนก็จะรีบดําเนินการ 

เนื่องจากวาหลังจากันเงินไวแลวพอเดือนตุลาคม แตละกองก็จะเสนอเรื่องแผนดําเนินงานใหกับฝายบริหาร 

ตอนนี้เราไดประกาศแผนดําเนินงานโครงการตาง ๆ เหลานี้เม่ือ 28 ตุลาคม โดยเฉพาะงานท่ีจายขาดเงินสะสม

ท่ีเราเตรียมการปรับปรุงถนนประมาณ 137 โครงการ ไดประกาศเม่ือ 28 ตุลาคม นี้แลว หลังจากนั้นเรา

ดําเนินการโดยระบบของทางราชการ เราตองทําใหเกิดความโปรงใสและข้ันตอนของเรา ตอนนี้เรานําระบบ e-

saraban มาใชเต็มระบบท่ี อบจ. ท้ัง 13 กอง ก็เลยทําใหชวงตนในการเริ่มทํางานหลังจากประกาศแผน

ดําเนินงาน เม่ือ 28 ตุลาคมแลว ก็ทําข้ันตอนของ e-saraban ระบบ e-laas ขณะนี้โครงการตาง ๆ ท่ีเปนงาน

โครงสรางพ้ืนฐานของป 64 สํานักการชางก็ไดออกมารออยูแลว 10 กวาโครงการ ถาชุดแรกในเดือน

พฤศจิกายนกลาง ๆ เดือนนี้ออกไปไดโครงการตาง ๆ ก็จะทยอยทําไดเสร็จ โดยแผนการท่ีคาดการณไวเราแบง

งานออกเปนประมาณ 3 เดือน พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคมจะพยายามใหโครงการท่ีจายขาดเงินสะสมท่ีตั้ง

ไวเม่ือสิ้นเดือนกันยายนนี้ออกใหไดหมด ทางฝายบริหารเองโดยทานนายกทานไดบัญชาไวแลววาสํานักชาง 

สวนพัสดุ สํานักการคลังใหเตรียมบุคลากรเพ่ิม เราไดขอยืมตัวจากเจาหนาท่ีท้ังจากสํานักศึกษา สํานักปลัดแลว

ก็กองยุทธศาสตรเพ่ือมาชวยงานท่ีสํานักชางและสํานักงานฝายจัดหาของพัสดุก็ขอวาประมาณซักเดือน

พฤศจิกายน ธันวาคมนี้นาจะดําเนินงานของงานท่ีตองซอมสรางถนนโครงการตาง ๆ ท่ีเกิดความเสียหายจะทํา

ไดจํานวนหนึ่งใหมากท่ีสุด สวนเรื่องท่ีทานสมาชิกสภาฯ ไดฝากถึงฝายบริหารเรื่องท่ียื่นถึง อบจ.ขอใหติดตาม

เรื่องกับการรถไฟแหงประเทศไทย ทานผูบริหารจะไปติดตามเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวจะติดตามหนังสือท่ีเราได 
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ยื่นตอการรถไฟแหงประเทศไทยวามีความเปนไปไดแคไหนท่ีจะทําการเปลี่ยนแปลง

หรือวาจะใหเปนตามความตองการของชุมชนจะมีความเปนไปไดแคไหนเราจะ

ติดตามหนังสือนี้ใหอีกครั้งหนึ่ง ขอกราบเรียนวาในเรื่องถนนหนทางท่ีเสียหายจะเรง

ปรับปรุงใหเร็วท่ีสุดแลวก็งานท่ีอยูในบัญชีท้ังงบป 64 แลวก็จายขาดเงินสะสมท่ีกัน

เงินไวจะเรงรัดเพ่ือดําเนินการใหไดเร็วท่ีสุด ขอขอบคุณท่ีทานไดถามเพ่ือใหทางฝาย

บริหารไดชี้แจงตองขอขอบคุณครับ 

นายศิริพงศ ขอบคุณทานรองฯ ท่ีไดชี้แจงใหกับสมาชิกฯ ไดทราบปญหา เชิญทานรองฯ นรเสฎฐ 

ทําหนาท่ีประธานสภาฯ ครับ 

นายนรเสฎฐ กราบเรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ทานสมาชิก 

รองนายก อบจ. สภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมขออนุญาตนําเรียนสถานการณของโรงเรียน

ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาเราท้ัง 58 แหง เรามีเด็กนักเรียนใน

สังกัด 29,000 คนและมีเด็กนักเรียนท่ีประสงคท่ีจะฉีดวัคซีนไฟเซอร 91% ซ่ึงการ

ฉีดวัคซีนเราไดเริ่มดําเนินการตั้งแตเดือนตุลาคม ถึงขณะนี้ก็ยังมีการกระจายและ

การรับวัคซีนเพ่ิมข้ึน ซ่ึงขอมูลในปจจุบันลาสุดเม่ือวานนี้มีเด็กนักเรียนไดรับวัคซีน

แลว 78.5 % ก็สงผลใหโรงเรียนบางโรงเรียนสามารถเปดเรียน on site ไดแลวใน

วันท่ี 8 พฤศจิกายนท่ีผานมาเม่ือวานนี้ สวนบางโรงเรียนอาจจะยังเปดไมได

เนื่องจากดวยเด็กนักเรียนท่ีไดรับวัคซีนยังไมเพียงพอ แตวาภายในเดือนพฤศจิกายน

นี้นาจะไดรับวัคซีนครบถวน 100% และลงทายท่ีจะเริ่มเปดก็จะเปนวันท่ี 1 

ธันวาคม สวนเรื่องการท่ีโรงเรียนแตละโรงเรียนจะสามารถเปดไดเลยอันดับท่ีสําคัญ

ท่ีสุดจะตองผานคณะกรรมการสถานศึกษาของแตละโรงเรียนเพ่ือดูความพรอมของ

ตนเองและในพ้ืนท่ีและยังมีการระบาดของโรคโควิต 19 นี้อยูหรือไม ยกตัวอยางเชน

บางโรงเรียนขอเปดเทอมในวันท่ี 8 เม่ือวานนี้แตวาเพ่ิงเจอคัสเตอรท่ีเกิดข้ึนในตําบล

ในอําเภอบริเวณใกลเคียงก็ขอเลื่อนในการเปดเทอมเปนอีก 1 สัปดาหแตวาในชวงนี้

ก็ยังมีการเรียนการสอนแบบออนไลนซ่ึงการเรียนการสอนออนไลนเราเปดตั้งแต

วันท่ี 1 พฤศจิกายนทุกโรงเรียนพรอมกันและสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดในโรงเรียนหลังจากท่ี

ไดมีการเปดการเรียนแบบ on-site แลวก็คือในการซักซอมแผนรับมือในการเผชิญ

เหตุ อยางเชนในกรณีท่ีเราไดมาเรียนแลวและมีกรณีเด็กนักเรียนตัวรอนหรือวาติด

โควิดข้ึนมาจริง ๆ โรงเรียนทุกโรงเรียนตองมีแผน หรือแมกระท่ังผูปกครองในกรณีท่ี

ผูปกครองโทรศัพทมาท่ีโรงเรียนแลวรับทราบวาผูปกครองติดโควิดเราก็มีแผนฯ 

รองรับวาเราจะมีการจัดการอยางไร 123 หรือแมกระท่ังบุคลากรครูเองวาถาสมมุติ

วาติดโควิดมาแลวโรงเรียนตองมีมาตรการอยางไร ซ่ึงมาตรการท่ีเบื้องตนท่ีโรงเรียน

ในสังกัด อบจ.เราตองทํา 62 ขอ ก็ถือวาเปนมาตรการท่ีครอบคลุมมากกวา 6 มิติ 

44 ขอท่ีทางกระทรวงกําหนดมา ขอบคุณครับ 
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