
    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งที่ 1/2564 

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น.  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

ส านักการช่าง ต.มะเริง 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.ปากช่อง เขต 2 
14. นายสมพงษ์  เลิศด้วยลาภ  ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต 3 
15. นางณภัทร์ศรัญญ์ เพศประเสริฐ  ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต 4 
16. นายชยุต  พงศ์ธนทรัพย์  ส.อบจ.อ.ครบุรี เขต 1 
17. นายสุชชัพ  ชีระชล สุข  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. นายเจษฎา  พิทยาภรณ์  ส.อบจ.อ.ด่านขุนทด เขต 1 
23. นายธวัฒน ์  ศิริปริญญานันต์  ส.อบจ.อ.ด่านขุนทด เขต 2 
24. นายสมบูรณ์  นิยมไร่   ส.อบจ.อ.พิมาย เขต 1 
25. นายพงษ์พันธุ์ พันธุ์ศรีนคร  ส.อบจ.อ.พิมาย เขต 2 
26. นางพัชรวรรณ นรากิจพงศ์  ส.อบจ.อ.แก้งสนามนาง 
27. นางสุพัตรา  มากเมือง  ส.อบจ.อ.ขามทะเลสอ 
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28. นายชวาล  พัฒนกําชัย  ส.อบจ.อ.ขามสะแกแสง 
29. นายนพวิทย์  ควรขุนทด  ส.อบจ.อ.คง 
30. นายวิสูตร  เจริญสันธิ์  ส.อบจ.อ.จักราช 
31. นายซ้าย  ผลกระโทก  ส.อบจ.อ.โชคชัย 
32. นายเสกสรร  วิวัฒน์สกุลรัตน์  ส.อบจ.อ.เทพารักษ์ 
33. นางพีระดา  บูรณะบัญญัติ  ส.อบจ.อ.โนนแดง 
34. นายสุรศักดิ์  ตันติสวัสดิ์  ส.อบจ.อ.โนนไทย 
35. นางสาวจุฑาสัณห์ ตั้งตรีวีระกุล  ส.อบจ.อ.บัวลาย 
36. นายพิทักษ์พงษ์ ศิริศักดิ์   ส.อบจ.อ.บัวใหญ่ 
37. นายโกวิทย์  เลาวัณย์ศิริ  ส.อบจ.อ.บ้านเหลื่อม 
38. นายราเมศ  เรืองธนานุรักษ์  ส.อบจ.อ.ประทาย 
39. นายไพฑูรย์  เพ็ญจันทร์  ส.อบจ.อ.พระทองคํา 
40. นายประเวทย์ ชุมสงฆ์   ส.อบจ.อ.เมืองยาง 
41. นางสาวปิยะนุช ยินดีสุข   ส.อบจ.อ.ลําทะเมนชัย 
42. นายชุณห์  ศิริชัยคีรีโกศล  ส.อบจ.อ.วังน้ําเขียว 
43. นายศิริพิพัฒน์ ประจิตร   ส.อบจ.อ.สีดา 
44. นายสมศักดิ์  ไตรศักดิ์   ส.อบจ.อ.ห้วยแถลง 
45. นายชาคริต  ทิศกลาง   ส.อบจ.อ.เฉลิมพระเกียรติ 
46. นายสมชาย  แพทย์เมืองจันทร์  ส.อบจ.อ.เสิงสาง 
47. นายสมบัติ  ศรีจันทร์รัตน์  ส.อบจ.อ.หนองบุญมาก 

 
ผู้ลาประชุม  

 1. นางนารดา  อ้ึงสวัสดิ์   ส.อบจ.อ.ชุมพวง 
 

ฝ่ายบริหาร 
 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. พ.ต.อ.รัฐศักดิ์  สุขเจริญ   ที่ปรึกษานายก อบจ.นครราชสีมา 
 6. นางสาวกษิรา  อณวัชวณิช  เลขานุการนายก อบจ.นครราชสีมา 
 7. นายวสวรรธน ์ พวงพรศรี  เลขานุการนายก อบจ.นครราชสีมา 
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 ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายวิสูตร  ชัชวาลวงศ ์  ปลัดจังหวัดนครราชสีมา 
2. นายทวีศิลป์  เสนามา   จ่าจังหวัดนครราชสีมา 
3. นายณัฐพงษ์  ศรีภูมิพฤกษ์  เจ้าพนักงานปกครอง   
4. นายชัยวัฒน ์ เหล็กจันอัด  ปลัดอําเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการพิเศษ) 
5. นายพิทักษ์  ห้อยไธสง  อดีตกํานันตําบลหนองน้ําใส 
6. นายมิตรจิตร  สันติสรรเสริญ  สารวัตรกํานันตําบลดอนเมือง 
7. นายอนันต์  สิทธิเสือ   นายก อบต.หนองหญ้าขาว 

 6. นายณรงค์ฤทธิ์ พูลสุข   นิติกร เทศบาลตําบลหนองน้ําใส 
 7. นายกิจจา  เขษมสุข   ปลัด อบต.ดอนเมือง 
 8. นายสุพัฒ  ไชยดลุน   ผู้ใหญ่บ้าน ม.17 ต.หนองน้ําใส 

8. นายยงยุทธ  บุตราช   ผู้ใหญ่บ้าน ม.18 ต.หนองน้ําใส 
9. นายไพศาล  สมุทรเผ่าจินดา  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
10. นางอุไรวรรณ ภัทรปิติพล  รักษาราชการแทน ผู้อํานวยการสํานักการคลัง 
11. นายกริชต์จอมพล ภูจอมจิตฆ์  ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 
12. นางบุญสุดา  แก้วกระจาย  (แทน) หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
13. นายจิรยุทธ  อาสาเสน  ผู้อํานวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
14. นางสาวณิชาสุธนี นกนอก   (แทน) ผู้อํานวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
15. นายชัยเกียรติ เกษรบัวทอง  ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
16. นางวรรณภา  นวลฉิมพลี  ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
17. นายเตชิต  กลิ้งทะเล  ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข 
18. นางนงนุช  กาหลง   หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
19. นายภิรมย์  วงศ์สุข   ผู้อํานวยการส่วนช่างสุขาภิบาล 
20. นางกฤติมา  ไชยวงศ์   นักบริหารงานการคลัง 
21. นางนิภา  แขนรัมย์  หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและการพัฒนา 
22. นายฤทธิ์ชัย  เกลี้ยงกลาง  หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
23. นายภูริชธ ์  พจนสุนทร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
24. นายวิสุทธิ์  บุญการกิจ  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
25. นางสาวใจดาว จันทร์ทัน  หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 
26. นางวินญา  ศรีอุทธา   หัวหน้าฝ่ายประชุมสภา 
27. นางดาราวรรณ โฆษิตอัมพรวัฒน์  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
28. นางสาวสุรีรัตน์ พงษ์สุวรรณ  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
29. นางสุวรรณี  อนันธศิริ  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
30. นายศุภรัตน์  คอนงูเหลือม  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
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31. นางสาววีรวรรณ กลิ้งทะเล  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
32. น.ส.กนกรัตน์ ดําเดช   นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
33. นางสุพรรณี  ครุฑธะกะ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
34. นางเพ็ญประภา ภูมิรัตน์   เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
35. นางมาลิน  จันทร์ศรีนวล  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
36. นางรุ่งทิพย์  จําปีเพ็ชร์  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
37. นายบรรลือ  แพงพงศ์  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญการ 
38. นางสาวเสาวภา สังข์แก้ว   เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
39. นางสาวกชพร สมลือชาชัย  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
40. นายกิตศิักดิ์  ชายากร   พนักงานขับรถ 
41. นายณฐภพ  ณ นครพนม  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
42. นางสาวอรอุมา ศรีทานนท์  พนักงานจ้างทั่วไป 
43. นางสาวชญาภา บัวลอยทอง  ผู้สื่อข่าว นสพ.โคราชคนอีสาน 
44. นายไพทูรย์  ดาบพิมาย  ผู้สื่อข่าว คม-ชัด-ลึก 
45. นางนันทวัลย์  ชิดพลกรัง  บ.ก.โคราชฟอรั่มออนไลน์ 
46. นางขวัญชนก สุขคดี   คมชัดลึก / เพจ สวัสดีโคราช 
47. นายณัฐพงศ์  อรชร   ONE 31 
48. นางสาวกัญศลักษณ์ รุ่งสุขประเสริฐ  TOP NEWS / โคราชไฮคลาส 
49. นายเกียรติศักดิ์ ปัดกลาง   TNN 16 
50. นายประสิทธิ์  วนะธกิจ   อมรินทร์ 
51. นายกรกฎ  กมลสากรณ์  NEW 18 
52. นางอัชราภรณ์ พหลเชน  T new. /โคราชข่าวเด็ด 
53. นายรัฐชัย  อรชร   เนชั่น 22 
54. นายนันทวัฒน์ อุ่มพิมาย  ผู้สื่อข่าว 9 อสมท. 
55. นายประสิทธิ์  จองรัตวนิช  สยามรัฐ 
56. นายมานะ  แย้มจะบก  MC News ออนไลน์ 
57. นางสุพรรณ  เชื้อสีดา   ผู้สื่อข่าว สื่อมวลชน 
58. นายราชวัติ  ราชรักษา  Korat inside 
59. นายวีรภัทร  จณะพงษ์  ผู้สื่อข่าว 
60. นายเศรษฐพัฒน์  เจริญเศรษฐโสธร  ทีวีช่อง 8 
61. นายสันติ  วงษาเกษ  77 ข่าวเด็ด 
62. นางพัชรี  เคหะสุวรรณ  GMM 25 
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 เริ่มประชุมเวลา   14.00 น. 
เลขานุการสภาฯ  -     เชิญประธานสภาฯ จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และนําสมาชิกสวดมนต์   

- เชิญประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขึ้นทําหน้าที่ 
- อ่านประกาศสภาฯ เรื่องเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2564 

ประธานสภาฯ  -     ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  
      ประจําปี  พ.ศ.2564 ครับ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

เรื่องที่1 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.
นครราชสีมา 

นายรักชาติ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด้วยขณะนี้นั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการ 
ประธานสภาฯ เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อีกจํานวน 5 ท่านครับ ซึ่งประกอบไป

ด้วย 1)นายก้องเกียรติ วงศ์นิยม ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 1    2)นายประพจน์ ธรรมประทีป   
ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 4  3)นายสมพงษ์  เลิศด้วยลาภ ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต 3             
4)นายสมบูรณ์  นิยมไร่ ส.อบจ.อ.พิมาย เขต 1  5)นายศิริพิพัฒน์  ประจิตร ส.อบจ.อ.สีดา ซึ่ง
ตาม พรบ.อบจ. พ.ศ. 2540 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552 มาตรา 12 ก่อนเข้ารับหน้าที่
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ฉะนั้นผมใคร่ขอนําสมาชิกทั้ง 5 ท่าน ได้กล่าวคําปฏิญาณตน ขอเชิญทั้ง 5 ท่าน ได้ยืนขึ้นครับแล้ว
ก็กล่าวตามครับ ข้าพเจ้า นาย..... ขอปฏิญาณว่า จะรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย จะซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของประชาชน เชิญนั่งครับ  

ที่ประชุม - ทราบ – 
 
 เรื่องที่ 2 รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ประธานสภา ขอเรียนเชิญฝ่ายบริหารครับ 
นายก อบจ. เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
นางยลดา  นครราชสีมาและผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หลักการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นหมายถึงการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นการติดตามว่าการดําเนินโครงการได้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้การดําเนินงานโครงการต่างๆ โดยเทียบกับ
ระยะเวลา ความก้าวหน้าความพึงพอใจของประชาชนในท้องถิ่นที่เกิดขึ้นมีมากน้อยเพียงใด 
เป็นไปตามเป้าหมายวัตถุประสงค์การดําเนินการโครงการในระดับใดมีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ระดับชาติ แผนกลุ่มจังหวัดแผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนคราชสีมา ตลอดจนของนโยบายผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้
กําหนดและแถลงไว้ในสภาท้องถิ่น เหตุผลกระทรวงมหาดไทยได้กําหนดแนวทางการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาไว้ มีเจตนารมณ์ที่จะให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น แล้วรายงานผลผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นนําเสนอต่อสภาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศให้ประชาชนทราบภายในที่เปิดเผยภายใน 15 วันนับ
แต่วันรายงานและเสนอความเห็นดังกล่าวองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทํา



 

๖ 

 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา   
ดังรายละเอียดปรากฎตามรายงานที่เสนอมา ณ โอกาสนี้ ระเบียบวิธีปฏิบัติ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
ถึ งแม้แก้ ไข เ พ่ิม เติมฉบับที่  3  พ .ศ .  2561 ข้อ  29(3)  เ พ่ือให้ เป็น ไ ปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 29(3) คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาได้ดําเนินการประเมินยุทธศาสตร์และโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2561 ถึง 2565 มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ผลการประเมินยุทธศาสตร์ได้ 82.02 
คะแนนและผลประเมินโครงการได้คะแนน 82.82 คะแนน และองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 
2563 โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ และใช้
เครื่องมือในการติดตาม และประเมินผลจากแบบสอบถามการสังเกต การสัมภาษณ์ นําข้อมูลมา
วิเคราะห์ทางสถิติและหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ใช้แบบสอบถาม จํานวน 37,753 
ฉบับ สุ่มจากโครงการพัฒนา จํานวน 210 โครงการ 81 กิจกรรม และส่วนของโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ใช้แบบสอบถามจํานวน 74,286 ฉบับ สุ่มจากโครงการพัฒนา 
จํานวน 774 โครงการ ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาตามรายยุทธศาสตร์
ด้านการศึกษา สาระสําคัญในเอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 สรุปได้ดังนี้ ส่วนที่ 1 บทนํา ส่วนที่ 2 การติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์
ตามงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ( 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 
2563)ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้ยุทะศาสตร์การ
พัฒนาประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะจากการ
ติดตามและประเมินผลโครงการ ส่วนที่ 5 การประเมินยุทะศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน 
2563 สรุปภาพรวมการดําเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ผลการประเมินระดับความพึงพอใจโครงการภาพรวมทุกยุทธศาสตร์การ
พัฒนาต่อการดําเนินงานมาก และโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาทั้ง     
6 กลุ่มโรงเรียนภาพรวมมีผลการประเมินความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 91 อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก
ที่สุด จึงเสนอสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเพื่อทราบ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภา ครับขอบคุณครับ ฝ่ายบริหารได้มอบเอกสารวางที่โต๊ะของทุกท่านแล้วครับ  
ที่ประชุม - ทราบ - 

เรื่องท่ี 3  ข้อมูลถนนถ่ายโอนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จ านวน 199 เส้นทาง 
ประธานสภา  เรื่องที่ 3 ข้อมูลถนนถ่ายโอนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 199 เส้นทาง ซึ่ง

ขณะนี้ได้มีการจัดทําข้อมูลถนนสายทางหลวงท้องถิ่น ที่อยู่ในความรับผิดชอบองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมาครับ เอกสารได้อยู่บนโต๊ะของทุกท่านแล้วครับ  

ที่ประชุม - ทราบ – 



 

๗ 

  

เรื่องที่ 4 แจ้งผลการเลือกประธานคณะกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการประจ าสภา 
อบจ.นครราชสีมา 19 คณะ 

ประธานสภา เรื่องของการแจ้งผลการเลือกประธานคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจําสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาทั้ง 19 คณะ ขอเรียนเชิญท่านเลขานุการสรุปครับ 

เลขานุการสภาฯ แจ้งผลการเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการประจําสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา จํานวน 19 คณะ ดังนี้ครับ คณะที่ 1 คณะกรรมการสามัญประจําสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดท่านที่ 1 ท่านชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล ส.อบจ.อ.วังน้ําเขียว เป็นประธานกรรมการ 
ท่านที่ 2 ท่านสุพัตรา มากเมือง ส.อบจ.อ.ขามทะเลสอ เป็นเลขานุการ คณะที่ 2 คณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม ท่านที่ 1 ท่านชาคริต ทิศกลาง ส.อบจ.อ.เฉลิมพระเกียรติ เป็นประธาน
กรรมการท่านที่ 2 ท่านธัญญารัตน์ รัตนชินกร ส.อบจ.อ.เมือง เขต 7 เป็นเลขานุการ  คณะที่ 3 
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ท่านที่ 1 ท่านโกวิทย์  เลาวัณย์ศิริ ส.อบจ.อ.บ้านเหลื่อม 
เป็นประธานกรรมการ ท่านที่ 2 ท่านชาคริต   ทิศกลาง ส.อบจ.อ.เฉลิมพระเกียรติ เป็นเลขานุการ 
คณะที่ 4 คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณ ท่านที่ 1 ท่านชวาล พัฒนกําชัย         
ส.อบจ.อ.ขามสะแกแสง เป็นประธานกรรมการ ท่านที่ 2 ท่านณัฏฐพัชร์  อนิวัตกูลชัย ส.อบจ.   
อ.ปากช่อง เขต 1 เป็นเลขานุการ คณะที่ 5 คณะกรรมการการกีฬา ท่านที่ 1 ท่านองอาจ           
พฤกษ์พนาเวศ ส.อบจ.อ.เมืองฯ เขต 3 เป็นประธานกรรมการ ท่านที่ 2 ท่านธีรวีร์ มิตรสูงเนิน    
ส.อบจ.อ.เมืองฯ เขต 6 เป็นเลขานุการ คณะที่ 6 คณะกรรมการการศึกษา ท่านที่ 1 ท่านวิสูตร 
เจริญสันธิ์  ส.อบจ.อ.จักราช เป็นประธานกรรมการ ท่านที่ 2 ท่านปิยะนุช ยินดีสุข ส.อบจ.        
อ.ลําทะเมนชัย เป็นเลขานุการ คณะที่ 7 คณะกรรมการสาธารณสุข ท่านที่ 1 ท่านเลิศชัย       
ธนประศาสน์ ส.อบจ.อ.สีคิ้ว เขต 2 เป็นประธานกรรมการ ท่านที่ 2 ท่านเจษฎา พิทยาภรณ์     
ส.อบจ.อ.ด่านขุนทด เขต 1 เป็นเลขานุการ คณะที่ 8 คณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
ประชาสัมพันธ์ ท่านที่ 1 ท่านชยุต พงศ์ธนทรัพย์ ส.อบจ.อ. ครบุรี เขต 1  เป็นประธานกรรมการ
ท่านที่ 2 ท่านปิยะนุช  ยินดีสุข ส.อบจ.อ. ลําทะเมนชัย  เป็นเลขานุการ คณะที่ 9 คณะกรรมการ
เกษตรและชลประทาน ท่านที่ 1 ท่านสมชาย  แพทย์เมืองจันทร์ ส.อบจ.อ.เสิงสาง เป็นประธาน
กรรมการ ท่านที่ 2 ท่านสมบัติ   ศรีจันทร์รัตน์ ส.อบจ.อ.หนองบุญมาก เป็นเลขานุการ คณะที่ 
10 คณะกรรมการส่งเสริมอาชีพ ท่านที่ 1 ท่านจุฑาสัณห์  ตั้งตรีวีระกุล ส.อบจ.อ.บัวลาย เป็น
ประธานกรรมการ ท่านที ่2 ท่านสุพัตรา มากเมือง ส.อบจ.อ.ขามทะเลสอ เป็นเลขานุการ คณะที่ 
11 คณะกรรมการคมนาคมและการขนส่ง ท่านที่ 1 ท่านซ้าย ผลกระโทก ส.อบจ.อ.โชคชัย  เป็น
ประธานกรรมการ ท่านที่ 2 ท่านสรรชัย กาญจนวัฒนา ส.อบจ.อ.เมืองฯ เขต 8  เป็นเลขานุการ
คณะที่ 12 คณะกรรมการการคลังและจัดเก็บรายได้ ท่านที่ 1 ท่านราเมศ เรืองธนานุรักษ์        
ส.อบจ.อ.ประทาย เป็นประธานกรรมการ ท่านที่ 2 ท่านสุรศักดิ์  ตันติสวัสดิ์ ส.อบจ.อ.โนนไทย  
เป็นเลขานุการ คณะที่ 13 คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติ ท่านที่ 1 ท่านชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล
  ส.อบจ.อ.วังน้ําเขียว  เป็นประธานกรรมการ ท่านที่ 2 ท่านพีระดา บูรณะบัญญัติ ส.อบจ.       
อ.โนนแดง  เป็นเลขานุการ คณะที่ 14 คณะกรรมการคุ้มครองสิทธิเด็กเยาวชน สตรีและผู้สูงอายุ
ท่านที่ 1 ท่านธวัฒน์  ศิริปริญญานันต์ ส.อบจ.อ.ด่านขุนทด เขต 2 เป็นประธานกรรมการ ท่านที่ 
2 ท่านพัชราวรรณ  นรากิจพงศ์  ส.อบจ.อ.แก้งสนามนาง  เป็นเลขานุการคณะที่  15 



 

๘ 

 คณะกรรมการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม ท่านที่ 1 ท่านชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล ส.อบจ.อ.วังน้ําเขียว  
เป็นประธานกรรมการ ท่านที่ 2 ท่านรัชฎา   ใจกล้า ส.อบจ.อ.เมืองฯ เขต 5  เป็นเลขานุการ 
คณะที่ 16 คณะกรรมการการพลังงาน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ท่านที่ 1 ท่าน
อดุลย์ อยู่ยืน ส.อบจ.อ.เมืองฯ เขต 2  เป็นประธานกรรมการ ท่านที่ 2 ท่านสมชาย แพทย์เมือง
จันทร์ ส.อบจ.อ.เสิงสาง เป็นเลขานุการ คณะที่ 17 คณะกรรมการป้องกันสาธารณภัย ท่านที่ 1 
ท่านวิสูตร เจริญสันธิ์ ส.อบจ.อ.จักราช เป็นประธานกรรมการ ท่านที่ 2 ท่านเสกสรร วิวัฒน์สกุลรัตน์ 
ส.อบจ.อ.เทพารักษ์  เป็นเลขานุการ คณะที่ 18 คณะกรรมการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตทาง
การเกษตร ท่านที่ 1 ท่านพรเทพ ศิริโรจนกุล  ส.อบจ.อ.ปักธงชัย เขต 2 เป็นประธานกรรมการ 
ท่านที่ 2 ท่านสมศักดิ์ ไตรศักดิ์ ส.อบจ.อ.ห้วยแถลง  เป็นเลขานุการคณะที่ 19 คณะกรรมการ
กฎหมายและความยุติธรรม ท่านที่ 1 ท่านเสกสรร วิวัฒน์สกุลรัตน์  ส.อบจ.อ.เทพารักษ์ เป็น
ประธานกรรมการ ท่านที่ 2 ท่านพงษ์พันธุ์   พันธุ์ศรีนคร ส.อบจ.อ. พิมาย เขต 2 เป็นเลขานุการ 

ที่ประชุม - ทราบ – 

เรื่องท่ี 5  แจ้งผลการเลือกประธานคณะกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการวิสามัญศึกษา   
การจัดตั้งอ าเภอภูกระโดน 

ประธานสภา เรื่องแจ้งผลการเลือกประธานกรรมการและเลขานุการวิสามัญศึกษาการจัดตั้งอําเภอภูกระโดน ซึ่ง
ในที่ประชุมได้มีการสรุปก็คือ นายโกวิทย์ เลาวัลย์ศิริ ส.อบจ.อ.บ้านเหลื่อม เป็นประธานกรรมการ 
2 นายเลิศชัย ธนประศาสน์ ส.อบจ.อ.สีคิ้ว เขต 2 เป็นเลขานุการครับ  

ที่ประชุม - ทราบ – 

 

  เรื่องที่ 6 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร และสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด “หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนักการเมืองฯ 

ประธานสภาฯ เรื่องที่ 6 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักการเมืองครับ  ด้วยองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้จัดทําโครงการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดครับหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักการเมือง ในวันที่ 
19 – 21 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมโรแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา เขาใหญ่ อําเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับรู้ในเรื่องการยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.ป.ช. ความรู้ เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายข้อบังคับต่างๆ 
ประกอบการประชุมสภา โดยท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มาเป็นประธานใน
การเปิดงานดังกล่าว จึงใคร่ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับเข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าวครับ ในการ
แต่งกายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ใส่ชุดสากลนิยม ส่วนวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2564  

 ใส่ชุดสุภาพครับ จึงนําเรียนให้ที่ประชุมทราบครับ 
ที่ประชุม - ทราบ – 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

 -ไม่มี- 



 

๙ 

 ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติ เรื่องการจัดตั้งอ าเภอใหม่ “อ าเภอภูกระโดน” 
ประธานสภา ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องการจัดตั้งอําเภอภูกระโดนนะครับ วันนี้ทางจังหวัดนครราชสีมาได้

มอบหมายให้ท่าน ปลัดจังหวัดได้มาเสนอญัตตินะครับขอเรียนเชิญท่านปลัดจังหวัดครับ  
ปลัดจังหวัด  กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
นายวิสูตร ชัชวาลวงศ์ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับ ผมวิสูตร ชัชวาล

วงศ์ ปลัดจังหวัดนครราชสีมา ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดให้มาขอความเห็นชอบ
ในการจัดตั้งอําเภอใหม่ชื่อว่าอําเภอภูกระโดน จังหวัดนครราชสีมาครับ โดยหลักการก็เพ่ือขอ
ความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในการจัดตั้งอําเภอใหม่ชื่ออําเภอ  
ภูกระโดน ซึ่งประกอบด้วยตําบลหนองน้ําใส ตําบลหนองหญ้าขาว ตําบลดอนเมือง  อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา  เหตุผลเพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2547 
จังหวัดนครราชสีมา ได้รับรายงานจากอําเภอสีคิ้ว เสนอขอให้พิจารณาจัดตั้งอําเภอใหม่ ชื่ออําเภอ
ภูกระโดน ตามความต้องการและความจําเป็นของประชาชนในพื้นท่ี ได้แก่ตําบลหนองน้ําใส ตําบล
หนองหญ้าขาว ตําบลดอนเมือง อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา รวม 3 ตําบล 49 หมู่บ้าน มี
ประชากรทั้งสิ้น 30927 คน 11443 ครัวเรือน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 
2547 ในข้อที่ 3 ด้วยเหตุผลความจําเป็นพิเศษทางภูมิประเทศ เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการ
ปกครองหรือความมั่นคง เนื่องจากพ้ืนที่ขอจัดตั้งเป็นอําเภอใหม่นั้นเป็นพ้ืนที่ห่างไกล ระยะทาง
 ห่างหมู่บ้านที่ห่างที่สุดจากอําเภอประมาณ 50-80 กิโลเมตร ประชาชนเดินทางติดต่อราชการ
และขอรับบริการจากภาครัฐไม่สะดวก สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นพ้ืนที่ชายแดนติดต่อ
กับพ้ืนที่หลายจังหวัดได้แก่จังหวัดสระบุรี  ลพบุรี และมีปัญหาด้านความสงบเรียบร้อย ความ
ปลอดภัยในชีวิตทรัพสินย์ของประชาชนตลอดจนปัญหาด้านยาเสพติด เนื่องจากห่างไกลจากสถานี
ตํารวจภูธรในพ้ืนที่ เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการ
ภาครัฐและเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานและการให้บริการประชาชน จึงพิจารณา
 เสนอขอจัดตั้งอําเภอใหม่ด้วยเหตุผลความจําเป็นพิเศษดังกล่าว ทั้งนี้การพิจารณาตั้งอําเภอ       
ภูกระโดนได้ผ่านความเห็นชอบโดยลําดับดังนี้ สภาเทศบาลตําบลหนองน้ําใส ให้ความเห็นชอบเมื่อ
วันที่ 17 ธันวาคม 2562 สภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหญ้าขาว ให้ความเห็นชอบ 28 
พฤศจิกายน 2562 สภาองค์การบริหารส่วนตําบลดอนเมือง ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 7 
กุมภาพันธ์ 2563 และท่ีประชุมส่วนราชการอําเภอสีคิ้ว ให้ความเห็นชอบไว้เมื่อวันที่ 1 กันยายน 
2563 และเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้
พิจารณาญัตติดังกล่าวแล้ว ที่ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษา การจัดตั้งอําเภอ         
ภูกระโดน เพ่ือศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติม โดยคณะกรรมการวิสามัญได้ลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อมูลโดย
ละเอียดเพิ่มเติมแล้วเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เพ่ือให้การพิจารณาจัดตั้งอําเภอใหม่คืออําเภอ
ภูกระโดนเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2547 จังหวัด นครราชสีมา จึง
ขอความเห็นชอบในการขอจัดตั้งอําเภอใหม่อันประกอบไปด้วย ตําบลหนองน้ําใส ตําบลหนอง
หญ้าขาว ตําบลดอนเมือง อําเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมา ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาได้ พิจารณาเห็นชอบโดยลําดับต่อไป ขอกราบขอบพระคุณครับ 

ประธานสภา ครับขอเชิญคณะกรรมการวิสามัญศึกษา การจัดตั้งอําเภอภูกระโดน ได้รายงานผลการศึกษาครับ 
 เรียนเชิญท่านโกวิทย์ครับ 
 



 

๑๐ 

 นายโกวิทย์ ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ กระผมโกวิทย์ เลาวัลย์ศิริ ส.อบจ. 
ประธาน คกก.วิสามัญ นครราชสีมาสังกัดเขตอําเภอบ้านเหลื่อมครับท่านประธาน ท่านประธานที่เคารพครับสืบเนื่องจาก

ญัตติขอตั้งอําเภอภูกระโดนซึ่งจริงๆก็ได้ เสนอญัตติมาครั้งนึงแล้วนะครับในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 
2564 แต่ด้วยทางสภาได้ตั้งกรรมการวิสามัญไปดูพ้ืนที่ สรุปว่าญัตติวันนั้นก็ต้องตกไป สําหรับการ
ตั้งคณะกรรมวิสามัญซึ่งทางสภาได้แต่งตั้งไว้ 7 ท่านด้วยกันก็ขออนุญาตนําเรียนสภา เพ่ือเป็น
ข้อมูลในสภาแห่งนี้ 1.นายโกวิทย์ เลาวัลย์ศิริ ส.อบจ. อําเภอบ้านเหลื่อม 2.นายสมพร จินตนามณี
รัตน์ ส.อบจ. อําเภอโนนสูง เขต 2  3.นายเจษฎา พิทยาพร ส.อบจ. อําเภอด่านขุนทด เขต 1   
4.นายทวีศิลป์ เสนามา จากจังหวัดนครราชสีมา 5.นายชัยวัฒน์ เหล็กจันอัด ปลัดอาวุโส อําเภอ   
สีคิ้ว 6. นางสาวนงรักษ์ พวกจันทึก ปลัดอําเภอสีคิ้ว 7. นายเลิศชัย ธนประศาสน์ ส.อบจ. อําเภอ
สีคิ้ว เขต 2 ในฐานะที่เป็นคณะกรรมการก็ขออนุญาตนําเรียนประธานไปถึงสภาแห่งนี้ว่าหลังจาก
ที่สภาแห่งนี้ ได้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับท่านประธานที่เคารพครับ เลขาสภา
ก็เรียกในวันที่ 4 บางท่านก็อาจจะ สงสัยว่าเร่งด่วนยังไงทําไมไม่เรียกตั้งแต่วันที่ 1 ที่ 2 ก็ขอ
อนุญาตท่านประธานและสมาชิกที่เคารพว่าวันที่ 1 ที่ 2 นั้นก็จะเป็นวันประชุมกํานันผู้ใหญ่บ้าน
บ้าง ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอําเภอบ้าง ท่านสมาชิกก็เลยขอความ อนุ เคราะห์ว่าให้ ไวที่สุด
น่าจะเป็นวันที่ 4 นะครับ หลังจากวันที่ 4 ท่านเลขาสภาได้เรียกประชุมคณะกรรมการก็มา ครบ
กันทั้ง 7 ท่าน ก็ได้มอบหมายภารกิจให้ผมเป็นประธานคณะกรรมการและก็ท่านเลิศชัย เป็น
เลขานุการ เพ่ือจะลงดูพ้ืนที่ ก็ในเมื่อเห็นความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน ในฐานะที่เป็น
ตัวแทนของปวงชนชาวจังหวัดนครราชสีมา ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ ก็ขอลงพ้ืนที่เลยในวันรุ่งขึ้น 
เป็นวันที่ 5 เราก็ไปลงพ้ืนที่ ดูพ้ืนที่ทั้ง 3 ตําบลนะครับ ในวันที่ 5 ก็ไปเจอกันที่โรงเรียนหนองน้ําใส และ
ก็คุยกิจกรรมกันเล็กน้อยไม่ว่าจะเป็นการศึกษาดูสถานที่การตั้งที่ว่าการแล้วก็สถานที่เกี่ยวกับแหล่ง
น้ําแล้วก็เส้นทางคมนาคมแล้วก็ได้ไปไกลสุดก็บ้านปางตะโกซึ่งก็เป็นเขตติดต่อกับ อําเภอด่านขุนทด 
ในส่วนนึงด้วย แล้วก็อีกบ้านนึงก็เป็นบ้านของทรัพย์น้ําทิพย์ซึ่งเป็นเขตที่ถ้าจะมาอําเภอสีคิ้วต้องไป
ออกปากช่องก่อนออกปากช่องเพ่ือไปโผล่ถนนมิตรภาพ แล้วก็วิ่งมาสีคิ้วระยะทางเกือบ 80 กว่า
กิโลครับ ก็เป็นหมู่บ้านที่ห่างไกลแล้วก็ที่สําคัญทั้ง 3 ตําบลวันนั้นเราก็ได้ไปนัดพบกันที่โรงเรียน
หนองน้ําใส ก็ต้องกราบขอบคุณทางโรงเรียน ท่านผอ.แล้วก็คณะกรรมการทุกท่านที่ไปร่วม
กิจกรรมในวันนั้นนะครับ ก็มาครบพร้อมกัน แล้วก็เป็นคําถามแรกที่ผมในฐานะที่เป็นประธานก็
ถามท่านที่มาร่วมประชุมทั้ง 3 ตําบลว่ามีกลุ่มรักษ์สีคิ้วไหม เพราะเราไม่อยากเห็นพ่ีน้องกลุ่มรักษ์
สีคิ้วมาอยู่หน้าสภาอบจ. ในการที่จะขอความเห็นชอบการตั้งอําเภอภูกระโดน ในวันนี้ เราก็ไปดู
พ้ืนที่ เราก็ไปดูพ้ืนที่กันหลายจุดไม่ว่าจะเป็นเส้นทางคมนาคมบางจุดก็เป็นเส้นทางที่ยังมีความ
ลําบากอย่างมากแล้วก็ห่างไกลจากตัวอําเภอสีคิ้วอย่างมาก แล้วก็ที่สําคัญที่ เห็นใจก็พ้ืนที่ห่างไกล
แล้วก็สามตําบลนี้ก็ไม่มีโรงพัก ในการดูแล เพราะมีปัญหาด้านความปลอดภัย เรื่องยาเสพติดนั้นก็
จะมาโรงพักก็ต้องมาท่ีสีคิ้ว ก็ระยะทางอย่างที่ผมนําเรียนไปแล้ว อย่างหมู่บ้านปางตะโกก็ 50-60 
กิโลเมตร บ้านทรัพย์น้ําทิพย์ประมาณ 80 กิโลก็เป็นพ้ืนที่ห่างไกลแล้วก็ที่สําคัญท่านสมาชิกครับ
พ้ืนที่ที่จะตั้งที่ว่าการอําเภอภูกระโดนแห่งใหม่ ต้องบอกว่า เหมาะสมด้วยประการทั้งปวง ท่าน
จะเห็นในภาพจะเป็นภูเขา หลังติดเขาด้านหน้ามีแหล่งน้ําเข้าโหงวเฮ้งมากเลย  เพราะฉะนั้นเป็น
อําเภอที่สวยงามอีกอําเภอ ถ้าได้รับการพิจารณาจากส่วนระดับประเทศนะครับ แหล่งน้ําก็มีที่ 
300 กว่าไร่ ซึ่งตอนนี้ ก็ขุดไปแล้วประมาณ 100 กว่าไร่ นะครับที่เห็นในภาพ ก็ห่างไกลจากตัว
ที่ว่าการประมาณ 400 เมตรเอง นะครับก็เป็นแหล่งน้ําที่อุดมสมบูรณ์ ในระดับหนึ่ง แล้วก็ที่



 

๑๑ 

 ตรงกันข้ามกับที่ว่าการ จะมีที่ 90 ไร่ เป็นที่สี่เหลี่ยม สําหรับไว้สร้างโรงพยาบาล ซึ่งจะไว้บริการ
ทั้งพ่ีน้องอําเภอภูกระโดน เพราะฉะนั้นก็ต้องนําเรียนท่าน สภาแห่งนี้ว่าการที่ไปลงดูพ้ืนที่แล้วก็ มี
ความลําบากในการเดินทางของพ่ีน้อง ไม่ว่าจะติดต่อราชการระดับอําเภอ หรือมาเกี่ยวกับเรื่อง
ของการเดินทางมาโรงพักเพราะฉะนั้นก็เป็นพื้นที่ท่ีห่างไกล แล้วก็มีความเหมาะสมด้วยประการทั้ง
ปวง ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ตั้งแล้วก็วิวทิวทัศน์อุดมสมบูรณ์แล้วก็ได้ไปดูแหล่งท่องเที่ยวก็คือพลังงาน
ลมซึ่งต้นหนึ่งก็ไม่ใช่ธรรมดา ต้นน่าจะหลักร้อยล้าน ก็ได้ไปสัมผัสใกล้ๆกังหันลมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่
ตรงนั้นจะมีลมตลอดเวลานะครับ เพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตนําเรียน สภาแห่งนี้ว่าการขอญัตติ
เห็นชอบอําเภอภูกระโดนในวันนี้ก็ในฐานะกรรมการนั้นก็มีความเห็นชอบอย่างยิ่งว่าเหมาะสม เป็น
เจตจํานงที่จะทําให้พ่ีน้องประชาชนในเขต 3 ตําบลนั้นได้รับความสะดวกสบายจากส่วนราชการ  
อันนี้ก็ขอนําเรียนสภาแห่งนี้เพ่ือทราบครับ ขอบคุณครับ  

ประธานสภา มีท่านใดจะประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมครับ เชิญท่านองอาจครับ 
นายองอาจ กราบเรียนท่านประธานสภา กราบเรียนท่านประธานสภานะครับผมองอาจ พฤกษ์พนาเวศ       

ส.อบจ.อําเภอเมือง เขต 3 นะครับผมก็ได้รับทราบข้อมูลนะครับเกี่ยวกับอําเภอใหม่ภูกระโดน ก็มี
ข้อมูลเสริมพอดีว่ามีเพ่ือนอยู่ กระทรวงมหาดไทยก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งอําเภอ จากข้อมูลที่เรา
มีเงื่อนไข หลายๆเงื่อนไขที่เรารับทราบมาก็เป็นข้อมูลเสริมที่จะเอาไว้เป็นเนื้อหา ที่จะแต่งตั้ง
อําเภอใหม่ โดยแยกออกเป็นข้อๆในแต่ละส่วน ข้อแรกก็คือเรื่องไฟฟ้า  ในอําเภอต้องมีเรื่องไฟฟ้า
ครบนะครับในพื้นที่ ข้อที่สองในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็จะมีเรื่องสํานักงานที่ดินใน พ้ืนที่ แต่
ไม่จําเป็นต้องมีทุกอําเภอนะครับเพียงแต่ว่าเป็นข้อมูล เรื่องประปาก็ไม่จําเป็นต้องมีทุกอําเภอแต่ก็
ให้มีเป็น ข้อมูลไว้ว่าในส่วนของมหาดไทยนี้ ต้องมีในส่วนตรงนี้ เรื่องที่สาม ในส่วนของกระทรวง
ยุติธรรม เรื่องอัยการ ศาล บังคับคดี หรือในส่วนของราชทัณฑ์ก็เฉพาะอําเภอใหญ่ๆซึ่งมี ซึ่งเราก็
เห็นอยู่แล้วนะครับอย่างเช่น บัวใหญ่ อยู่ไกล จากอําเภอเมืองมาก จึงจําเป็นต้องมี อันนี้ก็เป็น
ข้อมูลเสริมส่วนนึง อีกส่วนนึงได้เรื่องของสถานีตํารวจนะครับ บางพ้ืนที่มีถึง 2 โรงพัก เช่นนางรอง 
ส่ วนนึ งก็คื อในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็จะมีสํ านั กงานเขตการศึกษา 
 ประถมศึกษา สํานักงานเขตการศึกษามัธยมศึกษา อันนี้ก็อยู่ในอําเภอก็เป็นข้อมูลอีกอันนึงนะครับ
สุดท้ายก็คือในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขนะครับ ก็จะมีสาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาลประจํา
อําเภอ ซึ่งผมเองผมก็ฝากข้อมูลในการจัดตั้งอําเภอนี้ว่าในส่วนของในทางรัฐศาสตร์ ข้อมูลนี้ก็
จําเป็นต้อง จากที่มีการจัดตั้งแล้ว จําเป็นต้องมีข้อมูลตรงนี้เสริม ในส่วนของผมนะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมไหมครับ เชิญครับท่านจุฑาสัญณ์  
นางสาวจุฑาสัณห ์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายก ท่าน ส.อบจ. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน ส.อบจ.จุฑาสัณห์ 

ตั้งตรีวีระกุล จากอําเภอบัวลาย ดิฉันจะเรียนว่าวาระนี้มีความสําคัญมาก วาระที่ 3 ค่ะ ญัตตินี้เป็น
วาระประวัติศาสตร์มีความสําคัญมากเพราะเป็นการแก้ไขแผนที่ประเทศไทย ดิฉันได้รับฟังผู้ใหญ่
ท่านหนึ่งของประเทศไทยที่ดิฉันได้รับฟังการบรรยาย ท่านบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่แก้ไข
แผนที่อยู่ตลอดเวลาค่ะการแก้ไขแผนที่วัตถุประสงค์หลักๆก็คือเพ่ือกระจายอํานาจให้กับท้องถิ่นได้
บริหารท้องถิ่นแล้วก็เพ่ือบําบัดทุกข์บํารุงสุขดูว่าความเดือดร้อนของประชาชนคือสิ่งใด เพ่ือที่จะได้
แก้ไข ได้รวดเร็วและตรงยิ่งขึ้น มะกี้ได้รับฟังท่านประธาน คณะกรรมการวิสามัญ ศึกษาการจัดตั้ง
อําเภอภูกระโดนท่านโกวิทย์ เลาวัลย์ศิริ ขออภัยที่เอ่ยนาม ได้ให้ข้อมูลที่ชัดเจนนะค่ะ แล้วก็
สนับสนุนการจัดตั้งอําเภอมากเลย ซึ่งถ้าสภาแห่งนี้ มีส.อบจ. เพียงสองท่าน คือท่านศิริพงศ์ มกรพงศ์ 
รองประธานสภา แล้วก็ท่านเลิศชัย ธนประศาสน์ ถ้าสภาแห่งนี้มี ส.อบจ. สองท่าน ดิฉันคาดว่าคง



 

๑๒ 

 จะผ่าน ตั้งแต่รอบที่แล้ว เพราะท่านได้ทําหน้าที่ของการเป็น ส.อบจ. เขตสีคิ้วได้เป็นอย่างดี เพราะ
ท่านได้มาเล่าเรื่องนี้แล้ว อยากให้สภาแห่งนี้เห็นชอบในการจัดตั้งอําเภอภูกระโดน เพ่ือบําบัดทุกข์
บํารุงสุขค่ะ แต่สภาแห่งนี้มี ส.อบจ.จากอีก 31 อําเภอ ส.อบจ.อีก 46 ท่าน เพราะฉะนั้นช่วงเวลา
ที่ผ่านมา ตั้งแต่การประชุมรอบที่แล้ว จนถึงรอบนี้ก็เพ่ือขอเวลาให้มีคณะทํางานได้ไปศึกษาพ้ืนที่
จริงๆแล้วก็รับฟังปัญหาพ่ีน้องประชาชน ซึ่งท่านประธานคณะทีมงานก็ได้ไปรับฟังศึกษามาเป็น
อย่างดี ซึ่งดิฉันว่านี่คือความสง่างามที่จะตั้งอําเภอใหม่ขึ้นมา เพราะว่าดิฉันเมื่อได้รับฟังผ่าน หรือ
คณะ ส.อบจ. ได้ยกมือผ่าน ก็จะได้มีเหตุผลที่จะบอกพ่ีน้องประชาชนทั้งจังหวัดทั้งประเทศไทย
แล้วก็ ส.อบจ. จากประเทศไทย ประชาชนน่าจะสนใจ เพราะว่าคาดว่า ถ้าอําเภอ ภูกระโดนตั้งได้ 
น่าจะมีอีกหลายๆอําเภอทั่วประเทศไทย ที่จะตั้งขึ้นมาและที่สําคัญสภาแห่งนี้ มีสื่อมวลชนที่
จะต้องประชาสัมพันธ์ข่าว นักข่าวจะได้นําข่าวไปประชาสัมพันธ์ในหลักการและเหตุผลความ
จําเป็นของอําเภอภูกระโดน ที่ฉันได้ลุกขึ้นมากล่าวเหตุผลว่าที่สภาแห่งนี้ได้ใช้เวลาในการ ที่จะมา
ผ่านสภาในวันนี้ก็เพ่ือให้เกิดความสง่างาม แล้วก็มีเหตุผลที่ทุกท่านจะได้ไปบอกพ่ีน้องประชาชนต่อ
ได้ ขอขอบคุณค่ะ 

ประธานสภา ครับมีท่านใดอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมก็จะได้ขอมติที่ประชุมครับ เจ้าหน้าที่นับองค์ประชุมด้วยครับ  
องค์ประชุมครบครับ 43 ท่าน ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบในการจัดตั้งอําเภอใหม่ชื่ออําเภอ      
ภูกระโดน ขอให้ยกมือครับ ท่านใดไม่เห็นชอบครับยกมือครับ งดออกเสียงครับ ขอเชิญสรุป 

เลขานุการสภา สรุปมติที่ประชุมนะครับ องค์ประชุม 43 เสียง เห็นชอบ 38 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี  งดออกเสียง 5 เสียง 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติในการจัดตั้งอ าเภอใหม่ชื่อ “อ าเภอภูกระโดน”  ด้วยมติเห็นชอบ 38 เสียง ไม่

เห็นชอบ –ไม่มี- งดออกเสียง 5 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 2 ท่าน เลขานุการ
สภาฯ และนายเลิศชัย  ธนประศาสน์ ส.อบจ.อ.สีคิ้ว เขต 2) 

ประธานสภา เชิญท่านเลิศชัยครับ 
นายเลิศชัย กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา คณะ

ผู้บริหาร ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติตลอดจนผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ในนามเลขา
คณะกรรมการวิสามัญศึกษาการจัดตั้งอําเภอภูกระโดนและตัวแทนของพ่ีน้องประชาชนในเขตทั้ง 
3 ตําบล ต้องขอขอบคุณท่านประธานสภา ท่านประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษา และ
คณะทํางานทุกๆคน ที่ได้ลงพ้ืนที่และได้ทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน ที่เขา
 มีความเดือดร้อนและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน่วยงานราชการทุกภาคส่วน ต้องกราบเรียนท่าน
ประธานสภาอย่างนี้นะครับ วันนั้นที่โรงเรียนหนองน้ําใส ได้มีท่านผู้นําท้องถิ่นท้องที่ หลายท่านได้
ไปต้อนรับคณะข้อมูลต่างๆกับคณะทํางานทุกๆคน ผลปรากฎอย่างที่ท่านประธานสภา ท่าน
ประธานกรรมาธิการ ไปดูพ้ืนที่จริง พ่ีน้องประชาชนมีความคาดหวังว่าอําเภอแห่งนี้จะเกิดขึ้นในยุค 
อบจ.โคราช โฉมใหม่ ซึ่งปรากฎอย่างที่ท่านสมาชิกอภิปรายว่าการที่สภาได้มีความเห็นชอบในการ
จัดตั้งอําเภอใหม่นี้ มันเป็นหน้าเป็นตาของสภา ไม่เฉพาะส.อบจ.สีคิ้ว ทั้งสองท่าน แต่มันเป็นหน้า
เป็นตาสภาสมาชิกท้ัง 32 อําเภอ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะผู้บริหารที่ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญ
ของพ่ีน้องประชาชน ผมเชื่อนะครับว่าประวัติศาสตร์จะต้องจารึก อย่างที่ท่านสมาชิกได้พูดจะต้อง
จารึกว่าสภาแห่งนี้มีความเห็นชอบอนุมัติจัดตั้งอําเภอใหม่ สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือได้เล็งเห็นถึ งความ
จําเป็น ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนผมเองต้องขอขอบพระคุณ สภาแห่งนี้เป็น
อย่างสูงแล้วก็จะให้ทางเจ้าหน้าที่ได้บันทึกว่าสมาชิกสภาทั้ง 48 ท่านนี้ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญ
ของพ่ีน้องประชาชนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้บริหาร ท่านนายกยลดา หวังศุภกิจโกศล ที่ได้



 

๑๓ 

 เล็งเห็นถึงความสําคัญ สมกับที่พ่ีน้องประชาชนได้ตั้งความหวัง ดั่งสโลแกนที่ว่า อบจ.โคราชโฉม
ใหม่จริงๆ ต้องขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้เป็นอย่างสูง ขอกราบขอบพระคุณครับ 

ประธานสภา ครับต้องขอขอบคุณทางจังหวัดนครราชสีมานะครับ โดยการนําของท่านปลัดจังหวัดนะครับที่ได้มา
แถลงญัตติ พวกเราในฐานะสภาก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ วันนี้นะครับ ทางสภาเราได้ผ่าน
อนุมัติกับอําเภอที่จะตั้งขึ้นใหม่ครับ ท่านใดที่ประสงค์จะอยู่ร่วมประชุมกับเราก็ยินดีนะครับ หาก
ท่านติดภารกิจก็เชิญตามสบายครับ 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องการคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

จ านวน 3 คณะ 
ประธานสภา ขอเรียนเชิญฝ่ายบริหารครับ 
นายวีระชาติ เรื่องการคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ 
รองนายกฯ แผนพัฒนาท้องถิ่นระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 หนังสือ
จังหวัดนครราชสีมาด่วนที่สุดที่ นม 0023.3/ว299 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 เรื่องแนวทาง
การจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 กําหนดรูปแบบการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระดับจังหวัด ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวมาจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้ดําเนินการ
คัดเลือกดังนี้ 1. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาจํานวน 3 ท่าน    
2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
จํานวน 3 ท่าน 3. คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จํานวนไม่เกิน 5 ท่าน 
จึงเรียนมาเพ่ือให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา คัดเลือกสมาชิกสภาเข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น 

ประธานสภา 4.1 การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 3 ท่าน ขอเชิญ
สมาชิกได้เสนอรายชื่อผู้ที่จะเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ขณะนี้องค์ประชุม 44 เสียง ขอเรียนเชิญครับ เชิญท่านประเวทย์ครับ 

นายประเวทย์ เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายประเวทย์ ชุมสงฆ์ 
ส.อบจ.อ.เมืองยาง ขอเสนอท่านโกวิทย์ เลาวัลย์ศิริ ส.อบจ.อ.บ้านเหลื่อม เป็นกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา คนที่ 1 ขอผู้รับรองด้วยครับ 

ประธานสภา ผู้รับรองถูกต้องครับ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอชื่อท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ สรุปท่าน
โกวิทย์  เลาวัลย์ศิริ ส.อบจ.อ.บ้านเหลื่อม ได้รับเลือกเป็นกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา คนที่ 1 เชิญท่านโกวิทย์ครับ 

นายโกวิทย์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมโกวิทย์ เลาวัลย์ศิริ ส.อบจ.อ.บ้าน
เหลื่อม ก็ขออนุญาตเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คนที่ 2 ขอเสนอท่าน
วิสูตร เจริญสันธิ์ ส.อบจ.อ.จักราช ครับ 

ประธานสภา ผู้รับรองถูกต้องครับ  มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอชื่อท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ สรุป ท่าน
วิสูตร  เจริญสันธิ์ ส.อบจ.อ.จักราช ได้รับเลือกเป็นกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด



 

๑๔ 

 นครราชสีมา คนที่ 2 เชิญท่านวิสูตรครับ 
นายวิสูตร เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่านนายก กระผมนายวิสูตร  

เจริญสันธิ์ ส.อบจ.อ.จักราช ขอเสนอนายชวาล พัฒนกําชัย ส.อบจ.อ.ขามสะแกแสง เป็นกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา คนที่ 3 ขอผู้รับรองครับ 

ประธานสภา ผู้รับรองถูกต้องครับ มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมไหมครับ ไม่มีนะครับ สรุปท่านชวาล  พัฒนกําชัย  
ส.อบจ.อ.ขามสะแกแสง ได้รับเลือกเป็นกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
คนที่ 3 

ผมสรุปมติที่ประชุมนะครับ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 3 ท่านดังนี้ครับ 1. ท่าน
โกวิทย์ เลาวัลย์ศิริ 2. ท่านวิสูตร เจริญสันธิ์ 3. ท่านชวาล พัฒนกําชัย 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จ านวน           
3 ท่าน ดังนี้ 1)นายโกวิทย์   เลาวัณย์ศิริ   ส.อบจ.อ.บ้านเหลื่อม  2)นายวิสูตร เจริญสันธิ์    
ส.อบจ.อ.จักราช  3)นายชวาล พัฒนก าชัย  ส.อบจ.อ.ขามสะแกแสง ด้วยมติเห็นชอบ       
40 เสียง  ไม่เห็นชอบ –ไม่มี– งดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 2 ท่าน 
และเลขานุการสภาฯ) 

  4.2 การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 

ประธานสภาฯ  การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา จํานวน 3 ท่าน ขณะนี้องค์ประชุม 44 เสียง ขอเรียนเชิญเสนอครับ เรียนเชิญท่าน
ซ้ายครับ 

นายซ้าย กราบเรียนท่านประธาน ท่านนายกและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมนายซ้าย ผลกระโทก ส.อบจ. 
อ.โชคชัย ขอเสนอนายเลิศชัย ธนประศาสน์ ส.อบจ.อ.สีคิ้ว เขต 2 เป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา คนที่ 1 ครับ ขอผู้รับรองครับ 

ประธานสภา ผู้รับรองถูกต้องครับ มีท่านใดเสนออ่ืนอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ สรุปที่ประชุมเลือกท่านเลิศชัย  
ธนประศาสน์ ส.อบจ.อ.สีคิ้ว เขต 2 เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา คนที่ 1   เชิญท่านเลิศชัยครับ 

นายเลิศชัย กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านนายก คณะผู้บริหาร เพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
กระผมนายเลิศชัย ธนประศาสน์ ส.อบจ.อ.สีคิ้ว เขต 2 ผมขอเสนอนายสถาพร โชติกลาง         
ส.อบจ.อ.โนนสูง เขต 1 เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา คนที่ 2 ขอผู้รับรองด้วยครับ 

ประธานสภา ผู้รับรองถูกต้องครับ มีท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ สรุปที่ประชุมเลือกท่าน
สถาพร  โชติกลาง ส.อบจ.อ.โนนสูง เขต 1  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา คนที่ 2 เชิญท่านสถาพรครับ 

นายสถาพร กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่
เคารพ กระผมนายสถาพร โชติกลาง ส.อบจ.อ.โนนสูง เขต 1 ขอเสนอท่านซ้าย ผลกระโทก      
ส.อบจ.อ.โชคชัย เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา คนที่ 3  ขอผู้รับรองครับ 

ประธานสภา ผู้รับรองถูกต้องครับ มีท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ สรุปที่ประชุมเลือกท่าน
ซ้าย  ผลกระโทก  เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด



 

๑๕ 

 นครราชสีมา คนที่ 3 ผมขอสรุปนะครับ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย 1.ท่านเลิศชัย ธนประศาสน์ 2.ท่านสถาพร โชติกลาง    
3.ท่านซ้าย ผลกระโทก  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา จ านวน 3 ท่าน ดังนี้ 1)นายเลิศชัย ธนประศาสน์ ส.อบจ.อ.สีคิ้ว เขต 2  2)นาย
สถาพร โชติกลาง ส.อบจ.อ.โนนสูง เขต 1 3)นายซ้าย ผลกระโทก ส.อบจ.อ.โชคชัย ด้วยมติ
เห็นชอบ 40 เสียง  ไม่เห็นชอบ –ไม่มี– งดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภา 
2 ท่าน และเลขานุการสภาฯ) 

 
4.3 การคัดเลือกคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด 

ประธานสภาฯ การคัดเลือกคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดจํานวน 5 ท่าน ขณะนี้องค์
ประชุม 44 เสียง ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกได้เสนอครับ เชิญท่านจุฑาสัณห์ครับ 

นางสาวจุฑาสัณห์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกและฝ่ายบริหาร ท่าน ส.อบจ.ผู้ทรงเกียรติ ดิฉัน นางสาว
จุฑาสัณห์ ตั้งตรีวีระกุล ส.อบจ.อ.บัวลาย ดิฉันขอเสนอนายชยุต พงศ์ธนทรัพย์ ส.อบจ.อ.ครบุรี 
เขต 1 เป็นคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด คนที่ 1 ค่ะ ขอผู้รับรองค่ะ 

ประธานสภา ผู้รับรองถูกต้องครับ มีท่านใดเสนอเพ่ิมครับ ไม่มีนะครับ สรุปที่ประชุมเลือกท่านชยุต พงศ์ธนทรัพย์   
ส.อบจ.อ.ครบุรี เขต 1 เป็นกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด คนที่ 1 เชิญท่าน 
ชยุตครับ 

นายชยุต เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกและผู้บริหาร และสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ กระผมนายชยุต 
พงศ์ธนทรัพย์ ส.อบจ.อ.ครบุรี เขต 1 ขอเสนอนายชาคริต ทิศกลาง ส.อบจ.อ.เฉลิมพระเกียรติ 
เป็นคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด คนที่ 2 ขอผู้รับรองครับ 

ประธานสภา ผู้รับรองถูกต้องครับ มีท่านใดจะเสนอชื่อท่านอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ สรุป ที่ประชุมเลือกนาย
ชาคริต ทิศกลาง ส.อบจ.อ.เฉลิมพระเกียรติ เป็นคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ
จังหวัดคนที่ 2  เชิญท่านชาคริตครับ 

นายชาคริต กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านายก ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมชาคริต ทิศกลาง 
ส.อบจ.อ.เฉลิมพระเกียรติ ขอเสนอนายประพจน์ ธรรมประทีป ส.อบจ.อ.เมือง เขต  4 เป็น
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด คนที่ 3 ขอผู้รับรองด้วยครับ 

ประธานสภา ผู้รับรองถูกต้องครับ มีท่านใดจะเสนอชื่อท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ  ไม่มีนะครับ สรุป ที่ประชุมเลือก
ท่านประพจน์ ธรรมประทีป ส.อบจ.อ.เมือง เขต 4 เป็นคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระดับจังหวัด คนที่ 3 เชิญท่านประพจน์ครับ 

นายประพจน์ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมประพจน์ ธรรมประทีป         
ส.อบจ.อ.เมือง เขต 4 ขอเสนอนายอดุลย์ อยู่ยืน ส.อบจ.อ.เมือง เขต 2 เป็นคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด คนที่ 4 ขอผู้รับรองด้วยครับ 

ประธานสภา ผู้รับรองถูกต้องครับ มีท่านใดจะเสนอชื่อท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ สรุปที่ประชุมเลือก
นายอดุลย์ อยู่ยืน ส.อบจ.อ.เมือง เขต 2 เป็นคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ
จังหวัด คนที่ 4 เชิญท่านธัญญารัตน์ครับ 

น.ส.ธัญญารัตน์ กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านนายก ตลอดจนท่านสมาชิกทุกท่าน ข้าพเจ้านางสาวธัญญารัตน์ 
รัตนชินกร ส.อบจ.อ.เมือง เขต 7 ขอเสนอท่านจุฑาสัณห์ ตั้งตรีวีระกุล ส.อบจ.อ.บัวลาย  เป็น



 

๑๖ 

 คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด คนที่ 5  ขอผู้รับรองด้วยค่ะ  
ประธานสภา ผู้รับรองถูกต้องครับ มีท่านใดเสนอเพ่ิมไหมครับ ไม่มีนะครับ สรุปที่ประชุมเลือกท่านจุฑาสัณห์ ตั้ง

ตรีวีระกุล ส.อบจ.อ.บัวลาย เป็นคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด คนที่ 5  
ผมก็ขอสรุปนะครับ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดประกอบด้วย         
1.ท่านชยุต พงศ์ธนทรัพย์ 2.ท่านชาคริต ทิศกลาง 3.ท่านประพจน์ ธรรมประทีป 4.ท่านอดุลย์ 
อยู่ยืน 5. ท่านจุฑาสัณห์ ตั้งตรีวีระกุล  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเลือกคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จ านวน 5 ท่าน
ประกอบด้วย 1)นายชยุต พงศ์ธนทรัพย์ ส.อบจ.อ.ครบุรี เขต 1   2)นายชาคริต ทิศกลาง    
ส.อบจ.อ.เฉลิมพระเกียรติ  3)นายประพจน์ ธรรมประทีป ส.อบจ.อ.เมืองฯ เขต 4  4)นาย
อดุลย์ อยู่ยืน ส.อบจ.อ.เมืองฯ เขต 2   5) นางสาวจุฑาสัณห์ ตั้งตรีวีระกุล ส.อบจ.อ.บัวลาย 
ด้วยมติเห็นชอบ 40 เสียง  ไม่เห็นชอบ –ไม่มี– งดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภาฯ รอง
ประธานสภาฯ 2 ท่าน และเลขานุการสภาฯ) 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องการคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเป็นผู้แทนสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัด
นครราชสีมา (ก.จ.จ.นม.) จ านวน 1 คน 

ประธานสภา ด้วยจังหวัดนครราชสีมามีหนังสือขอให้สภาคัดเลือก ส.อบจ.นม. เ พ่ือเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้พ้นวาระการดํารงตําแหน่ง ทําให้ตําแหน่งดังกล่าวว่างลงจึง
ขอให้สภาได้คัดเลือกสมาชิกจํานวน 1 ท่าน เพ่ือเป็นคณะกรรมการข้าราชการ ขณะนี้องค์ประชุม 
44 เสียง  ขอเชิญสมาชิกได้เสนอครับ เชิญท่านโกวิทย์ครับ 

นายโกวิทย์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมโกวิทย์ เลาวัลย์ศิริ ส.อบจ.อ.บ้านเหลื่อม 
ท่านประธานที่เคารพตําแหน่งคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
หรือ ก.จ.จ.นม. ก็ขออนุญาตนําเรียนว่าตําแหน่งนี้เป็นตําแหน่งที่สําคัญและตําแหน่งนี้น่าจะเป็น
ท่านประมุข ฝ่ายนิติบัญญัติ ก็ขอเสนอท่านรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ เป็นคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ขอผู้รับรองด้วยครับ 

ประธานสภา ครับผู้รับรองถูกต้องครับ มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติมไหมครับ ถ้าไม่มีนะครับสรุปก็คือผู้แทนสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่จะไปทําหน้าที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ก็คือนายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกนายรักชาติ  กิริวัฒนศักดิ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา อ า เภอสูงเนิน เป็นผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ใน
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา (ก.จ.จ.นม.) ด้วย
มติเห็นชอบด้วยมติเห็นชอบ 40 เสียง  ไม่เห็นชอบ –ไม่มี– งดออกเสียง 4 เสียง (ประธาน
สภาฯ รองประธานสภาฯ 2 ท่าน และเลขานุการสภาฯ) 

 

 



 

๑๗ 

  

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องการคัดเลือกผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 จ านวน 2 คน 

ประธานสภา ขอเรียนเชิญฝ่ายบริหารครับ 
นายวีระชาติ เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
รองนายก   และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน หลักการเพ่ือให้ได้ซึ่งผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา เพ่ือเป็นกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาจํานวน 2 ท่าน เหตุผล พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 45 นอกจากการจัดให้มีการประเมินผลตามมาตรา 9(3) แล้ว
ให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร.  กําหนด 
ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0892.4/ว435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 
เรื่อง ข้อแนะนํานแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข้อ 4 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยกําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็น
กระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่ามีผลสัมฤทธิ์
ตรงตามเป้าหมายภารกิจหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดําเนินการได้ โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินดังกล่าว จะเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการดําเนินการ ในการที่จะนําผลที่ได้จากการประเมินมา
ใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยาย หรือยุติการดําเนินการ ซึ่งจะบ่งชี้ว่ากระบวนการ 
วิธีการ แผน หรือโครงการนั้นผลเป็นอย่างไร นําไปสู่ความสําเร็จ บรรลุตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์
หรือไม่เพียงใด ซึ่งคระกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวมาจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เป็นผู้ดําเนินการคัดเลือก จํานวน 2 ท่าน จึงเรียนมาเพ่ือให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาคัดเลือกสมาชิกสภาฯเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯดังกล่าวข้างต้น ขอบคุณครับ 

ประธานสภา ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอรายชื่อผู้ที่จะเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขณะนี้องค์ประชุม 44 เสียง ขอเชิญครับ เรียน
เชิญคณุรัชฎาครับ 

นางสาวรัชฎา เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตลอดจนท่านนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ดิฉัน ส.อบจ.รัชฎา ใจกล้า จากเขต 5 อําเภอเมืองนครราชสีมา ดิฉันขอเสนอ
นายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล ส.อบจ.อ.วังน้ําเขียว เป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 คนที่ 1 ขอผู้รับรองค่ะ 

ประธานสภา ผู้รับรองถูกต้องครับ มีท่านใดเสนอเพ่ิมหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ สรุป ที่ประชุมเลือกนายชุณห์     
ศิริชัยคีรีโกศล ส.อบจ.อ.วังน้ําเขียว เป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 คนที่ 1 เชิญท่านธีรวีร์ครับ 

นายธีรวีร์ เรียนประธานสภาที่เคารพ ท่านนายก ตลอดจนคณะผู้บริหารทุกท่านครับ ผมนายธีรวีร์ มิตรสูงเนิน 



 

๑๘ 

 ส.อบจ.อ.เมือง เขต 6 ท่านรัชฎา ใจกล้า ส.อบจ.อ.เมืองเขต 5 เป็นคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 คนที่ 2          
ขอผู้รับรองด้วยครับ 

ประธานสภา ผู้รับรองถูกต้องครับ มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติมไหมครับ ไม่มีนะครับ สรุป ที่ประชุมเลือกท่านรัชฎา   
ใจกล้า ส.อบจ.อ.เมืองเขต 5 เป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 คนที่ 2 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกนายชุณห์  ศิริชัยคีรีโกศล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา อ าเภอวังน้ าเขียวเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 คนที่ 1 และนางสาวรัชฎา     
ใจกล้า ส.อบจ.อ.เมืองเขต 5 เป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 คนที่ 2  ด้วยมติเห็นชอบ 40 เสียง       
ไม่เห็นชอบ –ไม่มี– งดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 2 ท่าน และ
เลขานุการสภาฯ) 

 
ระเบียบวาระท่ี 7 ญัตติ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงพิกัดโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)(อบจ.นม.07202) บ้านด่านเกวียน-บ้านกอก 
อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  

ประธานสภา ขอเรียนเชิญฝ่ายบริหารครับ 
นายก อบจ.นม. เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ขอขอบคุณท่านประธานสภาที่กรุณาได้บรรจุญัตติเรื่อง
เปลี่ยนแปลงพิกัดโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-
Place Recycling)(อบจ.นม. 07202) บ้านด่านเกวียน-บ้านกอก อําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้พิจารณาให้เห็นความชอบ 
หลักการ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง เหตุผลโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (โดยวิธี 
Pavement In-Place Recycling) (อบจ.นม ๐๗๒๐๒) บ้านด่านเกวียน-บ้านกอก อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา เป็นโครงการ ในยุทธศาสตร์ ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน อุตสาหกรรม
และการโยธา ตั้งงบประมาณไว้ที่สํานักการช่าง งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งไว้ ๔,4๙๙,000.- 
บาท โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ลงนาม ในสัญญาจ้างแลขที่ ๒๖8/๒๕๖๓ ลง
วันที่ 1๘ พฤษภาคม ๒๕6๓ จํานวนเงิน ๓,090,00๐ บาท และได้ก่อหนี้ ผูกพันไว้ก่อนสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ พร้อมทั้งได้กันเงินไว้เบิกในปีถัดใปคือ เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕6๔ ไว้แล้ว แต่เนื่องจากผู้รับจ้างไม่สามารถดําเนินการตามแบบรูปของสัญญาได้ อันเกิดจาก
สาเหตุ ของการทับซ้อนพิกัดที่กําหนดไว้ ในแบบรูปของการก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ ผู้ควบคุมงาน และ ผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนแล้วพร้อมได้มีการประชุมโนการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ จึงมีมติร่วมกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงพิกัดใหม่ให้
ตรงกับสภาพพ้ืนที่ที่แท้จริง ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา 97 วรรคหนึ่ง "สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ 



 

๑๙ 

 เว้นแต่ ในกรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอํานาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ (๒) ในกรณี
ที่มีความจําเป็น ต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทําให้หน่วยงานของรัฐเสีย
ประโยชน์ (๓) เป็นการแก้ไข เพ่ือประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ “วรรค
สาม" การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หากมีความจําเป็นต้องเพ่ิมหรือลดวงเงิน หรือ
เพ่ิมหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทํางานให้ตกลงพร้อมกันไป "  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕41 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๙ 
“การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคํา ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่
ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น” องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)(อบจ.นม 
๐๗๒๐๒) บ้านด่านเกวียน-บ้านกอก อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  เป็นโครงการที่มี
ความสําคัญอย่างยิ่ง เพราะได้ผ่านการประชาคม หากไม่ได้ดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว หรือ
ระยะเวลาล่าช้าออกไปเพียงชั่วระยะหนึ่งแล้วจะส่งผลเสียหายทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของ
ชุมชน ทําให้เส้นทางคมนาคมไม่สะดวก และไม่สนองนโยบายของรัฐ ผลในการลงทุนภาครัฐ เพ่ือ
กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา ประกอบกับอาจเกิดความเสียหายต่อองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ดังนั้นจึงใคร่ขอเสนอญัตติ เรื่อง เปลี่ยนแปลงพิกัดโครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)(อบจ.นม 
๐๗๒๐๒) บ้านด่านเกวียน-บ้านกอก อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือให้สภาอันทรงเกียรติ
แห่งนี้ ได้โปรดพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคํานี้แจงงบประมาณรายจ่ายใน
งบลงทุนที่ทําให้คุณลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างจากพิกัด
เดิม จุดเริ่มต้นค่าพิกัด N 14.855207  E 102.221978 จุดสิ้นสุด ค่าพิกัด N 14.850110 
E 102.210410 แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น จุดเริ่มต้น ค่าพิกัด N14.857179 E 102.217749 
จุดสิ้นสุด ค่าพิกัด N 14.847947 E 102.208064 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภา มีท่านสมาชิกท่านใดประสงค์อภิปรายครับ เรียนเชิญท่านซ้ายครับ 
นายซ้าย กราบเรียนท่านประธานที่เคารพผมนายซ้าย ผลกระโทก ส.อบจ.อ.โชคชัย ท่านประธานครับผม

เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ เกี่ยวกับเรื่องของพิกัดซึ่งถนนเส้นนี้เขตอําเภอโชคชัย ได้รับ
ความลําบากเป็นเวลาหลายปีครับ เท่าที่ผมไปสํารวจแล้วก็ผ่านเส้นทางนี้เป็นประจํา ก็ได้รับความ
เดือดร้อนมาหลายปีนะครับ แต่เหตุที่มีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้จริงๆแล้ว มันไม่น่าเกิดขึ้นนะครับ ที่
เกิดข้ึนเหตุอะไรรู้ไหมครับ เท่าที่ผมทราบมาการก่อสร้างแทนที่จะแล้วเสร็จตั้งแต่ 18 พฤษภาคม 
63 มาจนถึงตอนนี้เกือบปีครับไม่ได้ก่อสร้าง ผู้รับจ้างก็ขึ้นป้ายโฆษณาจะสร้างวันนู้นวันนี้ 
งบประมาณ 3 ล้าน 9 หมื่น ชาวบ้านก็ดีใจนึกว่าจะได้ถนนที่ไหนได้ ไม่ได้ทําเกือบปีนะครับ 
สุดท้ายสืบไปสืบมาปรากฏว่าสาเหตุแห่งการไม่ได้ทําถนนเส้นนี้เพราะมีการออกแบบทับซ้อนกัน 
ทับซ้อนเนื่องจากผู้บริหารไม่ได้ใช้ช่างประจําโซนซึ่งเป็นคนดูแลรับผิดชอบพ้ืนที่ที่เขารับผิดชอบ 
เขาจะรู้ว่าจุดไหนถึงจุดไหนถนนที่ทําแล้วจุดไหนที่ยังไม่ทํา เส้นนี้นะครับที่เกิดปัญหาก็คือผู้บริหาร
น่าจะใช้ช่างโซนอ่ืนเข้าไปรังวัด สุดท้ายไปทับซ้อนเกือบ 500 เมตร จึงไม่ได้สามารถดําเนินการ 



 

๒๐ 

 ตรงนี้ความเสียหายทําให้พ่ีน้องโชคชัยผมลําบากมาเป็นปีครับ ดังนั้นต่อไปไม่สมควรที่จะใช้ช่าง
ส่วนกลางไปวัดหรือตรวจสอบทับแล้วทับอีก ทําให้เกิดปัญหา ถ้าเป็นแบบนี้อีกหลายเส้นทางผม
เชื่อว่าเราจะต้องมาแก้ไขปัญหาตรงนี้ในสภาอีกไม่รู้กี่ร้อยโครงการนะครับ ฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับ 

ประธานสภา เชิญท่านโกวิทย์ครับ 
นายโกวิทย์ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ ผมโกวิทย์ เลาวัลย์ศิริ          

ส.อบจ.อ.บ้านเหลื่อม งงมากครับท่านประธานครับ สายทางเส้นที่ว่านี้ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดครับท่านประธาน มันจะไปซ้อนไปซ้ํากันได้ยังไง สรุปแปลว่าผู้บริหารใช้อภิสิทธิ์ แล้วที่
สําคัญต้องบอกว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักช่างครับท่านอยู่ด้วยกันหรือเปล่า ถ้าท่านอยู่คนละ
ที่ ก็โอเคอาจจะไม่ประสานกัน แต่วันนี้คุณนั่งอยู่ที่เดียวกันมันไม่น่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ สิ่งที่ผม
นําเรียนวันนี้ ก็เพราะว่าพี่น้องเขาเสียโอกาสครับท่านประธาน แค่เปลี่ยนพิกัด ต้องกันเงินถึงหนึ่งปี
และยังไม่รู้ว่าจะได้ดําเนินการอีกเมื่อไหร่ เพราะฉะนั้นก็ฝากท่านประธานถึงฝ่ายบริหารว่าอย่าให้
เป็นอย่างนี้อีก อันนี้คือถนน อบจ. ถ้าถนนอ่ืนผมไม่ว่า อันนี้ถนน อบจ. เรารับผิดชอบล้าน
เปอร์เซ็นต์ เป็นเรื่องของเราแล้วเราบอกว่ามาขัดกันเองนี้มันไม่น่าใช่ เพราะฉะนั้นขอกราบอภัย
ท่านนายกครับ ยุคเก่าครับไม่ใช่ยุคนี้นะครับ ขอกราบอภัยครับยุคใหม่อย่าให้เจออย่างนี้นะครับ 
ขอบคุณครับท่านประธานครับ 

ประธานสภา เชิญฝ่ายบริหารครับ 
นายสมเกียรติ กราบเรียนท่านประธานสภาท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ เรื่องถนนโครงการนี้นะครับของ 
รองนายกฯ บ้านกอก อําเภอโชคชัยนะครับก็ยอมรับนะครับว่าเป็นความผิดชอบของสํานักการช่างที่ผ่านมา

เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งในการก่อสร้างก็เป็นงบในแผนงบประมาณของปี 2563 แล้วก็อยู่ใน
ข้อบัญญัติก็ต้องมีขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็ทราบว่าในขณะนั้นพ่ีน้องในเขตก็มีความเดือดร้อน ก็
ได้ขอความช่วยเหลือมาที่สํานักการช่าง ซึ่งขณะนั้นสํานักการช่างก็ได้มีสองส่วน ส่วนบูรณะ ส่วน
ก่อสร้าง ส่วนบูรณะก็ไปทําการเร่งด่วนโดยทําการซ่อมสร้างในพ้ืนที่ช่วงหนึ่ง  ซึ่งส่วนบูรณะนี้
สามารถออกหน่วยซ่อมทําได้ทันทีนะครับ ถนนนี้มีความยาวทั้งหมด 8500 กว่าเมตรนะครับ 
ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2500 ที่ตั้งไว้โครงการนี้ทําเพียง 1585 เมตร แล้วก็ระบุพิกัดลงไปว่า
ทํา กม.ที่เดือดร้อนก็คือ 1500 เมตรนี้ค่อมกับจุดที่ชาวบ้านมีความเดือดร้อนเป็นประจํา ด้วย
ความรวดเร็วแล้วก็ขาดการประสานงานอันนี้ยอมรับนะครับ แต่เป็นความรวดเร็วของส่วนบูรณะก็
ได้ไปทําการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเพ่ือทําการซ่อมสร้างในจุดที่เสียหายไป 500 เมตร แต่ข้อมูล
ทางระบบของกองช่างเอง ไม่ได้ใส่ไปในระบบของดิจิทัลครับ พิกัดของการก่อสร้างจะใส่พิกัดของ
การก่อสร้างแต่ส่วนบูรณะไม่ใส่พิกัดจึงประจําการซ่อมตามคําร้องเรียนของพ้ืนที่ จึงทําให้เมื่อการ
จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งคณะนั้นคาดว่าเรื่องคงไปถึงสํานักพัสดุได้ มีการประกาศ e bidding ใช้เวลาไปถึง 
60 วันจนได้ผู้รับจ้างเมื่อแจ้งผู้รับจ้างไปโรงงานในเดือนพฤษภาคมของปี 2563 แต่ความ
เดือดร้อนได้ถูกบรรเทาไปแล้วในส่วนหนึ่งโดยสํานักช่างเองของ อบจ.เราก็ได้ไปซ่อมสร้างส่วนนั้น
ไป เมื่อผู้รับจ้างได้ไปโรงงานในช่วงนี้ก็จึงลงงานไม่ได้ ปัญหาถึงมาทราบถึงฝ่ายบริหารนะครับ แล้ว
ก็ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยเรา การที่จะย้ายพิกัดก่อสร้างถึงแม้อยู่ในเส้นทางเดียวกัน ฝ่าย
บริหารก็ไม่มีอํานาจในการแก้ไขได้ เป็นอํานาจของสภาในการขยับพิกัดในการก่อสร้างถึงแม้ถนน
เส้นนี้เราทราบโดยทั่วๆไปยาวตั้ง 8.5 กิโลเมตร จัดซื้อจัดจ้างเพียง 1.5 กิโลเมตร จุดนี้ทําไปแล้ว 
500 เมตร เราน่าจะขยับลงไปเพราะว่าถนนนี้ยังต้องซ่อมอีกตลอดสายเยอะเลยนะครับ แต่
เนื่องจากระเบียบแล้วก็เป็นข้อจํากัด แล้วก็เมื่อสัญญานี้เดินไปในระยะหนึ่งจนกระทั่งหมดวาระ 



 

๒๑ 

 สมัยที่แล้วสภา อบจ.ก็หมดวาระลงทําให้โครงการนี้ตกค้างมาตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 ทาง
ส่วนราชการก็ได้กันเงินไว้ในปี 2564 วันนี้ทางฝ่ายบริหารก็ได้จึงขอนําเสนอเพ่ือแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนจะขอให้พ่ีน้องสภาได้โปรดเห็นใจ ในเรื่องของถนนเสียหายและเห็น
ถึงความสําคัญท่ีจะต้องอนุมัติเพ่ือให้สํานักก่อสร้างไปดําเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ถ้าสภาอนุมัติ
แล้วผมคาดว่าการดําเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จก็จะใช้เวลากรอกตามที่เราจัดซื้อจัดจ้างไว้ไม่ เกิน 
90 วันก็จะแล้วเสร็จครับ แล้วก็ที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้กล่าวว่าคราวหน้าก็อย่าให้มีอย่างนี้
เกิดขึ้นอีกนะครับ ก็ด้วยความตั้งใจของท่านนายกผู้บริหารชุดใหม่ สิ่งใดที่จะบําบัดทุกข์บํารุงสุข
แล้วก็แก้ปัญหาด้วยความรวดเร็วจะดําเนินการทันที และจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ําซ้อนเช่นนี้อีกนะ
ครับ ยินดีที่จะดําเนินการตามนั้นครับ ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านครับ ขอบคุณท่าน
ประธานครับ 

ประธานสภา ครับมีท่านใดเพ่ิมเติมไหมครับ ถ้าไม่มีนะครับ ผมก็จะได้ขอมติที่ประชุมนะครับ ขณะนี้องค์ประชุม
ครบนะครับจํานวน 45 ท่าน สมาชิกท่านใดอนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลงพิกัดโครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)(อบจ.นม ๐๗๒๐๒) 
บ้านด่านเกวียน-บ้านกอก อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ขอให้ยกมือ
ครับ มีท่านใดไม่อนุมัติครับ ขอเชิญเจ้าหน้าที่สรุป สมาชิกองค์ประชุมจํานวน 45 ท่านนะครับเห็น
ควรอนุมัติเห็นชอบ 41 ท่าน งดออกเสียง 4 ท่านนะครับ ไม่มีอนุมัติไม่มี สรุปมติที่ประชุมอนุมัติ
ให้มีการเปลี่ยนแปลงพิกัดโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี 
Pavement In-Place Recycling)(อบจ.นม ๐๗๒๐๒) บ้านด่านเกวียน-บ้านกอก อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมาครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงพิกัดโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)(อบจ.นม.07202) บ้านด่านเกวียน-บ้านกอก 
อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ด้วยมติอนุมัติ 41 เสียง  ไม่อนุมัติ  
–ไม่มี-  งดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 2 ท่าน และเลขานุการสภาฯ) 
 

ระเบียบวาระท่ี 8 ญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประธานสภา  ขอเรียนเชิญฝ่ายบริหารครับ 
นายนรเสฎฐ์ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
งนายกฯ นครราชสีมา และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หลักการ เพ่ือขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา ในการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตาม
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 
เหตุผล ด้วยได้รับคําร้องจากส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ว่ามีความ
ประสงค์ท่ีจะโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือประโยชน์ในการ
บริหารเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ดังนี้ รายการโอนลด 1.กอง
แผนและงบประมาณ จํานวน 2 รายการ เป็นเงิน 98 ,400 บาท มีรายการดังนี้ 1.1 รายการ
ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนดําเนินงาน ฉบับประจําปีและฉบับแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติมของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตั้งไว้ 150,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 78,592 
บาท ขอโอนลดจํานวน 49,200 บาท 1.2 รายการค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ตั้งไว้ 
4,000,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 3,051,260 บาท ขอโอนลดจํานวน 49,200 บาท   



 

๒๒ 

 2. กองสาธารณสุข จํานวน 1 รายการ เป็นเงิน 50,800 บาท รายการโครงการส่งเสริมสนับสนุน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (หลักสูตรค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด) ตั้งไว้ 
750,000 บาท คงเหลือ 750,000 ขอโอนลดจํานวน 50,800 บาท รวมโอนลดทั้งสิ้น จํานวน 
3 รายงาน งบประมาณ 149,200 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) รายการโอน
เพ่ิม 1. กองแผนและงบประมาณ จํานวน 4 รายการ เป็นเงิน 98,400 บาท มีรายการดังนี้ 1.1 
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ) จํานวน        
4 เครื่องๆละ 17,000 บาท เป็นเงิน 68,000 บาท 1.2 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จํานวน 4 ชุดๆละ 3 ,800 บาทเป็นเงิน 
15,200 บาท 1.3 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 4 เครื่องๆละ 2,500 บาท เป็น
เงิน 10 ,000 บาท 1.4 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน             
2 เครื่องๆละ 2,600 บาท เป็นเงิน 5,200 บาท 2. กองสาธารณสุข จํานวน 2 รายการ เป็นเงิน 
50,800 บาท มีรายการดังนี้ 2.1 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว 
จํานวน 2 เครื่องๆละ 19,900 บาท เป็นเงิน 39,800 บาท 2.2 ตู้ลําโพงเคลื่อนที่พร้อมแอมป์
ในตัว จํานวน 2 ตัวๆละ 5,500 บาท เป็นเงิน 11,000 บาท รวมโอนเพ่ิมทั้งสิ้น จํานวน         
6 รายการ งบประมาณ 149,200 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ข้อ 32 
ภายใต้บังคับข้อ 38 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประมาณการ
รายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้ประกาศโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ 
แล้วแจ้งประกาศให้ผู้ว่ารายการจังหวัดเพ่ือทราบ ภายในสิบห้าวัน จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
ขอบคุณครับ  

ประธานสภา ครับท่านรองฯนรเสฎฐ์ครับเพ่ือเป็นการให้เกียรติกับสภาครับ ในการประชุมครั้งต่อไปขอความ
กรุณาท่านได้แต่งเครื่องแบบข้าราชการสีกากีนะครับ ขอบคุณครับ มีท่านใดจะอภิปรายครับเรียนเชิญ
ครับ เชิญท่านเสกสรรครับ 

นายเสกสรร กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกคณะผู้บริหารนะครับ เมื่อสักครู่ที่ท่ านอภิปราย 
นะครับก็จะมีส่วนหนึ่งในการโอนลดนะครับตัวเลขในเอกสารรู้สึกจะผิดไม่ได้ปรับนะครับ ตัวของ
กองสาธารณสุขตรง 750,000 โอนลดไป 50,800 จริงๆต้องเหลือ 699,200 นะครับในตัว
เอกสารนะครับน่าจะผิดนะครับ  

ประธานสภา เชิญท่านรองฯ สมเกียรติครับ 
นายสมเกียรติ  กราบเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ขอบคุณในคําท้วงติงของท่าน 
รองนายกฯ  สมาชิก กองสาธารณสุขจํานวน 1 รายการ 50,800 บาทที่ตั้งไว้ 750,000 บาทที่ถูกต้องต้อง 

เหลือเป็น 699,200 บาท ขอบคุณครับที่ท้วงติงจึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ขอบคุณครับ 
ประธานสภา  มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมครับ ถ้าไม่มีนะครับผมก็จะได้ขอมติที่ประชุมนะครับ ขณะนี้องค์ประชุม 

45 ท่าน ท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2564 ขอยก
มือครับ อนุมัติ 41 เสียง ท่านใดไม่อนุมัติ  ไม่อนุมัติ –ไม่มี-  ท่านใดงดออกเสียง งดออกเสียง 4 เสียง 
(ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 2 ท่าน และเลขานุการสภาฯ) 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564 ตามที่ฝ่าย

บริหารเสนอ ด้วยมติอนุมัติ 41 เสียง  ไม่อนุมัติ –ไม่มี- งดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภาฯ  
รองประธานสภาฯ 2 ท่าน และเลขานุการสภาฯ) 

 

ระเบียบวาระท่ี 9 ญัตติ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 (กรณีกันเงินมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) 

ประธานสภา ขอเรียนเชิญฝ่ายบริหารครับ 
นายสมเกียรติ เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสมีาและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ   
รองนายกฯ ทุกท่านครับ เพ่ือขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในการแก้ไขคําชี้แจง

งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ตามข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง เหตุผล องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้รับรายงานจากสํานักการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ว่ามี
ความประสงค์ขออนุมัติแก้ไขคําขี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใน
การดําเนินโครงการ จํานวน 2 โครงการ ดังนี้  1.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตภายในโรงเรียนประทาย จํานวน 1,630,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 
เหตุผลเนื่องจากรายละเอียดโครงการที่ปรากฏในข้อบัญญัติพิมพ์ปริมาณงานไม่ครบถ้วน ทําให้ไม่
สามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการได้ 2.โครงการขยายถนนและสร้างทางเดินคอนกรีต 
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม จํานวน 494,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เหตุผล
เนื่องจากบริเวณ ที่จะดําเนินการขยายถนนและสร้างทางเดินคอนกรีต มีปัญหาเรื่องต้นไม้ใหญ่ก็ด
ขวาง จึงไม่สามารถดําเนินการได้ เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
กําหนด จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ .
2562 (กันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายละเ อียดโครงการตาม
บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน  
2 โครงการดังนี้ 1.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในโรงเรียนประทาย 
(ช้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้า 461 ข้อ 021) ข้อความ
เดิม เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาดขนาดกว้างเมตร ยาว 
438.50 เมตร ยาว 410 เมตร ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 225 เมตร หรือพ้ืนที่ลาดยางไม่น้อย
กว่า 6.600.50 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา กําหนด) เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 
2540 และที่แก้ไข เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ) 4 พ.ศ. 2552 ระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.
2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 259 
ลําดับที่ 167 ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ข้อความใหม่ เพ่ือจ่าย
เป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 438.50 เมตร 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 401.00 เมตร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 225.00 เมตร หรือ 



 

๒๔ 

 พ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 6,600.50 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร (ตามแบบและรายละเอียดที่
องค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมากําหนด) เป็นไปตามพระราชบัญญัติลงค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ. 2540 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ) 4 พ.ศ 2552 (ส่วนรายละเอียดอ่ืนคงเดิม)
2. โครงการขยายถนนและสร้างทางเดินคอนกรีต โรงเรียนปราสาทวิทยาคม (ข้อบัญญัติ
งบประมาณ รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.2562 หน้า 462 ข้อ 24) ข้อความเดิม เพ่ือจ่าย
เป็นค่าขยายถนนและสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 825 ตร.ม.
(ตามแบบและรายละเอียดของ อบจ.นม.กําหนด) เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 ระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง เป็นไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.2561-
2564) เปลี่ยนแปลงและ เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 พ.ค.2561 ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา 
หน้า 266 ลําดับที่ 183 ตั้งงบประมาณไว้ที่สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งบประมาณ 
จํานวน 494,000 บาท ข้อความใหม่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายถนนและสร้างทางเดินคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 1.5 เมตร ยาว 275 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 412.5 ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพ (ส่วนรายละเอียดอ่ืนคงเดิม งบประมาณ จํานวน 
222,000 บาท ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทําให้
ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น ข้อ 30 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้กันเงินหรือขยายเวลา การ
เบิกจ่ายเงินไว้แล้ว จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจให้กันเงินหรือขยายเวลาการเบิก
จ่ายเงิน ข้อ 32 ภายใต้ข้อบังคับ 38 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คํา ชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจแล้วให้
ประกาศโดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือทราบ 
ภายในสิบห้าวัน สําหรับ องค์การบริหารส่วนตําบลให้แจ้งแก่นายอําเภอ  2. ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา เงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ..2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พศ.2561 ข้อ 
59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความ
จําเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อ สภา
ท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หาก
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดําเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้
ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจําเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทํา
ให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือ เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
และหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการ
ดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพันเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรค สองแล้วหากยังไม่ได้ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่าย
จากเงินดังกล่าว ให้เงินจํานวนนั้นตกเป็นเงินสะสม จึงเสนอสภาเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา ขอเชิญท่านสมาชิกครับมีท่านใดมีข้อเสนอ เชิญท่านโกวิทย์ครับ 



 

๒๕ 

 นายโกวิทย์ ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ ผมโกวิทย์ เลาวัลย์ศิริ ส.อบจ.อ.บ้านเหลื่อม     
ก็เป็นเรื่องเดิมๆครับท่านประธาน แต่รู้สึกไม่สบายตรงที่มันตั้งแต่ปี 2562 แล้วก็ที่สําคัญเป็น
โครงการที่อยู่ในโรงเรียนซะด้วย ซึ่งเป็นโรงเรียนของ อบจ.นะครับท่านประธานไม่ใช่โรงเรียน 
สพฐ. หรือเขตพ้ืนที่ 31 ถ้าอย่างนั้นจะไม่ว่าสักคํานะครับ เพราะฉะนั้นท่านประธานที่เคารพครับ 
ตั้งแต่เดือนเมษา โครงการงบประมาณปี 64 ฝ่ายบริหารต้องกําชับส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าหน่วยงาน
ของสาธารณสุข กองการศึกษา กองช่าง แล้วที่มีโครงการในพ้ืนที่รับผิดชอบของแต่ละสํานัก ต้อง
ลงตรวจความเป็นไปได้นะครับ ว่าสามารถเข้าดําเนินการได้ไหม เพราะตอนนี้ก็ได้รับแจ้งจากฝ่าย
บริหารว่าเรามีงบประมาณพอ เพราะฉะนั้นไม่อยากเห็นบรรยากาศเก่าๆครับท่านประธาน ไม่มี
อะไรหรอกนะครับ ไม่อยากเห็นบรรยากาศที่ปี 62 มากันในปี 64 เสียโอกาสให้ลูกหลานเขาได้ใช้
งบประมาณ อบจ. ครับ ฝากว่าอย่าให้เป็นเหมือนเดิม ให้เป็นแบบใหม่ขอบคุณครับ 

ประธานสภา เชิญท่านราเมศครับ 
นายราเมศ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมราเมศ เรืองธนานุรักษ์ ส.อบจ.       

อ.ประทาย ผมไม่ได้เข้ามาช่วงระยะ 8 ปีเต็มๆครับ ก็เลยทิ้งช่วงไป เมื่อเร็วๆนี้ผมก็เข้าไปใน
โรงเรียนประทายนะครับ ทราบข่าวว่าพวกครูเขาอยากได้ถนน โรงเรียนอ่ืนเขาทําไปเยอะแล้ว พ่ึง
มาทราบตอนหลังว่าการผิดพลาดในรายละเอียดต่างๆนั้นมันก็เป็นไปได้นะครับ การทํางานของแต่
ละบุคคลการทํางานต้องมีการผิดพลาด แต่ปีงบประมาณ 62 จนมาถึงป่านนี้นะครับ ทําอะไรกัน
อยู่ ผมก็ไม่เข้าใจว่าระบบทํางานนี้จากปี 62 ปี 63 ปี 64 อยู่กันอย่างไรผมไม่เข้าใจนะครับ ต้อง
ขอขอบคุณท่านฝ่ายบริหาร ท่านนายกโฉมใหม่นะครับที่ท่านได้เอาเรื่องปัญหารายละเอียดต่างๆ
มาเข้าสภา เพ่ือให้สภาได้เห็นชอบในการแก้ไขครับ ก็ขอฝากไว้ว่าโรงเรียนประทาย เป็นโรงเรียน
สังกัด อบจ. ที่ใหญ่ที่สุดนะครับมีนักเรียนสมัยนั้น 3 พันกว่าตอนนี้เหลือ 2 พันกว่า ก็คิดว่าต้อง
เรียนท่านประธานสภาไปถึงท่านนายกที่นําเรียนปัญหาเข้าสภาในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณท่านนายก
โฉมใหม่ในครั้งนี้ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา ครับเชิญท่านรองนายกครับ 
นายสมเกียรติ เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับ  ต้องขอขอบคุณนะครับในคําชี้แนะของ 
รองนายกฯ ท่านสมาชิก ที่ของโรงเรียนประทายนี้นะครับ เป็นการพิมพ์ข้อความในข้อบัญญัติผิดพลาดเท่า

นั้นเองระยะทางความยาว ปริมาณงานเหมือนเดิมหมดเลยครับ แต่ไปเขียนข้อความผิดทําให้ระบบ
งบประมาณไม่สามารถจัดตั้งเพ่ือเบิกจ่ายได้นะครับก็ยอมรับว่าเรื่องนี้ล่าช้ามาตั้งแต่ปีงบประมาณ 
2562 เป็นอํานาจของสภาก็ได้มีการนํามาเข้าสภาเนื่องจากว่าเป็นของกองการศึกษา ส่งมาให้กอง
ช่าง กองช่างจะต้องทําการแก้ wording แก้ข้อความส่งกลับไปให้กองการศึกษานะครับ เพ่ือนําเข้า
บรรจุในการแก้ไขนะครับ ก็ทําให้ขั้นตอนเยิ่นเย้อมาจนถึงปัจจุบันนะครับ ส่วนโครงการอีกหนึ่ง
โครงการของโรงเรียน ปราสาทวิทยาคมนะครับเนื่องจากข้อบัญญัติไว้มีปริมาณ 494 ,000 บาท 
เนื่องจากตั้งข้อบัญญัติหรือไปสํารวจพ้ืนที่แล้วไม่ละเอียดนี้เป็นความผิดพลาดนะครับ เมื่อจะไปทํา
การก่อสร้างจริงพ้ืนที่มีทําได้เพียงครึ่งเดียวของข้อบัญญัติที่บันทึกไว้ จึงทําให้ไม่สามารถดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างได้ ขณะนี้นะครับเมื่อเราได้รับทราบปัญหาต่างๆโรงเรียนมีอีกหลายๆแห่งนะครับ ใน
สังกัด อบจ.ของเราเองที่มีปัญหาใกล้เคียงลักษณะนี้นะครับ ก็อยากเรียนทางสภาผู้ทรงเกียรติ    
นะครับว่าส่วนที่มีปัญหาเข้ามาผู้บริหารโดยท่านนายก ท่านยลดา หวังศุภกิจโกศล มีความห่างใย
และกระตือรือล้นที่จะแก้ปัญหา แม้ว่าจะเป็นระยะเวลาผ่านมาตั้งแต่ 62 63 เรายังมีโครงการที่
อยู่ในโรงเรียนอีกหลายโครงการที่ยังไม่ได้ดําเนินการนะครับ ก็มีความตั้งใจว่าจะรีบดําเนินการ



 

๒๖ 

 เพ่ือให้ผลงาน แล้วก็ผลที่นักเรียนจะได้รับ แล้วก็พ่ีน้องประชาชนจะได้รับผลประโยชน์ จะรีบ
ดําเนินการทันที นี้เป็นหนึ่งในโครงการที่ต้องขออนุมัติสภาเพ่ือขอให้พิจารณาเห็นชอบนะครับ ถ้า
เผื่อว่าจากนี้ต่อไปเรื่องที่เป็นเรื่องปัจจุบันใหม่ๆ ก็จะให้เรียกว่าผิดพลาดน้อยที่สุดหรือไม่ผิดพลาด
เลยก็จะพยายามอย่างเต็มที่นะครับ จึงเรียนมาเพ่ือให้ท่านสภาโปรดพิจารณาด้วยและขอบคุณ   
ทุกท่านที่ให้ความเห็นนะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา ครับถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปรายนะครับ ผมขอมติที่ประชุมครับ ขณะนี้องค์ประชุม 45 ท่าน  
สมาชิกท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2562 (กรณีกันเงินมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ขอให้ยกมือครับ อนุมัติ     
41 เสียง  ท่านใดไม่อนุมัติ ไม่อนุมัติ –ไม่มี-  ท่านใดงดออกเสียง งดออกเสียง 4 เสียง (ประธาน
สภาฯ รองประธานสภาฯ 2 ท่าน และเลขานุการสภาฯ) 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ                                   
พ.ศ. 2562 (กรณีกันเงินมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ด้วยมติอนุมัติ 41 เสียง         
ไม่อนุมัติ –ไม่มี- งดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 2 ท่าน และเลขานุการสภาฯ) 

 

ระเบียบวาระท่ี 10 ญัตติ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 (กรณีกันเงินมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) 

ประธานสภา ขอเรียนเชิญฝ่ายบริหารครับ 
นายวีระชาติ ประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หลักการ เพ่ือขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วน 
รองนายกฯ  จังหวัดนครราชสีมา ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง คําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 (กันเงินมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) ตามบัญชีโอนเงิน งบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 20/2563 เหตุผล ด้วยได้รับคําร้องจากส่วนราชการในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง ขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (กันเงินมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) เนื่องจาก พบว่า มีข้อความและรายละเอียด
ไม่ตรงกันเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับล่าสุด จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใน บัญชีโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 20/2563 ซึ่งได้รับอนุมัติจาก
สภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในคราวการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 
1/2563 เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  งบประมาณ 17,000 บาท หน้า 
3/816 (บัญชีโอนเงินๆ ปี 2563 ครั้งที่ 20/2563) ข้อความเดิม เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  เพ่ือจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย กว่า 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง เป็นไปตาม
คุณลักษณะพ้ืนฐานที่ปรากฏตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับล่าสุด เป็นไปตาม - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมากที่มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 - ระเบียบ 
หนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ข้ อ ค ว า ม ใ ห ม่  เ ค รื่ อ ง



 

๒๗ 

 คอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  (รายละเอียดอ่ืนๆ 
เป็นไปตามเดิมไม่เปลี่ยนแปลง) 2. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA งบประมาณ 2,500 บาท
หน้า 5/816 (บัญชีโอนเงินฯ ปี 2563 ครั้งที่ 20/2563) ข้อความเดิม เพ่ือจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อ
เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง เป็นไปตามคุณลักษณะพ้ืนฐานที่ปรากฏตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวง ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับล่าสุด - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 - ระเบียบ หนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งงบประมาณ
ไว้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ข้อความใหม่ เพ่ือจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครื่อง  (รายละเอียดอ่ืนๆ เป็นไปตามเดิมไม่เปลี่ยนแปลง)  3. ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  แบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) งบประมาณ 3,800 บาท หน้า 7/816 , 67/816 (บัญชี
โอนเงินฯ ปี 2563 ครั้งที่ 20/2563) ข้อความเดิม ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน 
(OEM) เพ่ือจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง 
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) จํานวน 1 ชุด
เป็นไปตามคุณลักษณะพ้ืนฐานที่ปรากฏตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ฉบับล่าสุด เป็นไปตาม - หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558- 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 
มิถุนายน 2559 - ระเบียบ หนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองการ
เจ้าหน้าที่ เพ่ือจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) จํานวน 1 ชุด
เป็นไปตามคุณลักษณะพ้ืนฐานที่ปรากฏตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับล่าสุดเป็นไปตาม - หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 - 
ระเบียบ หนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัด ข้อความใหม่ ชุด
โปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการ
ใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลขิสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย เพ่ือจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อ
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิ
การใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จํานวน 1 ชุด
เป็นไปตามคุณลักษณะพ้ืนฐานที่ปรากฏตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ฉบับล่าสุด  เป็นไปตาม - หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 
มิถุนายน 2559 - ระเบียบ หนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองการ
เจ้าหน้าที่ เพ่ือจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ



 

๒๘ 

 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย จํานวน 1 ชุด เป็นไปตามคุณลักษณะพ้ืนฐานที่ปรากฏตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ฉบับล่าสุด
เป็นไปตาม - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 
9 มิถุนายน 2558 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 - ระเบียบ หนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งงบประมาณไว้ที่ 
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด ระเบียบวิธีปฏิบัติ 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 30 ข้อ 32 ดังนี้ 
ข้อ 30 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้กันเงิน หรือขยายเวลาการเบิก
จ่ายเงินไว้แล้ว จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจให้กันเงิน หรือขยายเวลาการเบิก
จ่ายเงิน ข้อ 32 ภายใต้บังคับข้อ 38 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจแล้วให้
ประกาศโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือทราบ 
ภายในสิบห้าวัน  สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลให้แจ้งแก่นายอําเภอ 2. ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 
2561 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยัง
มิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงิน ต่อสภา ท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี  กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา
การกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังมิได้ดําเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้
ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจําเป็นต้อง
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทําให้ สักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ เปลี่ ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปี  ต่อ
สภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติ ให้กันเงิน
ไว้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแล้วหาก
ยังไม่ได้ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจํานวนนั้นตกเป็น เงิน
สะสมจึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ขอบคุณครับ    

ประธานสภา มีท่านสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายครับ ไม่มีนะครับ ผมขอมติที่ประชุมนะครับ ขณะนี้องค์
ประชุม 45 ท่าน  สมาชิกฯ ท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจบงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กรณีกันเงินมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอ ขอให้ยก
มือขึ้นครับ อนุมัติ 41 เสียง  ท่านใดไม่อนุมัติ ไม่อนุมัติ –ไม่มี-  ท่านใดงดออกเสียง  งดออกเสียง 
4 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 2 ท่าน และเลขานุการสภาฯ) 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (กรณีกันเงินมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ด้วยมติ อนุมัติ 41 เสียง 
ไม่อนุมัติ –ไม่มี- งดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 2 ท่าน และ
เลขานุการสภาฯ) 

 
 



 

๒๙ 

 ระเบียบวาระท่ี 11 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 
ประธานสภา เชิญท่านประพจน์ครับ 
นายประพจน์ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติผมประพจน์ ธรรมประทีป ส.อบจ.  

อ.เมือง เขต 4 ต้องกราบเรียนไปยังท่านประธานสภาฝากไปยังผู้บริหารครับ ผมเชื่อว่าวันนี้จังหวัด
นครราชสีมาของเรา หนาวก็ไม่หนาวเท่าไหร่ร้อนก็ไม่ร้อนเท่าไหร่แต่ทางนี้จะเข้าฤดูแล้งแล้วพ่ีน้อง
ที่ทั้ง 32 อําเภอโดยเฉพาะพ่ีน้องที่ในเขตรับผิดชอบของ ส.อบจ.ทั้งหมดผมเชื่อว่าใครที่รับความ
เดือดร้อนอย่างสูงไม่ว่าเรื่องของโครงสร้างพ้ืนฐานก็ดี แหล่งน้ําก็ดี ตลอดจนสิ่งต่างๆที่ขึ้นอยู่ใน
อําเภอนั้นๆ วันนี้ครับอยากจะกราบเรียนท่านประธานสภาทางผู้บริหารว่างบประมาณปี 63 ที่เรา
กันเงินเอาไว้นะครับ ผมอยากจะให้นําเรียนว่าให้นําออกมาใช้เถอะครับไม่ว่าจะเป็นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน อะไรก็แล้วแต่ เพราะว่าอะไรครับ โดยเฉพาะเรื่องของถนนหนทางขณะนี้พ้ืนดินก็คลายน้ํา
ออกมา ยุบตัวเต็มที่แล้วไอถนนที่มันทรุดๆเพราะไปหน้าฝนนะครับ พอดินมันแห้งมันรัดตัวเข้าดิน
ข้างล่างระหว่างพ้ืนดินกับคอนกรีตมันก็โบ๋รับน้ําหนักมันก็แตกทรุด แล้วก็ไปโทษว่าผู้ รับเหมาไม่ดี 
เพราะฉะนั้นมันต้องแก้ตั้งแต่คณะผู้บริหารข้างบนเลยครับว่าโครงการต่างๆที่กันเงินไว้หลายร้อย
ล้านได้นําออกมานี่คือประการที่หนึ่ง ประการที่สองครับให้เร่งซื้อไม่ว่าจะเป็นครุภัณฑ์ ที่เราเคย 
กันเงินแม้แต่ครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอ้ี เครื่องคอมพิวเตอร์ ยังต้องมากันเงินไว้สองปีผมไม่เข้าใจว่าทําไม
ไม่จัดซื้อจัดจ้างซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องที่ลําบากอะไรเลย เพราะฉะนั้นต้องฝากท่านประธานสภาไปยัง
ฝ่ายผู้บริหารครับ โดยเฉพาะท่านรอง 1 นะครับที่ดูแลกองช่าง ไม่ว่าจะเป็นถนนของโชคชัย เข้าใจ
ครับว่าเกิดอะไรขึ้นมาขนาดมีผู้รับเหมาแล้วยังต้องมาระงับการก่อสร้างไว้เพราะเหตุที่มันไม่น่าเกิด
เพราะว่าเราสํารวจออกไปแล้วพอมีโครงการเร่งด่วนที่ไม่ต้องประมูลจัดซื้อจัดจ้างก็ไปสํารวจทับ
เอาเส้นนั้นซะก่อน เพราะว่าในการที่จะประมูลงานมันต้องใช้เวลานานครับ แล้วก็ต้องมาแก้มันก็
เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น ผมเชื่อว่าท่านรอง 1 เข้าใจดีก็ฝากท่านประธานสภาไปยังฝ่ายบริหาร
โดยเฉพาะเรื่องการกันเงิน ไม่อยากเห็นปีต่อๆไปกันเงินไว้มากมายโดยเฉพาะเรื่องของครุภัณฑ์และ
เรื่องของถนนคอนกรีตก็ดี อยากจะให้เร่งออกมาเพราะว่ามันถึงหน้าแล้งแล้วพ่ีน้องเราก็เดือดร้อน
ในหน้าฝนเราทําหน้าแล้งจะได้ประสิทธิภาพที่สูงสุดในการก่อสร้างต้องกราบขอบพระคุณเป็น 
อย่างสูงครับขอบคุณครับ 

ประธานสภา ครับเชิญท่านสมพรครับ 
นายสมพร กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกพร้อมคณะฝ่ายบริหาร คณะที่ปรึกษา ตลอดจน

เพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผมสมพร จินตนามณีรัตน์ ก่อนอื่นท่านประธานที่เคารพ
ครับต้องขอแสดงความยินดีกับเพ่ือนสมาชิกใหม่ที่ได้กล่าวปฏิญาณตนไปแล้วนะครับ ได้รับการ
รับรองจากกกต.เรียบร้อยแล้วนะครับ วันนี้ท่านปฏิญาณตนแล้วก็คงจะได้ปฏิบัติหน้าที่สมบูรณ์
แบบนะครับ ด้วยความเคารพครับ ท่านประธานก็ฝากรักและห่วงใยจากใจกกต.เช่นกัน วันนี้หลาย
ท่านเหลือเกิน ท่าน ส.อบจ.ทั้ง 48 ท่านได้รับเชิญนะครับไปเปิดงาน ไปร่วมงานหรือไปเปิดงาน
อะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งท่านนายกของผมนี้ด้วยครับท่านประธานที่เคารพครับ ตรงนี้หละครับที่
มันมีปัญหาวันนี้ปรากฎเรื่องถึงหลายสิ่งหลายอย่างทั้ง กกต. ที่กําลั งจะร้องเรียนว่าท่าน สจ. ซึ่ง
วันนี้มีการเลือกตั้งเทศบาล ทั้งเทศบาลทั้งตําบลต่างๆแม้กระทั่งเทศบาลนคร การไปปรากฎตัวนั้น
เป็นห่วงเป็นใยครับวันนี้ถามว่าท่านไปหาเสียงช่วยได้ไหม ไม่ได้นะครับ เพราะฉะนั้นด้วยรักและ
ห่วงใยในฐานะที่มีประสบการณ์ วันนี้ท่านไปปรากฏตัว ฝ่ายนึงบอกว่าไปถ่ายรูป ไปโผล่ในโลก
โซเชี่ยล นี่เชิญท่าน สจ. มาได้มาช่วยหาได้ เชิญท่านนายกมาได้ต้องระมัดระวังด้วยความรักและ



 

๓๐ 

 ห่วงใยจริงๆ ถ้าเป็นไปได้ก็งดลงพ้ืนที่ซักเดือนกว่าหรือไปปรากฏตัวที่มันสุ่มเสี่ยง ผมเองมี
ประสบการณ์ครับท่านประธานที่เคารพ กระทั่งไปถ่ายรูปนี้หละครับ วันนี้ไปปรากฏอยู่ในโลก
โซเชี่ยลว่าไปช่วยผู้สมัครคนนั้นคนนี้ นายกคนนั้นคนนี้หาเสียง อันตรายมากที่สุดครับ ถ้าโดนร้อง 
ก็ถือว่าต้องไปแก้ข้อกล่าวหาเอง ท่านต้องโดนด้วย แล้วผู้ร้องก็ต้องโดนด้วยนะครับ ตรงนี้เป็นห่วง
นะครับเพ่ือน สจ. หลายท่านก็บอกญาติพ่ีน้องก็ลง ผมเองก็มีเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังตัวอย่าง
ที่สุดถ้าโดนร้องก็เป็นเรื่องถ้าไม่โดนร้องก็ไม่เป็นไร ได้ปรึกษาทางหน่วยงานกกต. แล้วก็บอกว่าอย่า
ไปเสี่ยง ในฐานะเป็นสมาชิกสภาหรือว่าเป็นฝ่ายบริหารก็ตามนะครับ ตรงนี้ผมเองเคย มี
ประสบการณ์สู้กันถึง 3 ศาล ศาลชั้นต้นตัดสินจําคุก 2 ปีปรับ 4 หมื่นนะครับ แล้วก็โทษไม่รอลง
อาญาด้วยครับ แล้วก็ตัดสิทธิ์เลือกตั้ง 5 ปี สู้ถึงศาลอุทรณ์ ศาลอุทรณ์ยืนตามศาลชั้นต้น สู้จนถึง
ศาลฎีกา ใส่กุญแจมือไปนั่งฟังศาลฎีกาเลยนะครับ ศาลฎีกายก นี้หละครับเป็นบทเรียนที่อยากจะ
กราบเรียนให้ท่านประธานผ่านไปยังสภาแห่งนี้ได้ทราบว่าโปรดระมัดระวังในเรื่องของการที่จะไป
ดําเนินการอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสุ่มเสี่ยง แม้กระท่ังผมเองที่โดนเล่นงานนี้เอารถเกรดนี้หละครับไปดู
ถนนหนทางที่มันชํารุดแล้วก็โดนร้องผมสู้ถึง 3 ศาลนะครับท่านประธานที่เคารพ ก็อยากจะกราบ
เรียนท่านประธานผ่านไปยังเพ่ือนสมาชิกและฝ่ายบริหารด้วยความรักและห่วงใยจากใจกกต. นะ
ครับอีกเรื่องนะครับ เรื่องที่สองมีเสียงออกมาในหลายที่หลายท่านหลายคนเหลือเกิน นั่นก็คือห่วง
รักและห่วงใยจากใจองค์กร อบจ. ท่านประธานที่เคารพครับอย่าลืมว่าท่านประธานก็อยู่ อบจ.
นครราชสีมามานานถือว่าเป็น อบจ.ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีสมาชิก 48 ท่านนะครับแล้วก็อยู่
มาอย่างยาวนานแน่นอนครับว่าสิ่งที่ผมจะนําเรียนท่านประธานผ่านไปยังฝ่ายบริหารนั่นก็คือข่าว
ว่าวันนี้ผมก็ไม่ทราบว่าไปได้ข่าวมาจากไหนเหมือนกันแม้กระทั่งผมเองผมก็ไม่บอกหรอกครับว่ามา
จากไหนคือ ยุบศูนย์ประสานงานแต่ละอําเภอ อบจ.นี้มีเสนห์อย่างนึง เวลาเราไปประชุมทั้ง
ประเทศ 70 กว่า อบจ. เขาถามว่าโคราชเป็นยังไงโคราชมีฝ่ายค้านไหม ไม่มี มีแต่ฝ่ายเสนอแนะ 
ร่วมกับฝ่ายบริหาร วันนี้อบจ.นครราชสีมา มีศูนย์ประสานงานทั้งหมด 32 อําเภอครบนะครับ นี่
ถ้าเปิดอําเภอภูกระโดนก็จะมี 33 อําเภอ อยากจะกราบเรียนอย่างนี้ครับว่าศูนย์ประสานงาน 
อบจ.เป็นที่ขึ้นหน้าขึ้นตาและเป็นแบบอย่างของ อบจ.ของประเทศไทยเท่าที่ไปสัมผัสกับท่านผู้นํา
ท่านนายก อบจ.ทั่วประเทศในงานสมาคมได้หารือกับท่านนะครับเพ่ือนสมาชิกได้มีการถามข่าวกัน 
เขาก็บอก อบจ.โคราชนี้ดีจริงๆเพราะสามารถมีศูนย์ประสานงาน ถามว่าอํานาจหน้าที่ของศูนย์
ประสานงานวันนี้เขามีภารกิจบทบาทเยอะเพียงแต่ว่าวันนี้เราจะมอบหมายงานให้เขาทําอะไรแค่
นั้นเองนะครับประสิทธิภาพของคนมันเท่าเทียมกันหมด แต่ประสิทธิผลของงานมันไม่เท่าเทียมกัน
หรอกครับ ศูนย์ประสานงานเจ้าหน้าที่บางคนบางที่บางอําเภออาจจะไม่ถูกกันหรือว่าอะไรกันก็
แล้วแต่ แต่เหนือสิ่งอ่ืนใดท่านประธานที่เคารพอยากจะกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังฝ่าย
บริหารด้วยความเคาระจริงๆผมก็ไม่ทราบว่าข่าวลือหรือข่าวลวงที่จะยุบ แต่เมื่อกี้ก็ถามเพ่ือน
สมาชิกทั้งหมดว่าถ้าเขาจะยุบศูนย์ประสานงานท่านเห็นด้วยไหม 99% ไม่เห็นด้วยบอกตรงๆ
เหลือไว้ 1 เผื่อเหลือเผื่อขาด ถามว่าวันนี้ศูนย์ประสานงานมีอะไรบ้างครับวันนี้ทรัพย์สินศูนย์
ประสานงานของแต่ละอําเภอนี้ มีทั้งที่ดิน อาคารหอประชุม สํานักงานที่จะช่วยประสานงานใน
ระดับอําเภอประสานกับ สจ.แม้กระทั่งญัตติเพ่ิมเติม ทางกองกิจการสภาส่งให้ไม่ทัน ถามว่าแล้ว
จะส่งยังไงให้ถึงมือ สจ.ได้เร็วที่สุดหลายครั้งที่มีการประชุมผ่านร่างงบประมาณผมเคยอภิปรายใน
สภาแห่งนี้จะผ่านร่างงบประมาณ 3 พันกว่าล้านนะครับ บางทีร่างงบประมาณยังไม่เสร็จเลย มา
วางกองอยู่บนโต๊ะแล้วจะให้ยกมือผ่านเราก็เคยเจอมาแล้วผู้ที่ประสานงานที่ดีที่สุดนั่นก็คือศูนย์



 

๓๑ 

 ประสานงานเขาไปถึงบ้านครับ เขาเอาเอกสารไปให้ถึงบ้านนะครับ นี่ไม่นับเรื่องการส่งเอกสารนะ
ครับรวมทั้งวันนี้เขาจะต้องดูแลในเรื่องของบ้านพัก ยกตัวอย่างแล้วก็ที่ดินทรัพย์สินของอบจ. แต่
ละอําเภอประสานงานกับท่านนายอําเภอกับหัวหน้าส่วนของอําเภอและยังมีกิจกรรมเยอะแยะทั้ง
กิจกรรมนี้ถ้าเผื่อว่าเป็นไปได้วันที่ท่านนายกได้แถลงนโยบายผมก็บอกว่าโครงการดีๆเช่น อบจ.
สัญจร อบจ.ทั้ง 32 อําเภอท่านนายกพร้อมคณะสจ. ออกไปพบปะประชาชนให้ครบ 32 อําเภอ
ใน 1 ปีโครงการเหล่านี้ครับมีประโยชน์มากที่สุดและถามว่าวันนี้เขากระจายอํานาจ เขาไม่ได้
กระจุกอํานาจนะครับ วันนี้เราเป็นแบบอย่างที่ดีแล้ว ผมก็ไม่ทราบว่าข่าวยุบศูนย์ประสานงานมา
ได้ยังไงจริงๆแล้วก็คงจะต้องพูดกันยาวอีกซักนิดหนึ่ง ก็ต้องพูดว่าให้เห็นความสําคัญเถอะครับ
อย่างน้อยๆอย่าไปยุบเขา แต่อย่างน้อยๆมอบหมายงานให้เขามีประสิทธิภาพ แล้วก็ให้มี
ประสิทธิผลก็ต้องกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังฝ่ายบริหารด้วยความเคารพว่ายังไงๆก็เป็น
กําลังใจให้กับข้าราชการหัวหน้าศูนย์ประสานงานที่เขาทําดี เขาทําได้แล้วก็ทํามาแล้วและพร้อมที่
จะเป็น อบจ.โฉมใหม่กับท่านนายกด้วย ถือว่าเป็นมือ แขน ขา ของฝ่ายบริหารในการที่จะไป
ประชาสัมพันธ์ของ อบจ.โคราชเรา ส่วนดีๆคงต้องรักษาไว้ก็ต้องกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยัง
ฝ่ายบริหารอีกครั้งหนึ่งขอกราบขอบพระคุณครับ 

ประธานสภา เชิญท่านพงษ์พันธุ์ครับ 
นายพงษ์พันธุ์ กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ ท่านผู้บริหารท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับกระผมพงษ์พันธุ์    

พันธุ์ศรีนคร ส.อบจ.อ.พิมาย เขต 2 ครับช่วงนี้หลายๆที่เป็นฤดูเก็บเกี่ยวทางการเกษตรถนนสาย
หลักของ อบจ.นครราชสีมา มีช่วงหนึ่งครับที่เป็นหลุมติดต่อกันเยอะมากผมเกรงว่ารถบรรทุกที่
บรรทุกพืชผลทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นมันสําปะหลังหรืออ้อยเพราะว่าตําบลนี้ เป็นตําบลหนอง
ระเวียง ซึ่งมีโรงงานน้ําตาลตั้งอยู่ แล้วก็มีเกษตรกรที่ปลูกอ้อยเยอะครับ แล้วอ้อยจากทางไกลก็มา
ขายเยอะที่โรงงานน้ําตาลพิมายแล้วซึ่งถนนของเรานี้เป็นทางผ่าน แล้วอ้อยทางไกลก็มามากมายตรง
นี้ก็อยากจะฝากท่านประธานถึงท่านผู้บริหารช่วยดูแลและซ่อมแซมให้ด้วยขอบคุณครับ  

ประธานสภา เชิญท่านสมชายครับ 
นายสมชาย เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมนายสมชาย แพทย์

เมิองจันทร์ ส.อบจ.อ.เสิงสาง ผมขอชี้แจงสถานการณ์โควิดนะครับพอดีมีเพ่ือนสมาชิกหลายท่าน
ถามว่ามาจากเสิงสางเป็นยังไงบ้างครับ คืออย่างนี้ครับตอนนี้สถานการณ์ก็คือมีผู้ติดเชื้อ 3 ราย
ครับ เป็นการติดเชื้อจากงานศพของภรรยาของอดีตผู้ใหญ่บ้านแล้ว มาจากต่างถิ่นเป็นเด็กอายุ    
7 ขวบแล้วก็พ่ีสาว แล้วก็พ่อของเด็กนะครับในสถานการณ์ตอนนี้ทางราชการคุมเข้มแต่ว่าพ่อแม่พ่ี
น้องก็ลําบากมากนะครับซึ่งทางท่านผู้ว่า ท่านนายกก็ไปเยี่ยมให้กําลังใจเมื่อวันที่ 17 ที่ผ่านมา ซึ่ง
สถานการณ์ตรงนี้มันยิ่งทับถมปัญหาเศรษฐกิจ มันจะลามไปถึงปัญหาอ่ืนๆเพราะว่าพ้ืนที่เขตหนอง
แดงเป็นหมู่บ้านที่ผลิตการเกษตรเยอะมากที่ผ่านมาทุกปีราคาพืชผลก็พอที่จะไปได้นะครับ แต่ปีนี้
มีปัญหาในเรื่องของราคาตกต่ํานะครับซึ่งปีนี้นะครับมีข้าวโพดหวานที่เกษตรกรปลูกแล้วนี้ ไม่มีใคร
ไปซื้อเลย เต็มไปหมด มะเขือผักต่างๆ ขายไม่ได้เลยแม้แต่ตลาดดอนแขวนก็มีปัญหา อันนี้ผมนํา
ปัญหาที่เดือดร้อนสะท้อนให้กับท่านประธานได้รับทราบนะครับถ้าเกิดว่ามีช่องทางไหนที่มันจะ
เป็นประโยชน์กับพ่ีน้องเกษตรกรก็อยากให้หาช่องทางช่วยเหลือนะครับ แล้วก็เรื่องที่ 2 ครับ ผม
ได้ส่งหนังสือถึงท่านประธานเรื่องของไฟฟ้าส่องสว่างที่ผมได้เคยอภิปรายไว้แล้วว่ามันมีปัญหาจริงๆ
คือมีผู้เสียชีวิตแล้วคือ 3 ศพนะครับ เพราะว่ามันเป็นมุมทางร่วมทางแยกนะครับที่รถมาเร็วสาย
อําเภอเสิงสาง ไปท่ีอําเภอหนองก่ีนะครับ เกษตรกรก็จะใช้เส้นทางนี้ในการขนพืชผลไปขายที่ตลาด



 

๓๒ 

 ก็พอดีผมสืบทราบมาครับว่า อบจ.ก็จัดทํางบเฉพาะเจาะจงสําหรับไฟฟ้าอยู่ แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ามัน
เดือดร้อนอย่างนี้ ถ้าเป็นไปได้อยากจะเร่งผลักไปที่เสิงสาง แล้วก็อยากจะให้ระบบงานนี้นะครับเอา
แบบบริษัทที่มีคุณภาพนะครับตามนโยบายของท่านนายกโคราชโฉมใหม่นะครับเพราะว่าบางครั้ง
นี้ มีการร้องเรียนว่าไฟ อบจ.สว่างน้อย เลเซอร์ไม่ค่อยทํางาน แล้วก็อีกเรื่องครับผมเอง เมื่อก่อน
เราก็เป็นเกษตรกรประสานงานกับกองทุนอนุรักษ์พลังงานปีนี้ผมเคยอภิปรายแล้วครับว่าปีนี้ อบจ.
ของเราได้เชื่อมต่อแอดมินแล้วฝากผ่านไปยังเพ่ือนสมาชิก อบจ.นะครับถ้าเกิดเกษตรกรในพ้ืนที่
ต้องการระบบโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรนะครับเชื่อมต่อกับผมได้ผมก็จะประสานแล้วก็หาทางที่จะ
ส่งต่อซึ่งกองทุนนี้จะปิดรับวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคมนะครับแล้วก็ปีนี้ ทางกองทุนมีโครงการพิเศษ
โครงการที่จะให้ท้องถิ่นขอไฟฟ้าส่องสว่างได้ด้วยทางเราที่เคยเชื่อมงานกันนี้จะทําให้ซักอําเภอละ
ร้อยจุดนะครับก็คิดว่าเขาโอเค ผมเองก็ได้ขอขอบคุณท่านประธาน ขอบคุณครับ 

ประธานสภา ครับในกรณีที่เป็นของหน่วยงาน ที่ท่านตั้งข้อสอบถามมา ที่เป็นหน่วยงานไม่เกี่ยวข้องกับเราก็
เดี๋ยวทางสภาจะได้ทําเรื่องไปส่วนราชการนั้นๆเพ่ือที่จะให้เขาได้มาตอบและรับทราบปัญหาต่อไป
นะครับ เชิญท่านสุรศักดิ์ครับ 

นายสุรศักดิ์ กราบเรียนท่านประธาน ท่านผู้บริหารและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมสุรศักดิ์ ตันติสวัสดิ์ ส.อบจ.     
อ.โนนไทย เมื่อสักครู่ยกมือหลายครั้งแล้วครับ ท่านประธานก็อาจจะข้ามไปแต่ผมก็มีเรื่องเร่งด่วน
จริงๆนะครับเพราะว่าโรงเรียนที่กระผมเคยเรียนอยู่โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สังกัด อบจ. มันมี
เสาหรืออาคารมันแตกออกมาจนถึงโครงเหล็กมันระเบิดครับเสา เพราะว่ามันเป็นทั้ง 3 อาคารมัน
มีปัญหาจากอาคารเกิดการน้ําท่วม น้ําท่วมเสร็จแล้วก็เป็นหน้าแล้งหลายๆปีผ่านมา อาคาร 1 -3 
อาคาร 1 สร้างมาเป็น 50 ปีแล้วครับน่าจะสร้างใหม่ได้แล้วเพราะเห็นว่ามันจะถล่มรึอะไรกลัวจะ
เป็นอบจ.โฉมใหม่นะครับ ผมก็อยากจะฝากเรียนท่านนายกช่วยดูแลตรงนี้ก่อน ผมไม่อยากให้เกิด
เหตุเป็นข่าวดังทั่วประเทศ ผมมีแผนงานในการที่จะนําเสนอเป็นเล่มฝากให้ท่านผู้บริหาร แล้วก็
ความต้องการ เห็นว่าความต้องการอยากได้โรงเรียนเหมือนสีคิ้ว อาคารเรียนถึงจะพอ อันนี้ฝาก
ท่านประธานฝากให้ท่านผู้บริหารกราบขอบพระคุณครับที่ท่านมองเห็นครับ 

ประธานสภา เป็นเรื่องที่เก่ียวกับฝ่ายบริหารใช่ไหมครับ โอเคครับเชิญท่านรัชฎาครับ 
นางสาวรัชฎา กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพตลอดจนท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกๆท่าน ดิฉัน ส.อบจ.อ.เมือง เขต 5 นางสาวรัชฎา ใจกล้า ค่ะดิฉันได้ลง
พ้ืนที่ในเขตของตัวเองท่ีรับผิดชอบซึ่งเรื่องที่ดิฉันจะพูดในวันนี้ก็สืบเนื่องมาจากการประชุมสภาเมื่อ
คราวที่แล้วก็ได้มีการสอบถามประธานสภาผ่านไปยังท่านผู้บริหารวันนี้ก็เช่นเดียวกัน พ่อแม่พ่ีน้อง
ในเขตทราบว่าเรามีประชุมสภาซึ่งการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ตั้งแตว่ันที่ 20 ธันวาคม และตอนนี้สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกๆท่านก็ได้รับค่าตอบแทนกันแล้ว แต่ใน
ส่วนของผู้ที่เป็นคู่กรณี เป็นผู้สัญญาของ อบจ.นั่นก็คือผู้ที่เช่าโต๊ะ เก้าอ้ี ทําความสะอาดต่างๆนะ
คะในการจัดกิจกรรมเลือกตั้ง อบจ.ยังไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนซึ่งหลายท่านลงพ้ืนที่เขาสอบถามว่า
เมื่อไหร่จะได้สักที ก็อยากจะฝากซึ่งเป็นเรื่องเดือดร้อนของผู้ที่รับเหมานะค่ะ บางคนเงินที่จะได้ก็
ไม่ใช่จะเยอะแยะแต่ว่าระยะเวลามันเนิ่นนานแล้วก็อยากจะฝากท่านประธานไปถึงท่านผู้บริหาร  
ผู้ที่รับผิดชอบอาจจะต้องมีการพูดคุยกับเขาบ้าง มีการพูดคุยประสานงานกลับไปที่ผู้สัญญาบ้างว่า
ขาดอะไรบ้าง ต้องเซ็นอะไรเพ่ิมเติมไหม ต้องหาอะไรมาเพ่ิมเติมในการเบิกจ่ายไหม อยากจะฝาก
ตรงนี้เพราะว่าเป็นเรื่องเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนจริงๆ ก็อยากจะฝากสําหรับเรื่องที่จะขอพูด
ในครั้งนี้ ก็ต้องขอบคุณหวังว่าการพูดในครั้งนี้คงจะสะท้อนไปถึ งท่านผู้บริหารแล้วก็เร่งที่จะ



 

๓๓ 

 เบิกจ่ายให้กับพ่อแม่พ่ีน้องที่เป็นคู่สัญญาด้วย ขอบคุณค่ะ 
ประธานสภา เชิญท่านเสกสรรครับ 
นายเสกสรร กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ จริงๆขอ

ย้อนกลับไปของท่านสมพร ขอประทานโทษที่เอ่ยนามในเรื่องของศูนย์ประสานงาน จริงๆคราวที่
แล้วผมก็บอกว่ามันเป็นหน้าเป็นตานะครับ เจ้าหน้าที่ต้องสนองนโยบายของผู้บริหาร อย่างน้อย
ที่สุดถ้ามีเจ้าหน้าที่คนไหนไม่สนอง ฝากท่านประธานถึงนายก จดหมายเวียนสักนิดนึง ให้แจ้งว่า
ช่วยแจ้งว่าช่วยสนองนโยบายของคณะผู้บริหารและสจ.ในพ้ืนที่เพราะผมว่าทุกคนทําโครงการหรือ
ดูแลความทุกข์ของพ่ีน้อง ต้องผ่านศูนย์ประสานงาน การประสานแผน การรวมรวบแผนแต่ละ
ตําบลนะครับ ถ้าจะให้สจ.ไปวิ่งประสานงานเองบางพ้ืนที่ มีตั้งแต่ 9 ตําบลผมยกตัวอย่างนะครับ 
ถ้าเรามีเจ้าหน้าที่ 3 คนที่ช่วยดูแล รับเรื่อง ร้องทุกข์ต่างๆ ของพ่ีน้องในพ้ืนที่ เปรียบเสมือนเป็น
ตัวแทนของนายกคณะผู้บริหารอยู่แล้วนะครับ อย่างน้อยท่ีสุดที่ท่านเห็นในปัจจุบันนะครับ จุดไหน
ต้องมีจุดที่รับเรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์ มันจะสะท้อนปัญหาจริงๆถึงท่านนายกนะครับ อีกส่วนหนึ่ง
การเป็นตัวแทน สจ. ที่ผมพูดเมื่อคราวที่แล้ว อันนี้ฝากท่านประธานถึงท่านผู้บริหารเหมือนกันนะ
ครับ อยากให้ สจ. ไปนั่งในพ้ืนที่ตรงนั้น ศูนย์ประสานงานเพ่ือรับเรื่องของพ่ีน้องในการปรึกษา ผม
ถามว่าชาวบ้านผู้นํา เขาอยากมาปรึกษาอยู่แล้วนะครับ ก็จะสะท้อนปัญหาถึงนายกเหมือนกับเป็น
ตัวแทนของท่านนายกนะครับในการรับเรื่องต่างๆนาๆในพ้ืนที่ แล้วก็ส่งโดยตรงถึงท่านนายก ผม
ว่าจะแก้ปัญหาในพ้ืนที่ได้อย่างดีครับ แล้วส่วนอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ ผมถามว่าถ้าส่วนใหญ่ในเรื่อง
เทคโนโลยีตอนนี้ อันนี้ก็เป็นข้อเสนอแนะนะครับที่ฝาก ผมถามว่าหลายๆท่านที่พูดมาว่าที่ผ่านมา
โครงการ อบจ.ลงไปไม่รู้กี่โครงการป้ายมันเล็กนิดเดียว แล้วว่า อบจ.ไม่มีผลงานบ้างแหละ สจ.ใน
พ้ืนที่ไม่มีผลงานครับ แล้วเราลองเอาหลักง่ายๆไหมครับถ้าป้าย สจ.มันเล็กนิดเดียวที่ไปติด
โครงการ คราวนี้เอาใหม่ผมถามว่าเรามีป้ายหนึ่งงบประมาณโครงการนี้ก่อสร้างสนับสนุนโดย 
อบจ.นครราชสีมา ผู้ประสาน สจ.พีระดา อนุมัติโครงการ ดร.หน่อย คือนายกมันเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ไปในตัวนะครับ ทีนี้คนวิ่งผ่านไปผ่านมาก็จะเห็น ถ้าพูดง่ายๆท่านนายกเป็น
ผู้ประกอบการก็เหมือนกับหลักการตลาดที่จะสื่อถึงพ่ีน้องประชาชนว่า อบจ.เรามีโครงการ
อะไรบ้างและอีกเรื่องที่ท่านโกวิทย์เคยพูด ขอประทานโทษที่เอ่ยนาม เรื่อง สตง.นะครับ สตง.มี
หน้าที่อยู่ 3 อย่างจริงๆ หลายๆท่านที่รู้ 1 จับผิด 2 ท้วงติง 3 ตรวจสอบครับ จับผิดคืออะไรก็ดูว่า
สิ่งที่เราไปทําสมน้ําสมเนื้อไหม ท้วงติงคืออะไร พอเห็นว่าเหตุมันน่าจะเกิดก็ท้วงติง ตรวจสอบ ก็
คือเราทําจริง ผมถามว่ากลัวอะไร ตรวจสอบก็คือเวลาเขาเข้ามาเจ้าหน้าที่ก็เอาเอกสารไปให้ดูใช่
ไหมครับ ตรงนี้ไม่น่าเป็นห่วงถ้าทําจริง ถึงพ่ีน้องจริงนะครับ ผมก็ฝากนําเรียนท่านประธานถึงท่าน
นายกนะครับ ก็ผมว่าไม่ต้องกลัวอะไรแล้วครับเรื่อง สตง.ครับ จริงๆผมเป็นรองประธานศูนย์
ยุติธรรมจังหวัด เป็นรอง ปปท.จังหวัด คลุกคลีกับเรื่องพวกนี้นะครับทําจริง ตรวจสอบได้ ไม่มี
ปัญหาแน่นอนครับตอบได้ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา ครับเชิญท่านนพวิทย์ครับ 
นายนพวิทย์ กราบเรียนท่านประธานสภานะครับ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตลอดจน

ทั้งสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายนพวิทย์ ควรขุนทด ผมอยากจะฝากท่านประธานสภา
ไปถึงคณะผู้บริหารครับ เนื่องจากปัจจุบันสภาวะการแพร่ระบาดโควิด 19 ทําให้เกิดสภาวะเงินฝืด 

เศรษฐกิจชะลอตัวในการขยายเศรษฐกิจลดลง การเงินการลงทุนหยุดชะงัก เป็นสภาพแวดล้อม 



 

๓๔ 

  
ทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมาของเราครับ ก่อให้เกิดภาวะว่างงานประชาชนในพ้ืนที่ไม่มี
งานทํานะครับเศรษฐกิจถดถอยลดลงเรื่อยๆ กําลังซื้อลดลง ประชาชนไม่มีกําลังซื้อไม่มีเงินมาใช้
จ่ายในพ้ืนที่ครับ เพ่ือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพ้ืนที่ครับของจังหวัดนครราชสีมาของเราครับ  
ผมอยากจะฝากท่านประธานถึงคณะผู้บริหารช่วยเร่งดําเนินการอนุมัติงบประมาณโครงการต่างๆ
ในพ้ืนที่ เพ่ือเป็นการอัดฉีดเม็ดเงินลงในพ้ืนที่เพ่ือกระตุ้นการจ้างงาน กระตุ้นเศรษฐกิจ สังคม 
ชุมชน เพื่อบําบัดทุกข์บํารุงสุขให้แก่พ่ีน้องประชาชนในพื้นท่ีครับ ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภา ครับเชิญท่านโกวิทย์ครับ 
นายโกวิทย์ ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับผมโกวิทย์ เลาวัลย์ศิริ ส.อบจ.อ.บ้านเหลื่อม 

ท่านประธานที่เคารพครับสืบเนื่องจากท่านรองสมพร ต้องกราบขออภัยที่เอ่ยนาม เรื่องศูนย์
ประสานก็ในฐานะคนเก่าครับท่านประธานไม่ใช่คนแก่ ก็ขออนุญาตเล่าเรื่องเพ่ือทราบ เพ่ือจะเป็น
ข้อมูลถึงฝ่ายบริหารครับท่านประธานที่เคารพครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาตาม
บทบาทภาระหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดคือทุกส่วนราชการต้องอยู่ที่จังหวัดครับถูกต้อง
ครับท่านประธานครับ แต่ด้วยจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดพิเศษ เป็นเคสพิเศษที่มีศู นย์
ประสานงานแห่งเดียวในประเทศไทยที่เป็น อบจ.ครับที่มีศูนย์ประสานงานอยู่ที่ระดับอําเภอ สมัย
นั้นเราไปต่อสู้เพราะถ้าเรามารวมศูนย์ที่ อบจ.โคราชการทํางานเราเป็นไปไม่ได้โดยกระบวนการถ้า
งานเกิดขึ้นที่สีดาบัวลายหรืออําเภอบ้านเหลื่อมใช้เวลา 1 วันไม่เสร็จนะครับเพราะต้องวิ่งกลับไป
กลับมาจึงเกิดศูนย์ประสานงานแล้วก็มีศูนย์ประสานงานที่เกิดขึ้นทุกอําเภอ ก็เราใช้งบประมาณ
และที่สําคัญอย่างที่ผมนําเรียนไปแล้วว่าเรามีพ้ืนที่ 1 ศูนย์ประสานงาน 2 หอประชุมซึ่งเป็น
ทรัพย์สินของ อบจ.ด้วย แต่ก่อนนี้เป็นกิ่งเป็นอําเภอนี่คนที่สร้างหอประชุมก็คือองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพราะผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ก่อนจังหวัดก็ไม่มีงบ
หรอกครับ ต้องอาศัยงบประมาณเรา ไปสร้างหอประชุมแม้แต่อําเภอบัวใหญ่ ซึ่งเป็นอําเภอที่เกิด
ก่อนหลายๆอําเภอก็ใช้งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปสร้างหอประชุม ถ้าตีเป็นมูลค่าตรงนั้น
หลายล้านนะครับ และท่ีสําคัญมีบ้านพักราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ถามว่าดีกว่าส่วน
ราชการอ่ืนไหม ดีกว่าครับท่านไปดูของปกครองบ้านไม้โทรมๆจะพัง ก็ต้องพักไปดูโรงเรียนที่ไม่
สังกัด อบจ.ก็โทรมแทบจะไม้หล่นใส่หัว แต่เดี๋ยวนี้แม้แต่โรงเรียนของ อบจ.มี รั้วใหม่ อาคารใหม่ 
บ้านพักข้าราชการใหม่ แล้วบอกว่าอยู่  อบจ.ไม่ดีตรงไหน มีแต่ดีกับดี เพราะฉะนั้นศูนย์
ประสานงานก็ยังมีความจําเป็น ต่อไปท่านประธานที่เคารพครับ อบจ.หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีจะรับภารกิจ ผมเชื่อว่าไม่อีกกี่ปีหรอกครับ โรงเรียนมัธยม 31 จะต้องเข้ามาสังกัด อบจ. 
ทั้งหมด จําคําพูดผมไว้นะครับทั้งหมดครับ โรงเรียนประถมจะต้องเข้าสังกัดท้องถิ่นที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ เพราะฉะนั้นศูนย์ประสานงานเป็นศูนย์ที่จะอํานวยความสะดวกหรือเป็นไม้เป็นมือ
ให้กับฝ่ายบริหาร ถ้าท่านยุบไปแล้วไม้มือของท่านจะหายไปโดยสิ้นเชิง เพราะแต่ละโรงเรียนของ 
อบจ.นั้นห่างไกลกันมากนะครับ สุขไพบูลย์ท่านไปดูเป็นร้อยๆกิโล เพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยศูนย์
ประสานงานแต่ที่สําคัญครับ ศูนย์ประสานงานของเรานั้นก็ต้องยอมรับครับมีทั้งไฟและไม่มีไฟ
เข้าใจไหมครับ ถ้าคนไหนไม่มีไฟอําเภอบ้านเหลื่อมยินดีต้อนรับนะครับส่งไปที่ อําเภอบ้านเหลื่อม
เลยครับท่านนายกครับ ผมจะบริหารจัดการให้เองคนไหนที่ไม่มีไฟ พอย้ายออกจากบ้านเหลื่อมนี่
เจอลาดยาง 4 เลนแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นท่านส่งไปเลยที่ศูนย์ประสานงานอําเภอบ้าน
เหลื่อม ผมเชื่อว่าผมบริหารจัดการในงบปี 2565 งบหลายๆงบที่เราเคยดําเนินการแล้ว ถ้ าได้



 

๓๕ 

 ดําเนินการในปี 65 ผมเชื่อว่าศูนย์ประสานงานของผมไม่เงียบเหงา มีงานทําทุกเดือน ถ้าใครไม่
อยากไปอยู่ที่อ่ืนท่านนายกส่งไปเลย ผมยอมรับเพราะผมบริหาราจัดการได้ เพราะฉะนั้นท่าน
สบายใจและผมเชื่อว่าท่านนายก ท่านประธานที่เคารพครับถึงฝ่ายบริหาร ผมเชื่อว่าข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ผมว่าดีกว่าหลายข้าราชการ ข้าราชการปกครองบางทีต้องย้ายไปอยู่
แม่ฮ่องสอน จังหวัดเลย จังหวัดชายแดน แต่ อบจ.โคราช อยู่แค่อําเภอ จะอะไรนักหนา ผมเชื่อว่า
วันที่คุณอาสาและคุณสอบได้ ผมเชื่อว่าคณะกรรมการที่จะรับคุณเข้าเป็นเจ้าหน้าที่พนักงานของ 
อบจ. ผมเชื่อว่าเขาต้องถามว่าคุณสามารถไปปฏิบัติงานต่างอําเภอได้ไหม ผมเชื่อว่าทุกคนตอบว่า
ไปได้ ไม่เชื่อว่าตอบว่าไปไม่ได้ ผมเชื่อว่าทุกคนตอบว่าพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ทุกอําเภอในเขตของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้ววันนี้ท่านจะมาเกี่ยงอะไรจะเข้ามาอยู่ทําไมที่ในศูนย์ของจังหวัด
นครราชสีมา ที่อบจ.ของเรา ไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะต้องไปอยู่ที่นี่ ที่นั่นและที่สําคัญครับท่าน
ประธาน ก็คงต้องฝากกราบท่านนายกนะครับว่าท่านต้องส่งงานไปให้เขา งานวัฒนธรรม มีหลาย
งานที่เราสามารถไปร่วมด้วยช่วยกันกับอําเภอได้นะครับ งานกีฬาที่ท่านนายกอยากจะทํา ให้
เยาวชนเรามาเล่นกีฬา เราก็ต้องส่งกําลังก็คืองบประมาณให้ทุกอําเภอจัดเขาก็จะมีงาน งานอบรบ
วัฒนธรรม งานอบรมทัศนศึกษาดูงานก็เป็นเรื่องสําคัญ บางคนบอกว่าจัดอบรมทัศนศึกษา
สิ้นเปลืองงบประมาณ ประเทศเราจะเจ๊งเพราะเป็นห่วงว่าจัดอบรมทัศนศึกษานี้หละ ทําไมรัฐบาล
เขาไม่คิดบ้างว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ มี 6-7 พันแห่ง ถ้าให้จัดอบรมทุกองค์กร
เศรษฐกิจโรงแรม รถยนต์ รถบัส เขาจะตายหมดแล้ว โรงแรมที่เขาลงทุนเป็นพันๆล้าน จะเจ๊ง
หมดแล้ว ถ้าไม่ได้พวกเราท้องถิ่น ทําไมอธิบดีไม่โฉบฉวยตรงนี้บ้าง เสนอรัฐบาลให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นช่วยในเรื่องของกระตุ้นเศรษฐกิจอบรมทัศนศึกษาดูงานนะครับ ผมเชื่อว่าเศรษฐกิจมัน
จะกลับคืนมาได้อย่างน้อยๆก็ข้าราชการ ที่สําคัญ โรงแรม รถบัส ทั้งหลายแหล่ แล้วก็ร้านอาหาร
นะครับ คนที่เกี่ยวข้องทั้งสองสามจุดนี้ก็จะได้มีงานทํา ก็กราบเรียนท่านประธานฝากไปถึงท่าน
นายกว่าศูนย์ประสานงานเราเป็นจังหวัดเดียวของประเทศไทยนี้นะครับ ที่มีศูนย์ประสานงาน เรา
จะปล่อยให้หลุดมือ ถ้าท่านปล่อยให้ร้าง ผมเชื่อว่าทุกหน่วยงานที่เขาอยู่อําเภอ เขาอยากไปอยู่ไม่
ว่าพัฒนาชุมชนบางอําเภอไม่มีเกษตรเขาก็จะไปขอเรา แล้วเราจะไม่มีข้อแม้แม้แต่นิดเดียวว่าไม่ให้  
ว่าไม่ให้เพราะอะไรเพราะว่าเป็นภาษีของประชาชน ประเทศนี้เพราะฉะนั้นเราต้องให้ ถ้าเขาเข้าไป
ยึดแล้ววันดีวันหน้า เราไปขอเขาคืนเขาก็บอกว่าเขายังไม่พร้อมให้คืน เขาก็อยู่ไปเรื่อยๆ 
เพราะฉะนั้นวันนี้ในส่วนตัวที่เป็นคนเก่าแต่ยังไม่แก่ ก็ขออนุญาตว่ายังเห็นความจําเป็นของศูนย์
ประสานงานซึ่งเป็นมนต์เสน่ห์ของ อบจ.โคราชตลอดไปครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา เชิญท่านชุณห์ครับ 
นายชุณห์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมจะบอกเคล็ดลับนะครับ มะกี้

ผมยกมือตอนท่านโกวิทย์พูดอยู่ผมก็เลยได้เปรียบนะครับ ก่อนอื่นต้องเรียนประธานอย่างนี้นะครับ
มะกี้อยากเสริมเผื่อท่านโกวิทย์ได้พูดเรื่องศูนย์ประสานงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เนื่องจากว่าศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดของเราที่ผ่านมา บางครั้งก็ยังหาความโดด
เด่นสําคัญไม่ได้เท่าท่ีควรซึ่งผมเองอยากให้ศูนย์ประสานงานเป็นผู้เสนอโครงการ มาเข้าข้อบัญญัติ
อยู่แล้ว แต่ว่าเวลามีงบประมาณลงไป ไม่ได้เป็นคระกรรมการร่วมอย่างนี้อยากจะให้ตั้งให้ศูนย์
ประสานงานนั้นเป็นคณะกรรมการร่วมตรวจงานเพราะว่าเขาเป็นผู้เสนอมา ถ้าเขาอยู่ตรงนั้นเขาก็
จะรู้ว่างานที่เราทํานั้นสามารถดูงานได้ทุกขั้นตอนครับ กราบเรียนอย่างนั้นแล้วก็ศูนย์ประสานงาน
เวลานี้ ของผมเองนี้ ไม่รู้ใครออกแบบนะครับเข้าห้องน้ําถ้าไม่ก้มเข้าไปไม่มีทางเข้าได้ มันต้องมี



 

๓๖ 

 ความเคารพก่อน ก็ฝากท่านผอ.ด้วยนะครับ ออกแบบให้มันสง่างามหน่อยนะครับห้องน้ํา แล้วก็ที่
สําคัญเวลาที่ศูนย์ประสานงานทุกพ้ืนที่ อยากจะปรับปรุงให้ดูมีสีสันหน่อย โดยเฉพาะบ้านพัก 
บ้านพักผมไม่อยากพูดแต่ว่าต้องพูดนะครับเพราะว่าเสนอมา 5 ครั้งแล้วจะปรับปรุงซ่อมแซมก็
อนุมัติทุกครั้งนะครับ ไม่รู้ว่าป่านนี้เป็นอย่างไรไม่ได้ทําเลยนะครับ แล้วก็ศูนย์ประสานงานนั้นผม
ขอพ้ืนที่มา 5 ไร่ เวลานี้จะปรับปรุงหัวศูนย์ก็บอกว่าส่งมาให้ช่างช่างก็บอกให้เรียนนายก นายกก็
บอกว่าสั่งแล้ว อยู่มา 4 ปีก็ยังไม่ได้ทําเลยนะครับ วันนี้ผมคิดว่านายกคนใหม่คงจะใช้ได้อยู่นะครับ 
ก็อยากจะฝากไปด้วยนะครับโดยเฉพาะการทํางานร่วมกันอย่างมีระบบนายกลอง ฝากท่าน
ประธานไปถึงนายก ลองเอาทุกศูนย์ประสานงานมาอบรมกัน แล้วก็มาหาความเห็นชอบทํางาน
ร่วมกันอย่างมีระบบ ทําอย่างไรนี้เป็นข้อเสริมนะครับ ส่วนถนนนั้นตอนนี้ผมคิดว่าทําแล้วไม่เป็น
ระบบ ที่มีปัญหา ถนนง่ายนิดเดียวทุกเส้นทางทําให้ถนนสามารถสร้างเป็นระบบเส้นทางออกแบบ 
ถ้าไม่มีความสามารถออกแบบได้ผมเองเคยให้ช่างทางหลวงชนบทออกแบบมาเส้นหนึ่งซึ่งเวลานี้
กําลังก่อสร้างอยู่งบประมาณ 7 ล้านบาท ก็เป็นถนนที่มีระบบมีระดับนะครับ ของเรานั้นเวลานี้ที่
ทําถนนเขาเรียกว่าตามระดับ อยากให้ไปทําถนนที่มีระบบ แล้วก็มีระดับ นะครับถ้าทุกเส้นทางมี
ระบบมีระดับแล้ว งบประมาณไม่ต้องกลัวว่าจะมีความคลาดเคลื่อน อย่างเมื่อสักครู่นี้ถนนแถวด่าน
เกวียน ถนนอนุมัติแล้วมีสัญญาแล้วแต่เอางบ 5 แสนไปตัดหัวมันก็เลยขาด มันก็เลยไม่สามารถที่
จะดําเนินการได ้ต่อไปนี้ถ้าเรามีเส้นทางของเราโดยตรง หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเอางบ
ให้กับ อบจ.หรือเทศบาลก็ให้เขามาขอเราก็ได้ เพราะว่าเราเองก็ใช่ว่าจะมีเงินไปสร้างทั้งหมด เวลา
นี้เราก็ขอ เอามาเพ่ิมเติมนะครับ ก็เช่นเดียวกันนะครับ เวลานี้เราก็ของบสํานักงานจังหวัดมา
เพ่ิมเติมอยู่ อยากจะเรียนท่านประธานถึงฝ่ายบริหาร ผมว่าถนนเส้นนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่ แต่ว่าเราไม่มี
ระบบเท่านั้นเอง ส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องสถานท่ีแปลงนี้ 41 ไร่ ตอนนี้ก็ปรึกษาแล้วว่ายังเหลืออยู่
อีกหน่วยงานหนึ่งคือกรมพัฒนาที่ดินที่รอ ผอ.ได้อนุญาตที่ในการยื่นขอไป ผมก็เรียนถามว่าถ้าถึงปี 
68 แล้วถึงจะมีการผ่านให้ใช้พ้ืนที่ เราก็จะไม่ได้สร้าง แต่มีทางออกเขาบอกว่า เราต้องยื่นขอ 
อบต.มะเริง ยื่นขอแบบก่อสร้างเขาบอกว่าได้ ถ้าอย่างนี้เราก็สามารถที่จะออกแบบสร้างศูนย์ อบจ.
ในพ้ืนที่แปลง 41 ไร่นี้ได้ คือตอนนี้ไม่ต้องไปหาพ้ืนที่แล้ว ไม่ต้องไปหาที่ใหม่แล้วเอาที่ที่เรามี มา
ออกแบบแผนทั้งหมดว่าอะไรจะอยู่จุดไหนนะครับ รถที่จอดอยู่จะทําอย่างไร ไม่ใช่ว่าเวลานี้ที่จอด
ผมเห็นแล้วที่วังน้ําเขียวไฟไหม้ก็เพราะว่าแปลงติดกันเขาไม่ได้ถางหญ้า พอแปลงติดกันผมว่ารถ 
อบจ.จะหมดฝากด้วยนะครับท่าน ผอ.ฉะนั้นที่แปลงติดกันนี้เราไปปรับให้เขาได้ก็ลองขออนุญาตดู
เพราะว่ามันจะเป็นต้นเพลิงถึง อบจ.เราด้านข้างนี้นะครับ วันนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับ เพราะฉะนั้น
วันนี้ถนนที่มีปัญหาก็คือถนนหลายสายของ อบจ.และถนนอีกหลายสายของ อบต. ที่ไม่สามารถที่
จะโอนให้กับทางหลวงชนบทได้ ผมเองก็พยายามประสานรัฐมนตรีอยู่นะครับ แต่ว่าถ้าโอนได้ถนน
ก็จะได้มาตราฐานไม่สามารถที่จะถ่ายโอนคืนได้ แต่ว่าของเราถึงไม่ถ่ายโอนคืนแต่เรามาทําระบบ
ของเราให้ดีคิดว่าการของบประมาณนั้นเราก็จะเอาแผนของเราที่ได้ทําระบบถนนทุกเส้นทาง  ไป
ของบประมาณกับกรมท้องถิ่นหรือสํานักงานจังหวัด ก็สามารถทําได้นะครับถ้าหากเรามีแบบ
แปลนที่พร้อมที่จะเสนอของบประมาณ ของเราไม่มีนะครับ ผมคิดว่าไม่มีหรือมีผมก็คิดว่าคงจะไม่
เป็นระบบที่เขายอมรับเช่นการท่องเที่ยว ถ้าจะขอถนนเขาบอกว่าขอให้เป็นแบบของกรมทางหลวง
ชนบทเท่านั้นอันนี้ผมเคยขอมาแล้วนะครับ ก็เลยเรียนให้ท่านทราบว่าเราก็มาร่วมกันคิดที่จะ
พัฒนานะครับและท่ีสําคัญเวลานี้อยากจะให้มี ให้ทําตลาดนัด อบจ.ผมคิดว่าน่าจะดีนะตอนนี้เรามี 
32 อําเภอถ้าได้อีก 1 อําเภอเป็น 33 อําเภอก็พูดง่ายๆซื้อลอตเตอรี่ไม่ต้องกลับนะครับ อยากให้มี



 

๓๗ 

 ตลาดนัด อบจ.เวลาเราจัดตลาดนัดแล้วน่าจะเป็นหน้าเป็นตาแล้วก็จะเป็นการโฆษณาที่ดี อันดับ
แรกก็แจกแป้งกัน นายกเอาแป้งไปแจกก่อนนะครับเพราะว่าเรามีแป้งอยู่แล้วหรือว่าให้ใครมาจับ
ฉลากเอาแป้งก็ได้ อย่างน้อยผมว่ามันทําให้ชื่อเสียง อบจ.ของเรามีคุณภาพแล้วเราเอาของดีแต่ละ
อําเภอไปร่วมกันเป็นศูนย์ตลาดนัด อบจ.ก็คงจะกราบเรียนเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา เชิญท่านปิยะนุชครับ 
นางสาวปิยะนุช กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านทีมผู้บริหาร และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกๆท่านค่ะ 

ดิฉันนางสาวปิยะนุช ยินดีสุข ส.อบจ.อ.ลําทะเมนชัย เนื่องด้วยอยากจะขอนําเรียนท่าน
ประธานสภานะค่ะถึงทีมผู้บริหารค่ะ เนื่องด้วยอําเภอลําทะเมนชัยมีโรงเรียนในสังกัดของ อบจ.อยู่ 
1 โรงเรียนก็คือโรงเรียนช่องแมววิทยาคมค่ะ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมาตอน
กลางคืนได้เกิดพายุกรรโชคมา ก็ถือเป็นวาตภัยนะค่ะหลังจากท่ีได้ทําการสํารวจนะค่ะพบว่าอาคาร
เรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียนชั้นบนสุดได้เกิดเพดานถล่มลงมาทําให้ทางโรงเรียนได้ย้ายนักเรียนชั้น 4 
ทั้งหมดลงมาเรียนชั้นล่างแล้วก็กระจายเรียนที่อาคารอ่ืนค่ะ ทางผู้ อํานวยการของโรงเรียนได้ทํา
หนังสือยื่นเรื่องมาทางกองช่างเรียบร้อยเมื่อวันที่ 5 มกราคม ที่ผ่านมานะค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มี
ช่างเข้าไปสํารวจเบื้องต้น จึงอยากจะขอนําเรียนท่านประธานสภาถึงทีมผู้บริหารค่ะ ให้แก้ไขอย่าง
เร่งด่วนเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนในสังกัด อบจ.ของเราค่ะขอบคุณค่ะ 

ประธานสภา เชิญท่านเจษฎาครับ 
นายเจษฎา กราบเรียนท่านประธาน ท่านนายก ท่านรองนายกและสมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่าน  กระผมนาย

เจษฎา พิทยาพร ส.อบจ.อ.ด่านขุนทด เขต 1 ก็จะมีเรื่องเก่ียวกับถนนในพื้นที่นะครับเป็นถนนของ 
อบจ.เส้นด่านขุนทดหนองแวงนะครับรหัสสายทาง อบจ.นม.26201 ระยะทางรวม 24 กิโลเมตร
เศษ ซึ่งได้มีการก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2560 แล้วเสร็จ พฤศจิกายน 2561 ประมาณ
การงบประมาณไว้ที่ 27 ล้าน มีการทําสัญญาจ้างไปที่ 17 ล้านบาทปัจจุบันถนนสายนี้ชาวบ้าน
ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากถนนเป็นหลุมเป็นบ่อและได้มีการปะ ก็คือเป็นการทํางานที่ไม่ได้
มาตราฐานของผู้รับจ้างซึ่งได้มีการตรวจรับโดยไม่รู้ว่ารับมาได้ยังไงซึ่งชาวบ้านร้องเรียนผู้ว่าก็ผ่าน
มาก็รับปากชาวบ้านแล้วนะครับ ซึ่งก็อยากจะให้ทางผู้บริหารดูแลถนนเส้นนี้อย่างเร่งด่วนซึ่งเป็น
ถนนสายสําคัญที่เชื่อมระหว่างอําเภอด่านขุนทดกับอําเภอเทพารักษ์เป็นถนนสายหลักที่ประชาชน
ใช้สัญจรแล้วก็ขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรปัจจุบันรถไม่สามารถวิ่งเร็วได้เลยครับเหมือนวิ่งอยู่บน
ดาวอังคารนะครับ ก็ยังไงก็ฝากไปถึงทีมผู้บริหารให้แก้ไขถนนเส้นนี้นะครับ แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับ
เรื่องศูนย์ประสานงานจากที่ได้ทราบข่าวลอยมาว่าจะมีการยุบหรือรวมศูนย์ประสานงานหลายๆ
ศูนย์หรือยุบรวมมาไว้ที่ส่วนกลาง ขอออกความเห็นส่วนตัวนะครับกระผมไม่เห็นด้วยศูนย์
ประสานงานแต่ละอําเภอเป็นเครื่องไม้เครื่องมือของฝ่ายบริหารที่จะสามารถสั่งการลงไปในพ้ืนที่ ที่
สามารถทํางานให้พ่ีน้องประชาชนได้รับความสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็นการไปรับฟังความคิดเห็น 
รับรู้ความเดือดร้อนเก่ียวกับเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ้านพักคนพิการเอย ถนนหนทางที่มัน
แย่ๆก็จะได้ประสานแผนกับทาง อบต.ในพ้ืนที่ได้อย่างรวดเร็ว แล้วก็อยากจะให้ บํารุงศูนย์
ประสานงานแต่ละอําเภอซึ่งปัจจุบันขาดการดูแลมาเป็นระยะเวลายาวนานอย่างของอําเภอผมนี้
เป็นศูนย์ประสานงาน 2 ชั้นนะครับปัจจุบันใช้งานห้องเดียวชั้นบน 3 ห้อง ชั้นล่าง 1 ห้องใหญ่ 
ไม่ได้ใช้งานแล้วก็มีสภาพทรุดโทรมไฟฟ้าใช้การไม่ได้ไม่มีโต๊ะสํานักงานปัจจุบันชํารุดเสียหายไม่มี
การซื้อเพ่ิม ชุดรับแขกนี้ยังปะอยู่เลยนะครับ แล้วก็อยากจะขอให้ผลักดันนโยบายต่างๆลงพ้ืนที่
อย่างรวดเร็วแล้วก็นโยบายเกี่ยวกับด้านการกีฬา ทุกวันนี้เยาวชนต้องการพ้ืนที่ในการแสดงออก



 

๓๘ 

 เกี่ยวกับความสามารถไม่ว่าจะเป็นด้านการกีฬาเป็นต้น เพ่ือให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภา เชิญท่านประเวทย์ครับ 
นายประเวทย์ เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก ท่าน ส.อบจ.ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายประเวทย์ ชุมสงฆ์     

ส.อบจ.อ.เมืองยาง พูดสักนิดเรื่องถนนหนทางก็เมืองยางมันมีถนนของ อบจ.ที่ลําบากนะครับก็คือ
เส้นหนองสะแกเมืองยาง ระยะทางก็ประมาณ 7 กิโลเมตร ตอนนี้จากหนองสะแกก็ได้ทําลาดยาง
ครับประมาณ 4 กิโลเมตร ระยะทางเมืองยางก็ลาดยางมาอีกประมาณสัก 3 กิโลเมตรครับ แต่ว่า
มันก็ท่ีทําแล้ว มันเสียหายนะครับแล้วในข้อบัญญัติปี 64 จะทําลาดยางอีกประมาณ 8,800 เมตร 
แต่ทีนี้ช่วงที่จะทําลาดยางผมก็เลยคุยกับช่าง พอดีท่าน ผอ.ธีระชัยส่งทีมงานช่างไปช่วยดูนะครับก็
ขอบคุณท่าน ผอ.มาก ทีนี้โครงสร้างมันไม่ได้นะครับคงเหลืออยู่ประมาณสักกิโล 600 เมตร ยัง
เป็นถนนที่ทรุดโทรมหน้าฝนน้ําจะท่วมตลอดเพราะปี 63 น้ําหลากมาจากโคราชทําให้น้ําท่วมสูง
ครับ ทีนี้การที่มีน้ําไหลผ่านถนนสูงๆชาวบ้านก็ได้ไปหาปลาด้วยแล้วก็ไปเล่นน้ําด้วย ทําให้เกิดสิ่งที่
ไม่คาดฝันคือ เสียชีวิตไป 1 รายจมน้ําที่ถนนเมืองยางซึ่งเป็นถนน อบจ.นะครับฉะนั้นงบประมาณ
ที่อยู่ในข้อบัญญัติที่จะทําลาดยางประมาณ 800 เมตรผมก็เลยศึกษากับชาวบ้านบอกว่าถ้าเราทํา
ลาดยางมันก็อยู่ใต้น้ําเหมือนเดิมก็เลยยังไม่อยากจะได้ลาดยาง อยากจะปรับโครงสร้างถนน
เสียก่อนซึ่งระยะทางประมาณ 1600 เมตรครับในข้อบัญญัติมันมีงบประมาณ 2 ล้าน 3 ทั้งหมด
นี้ผมไม่ได้เอาไปที่อ่ืนไม่ได้ซอยแต่เอามาทําเป็นโครงสร้างทั้งหมดครับ ถ้ามันขาดมากหรือน้อย
เท่าไหร่ก็ฝากท่านประธานแจ้งท่านนายกให้ช่วยอําเภอเมืองยางด้วยถนน เส้นนี้อยากให้ทํา
โครงสร้างให้มันหนีน้ําให้ได้นะครับ ก็ขอฝากท่านประธานถึงท่านนายกด้วยครับ ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภา ครับผมคิดว่าน่าจะเป็นท่านสุดท้ายครับ เพราะว่าท่านฝ่ายบริหารก็คงอยากจะตอบหลายๆเรื่องนะ
ครับขอเชิญท่านพีระดาครับ 

นางพีระดา กราบเรียนท่านประธาน ท่านนายกนะคะ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางพีระดา บูรณะบัญญัติ 
ส.อบจ.อ.โนนแดง ขอพูดสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องศูนย์ประสานงานนะคะ ก็คือถ้าเกิดว่าศูนย์ที่ดีก็ถือว่า
ช่วยเหลือเกื้อหนุนกับท่าน สจ.และชุมชนนะคะ แต่ถ้าศูนย์ไม่ดีก็กับไม่มีก็ไม่ต่างกันนะคะ ด้วย
เบื้องต้นค่ะ ศูนย์อาคารสองชั้นแต่ว่าของอําเภอโนนแดงใช้งานไม่ได้เลยค่ะ ซึ่งก็ดูจากสภาพ แต่
ทางเราก็เข้าใจว่ามันก็มีข้ันตอนของการซ่อมแซมอยู่ในกระบวนการของการทํางานขององค์กร อัน
นี้ก็ไม่เป็นไรนะคะ รอการซ่อมแซมได้ค่ะ แต่ว่าอย่างบางห้องซึ่งมันก็ไม่ได้พังนะคะ แต่มันใช้เป็น
ห้องเก็บห้องซึ่งไม่เกิดประโยชน์อะไร โต๊ะเก้าอ้ีมีแต่ว่าทางศูนย์ประสานงานไม่ได้ทําให้รู้สึกว่าอยาก
ให้ใช้งาน ให้ใช้รกๆเหมือนกับว่าไม่อยากให้ใครไปยุ่งเกี่ยวกับศูนย์ประสานงาน ถ้าที่ไหนดีอยู่แล้วก็
ถือว่าโชคดีค่ะ แต่ถ้าที่ไหนดูเฉื่อยๆก็ยังไม่อยากส่งไปบ้านเหลื่อมนะคะอยากจะขอให้ท่านนายก
กระตุ้นกันก่อนก็ดีค่ะ เพราะยุบเลยก็ไม่ดีเหมือนกันค่ะ เพราะว่าที่ไหนที่เขาดีอยู่แล้วเขาก็
เดือดร้อน แต่ถ้าท่ีไหนดูเฉื่อยๆก็อยากให้กระตุ้นแล้วก็แอคทีฟนะคะ แล้วมันก็มีประโยคที่เจ็บปวด
อยู่นะค่ะ บอกว่าศูนย์ประสานงานเป็นลูกน้องนายก ไม่ได้เป็นลูกน้อง สจ. ใช่ค่ะ สจ.ทํางานคน
เดียวแต่ว่ามันจะช่วยเหลือกันได้ดีมากถ้าประสานกัน เพราะว่าเราก็อยู่องค์กรเดียวกันนะคะก็
อยากจะฝากนําเรียนท่านนายกเท่านี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภา คงเป็นท่านธวัฒน์ท่านสุดท้ายนะครับ เชิญครับ 
นายธวัฒน์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร เพ่ือนๆสจ.ผู้ทรงเกียรติ กระผมธวัฒน์ ศิริปริญญา

นันต์ ส.อบจ.อ.ด่านขุนทด เขต 2 ผมเรียน 2 เรื่องครับท่าน เรื่องแรกก็คือเรื่องของศูนย์



 

๓๙ 

 ประสานงานผมแสดงความคิดเห็นว่าน่าจะคงไว้แต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือส่วนใหญ่จะเป็น
บุคลากรซะส่วนใหญ่และปัญหาตามมาก็คือคําว่าศูนย์ประสานงานเนี่ยมันต้องเติมคําว่ารับเรื่อง
ร้องทุกข์เรื่องราวความเดือดร้อนต่างๆนะครับเพ่ือทํางานร่วมกับสจ. ในพ้ืนที่แล้วก็นําข้อมูล
เหล่านั้นมาถึงผู้บริหาร อบจ. ปัญหาทุกอย่างมันมีทางแก้ครับ เรื่องที่ 2 ครับผมขอชื่นชมเพ่ือนๆ
สมาชิกของ อบจ. ที่ได้มีมติเห็นชอบตั้งอําเภอภูกระโดน ทีนี้เพ่ือนๆสมาชิกบอกว่าน่าจะเป็น
ประวัติศาสตร์ของ อบจ.นครราชสีมาที่มีมติเช่นนี้ผมอยากจะเรียนเชิญท่านประธานสภาฝากท่าน
ประธานสภาให้ท่านได้เชิญท่านผู้นํา อบจ.โคราชโฉมใหม่ที่แท้จริงก็คือ ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล 
ได้แสดงความรู้สึกในเรื่องของอําเภอภูกระโดนเป็นอําเภอที่ตั้งขึ้นใหม่ด้วยครับ ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภา ก็อย่างนี้ครับผมขออนุญาตอย่างนี้แล้วกันคือจริงๆวันนี้ผมในฐานะที่เป็น สจ.เก่าก็เกรงใจนะครับ
เพราะว่าทุกท่านก็มีเรื่องที่ไม่ได้พูดกันมาเยอะ ถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับสมัยนึงเรามี 40 กว่าวันถ้า
คิดแล้วก็ตกประมาณ 6 อาทิตย์ ปรากฎว่าสมัยก่อนพอเปิดปั้บแล้วก็บางทีทั้งสมัยไม่ได้มีการ
ประชุมอีกเลยถ้าฝ่ายบริหารไม่มีเรื่องเข้ามา แต่ว่าวันนี้นะครับผมขออนุญาตนําเรียนปรึกษานิดนึง
โดยนัยยะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเรื่องที่เราอยากจะบอกกล่าวกับฝ่ายบริหารนี้หละครับ ถ้าเป็น
อย่างนี้ผมอยากจะหารือกับทุกท่านว่าจริงๆแล้วถ้า 45 วันมันก็แค่อย่างมากก็คือ 6 อาทิตย์ 6x7 = 42 
ผมว่าเราน่าจะมีโอกาสนะครับทําให้เหมือนกับที่อ่ืนก็คือเรามาประชุมกันอาทิตย์ละ 1 วันผมคิดว่า
ในแต่ละอาทิตย์เราจะได้มีเรื่องมานําเรียน จะได้มีเหตุการณ์มานําเรียนกับฝ่ายบริหารแต่นี่คือการ
หารือกับที่ประชุมนะครับถ้าที่ประชุมบอกว่าโอเคแล้วแต่ที่จะมีญัตติมาหรือที่จะมีกระทู้มาค่อยว่า
กันอันนั้นก็ได้ แต่ถ้าเกิดว่าโอเค ถ้าเรามองว่าวันนี้เรามองว่าเพ่ือให้มันเกิดประสิทธิภาพของความ
เป็นสภา เพราะวันนี้ฝ่ายบริหารก็เป็นโฉมใหม่ ถ้าเราสภาเราอยากจะเป็นสภาโฉมใหม่ก็คือสามารถ
นําเรื่องต่างๆมาดําเนินการนะครับ เพ่ือมาบอกกล่าวให้กับฝ่ายบริหารนําเรื่องความเดือดร้อนของ
พ่ีน้องประชาชนที่จะมีมานะครับ เราก็มีการจัดประชุมกันทุกอาทิตย์ อาทิตย์ละ 1 ครั้งนะครับ
แล้วก็เป็นมาตรฐานกันเลยผมก็อยากจะหารือกับที่ประชุมครับคิดว่าเป็นอย่างไรครับในประเด็นนี้
แต่ว่าก่อนที่จะพูดถึงเรื่องนี้นะครับเอาอย่างนี้ เพราะว่าเรื่องนี้มันมาเยอะ มะกี้ผมก็เลยบอกว่าขอ
เป็นคนสุดท้าย ก็ขออนุญาตนะครับเป็นฝ่ายบริหารนะครับได้ตอบข้อหารือ เชิญท่านรองวีระชาติ 

นายวีระชาติ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอ  
รองนายกฯ  อนุญาตที่จะตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกหลายๆท่านที่ได้มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องศูนย์

ประสานงานที่ท่านสมพรทราบข่าวมาว่าจะมีการยุบ ของอนุญาตที่เอ่ยนามท่านนะครับ เบื้องต้น
นะครับในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาผมเองในฐานะที่เป็นฝ่ายที่กํากับดูแลในส่วนของสํานัก
ปลัดได้รับมอบหมายจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดูแลในส่วนของศูนย์ประสานงาน
ด้วยเพราะศูนย์ประสานงานเป็นฝ่ายนึงที่อยู่ในสํานักปลัด ผมเองก็ได้เรียกประชุมหัวหน้าศูนย์
ประสานงานทั้ง 32 อําเภอครับร่วมกับท่านประธานสภาท่านรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ แล้วก็ท่านรอง
ตวงสิทธิ์ ซึ่งในวันนั้นศูนย์ทั้ง 32 อําเภอ ได้มานั่งหารือประชุมร่วมกัน ในวันนั้นเองผมได้มีการแจ้ง
ในเรื่องของศูนย์ประสานงานว่าผมเอง ท่านฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาทุกๆท่านก็คงจะเคยได้ทราบ
ข่าวหลายๆข่าว หลายๆเรื่องราวมีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีของศูนย์ประสานงาน ในวันนั้นผมได้นํา
เรียนและปรึกษาหารือกับทุกๆคนว่าศูนย์ประสานงานในแต่ละอําเภอมีบทบาทและหน้าที่อย่างไร
แล้วก็ข่าวที่ได้ยินมาการทํางานของแต่ละศูนย์นั้นเป็นอย่างไรนะครับซึ่งวันนั้นเป็นการปรึกษาหารือ
ในเรื่องของศูนย์ประสานงานว่าศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมานั้นจะ
ดําเนินการต่อไปอย่างไร และในวันนั้นเองผมก็ได้สรุปในที่ประชุมว่าขอให้มีการจัดตั้งคระกรรมการ 



 

๔๐ 

 คณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภา แล้วก็ฝ่ายของข้าราชการ และที่สําคัญก็คือวัน
นั้นผมได้มอบหมายให้แต่ละสํานักแต่ละกองอีกหนึ่งฝ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมานี้ได้ส่งตัวแทนของสํานักของกองและของฝ่าย 1 ท่านเพ่ือเป็นคณะกรรมการในการที่
จะมาเขียนกรอบร่างในการทํางานของศูนย์ประสานงานว่า ศูนย์ประสานงานในแต่ละอําเภอจะ
ดําเนินกิจกรรมของศูนย์ประสานต่อไปอย่างไรเพราะว่าวันนี้เท่าที่ผมทราบมานะครับเบื้องต้นก็คือ
ว่าศูนย์ประสานงานในแต่ละอําเภอยังไม่มีกรอบการทํางานที่ชัดเจน ไม่มีการเขียนกรอบการ
ทํางานที่ชัดเจนวันนี้ผมก็เลยจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพ่ือเขียนกรอบการทํางานเหล่านี้ของแต่ละ
กองว่าสํานักนี้จะให้ศูนย์ประสานงานทําอะไรในพ้ืนที่บ้าง กองนี้จะได้ศูนย์ประสานงานทําอะไรใน
พ้ืนที่บ้าง เพ่ืออะไรครับ วันนี้ศูนย์ประสานงานถูกท้วงติงจาก สตง.ว่าเจ้าหน้าที่ที่ทํางานในศูนย์
ประสานงานไม่สามารถที่จะเขียนเวลาการทํางานได้ครบซึ่งเจ้าหน้าที่ 1 คนจะต้องเขียนเวลาการ
ทํางานให้ได้ 84200 นาทีต่อ 1 คนใน  1 ปีวันนี้เจ้าหน้าที่ในศูนย์ประสานงานไม่สามารถเขียน
งานตรงนี้ได้เพราะอะไรครับ เพราะไม่มีกรอบการทํางานให้เจ้าหน้าที่เหล่านี้ทํางานที่ชัดเจน
ยกตัวอย่างเช่นศูนย์ประสานงานไปร่วมประชุมแผนระหว่างอําเภอร่วมการประสานแผนศูนย์
ประสานงานไม่มีสามารถที่จะเขียนงานว่าไปร่วมการประสานแผนได้เนื่องจากงานของแผน เป็น
งานของฝ่ายแผนเป็นงานของกองแผนไม่สามารถเอามารวมเวลาเป็นงานของศูนย์ประสานงานได้ 
ศูนย์ประสานงานออกไปสํารวจบ้าน บ้านคนชราบ้านผู้พิการ ศูนย์ประสานงานไม่สามารถนํามา
เขียนเป็นงานของศูนย์ประสานงานได้เนื่องจากเป็นงานของกองส่งเสริมอันนี้เป็นปัญหาอย่างหนึ่ง
ของศูนย์ประสานงานที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานไม่สามารถเขียนงานให้กับตัวเองได้จึงถูกติงมา
จาก สตง.ว่าศูนย์ประสานงานไม่มีเวลาทํางานเพียงพอ 84200 นาทีท่ีจะส่งให้กับ สตง.ตรวจสอบ
ได้อันนี้เป็นปัญหาอย่างหนึ่ง ผมจึงมีแนวทางแนวความคิดตรงนี้ว่าซึ่งก็ได้นําเรียนท่านนายกแล้วว่า
จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 1 ชุดซึ่งประกอบด้วยทุกสํานักทุกกองทุกฝ่ายเอามาเขียนการทํางาน
ร่วมกันให้ศูนย์ประสานงานมีบทบาทหน้าที่การทํางานที่ชัดเจนเพ่ือให้เขาสามารถที่จะเขียนเวลา
ในการทํางานและให้เขาสามารถที่จะมีการตรวจสอบการทํางานของเขาตรงนี้ได้ อันนี้เป็นข้อที่ถาม
ว่าทําไมจะต้องมาปรับปรุงฟ้ืนฟูโครงสร้างของศูนย์ประสานงานเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่เรื้อรัง
มาแล้วผมก็มีโอกาสที่จะได้รับฟังปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งในคราวที่ผมได้มีโอกาสที่เป็น
สมาชิกสภาจังหวัดในอําเภอของผมเองก็มีศูนย์ประสานงาน ผมเองก็ได้ทราบข่าวเหล่านี้มาโดย
ตลอด แล้วก็ในเรื่องของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ในศูนย์ประสานงานแต่ละศูนย์ที่หลายๆท่าน
มองว่ามีปัญหาหรืออะไรต่างๆตรงนี้ผมกําลังเร่งดําเนินการแก้ไขที่จะตรวจสอบเรื่องราวเหล่านี้นะ
ครับก็จะดําเนินการให้ทุกท่านนั้นได้เกิดความสบายใจตรงนี้นะครับ อีกเรื่องนะครับเรื่องของ
อาคารของศูนย์ประสานงานแล้วก็บ้านพักหรือว่าหอประชุมต่างๆที่วันนี้มีการทรุดโทรมหรือมี
ปัญหานะครับ ผมได้ค้นหาข้อมูลมาอย่างนึงว่า ณ ขณะนี้อาคารศูนย์ประสานงานยังไม่ได้รับอยู่ใน
พ้ืนที่ที่เป็นของเราเองนะครับอาคารศูนย์ประสานงานทุกอําเภอ ไม่ได้อยู่ในที่ของเราเองไม่ได้อยู่ใน
ที่ที่เราสามารถท่ีจะดําเนินการอะไรได้เนื่องจากที่ดินอาคารของศูนย์ประสานงานไปตั้งอยู่บนที่ดิน
ที่ราษฎร์พัสดุที่ว่าการอําเภอต่างๆเขาดูแลอยู่ แล้วในสมัยก่อนนั้นก็มีการนายอําเภอหรือผู้นํา
อําเภอต่างๆได้ชี้ว่าหน่วยงานต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอําเภอไม่ว่าจะเป็นศูนย์ประสานงานสาธารณสุข
หรืออะไรต่างๆนายอําเภอเป็นผู้ชี้แนวเขตท่ีดินว่าหน่วยงานต่างๆตั้งอยู่ตรงนี้วันนี้ศูนย์ประสานงาน
เองยังไม่มีสิทธิ์ในที่ดินเหล่านั้นซึ่งตรงนี้เป็นปัญหาอย่างนึงซึ่งจะต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้องนะครับเราก็
จะต้องไปดําเนินการเรื่องสิทธิ์ที่ดินในการใช้งานของศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด



 

๔๑ 

 นครราชสีมา ให้มีสิทธิ์ในที่ดินตรงนั้นก่อนแล้วถึงจะมาปรับปรุงแก้ไขตรงนั้นได้นะครับ ซึ่งตรงนี้จะ
เป็นปัญหาข้อหลักทางข้อกฎหมายอย่างนึงซึ่งเราจะต้องทําให้ถูกต้อง โดยนําการทํางานของท่าน
นายกยลดา หวังศุภกิจโกศล ผมอยากทําให้ทุกอย่างในเรื่องเหล่านี้ถูกต้องถูกระเบียบนะครับก็ขอ
อนุญาตที่จะใช้เวลาซักระยะหนึ่งเพ่ือดําเนินการในเรื่องเหล่านี้ให้ถูกต้องแล้วก็ในเรื่องของศูนย์
ประสานงานของยืนยันว่าไม่มีการยุบศูนย์ประสานงานแต่จะมีการเขียนกรอบโครงสร้างต่างๆให้
ศูนย์ประสานงานถูกต้องแล้วสามารถดําเนินการกิจกรรมต่างๆได้อย่างถูกต้องให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์
มีภาระหน้าที่ว่าจะต้องทําอะไรในแต่ละอําเภออันนี้ก็ขออนุญาตนําเรียนต่อสภาแห่งนี้เพ่ือที่จะให้
ทุกท่านได้รับทราบแล้วก็เข้าใจเรื่องนี้นะครับ หลังจากที่มีการหารือประชุมคณะกรรมการต่างๆ
เรียบร้อยแล้วจะนําเรียนให้กับท่านประธานสภาแจ้งให้กับท่านสมาชิกทุกท่านได้รับทราบเพ่ือ
ความสบายใจอีกครั้งนึง ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับ 

ประธานสภา ครับเชิญท่านนรเสฎฐ์ครับ 
นายนรเสฎฐ์ เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมานะครับ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
รองนายกฯ ทุกๆท่านนะครับผม ผมขออนุญาตตอบข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์โควิดของจังหวัด

นครราชสีมาเรา ก่อนอื่นต้องขอเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่าในอดีตที่ผ่านมา ในจังหวัดนครราชสีมา
เราไม่พบผู้ติดเชื้อเป็นเวลาหลายวันติดต่อกันแล้วก็ที่พ่ึงผ่านมาเมื่อเร็วๆนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามี     
ผู้ติดเชื้อเพ่ิมขึ้น 2 คนในพ้ืนที่ของเรา ผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ทุกๆท่านไม่อยากจะให้เกิดในพ้ืนที่ของ
ตัวเองแน่นอนนะครับเพราะว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบต่อชีวิตพ่ีน้องประชาชนเป้นอย่างมาก
และอย่างตอนนี้นะครับเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้วที่อําเภอเสิงสางตําบลกุดโบสถ์มีทั้งหมด 2 หมู่บ้าน
นะครับทางท่านผู้ว่าได้ออกคําสั่งให้ล็อกดาวน์หมู่บ้านนี้นะครับขอเรียนให้ทราบ พอออกล็อกดาวน์ 
2 หมู่บ้านทําให้พ่ีน้องประชาชน หนึ่งเลยได้รับผลกระทบเป็นจํานวนมากและไม่สามารถไป
ประกอบอาชีพได้เพราะไม่สามารถเข้าออกหมู่บ้านได้นะครับซึ่งทางผมนะครับแล้วก็ทางคณะ
ผู้บริหารคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญและจะต้องเร่งแก้ไขนะครับ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขอเรียน
อย่างนี้นะครับว่าทางท้องถิ่น เราต้องดูว่าเกินอํานาจของทางท้องถิ่นและทางอบจ.ก็พร้อมยินดีที่
จะส่งเสริมสนับสนุนทุกอย่าง ขอบพระคุณครับ 

ประธานสภา เชิญท่านนายกครับ 
นายก อบจ.นม. กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะคะ ดิฉันนางยลดา หวังศุภ

กิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมานะคะ จากที่ดิฉันได้นั่งฟังอยู่นะคะ สมาชิก
ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเบิกจ่ายที่พ่ีน้องประชาชนในเรื่องการเลือกตั้ง ตัวดิฉันเองได้
เซ็นต์ฎีกามาตั้ง 4 พันฉบับนะคะ เซ็นต์ด้วยตนเองนะคะก็เหลืออีกประมาณครึ่งนึงค่ะ ทางคลัง
แล้วก็ทางผู้บริหารเราก็ไม่นิ่งนอนใจ ทําเสาร์อาทิตย์ด้วยนะคะ สามารถที่ดิฉันทราบเพราะว่าเซ็นต์
เองทุกใบเลย 400 บาทนะคะ แล้วก็เร่งด้วยค่ะทําเสาร์อาทิตย์นะคะ แล้วอีกเรื่องนึงนะคะ ใน
เรื่องของถนนดิฉันเองได้คุยกับผอ.กองช่างนะคะว่าถนนของอบจ.มี 199 สายทางก็อยากจะให้
ทางสํานักกองช่างร่วมกับสมาชิก ส.อบจ. ทุกท่านได้คุยและปรึกษาหารือกันเลยนะคะว่าถนนเส้น
ไหนเป็นของ อบจ.เราก็จะได้ดูแลเพราะว่าตัวดิฉันเองและผู้บริหารทุกท่านถามว่าเงินงบประมาณที่
จะลงไปดูแลพี่น้องประชาชน ถ้าอบจ.มีเงินเท่าไหร่ ผู้บริหารจ้วงเลยค่ะทันทีทันใดอันนี้ไม่อยากให้
เครียดนะคะ ก็พูดให้บรรยากาศที่เคยอยากจะให้ทุกท่านช่วยกันพัฒนาเพ่ือปากท้องพ่ีน้อง
ประชาชนในเรื่องถนนก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้นะคะ ถนนหนทางถ้าไม่ มีการ คือพ่ีน้อง
ประชาชนจะเอาของภาคเกษตรออกไปหรือพ่ีน้องประชาชนจะทํามาค้าขายก็ลําบาก ดิฉันเองก็ยัง 




