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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  คร้ังที่ 2/2564 

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น.  
ณ ห้องประชุมสุรนารี A โรงแรมดิอิมพิเรียล โฮเทลแอนด์วอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช 

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

ผู้มาประชุม 
1. นายรักชาติ  กิริวัฒนศักดิ์  ประธานสภา อบจ.นครราชสีมา 
2. นายสมพร  จินตนามณีรัตน์  รองประธานสภา อบจ.นครราชสีมา 
3. นายศิริพงศ์  มกรพงศ์   รองประธานสภา อบจ.นครราชสีมา 
4. นายณัฏฐพัชร์ อนิวัตกูลชัย  เลขานุการสภา อบจ.นครราชสีมา 
5. นายก้องเกียรติ วงศ์นิยม   ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 1 
6. นายอดุลย์  อยู่ยืน   ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 2 
7. นายองอาจ  พฤกษ์พนาเวศ  ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 3 
8. นายประพจน์ ธรรมประทีป  ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 4 
9. นางสาวรัชฎา ใจกล้า   ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 5 
10. นายธีรวีร ์  มิตรสูงเนิน  ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 6 
11. นางสาวธัญญารัตน์ รัตนชินกร  ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 7 
12. นายสรรชัย  กาญจนวัฒนา  ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 8 
13. นางสาวนงนุช เลิศด้วยลาภ  ส.อบจ.อ.ปากช่องเขต 2 
14. นายสมพงษ์  เลิศด้วยลาภ  ส.อบจ.อ.ปากช่องเขต 3 
15. นางณภัทร์ศรัญญ์ เพศประเสริฐ  ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต 4 
16. นายชยุต  พงศ์ธนทรัพย์  ส.อบจ.อ.ครบุรี เขต 1 
17. นายสุชชัพ  ชีระชลสุข  ส.อบจ.อ.ครบุรี เขต 2 
18. นายพรเทพ  ศิริโรจนกุล  ส.อบจ.อ.ปักธงชัย เขต 2 
19. นายเลิศชัย  ธนประศาสน์  ส.อบจ.อ.สีคิ้ว เขต 2 
20. นายสถาพร  โชติกลาง  ส.อบจ.อ.โนนสูง เขต 1 
21. นายเจษฎา  พิทยาภรณ์  ส.อบจ.อ.ด่านขุนทด เขต 1 
22. นายธวัฒน ์  ศิริปริญญานันต์  ส.อบจ.อ.ด่านขุนทด เขต 2 
23. นายสมบูรณ์  นิยมไร่   ส.อบจ.อ.พิมาย เขต 1 
24. นายพงษ์พันธุ์ พันธุ์ศรีนคร  ส.อบจ.อ.พิมาย เขต 2 
25. นางพัชรวรรณ นรากิจพงศ์  ส.อบจ.อ.แก้งสนามนาง 
26. นางภัทริกา  มากเมือง  ส.อบจ.อ.ขามทะเลสอ 
27. นายชวาล  พัฒนกําชัย  ส.อบจ.อ.ขามสะแกแสง 
28. นายนพวิทย์  ควรขุนทด  ส.อบจ.อ.คง 
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29. นายวิสูตร  เจริญสันธิ์  ส.อบจ.อ.จักราช 
30. นางนารดา  อ้ึงสวัสดิ์   ส.อบจ.อ.ชุมพวง 
31. นายซ้าย  ผลกระโทก  ส.อบจ.อ.โชคชัย 
32. นายเสกสรร  วิวัฒน์สกุลรัตน ์  ส.อบจ.อ.เทพารักษ์ 
33. นางพีระดา  บูรณะบัญญัติ  ส.อบจ.อ.โนนแดง 
34. นางสาวจุฑาสัณห์ ตั้งตรีวีระกุล  ส.อบจ.อ.บัวลาย 
35. นายสุรศักดิ์  ตันติสวัสดิ์  ส.อบจ.อ.โนนไทย 
36. นายพิทักษ์พงษ์ ศิริศักดิ์   ส.อบจ.อ.บัวใหญ่ 
37. นายโกวิทย์  เลาวัณย์ศิร ิ  ส.อบจ.อ.บ้านเหลื่อม 
38. นายราเมศ  เรืองธนานุรักษ์  ส.อบจ.อ.ประทาย 
39. นายไพฑูรย์  เพ็ญจันทร์  ส.อบจ.อ.พระทองคํา 
40. นายประเวทย์ ชุมสงฆ ์   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 

 
ผู้ไม่มาประชุม  

1. นายทรงกรช  พันธ์เกษม  ส.อบจ.อ.ปักธงชัย เขต 1 
                                                                                           

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นางยลดา  หวังศุภกิจโกศล  นายก อบจ.นครราชสีมา 
 2. นายนรเสฎฐ์  ศิริโรจนกุล  รองนายก อบจ.นครราชสีมา 
 3. นายสมเกียรติ  ตันดิลกตระกูล  รองนายก อบจ.นครราชสีมา 
 4. นายวีระชาติ  ทุ่งไผ่แหลม  รองนายก อบจ.นครราชสีมา 
 5. นายกมลศักดิ์  เกษเมธีการุณ  รองนายก อบจ.นครราชสีมา 
 6. นางสาวกษิรา  อณวัชวณิช  เลขานุการนายก อบจ.นครราชสีมา 
 7. นายวุฒิชัย  วงค์ปัญโญ  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 8. นายไพศาล  สมุทรเผ่าจินดา  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 9. นายอารมณ์  ทางตะคุ   ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านยุทธศาสตร์ อบจ. 
 10. นายธีระชัย  เทพนอก  ผู้อํานวยการสํานักช่าง 
 11. นายกริชต์จอมพล ภูจอมจิตฆ์  ผู้อํานวยการสํานักการศึกษาฯ 



-3- 
 

 12. นางอุไรวรรณ ภัทรปิติพล  รก.ผู้อํานวยการสํานักคลัง 
 13. นายจิรยุทธ  อาสาเสน  เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 14. นางอมลรชา  ศรีเนตรกูล  รก.หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 15. นางรังสิยา  นุทกิจ   ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
 16. นายชัยเกียรติ เกสรบัวทอง  ผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
 17. นางวรรณภา นวลฉิมพลี  ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
 18. นายเตชิต  กลิ้งทะเล  ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข 
 19. นางนงนุช  กาหลง   หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
 20. นายวิสุทธิ์  บุญการกิจ  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ 
 21. นางวินญา  ศรีอุทธา   หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
 22. นางนิภา  แขนรัมย์  หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
 23. จ.อ.เอกพจน์ เทียบแสน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
 24. นายภูริชช ์  พัจนสุนทร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
 25. นางดาราวรรณ โฆษิตอัมพรวัฒน์  นักจัดการทั่วไปชํานาญการ 
 26. นางสุวรรณี  อนันธศิริ  นักจัดการทั่วไปชํานาญการ 
 27.นางสุพรรณี  ครุฑธะกะ  นัดจัดการทั่วไปปฏิบัติการ 
 28. นายแมนฤทธิ์ รุ่งทิวาเลิศล้ํา  ผู้ช่วยนิติกร 
 29. นายณฐภพ  ณ นครพนม  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
 30. น.ส.ปราณี  ยิ่งจอหอ   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 31. น.ส.พัชรา  ไชยเพชร  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 32. น.ส.ปรมาภรณ์ หมายเงา  พนักงานจ้างทั่วไป 
 33. นายทวีศักดิ์  สังข์วิลัย   พนักงานจ้างทั่วไป 
 
เริ่มประชุมเวลา   13.00 น. 
 

นายณัฏฐพัชร์  - เชิญประธานสภาฯ  กราบบูชาพระรัตนตรัย  และนําสมาชิกสวดมนต์ 
เลขานุการสภาฯ  - เชิญประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ ขึ้นทําหน้าที่ 
ประธานสภาฯ             -  เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ท่านสมาชิกสภา 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
นครราชสีมา ท่านรองปลัด ท่านผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการกอง ตลอดจน
ผู้เข้าร่วมประชุม ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2564 วันศุกร์ที่ 
17 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. ซึ่งเป็นวันสําคัญวันหนึ่งของท่านผู้มีเกียรติ
ทุกท่านที่จะได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องต่างๆผมหวังว่าการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมาในครั้งนี้จะดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านทั้งหลายจะได้แสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะเพ่ือให้เกิด
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ประโยชน์สูงสุดเพื่อความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่น บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผม
ขอเปิดการประชุมสภาแห่งนี้เพื่อดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
เรื่องท่ี 1 อบจ.นครราชสีมา ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข 

ครั้งที่ 7 พ.ศ.2564 
นายรักชาติ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ประธานสภาฯ  แก้ไขครั้งที่ 7 พ.ศ.2564 ซึ่งได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วเอกสาร   

ได้วางบนโต๊ะทุกท่านแล้วจึงแจ้งให้ที่ประชุมแห่งนี้ทราบ 
ที่ประชุม - ทราบ -  
 
เรื่องท่ี 2  อบจ.นครราชสีมา ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม 

ครั้งที่ 10 พ.ศ.2564  
นายรักชาติ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 
ประธานสภาฯ               2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 10 พ.ศ.2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เอกสารได้วางบนโต๊ะ 

ทุกท่านแล้ว จึงแจ้งให้ที่ประชุมแห่งนี้ทราบ 
ที่ประชุม - ทราบ -  
 
เรื่องท่ี 3  อบจ.นครราชสีมา ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 
นายรักชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 
ประธานสภาฯ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้วเอกสารได้วางบนโต๊ะของ

ทุกท่านแล้ว จึงแจ้งให้ที่ประชุมแห่งนี้เพ่ือทราบ 
ที่ประชุม - ทราบ - 
 
เรื่องท่ี 4  อบจ.นครราชสีมา ประกาศใช้แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 
นายรักชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาประกาศใช้แผนดําเนินงาน  
ประธานสภาฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เอกสารได้วางบน

โต๊ะของทุกท่านแล้วจึงแจ้งให้ที่ประชุมแห่งนี้ทราบ 
ที่ประชุม - ทราบ - 
 
เรื่องท่ี 5  อบจ.นครราชสีมา ประกาศใช้แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

แก้ไข ครั้งที่ 6  
นายรักชาติ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาประกาศใช้แผนดําเนินงาน ประจําปี 
ประธานสภาฯ งบประมาณ พ.ศ.2564  แก้ไขครั้งที่ 6 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เอกสารได้วางบนโต๊ะของทุก

ท่านแล้วจึงแจ้งให้ที่ประชุมแห่งนี้ทราบ 
ที่ประชุม - ทราบ - 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
  2.1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัย

วิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 1/2564  เม่ือวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 
ประธานสภาฯ             ต่อไปเป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 

1/2564 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 ขอเชิญท่านสมาชิกที่มีความประสงค์จะ
ขอแก้ไขได้ตรวจสอบว่ามีที่ใดจะขอแก้ไขหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีท่านใดที่จะข้อแก้ไข 
ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ ขณะนี้องค์ประชุม 46 ท่าน สมาชิกท่านใดรับรอง
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 
2 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 ขอยกมือครับ รับรอง 42 เสียง  
ท่านใดไม่รับรองยกมือครับ ไม่รับรอง –ไม่มี- ท่านใดงดออกเสียงยกมือครับ งดออก
เสียง 4 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 2 ท่าน และเลขานุการสภาฯ) 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 เม่ือวันที่ 11 กรกฎาคม 
2564 ด้วยมติรับรอง 42 เสียง ไม่รับรอง –ไม่มี- งดออกเสียง 4 เสียง (ประธาน
สภาฯ รองประธานสภาฯ 2 ท่านและเลขานุการสภาฯ) 

 
  2.2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ 

สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 1/2564  เม่ือวันที่ 20 สิงหาคม 2564  
ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่  2 ครั้งที่ 

1/2564 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ขอเชิญท่านสมาชิกได้ตรวจสอบรายงาน
การประชุมครับมีส่วนใดจะขอแก้ไขหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะได้ขอมติที่ประชุม 
ขณะนี้องค์ประชุมมีทั้งสิ้น 46 เสียง สมาชิกฯท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาฯ   
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ขอยกมือครับ  
รับรอง 42 เสียง  ท่านใดไม่รับรอง ไม่รับรอง –ไม่มี- ท่านใดงดออกเสียง  งดออก
เสียง 4 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 2 ท่าน และเลขานุการสภาฯ) 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 เม่ือวันที่ 20 สิงหาคม 
2564 ด้วยมติรับรอง 42 เสียง ไม่รับรอง –ไม่มี- งดออกเสียง 4 เสียง (ประธาน
สภาฯ รองประธานสภาฯ 2 ท่าน และเลขานุการสภาฯ) 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
   เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วาระที่สอง, วาระที่สาม 
ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3 เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน

จังหวัดนครราชสีมาเรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
วาระท่ีสอง, วาระท่ีสามตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ลงมติ
รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2565 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ในสมัย
สามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา  
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คณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานผลการแปรญัตติและแสดงความเห็นส่งให้สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามข้อบังคับข้อที่ 50 ต่อไปเป็นขั้นตอนของวาระ
ที่ 2 ขั้นแปรญัตติ  เชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ได้รายงานผลการแปร
ญัตติครับ เชิญท่านโกวิทย์ครับ 

นายโกวิทย์ กราบเรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพครับ กระผมนายโกวิทย์  เลาวัณย์ศิริ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สังกัดเขตอําเภอบ้านเหลื่อมใน
ฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติขออนุญาตรายงานต่อสภาในเรื่องของการ
ทํางานของคณะกรรมการแปรญัตติ  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมามีมติในคําแปรร่างญัตติข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา งบประมาณประจําปี 2565 เมื่อคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 
2 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 สภาแห่งนี้ได้กําหนดคําแปรญัตติ
ในวันที่ 23 ถึง 26 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30น.ถึง 16.30 น. และ
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติได้ทําหนังสือประกอบคําแปรญัตติของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในวันที่ 1 กันยายน 
2564 เวลา 14.00 นะ. ณ ห้องรวงผึ้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมามี
เข้าผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้ครับ 1.นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 2.นายโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ ประธานคณะกรรมการ 3.นางสาวจุฑาสันห์ 
ตั้งตรีวีระกุล กรรมการ 4.นายสมชาย แพทย์เมืองจันทร์ กรรมการ 5.นายไพฑูรย์ 
เพ็ญจันทร์กรรมการ 6.นายสถาพร โชติกลางกรรมการ 7.นายเลิศชัย ธนประศาสน์ 
กรรมการ 8.นายชาคริต ทิศกลาง เลขานุการ 9.นายจิรายุทธ อาสาเสน เลขานุการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด บัดนี้คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา งบประมาณประจําปีพ.ศ.2565 อย่าง
ละเอียดรอบคอบถี่ถ้วนแล้วและได้ส่งรายงานผลให้ประธานสภาเพ่ือแจ้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2564 เรียบร้อยแล้ว ผมใน
ฐานะที่เป็นประธานก็ขออนุญาตให้เลขาฯได้อ่านต่อจากผมครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านชาคริตครับ 
นายชาคริต กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน กระผมนายชาคริต ทิศกลาง เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติ ขอรายงานผลการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
พ.ศ.2565 1.ในวันที่ 23-26 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
ในห้วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ยื่นแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
พ.ศ.25652 2.ในวันที่ 1 กันยายน 2564 คณะกรรมการแปรญัตติประชุม
พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2565 ให้คงร่างเดิมไว้              
3.คณะกรรมการแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไขร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
พ.ศ.2565 แต่อย่างใด 4.คณะกรรมการแปรญัตติขอรายงานผลและบันทึก
ความเห็นดังนี้ 1.ชื่อขอ้บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕6๕ ไม่มีการแก้ไข 2.หลักการและเหตุผล ไม่มี
การแก้ไข 3.ร่างเดิม ให้คงร่างเดิม ไม่มีการแก้ไข 4.การแปรญัตติ ไม่มีผู้ยื่นแปร
ญัตติ ไม่มีการแก้ไข จึงเรียนมาเพ่ือให้ที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้รับทราบ ขอบคุณครับ 
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ประธานสภาฯ เนื่องจากในการแปรญัตติ  ไม่มีผู้ประสงค์จะแปรญัตติใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นใน
วาระที่ 2 ก็ถือได้ว่าได้มีการดําเนินการผ่านเรียบร้อยครับ ต่อไปเป็นการพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่องงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณพุทธศักราช 2565 ในวาระที่ 3 ขั้นลงมติผมขอมติที่ประชุม
ครับ ขณะนี้องค์ประชุมมีผู้เข้าร่วม 46 ท่าน ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่องงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕6๕เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕6๕ ขอยกมือครับ 
เห็นชอบ 42 เสียง  ท่านใดไม่ชอบ โปรดยกมือครับ ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- ท่านใดงด
ออกเสียง งดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 2 ท่าน และ
เลขานุการสภาฯ)  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้ตราร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็น
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยมติเห็นชอบ 42 เสียง  ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- 
งดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 2 ท่าน และเลขานุการสภาฯ) 

ประธานสภาฯ เมื่อสภาฯ เห็นชอบให้ตราร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2565 เรียบร้อยแล้ว ผมจะได้
ดําเนินการส่งร่างข้อบัญญัติให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาให้เร็วที่สุดนับแต่
วันที่สภามีมติเห็นชอบ ตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด 2540 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 5 พุทธศักราช 2562 ต่อไปครับ 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ       

พ.ศ.2564 
ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ครับขอเรียนเชิญฝ่ายบริหารครับ 
นายนรเสฎฐ ์ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดนครราชสมีาและผู้ทรงเกียรติทุกท่านเรียน   ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดนครราชสีมา 
และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หลักการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น เหตุผล ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีความจําเป็นขอโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องด้วยข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้และมีความจําเป็นต้องจ่าย 
เพ่ือให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพ่ือบรรเทาแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  จึงขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
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งบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดดังนี้ รายการโอนลด 1. กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ จํานวน 3 รายการ เป็นเงิน 483,500 บาท (สี่แสนแปดหมื่นสามพันห้า
ร้อยบาทถ้วน) 2. สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 4 รายการ เป็นเงิน
10,875,080 บาท (สิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดสิบบาทถ้วน) 3. สํานักงาน
เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 3 รายการ เป็นเงิน 558,190 บาท 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ห้าแสนห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 4.สํานัก
คลัง จํานวน 1 รายการ เป็นเงิน 20,800 บาท (สองหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) 5. สํานัก
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 80 รายการ เป็นเงิน 40,211,780 บาท (สี่
สิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 6. สํานักช่าง จํานวน 10 
รายการ เป็นเงิน 19,010,000บาท (สิบเก้าล้านหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รวมโอนลดทั้งสิ้น 
จํานวน 101 รายการ เป็นเงิน 71,159,350 บาท (เจ็ดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่น
เก้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รายการโอนเพ่ิม 1. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
จํานวน 12 รายการ เป็นเงิน 483,500 บาท(สี่แสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
2.สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 24 รายการเป็นเงิน 10,875,080
บาท (สิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดสิบบาทถ้วน) 3.สํานักงานเลขานุการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จํานวน 5 รายการ เป็นเงิน 558,190 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นแปด
พันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 4.สํานักคลัง จํานวน 2 รายการ เป็นเงิน 20,800 บาท
(สองหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)  5.สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 125 
รายการ เป็นเงิน 40,211,780บาท (สี่สิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปด
สิบบาทถ้วน) 6.สํานักช่าง จํานวน 23 รายการ เป็นเงิน 19,010,000 บาท (สิบเก้า
ล้ านหนึ่ งหมื่นบาทถ้วน) รวมโอนเพ่ิมทั้ งสิ้ นจํ านวน 191 รายการ เป็นเงิน 
71,159,350 บาท (เจ็ดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
รายละเ อี ยดปรากฏตามเอกสารแนบท้ าย  ระเบี ยบวิ ธี ปฏิ บั ติ  ร ะ เ บี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอน
ลด ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้
เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นรายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงเสนอสภาเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ ท่านใดประสงค์จะเชิญครับ เชิญท่านโกวิทย์ครับ 
นายโกวิทย์ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ กระผมนาย

โกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สังกัดเขตอําเภอ
บ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา ท่านประธานที่เคารพครับ ในระเบียบวาระที่ 4 
ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณพ. ศ. 2564 
วันนี้ก็คงจะขออนุญาตท่านประธานและท่านสมาชิกที่เคารพครับ เพ่ือจะเป็นการ
ยืนยันบรรทัดฐานและมาตรฐานของการทํางานในฐานะที่ เป็นฝ่ายที่จะต้อง
ตรวจสอบเสนอแนะชี้แนะและก็ให้ข้อคิดเห็นแล้วก็เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในเรื่อง
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ญัตติต่างๆ สิ่งหนึ่งวันนี้ประเด็นแรกที่จะต้องติและติงท่านประธานด้วยภารกิจของ
ท่านอาจจะบกพร่องหรือผิดพลาดก็ต้องนําเรียนท่านประธานด้วยความเคารพ จริงๆ 
ผมกับท่านประธานก็มีอายุใกล้เคียงกัน เพราะฉะนั้นไม่มีความบาดหมางในเรื่อง
ส่วนตัวแต่ในฐานะที่เมื่อเรามาทําหน้าที่ฝ่ายสภาแล้วก็มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตาม
หน้าที่ของท่านประธาน ส่วนหนึ่งที่จะต้องติงท่านประธาน ท่านประธานจําได้ใช่ไหม
หรือไม่ว่าการส่งวาระการประชุมจะต้องถึงมือท่านสมาชิกอย่างน้อย 3 วัน ในญัตติ
ข้อนี้ท่านลองไปดูในถุงสีน้ําตาลที่ท่านส่งไปถึงมือสมาชิกประมาณวันจันทร์เพราะเรา
มีวันอังคาร วันศุกร์น่าจะถึงทุกคนก็อยู่ในช่วง 3 วันท่านลองเปิดไปดูเนื้อหาสาระ
ท่านส่งไปถ้าท่านเป็นคนละเอียดต้องบอกท่านเป็นคนละเอียด ท่านส่งไปญัตติโอน
เงินอยู่ที่ 64 ล้านใช่หรือไม่ใช่ ประธานถามประเด็นตัวนี้ก่อน ท่านประธานช่วยตอบ
ผมหน่อยว่า ญัตติที่ท่านส่งไปในรายละเอียดของโครงการที่จะปรับลดนั้นในยอดเงิน 
64 ล้านใช่หรือไม่ แต่วันนี้เมื่อมาถึงสภาฯ งบประมาณมาสอดไส้เป็น 71 ล้าน ผม
จึงอยากจะถามท่านประธานกลับไปว่าการจะให้สภาอนุมัติระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ
เรื่องขออนุมัติโอนเงนิ ทั้งนี้เราจะยึดที่ 64 หรือ 71 ล้าน ประเด็นแรกท่านประธาน
ต้องตอบครับ ท่านจะให้ยึดประเด็นไหนในการอนุมัติครั้งนี้ 

ประธานสภาฯ พอดีหนังสือญัตติที่ทางฝ่ายบริหารส่งมา ก็พอดีผมไม่ได้เอามาครับ ขอน้อมรับว่าวัน
นั้นที่ส่งมาแล้วก็เห็นว่าเป็นญัตติที่ควรจะนําเสนอในการเปิดประชุมก็เซ็นเปิดสภาไป 
เป็นเรื่องที่จะต้องให้ท่านสมาชิกในการพิจารณาเพียงแต่ว่าเมื่อทางฝ่ายบริหารส่ง
เรื่องมาเราเห็นว่าญัตติที่จะต้องให้มีการพิจารณาในสภาผมก็เลยดําเนินการส่งต่อครับ 

นายโกวิทย์ เราก็ต้องยึดติดในเรื่องระเบียบ กฎ กติกาครับท่านประธานฯ ถ้าท่านพูดอย่างนี้
ต่อไปมันก็จะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเรื่อยๆ เพราะครั้งหนึ่งท่านอดีตรอง หรือท่าน
รองประธานฯ เคยได้ท้วงติงสภาแห่งนี้ว่าส่งหนังสือไม่ครบ 3 วันเพราะการที่จะให้
สมาชิกมาให้ความเห็นชอบอย่างน้อยๆก็ให้สมาชิกได้ผ่าน ได้ทบทวนกันดูบ้างหรือ
ท่านจะไม่อ่านก็เป็นสิทธิ์ของท่านแต่ว่าอย่างน้อยๆ ก็ 3 วันเพราะกฎระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทยเขาบอกอย่างนั้นครับท่านประธาน จึงเป็นคําถามว่าวันนี้จะให้
สภาเห็นชอบในวงเงิน 64 ล้านหรือ 71 ล้าน ผมถามประเด็นตรงนี้ครับ 

ประธานสภาฯ คือตอนนี้อยู่ในวาระแล้วก็เอกสารที่อยู่ในมือเราที่อยู่บนโต๊ะในการพิจารณาตอนนี้
คือ 71 ล้าน คือตอนนี้เราจะต้องพิจารณาคือ 71 ล้าน  

นายโกวิทย์ สรุปว่าถ้าผิดพลาดครั้งต่อไปหรือมีคนมาทวงติงท่านประธานก็ต้องบอกว่าท่าน
ประธานต้องรับผิดชอบนะครับ 

ประธานสภาฯ ครับ  
นายโกวิทย ์ ขอบคุณครับ สรุปว่าวันนี้เราจะพิจารณางบประมาณ 71 ล้านในการปรับลดและ

ปรับเพ่ิม สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะถามท่านประธานกลับไปอีกว่าทุกครั้งที่มีการขอปรับ
ลดปรับเพ่ิมในเรื่องของโครงสร้างงบอบรม งบที่เกี่ยวกับวัสดุสิ่งต่างๆ ที่เป็นวัสดุ 
สภาฯ ก็ไม่ติดใจเพราะมันจะมีปัญหาในการปรับลดได้และโดยเฉพาะช่วงนี้เราเกิด 
covid เรื่องของการอบรมมันต้องใช้คนจํานวนมาก ก็ต้องปรับลดเป็นเรื่องธรรมชาติ
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แต่สิ่งหนึ่งที่วันนี้จะท้วงติงฝากท่านประธานไปถึงฝ่ายบริหารก็ก็คงจะเป็นโครงสร้าง
พ้ืนฐานครับท่านประธานครับ เพราะปกติโครงสร้างพื้นฐานในการที่จะให้สภาอนุมัติ
ให้ปรับลดปรับเพ่ิมมันก็จะมีในเรื่องของข้อมูลว่าเพราะเหตุไรถึงไปปรับลดโครงการ
นั้นออก ต้องมีเหตุผลครับท่านประธานครับ  ว่าโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างนั้น
มีผู้ไปดําเนินการแล้วหรือว่าบริเวณที่จะทํานั้นไม่สามารถทําได้  เพราะอย่าลืมว่า
โครงสร้างพ้ืนฐานนั้นสภาฯ ได้อนุมัติให้ฝ่ายบริหารไปดําเนินการแล้วท่านจะมา
ยกเลิกหรือปรับลดท่านก็ต้องมีเหตุผลให้สภาแห่งนี้ทราบถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้อยู่ใน
ยุคสมัยที่สภาแห่งนี้อนุมัติ หรือท่านไม่ได้เป็นผู้บริหารในช่วงที่สภาฯแห่งนี้อนุมัติ แต่
จริยธรรมคุณธรรมของความเป็นนักการเมืองเราต้องให้เกียรติพ่ีน้องประชาชนครับ
ท่านประธาน เพราะโครงสร้างพ้ืนฐานเหล่านั้นผมเชื่อว่าพ่ีน้องประชาชนในจังหวัด
นครราชสีมาเขาต้องการ ท่านต้องมีเหตุผลครับว่าที่มาปรับลดเพราะเหตุอะไรนี่ไม่มี
ข้อมูลข่าวสารให้ผมได้ทราบเลยว่าโครงการต่างๆ ที่ปรับลดถนนต่างๆ โครงสร้างที่
ไปสร้างในที่ต่างๆ นั้น เพราะเหตุไรถึงมาปรับลด แล้วก็เปลี่ยนที่สําคัญครับท่าน
ประธานครับจริยธรรมคุณธรรมของนักการเมืองเมื่อเราปรับลดในพ้ืนที่ตรงไหนท่าน
จะต้องจัดโครงการให้พ้ืนที่ตรงนั้นครับท่านประธาน ไม่ใช่โยกไปที่อ่ืนครับ อันนี้เป็น
จุดจริยธรรมของคุณธรรมของนักการเมืองเราเข้ามาวันนี้ เราไปพูดกับพ่ีน้อง
ประชาชนใช่หรือไม่ในเขตของเรา ว่าเราจะอาสาไปเป็นตัวแทนที่จะไปต่อสู้
งบประมาณ ที่จะไปประสานงบประมาณมาให้กับพ่ีน้องในพ้ืนที่ของเราใช่หรือไม่
ท่านประธาน แล้ววันนี้บางโครงการที่อยู่ในบางอําเภอปรับลดโดยไม่มีสาเหตุ แล้วก็
ไปตั้งอีกอําเภออ่ืนก็ไม่มีสาเหตุเพราะเหตุใด จึงเป็นข้อถามท่านประธานไปถึงฝ่าย
บริหารว่าเพราะเหตุใดถึงทําแบบนี้ ในส่วนตัวไม่ติดใจแล้วครับผมเป็นนักการเมืองที่
ยอมรับในเสียงข้างมากครับ ถ้าเสียงข้างมากว่าอย่างไรผมรับได้ครับ แต่ต้องมีเหตุมี
ผลในการที่จะอนุมัติครับท่านประธานก็ฝาก 2-3 เรื่องให้ประธานผ่านไปถึงฝ่าย
บริหารช่วยตอบด้วยว่าเพราะเหตุไรปรับลดโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานซึ่งบอกว่าพ่ี
น้องชาวโคราชมีความจําเป็นแน่นอน ถ้าใครบอกว่าไม่จําเป็นช่วยยกมือหน่อย 
อําเภอไหนไม่จําเป็นช่วยยกมือหน่อย เพราะเห็นเวลาเราจะจัดงบประมาณปี 2565 
บอกว่าได้ 6 ล้านน้อยจัง ถ้าท่านบอกว่าไม่มีความจําเป็นก็ขอความกรุณาช่วยยกมือ
หน่อยครับ เพราะอย่าลืมว่าเราเป็นนักการเมืองเรามีทั้งคนรักและคนชัง  และที่
สําคัญมีทั้งคู่ต่อสู้ครับท่านประธาน เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นอะไรที่ละเอียดอ่อน 
เพราะฉะนั้นก็ฝากถามไว้ 2-3 เรื่องยังไงช่วยตอบให้ด้วยแต่ไม่ติดใจครับไม่ติดใจ 
พร้อมที่จะยกมือให้ครับขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านประพจน์ครับ 
นายประพจน์ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ กระผมนาย

ประพจน์  ธรรมประทีป  ส.อบจ.อ.เมืองฯ เขต 4 ท่านประธานครับจากท่านสมาชิก
ได้นําเสนอไปเมื่อสักครู่อภิปรายไปก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องที่ท่านสมาชิกได้พูด 1 เรื่อง
แรกก็คือเรื่องของงบประมาณในการโอนลดโอนเพ่ิม  พอดีก็อยากจะอธิบาย
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เหมือนกัน สิ่ งที่ เกิดขึ้นผมก็คิดว่ามันอาจจะเป็นข้อผิดพลาดของทางท่าน
ประธานสภาและฝ่ายบริหารก็ได้ ในเรื่องของโครงการต่างๆ โดยเฉพาะโครงการที่มี
ปัญหาทางท่านสมาชิกฯ ได้กล่าวมันอาจจะมีปัญหาในพ้ืนที่ผมเชื่อว่าในการทํางาน
ของฝ่ายช่างก็ดี หนังสือท่านจะเอาโครงการไหนยกเลิก มันต้องมีเหตุและผล แต่ผม
ก็เชื่อว่าหนังสือตัวนี้ต้องมีอยู่แน่นอนแต่ท่านลืมเอาเข้ามาให้สมาชิกดูหรือเปล่า 
อยากให้ท่านกลับไปตรวจสอบดูโดยเฉพาะเรื่องของถนนชลประทานอาจจะมีปัญหา
เรื่องของการอนุญาตที่กําลังดําเนินการประสานงานกับชลประทานอยู่แต่หนังสือยัง
ไม่ได้รับอนุญาตมันก็มีความจําเป็นที่ต้องยกเลิกโครงการนั้นไปแล้วก็ตั้งเป็นโครงการ
ใหม่ อย่างเช่น ในเขตของผมก็มีชลประทานทําหนังสือไปแล้วซึ่งท้องถิ่นนั้นทํา
หนังสือไปปรึกษากับชลประทาน แต่ยังไม่รับคําตอบ แต่มันก็เป็นที่น่าเสียใจครับว่า
ความล่าช้านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นอยู่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดของเรามันเป็นของ
หน่วยงานอ่ืน ดังนั้น ทางท้องถิ่นต่างๆก็มีความจําเป็นครับที่จะต้องขอยกเลิกแต่ผม
เชื่ อว่ าหนั งสือมีมาแน่นอนทุกท้องถิ่นที่ เป็นโครงการประสานแผนขึ้นมา 
นอกเหนือจากโครงการนั้น ๆ จะเป็นของผู้บริหารหรือของส่วนกลางเอง ถ้าครั้ง
ต่อไปถ้ามีเหตุการณ์นี้ขึ้นมาขอให้นําหนังสือนั้นแนบมาให้กับท่านสมาชิกได้พิจารณา
เพ่ือเป็นหลักฐานในการที่จะให้มันเกิดความถูกต้อง ผมเชื่อครับว่าในการทํางานของ
ท่านประธานสภาเองก็ดี ของท่านผู้ว่าฯนี้ก็ดีผมอยู่สภาแห่งนี้มาก็หลายสมัย ติงกัน
มาเรื่อยๆเหมือนกันครับในการทํางานโดยเฉพาะเรื่องของการทํางานของหน่วยงาน
ของท่านเองต้องฝากท่านประธานไปยังฝ่ายบริหารว่าเราไปติดตามโครงการต่างๆ ใน
นี้ ถามกันไปถามกันมา ก็ต้องขออนุญาตที่พูดตรงนี้ทั้งที่มันจะต้องไปอยู่ในวาระอ่ืน 
กราบเรียนท่านประธานครับว่าขอให้ส่งหลักฐานแนบหลักฐานมาทุกครั้งที่มีการโอน
ลดโอนเพ่ิมเพราะเหตุใดจึงต้องลดต้องฝากท่านประธานไปยั งฝ่ายบริหารและ
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องของเราด้วย พวกกองต่าง ๆ ผมเชื่อในความบริสุทธิ์ใจ
โดยเฉพาะตัวเลขมันมีผิด ท่านประธานก็รับผิดอย่างที่ท่านสมาชิกได้อธิบายไปว่า
ครั้งต่อไปก็คงจะไม่มีอีกแล้ว ขอให้แนบเอกสารในการที่จะขอโอนลดถนนโครงสร้าง
พ้ืนฐานต่างๆนั้นมาให้กับสมาชิกได้รับทราบขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านเลิศชัยครับ 
นายเลิศชัย กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

ครับ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายเลิศชัย  ธนประศาสน์  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอสีคิ้ว เขต 2 จากระเบียบ
วาระที่ 4 การขอโอนลดโอนเพ่ิม ที่ท่านสมาชิกได้อภิปรายไปเมื่อสักครู่ ท่าน
ประธานครับเอกสารที่ส่งไปอย่างที่ท่านสมาชิกได้พูดจํานวนไม่ตรงกันเพราะฉะนั้น
การที่สมาชิกไดอ้ภิปรายเมื่อสักครู่ มันมีการบันทึกเทปนะท่านประธานเพราะฉะนั้น
ถ้าเราจะอนุมัติอันใหม่ท่านสมาชิกท่ีอภิปรายต้องถอนก่อนนะครับ เจ้าหน้าที่ทํางาน
ลําบากเพราะว่ามันจะไม่ตรงกัน ประการสําคัญผู้สื่อข่าวอยู่ข้างนอกนะท่านประธาน
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ข้างในก็มีครับ ถ้าเป็นไปได้ขออนุญาตพักเบรคสัก 10 นาทีได้ไหมครับ ปรึกษานอกรอบ 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านชวาลครับ 
นายชวาล กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เพ่ือสมาชิกผู้มีเกียรติ กระผมนายชวาล  พัฒน

กําชัย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอขามสะแกแสง
ครับ ผมเองก็ได้รับฟังเพ่ือนสมาชิกขออนุญาตเอ่ยนามท่านโกวิทย์  เลาวัณย์ศิริ จาก
อําเภอบ้านเหลื่อม ได้ท้วงติงแม้กระทั่งท่านประพจน์ จากอําเภอเมืองได้ท้วงติงใน
เรื่องของการโอนลดงบประมาณแล้วก็ไปตั้งจ่ายในรายการใหม่ซึ่งผมเองก็พยายาม
ตามดูว่าในส่วนของการโอนลดของสํานักช่างคงจะต้องรบกวนที่ประชุมว่าให้ดูใน
ส่วนของช่างว่าจริงๆ แล้วโครงการที่โอนลดไม่ว่าจะเป็นอําเภอใดไม่ว่าจะเป็น
โครงการที่อําเภอใดก็ตามที่มีการโอนลดก็จะไปเพ่ิมในอําเภอนั้น ถ้าเพ่ือนสมาชิก
ท่านได้ตามดูก็จะเห็นว่าฝ่ายบริหารก็ไม่ได้ที่จะเอางบประมาณต่างๆ เหล่านั้นไปทํา
ในส่วนของอําเภออ่ืนๆ เลย เพราะผมเองได้ประสบไปกับตัวเองว่ามันมีบางโครงการ
ซึ่งผมเองได้นําเรียนกับทางกองช่าง หรือไม่กองช่างรับทราบว่าจะต้องมีการโอนลด
เกิดขึ้น ผมเองก็เคยนําเรียนเรื่องนี้ว่าในเรื่องของการโอนลดผมเองได้รับคําตอบว่า
โครงการต่างๆ ไม่ใช่ว่าเพ่ือนสมาชิกจะเห็นดีเห็นงามว่าให้โอนลดและจะโอนไปเลย
ถ้าไม่มีเหตุผลฝ่ายบริหารก็ไม่สามารถที่จะโอนได้แม้กระทั่งขามสะแกแสงเองที่วันนี้
มีโครงการโอนลดในส่วนของงบอบรมก็ด ีในส่วนของโครงการต่างๆและต้องนําเรียน
ว่าเขาต้องมีเหตุผลในส่วนของสํานักช่าง ในส่วนของผู้บริหารที่จะสามารถให้เราโอน
ลดได้เพราะว่าเขาก็ต้องสอบถามแม้กระทั่งประสานถึงพ้ืนที่ว่าโครงการถนนก่อสร้าง
โครงการต่างๆเหล่านั้นสามารถดําเนินการได้หรือไม่ ถ้าดําเนินการได้ที่ผมประสบมา
กับตัวเองก็ไม่สามารถที่จะโอนลดหนีไปได้เลย จะโอนได้ก็ต่อเมื่อ 1. โครงการต่างๆ 
เหล่านั้นเนื่องจากงบประมาณเป็นงบประมาณปี 64 และยังอยู่ในช่วงปลายปี เรื่อง
ที่ 2. เขาได้งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นประมาณ 7-8 
ล้านบาท แต่ของเราเพียงล้านกว่าบาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงมีเหตุผลซึ่งผมก็ตอบ
เหตุผลไปแล้วในส่วนของช่างประจําโซนก็ให้เหตุผลกับผู้บริหารไป ผอ.สํานักช่างจึง
สามารถที่จะโอนลดให้ได้ แล้วก็ให้เพ่ือนสมาชิกดูแล้วผมเองคงจะต้องนําเรียนว่า
จากที่มี 1 โครงการ แล้วกันที่มีการเพ่ิม 300,000 บาทก็คือในส่วนของขาม
สะแกแสง จริงๆแล้วเป็นงบอบรมสัมมนาซึ่งมีทั้งหมด 1,670,000 ด้วยกันแต่คราว
ที่แล้วมีการโอนลดขึ้นมาไม่ทราบไม่ติดขัดตรงไหน งบประมาณผมหายไปประมาณ
ล้านห้าครับ จากงบ 1,670,000 โอนไปแค่ 170,000  หลังจากฝ่ายบริหารได้ให้
เอกสารไปผมก็ตามดูว่าจริงๆประมาณเท่าไรสรุปแล้วก็โอนแค่ 1,200,000 ยังขาด 
300,000 กําลังตามกันอยู่ เรื่องนี้ก็คงนําเรียนที่ประชุมแห่งนี้ว่าในส่วนของข้อ 22 
นั้น 300,000 บาท เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ทําตกหล่น กรณีที่ว่ายอดเงินที่ต้องโอน
นั้นจะต้องไป1,500,000 แต่เจ้าหน้าที่โอนให้ 1,200,000 ไปลงในส่วนของกอง
การศึกษาผมต้องเรียนอย่างนั้น เพราะฉะนั้นก็เลยต้องตามกันจนหลังจากได้อ่าน
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เอกสารตรวจแล้วไม่มีก็เพ่ือไม่ต้องการให้ในส่วนของอําเภอขามสะแกแสงนั้นได้ตก
หล่นจึงตามมาขอโครงการเพ่ือให้เขียนโครงการเพ่ิมเติมไป 300,000 บาท อันนี้ก็
คือส่วนที่เป็นงบเพ่ิมเติม แต่ส่วนเพ่ือนสมาชิกจะเห็นเป็นประการใดในส่วนของ
งบประมาณที่บัญชีโอนลดโอนเพ่ิมตัวเลขส่งให้กับเพ่ือนสมาชิกแล้วอันนั้นก็อยู่ใน
ดุลพินิจของเพ่ือนสมาชิก ตรงนี้ผมขออนุญาตนําเรียนให้เพ่ือนสมาชิกได้ดูในส่วน
ของการโอนลดโอนเพิ่ม ทีเ่พ่ือนสมาชิกทั้ง 2 ท่านใดได้ท้วงติงว่าน่าจะมีรายละเอียด
มาให้แต่ผมอยากจะนําเรียนที่ประชุมว่าทุกครั้งที่มีการโอนลดโดยเฉพาะโครงการ
โครงสร้างพื้นฐานเราจะได้รับการสอบถามหรือไม่ช่างประจําโซนหรือผอ.กองช่างเขา
จะไม่ยอมโอนลดแน่นอนอันนี้คือเหตุผลครับขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ โดยส่วนนึงญัตตินี้เป็นเรื่องที่ทางฝ่ายบริหารส่งมาเพ่ือให้สมาชิกของเราได้พิจารณา 
ตัวผมเองเห็นว่าฝ่ายบริหารได้ส่งเรื่องมา เราก็ส่งเพ่ือเอาเข้าบรรจุวาระ เพราะฉะนั้น
เรื่องของการพิจารณาก็เป็นหน้าที่ของทั้ง 2 ฝ่าย คือฝ่ายสภาก็จะได้สอบถาม แล้วก็
ฝ่ายบริหารก็จะได้ตอบแล้ว ขณะเดียวกันในเวลานี้ ตัวเลขในการประชุมวันนี้การ
โอนลดโอนเพ่ิม ก็อยู่ที่ 71 ล้าน เพราะฉะนั้นก็คงจะต้องดําเนินการต่อไป ขอเชิญ
ท่านจุฑาสัณห์ครับ 

น.ส.จุฑาสัณห์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านฝ่ายบริหาร ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตามที่มี
เพ่ือนสมาชิกขออนุญาตเอ่ยนามท่านโกวิทย์ได้ติงในเรื่องของการโอนลดโอนเพ่ิม ซึ่ง
น่าจะมีเหตุผลซึ่งก็เป็นสิ่งท้วงติงที่ถูกต้อง สําหรับที่ท่านขออนุญาตที่เอ่ยนามท่าน
ชวาลกล่าวในเรื่องของการโอนลดโอนเพ่ิมซึ่งก็น่าจะมีเหตุผลนั้นก็ถูกต้องสําหรับ
ดิฉันในวาระนี้ก็มีรายการโอนลดโครงการเขตบัวลาย ไม่ว่าจะเป็นโครงการอบรมซึ่ง
ช่วงนี้เป็นภาวะโรคระบาด covid ทําให้ไม่สามารถที่จะอบรมได้จึงจําเป็นต้องโอน
ลดค่ะ สําหรับอําเภอบัวลายก็ยังมีโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นถนน คสล. ซึ่งก็
โอนลดเนื่องจากท้องถิ่นได้ทําซ้ําซ้อนแล้วการโอนลดนี้ได้ต้องมีหลักฐานซึ่งดิฉันต้อง
ไปตามหลักฐานเหตุผลที่ทําไมโครงการนี้ต้องโอนลดซึ่งต้องขอเอกสารจากอบต.ตรง
นั้น จึงคิดว่าโครงการไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนที่โอนลดเหมือนกันก็ต้องขอเหตุผลของ
โรงเรียนวัดประชานิมิตรว่าเหตุใดเขาถึงโอนลดหรือท้องถิ่น อบต.เหตุใดทําไมถึงโอน
ลดเนื่องจากมีโครงการที่ท้องถิ่นได้ทําแล้วมันซ้ําซ้อนไม่สามารถทําได้ มีเหตุผลที่ไม่
สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ ดิฉันคาดว่าวาระนี้น่าจะมีเหตุผลที่ดีสําหรับช่างเจ้าหน้าที่
แล้วก็ผู้บริหารค่ะเพราะว่าท่านปลัดที่มาใหม่ท่านทํางานดีมากเลยท่านไม่ยอมที่จะ
ให้โอนลดเลยนะคะถ้าไม่มีเอกสารจาก อบต.นี่ประสบกับตัวเอง ดิฉันได้ขอเอกสารที่
อบต.ค่ะจึงอยากเรียนสมาชิกว่าผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่กองช่างหรือกองแผนน่าจะมี
เหตุผลที่ดีในการเอาวาระนี้เข้ามาจึงเรียนมาให้ท่านทราบค่ะขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านสมพรครับ 
นายสมพร กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ คณะฝ่ายบริหาร รวมทั้งคณะเจ้าหน้าที่และพ่ีน้อง

สื่อมวลชน เพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพครับ ก่อนอ่ืนผมก็ต้องขอชื่นชมท่านที่
ลุกขึ้นมาอภิปรายถึงเรื่องโอนลดโอนเพ่ิม ต้องขอประทานโทษเอ่ยนามท่าน สจ.
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โกวิทย์  เลาวัณย์ศิร ิจากอําเภอบ้านเหลื่อม ท่านรอบคอบจริงๆ แล้วจะเป็นอย่างนั้น
จริงๆว่าหนังสือที่ส่งไป 64 ล้าน แต่สําคัญที่สุดว่าที่จะยกมือผ่านญัตติวันนี้และ
เอกสารที่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆ ที่ท่านจะยกมือรับรองญัตตินี้ในลําดับต่อไปนั้นศักดิ์สิทธิ์
ที่สุด ก็คือกองอยู่บนโต๊ะของท่านนี่แหละครับ ของจริงของแท้ ส่วนโครงการจะ
คลาดเคลื่อนและตัวเลขงบประมาณคาดเคลื่อนไป 7 ล้านกี่โครงการตรงนั้นเป็นสิ่งที่
ดีท่านประธานก็รับแล้วว่าฝ่ายบริหารได้ส่งเอกสารมาแต่ที่สําคัญที่สุดและต้อง
ขอบคุณมากที่สุดนั่นก็คือเจ้าหน้าที่ที่จัดทําเอกสารก่อนที่จะให้ท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติได้ยกมือรับรองญัตตินี้ตรงนี้ล่ะครับที่สําคัญที่สุด ฝ่ายบริหารไม่ทราบหรอก
ครับตัวเลขที่ส่งไปเรานัดประชุมกันก็ยังไม่ชัดเจน แต่สําคัญที่สุดก็คือข้าราชการที่
ทํางาน ถ้าเรายกมือผ่านไปตรงนี้เสร็จแล้วตัวเลขผิดโครงการผิดนั่นสิครับเป็นปัญหา
ที่สําคัญว่าไม่สามารถจะดําเนินการแก้ไขได้ เพราะมติที่ประชุมแห่งนี้ถือว่าเป็นอัน
จบ ขออนุญาตท่านประธานลงรายละเอียดถึงความสําคัญว่าทําไมถึงต้องโอนลดโอน
เพ่ิม เอาโอนลดตัวเลขเท่านี้อยู่อําเภอนี้  แล้วไปโอนเพ่ิมอยู่ในอําเภอนี้ตรงกัน 
กระผมเองก็มีโครงการกับเขาอยู่เหมือนกัน โอนลด 1,000,000 แล้วก็ไปโอนเพ่ิม 
1,000,000 เช่นกัน ถ้าเพ่ือนสมาชิกเปิดดูในหน้า 17 ของเอกสารที่ขอโอนลดโอน
เพ่ิมครับ ผมถึงบอกว่าวันนี้เจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นทุกกองที่จะต้องตรวจโดยสําคัญ
เฉพาะกองช่าง โครงการหน้าที่ 17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
เสลา หมู่ 4 ตําบลพลสงครามเชื่อมบ้านดอนม่วง หมู่ที่ 5 ตําบลมะค่าอําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา นี่ตราเป็นข้อบัญญัติแล้ว ยกตัวอย่างผ่านท่านประธานไปยัง
เพ่ือนสมาชิกได้ทราบ เรื่องนี้เป็นข้อบัญญัติปี 64 งบประมาณ 1 ล้านบาท ท่าน
ประธานที่เคารพครับเราจะทําก็ได้แต่ปรากฏว่าเห็นไหมครับความละเอียดของ
เจ้าหน้าที่ผมถึงบอกความสําคัญความของประเด็นเรื่องนี้ก็คือความสําคัญของ
เจ้าหน้าที่และที่ความละเอียดอ่อนของเจ้าหน้าที่กองช่างเขาไปสํารวจถนนที่อยู่ใน
ข้อบัญญัติปี 64 ซึ่ง สจ.ชุดที่แล้วนี่แหละได้เสนอผ่านร่างเหมือนกับที่เรารับในร่าง
ข้อบัญญัติปี 65 เมื่อกี้นี้มันเป็นข้อบัญญัติแล้ว ข้อบัญญัติก็หมายถึงว่าตรากฎหมาย
ที่จะต้องดําเนินการ แต่ปรากฏว่าถนนเส้นนี้โครงการ 1 ล้านบาท ถนนเส้นนี้วันนี้
เขาได้ใช้โครงการจังหวัดไปทําเต็มทั้งเส้นแล้วครับ 7 ล้านบาท เห็นไหมครับ
ความสําคัญตรงนี้ทําไมถึงต้องโอนลดก็ในเมื่อท้องถิ่นคือ อบต.พลสงคราม เขาทํา
ถนนเส้นนี้เต็มสายไปแล้ว แต่มันมาทับกับข้อบัญญัติเราในปี 64 ว่าเราขอโครงการ
ไป 1,000,000 บาท ได้ 700 เมตร แต่เขาทําโครงการ 7,000,000 บาท ได้   
3 กิโลเมตรเต็มเส้นทาง ไม่มีเส้นทางต่อแล้วในถนนเส้นนี้ นี่เป็นสาเหตุที่ว่าทําไมถึง
ต้องโอนลดแล้วก็ไปโอนเพ่ิมเป็นถนนคอนกรีตเช่นกันอยู่ในตําบล อยู่ในอําเภอที่
รับผิดชอบ นี่คือประเด็นหลักสําคัญ เพราะฉะนั้นก่อนที่เพ่ือนสมาชิกจะได้ยกมือลง
มติเห็นชอบตามที่ฝ่ายบริหารได้เสนอ ผมเองก็ไม่ขัดข้องในการที่จะยกมือเพราะว่า
ถือว่าวันนี้วางอยู่บนโต๊ะของเพ่ือนสมาชิกก็ขออนุญาตว่าวันนี้รายละเอียดกว่าจะมา
เป็น ปร4 ปร5 แล้วจะมาให้เพ่ือนสมาชิกทุกท่านได้ยกมือ ตัวเลขเงินงบประมาณ
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มันจะผิดไม่ได้เลย เพราะฉะนั้นก็คงจะต้องขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ที่สําคัญที่สุดในการที่
จะประเมินประมาณ ทั้งประเมินทั้งประมาณการทั้งพิสูจน์อักษร ทั้งพิสูจน์โครงการ 
ทั้งอะไรต่ออะไร กว่าจะมาเป็น ปร4 ปร5 แล้วอย่างที่เพ่ือนสมาชิกได้อภิปรายว่ามี
การสอบถามจากเพ่ือนสมาชิกที่ได้ตราข้อบัญญัติที่ได้รับผิดชอบในเขตของโครงการ
นั้นๆว่าโครงการของท่านมีปัญหานะไม่สามารถดําเนินการได้ อย่างที่เพ่ือนสมาชิก
หลายท่านได้พูดโครงการท่านดําเนินการไม่ได้ ท่านก็จําเป็นต้องโอนลด ส่วนท่านจะ
โอนเพ่ิมอย่างไรมีเจ้าหน้าที่สอบถามแล้วแม้กระทั่งโครงการของกระผมเองก็เช่นกัน 
ท่านประธานที่เคารพเพราะฉะนั้นก็อยากจะกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังฝ่าย
บริหารและเพ่ือนสมาชิกว่าโครงการเหล่านี้ที่มาโอนลดโอนเพ่ิมในวันนี้ก็ถือว่าได้ทํา
อย่างละเอียดรอบคอบแล้ว ก็ถูกต้องงแล้วถึงแม้จะส่งให้เพ่ือนสมาชิกว่า 64 แต่ของ
จริงมัน 71 เราก็ต้องยกมือรับรองตามเอกสารที่ปรากฏในวันนี้ส่วนตัวเลขที่มันจะ
ผิดพลาดบ้างตรงนั้นก่อนหน้านี้เราไม่ยึดเอามาเป็นเป็นสิ่งสําคัญ แต่เรายึดเอา
เอกสารที่เราจะยกมือผ่านวันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดขอกราบขอบพระคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านเสกสรรครับ 
นายเสกสรร กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ จริงๆ สภาถ้า

มีเรื่องท้วงติงผมว่าดีสําหรับสภา คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อย่างตัวเลขท่าน
สมาชิกก็พูดถูก ผมก็เป็นสมาชิก อบต.เหมือนกัน 4 ปี เป็นรองนายกฯ 7 ปี เจอ
ปัญหาแบบนี้ตลอดเพราะการตราเป็นข้อบัญญัติหรือประกาศใช้มันเป็นกฎหมาย
รายละเอียดในเรื่องโอนลดโอนเพ่ิมของแต่ละอําเภอ เพราะมันมีไม่กี่ตัวที่เป็น
โครงสร้างแล้วไม่มีเอกสารที่นําเสนอว่าโอนลดเหตุผลเพ่ืออะไรดังนั้นประธานก็ให้
สมาชิก สจ.แต่ละอําเภอชี้แจงข้อเท็จจริงเหตุผลที่โอนลดโอนเพ่ิมแต่ละตัวให้สภา
ได้รับทราบในข้อเท็จจริงในตรงนี้ ผมยกตัวอย่างของผมก็โอนลดโอนเพ่ิม 1 ตัว ขุด
ลอกคลอง ลําเชียงไกรตอนบนต้นน้ําลําเชียงไกรที่มาจากอําเภอเทพารักษ์ ที่มาท่วม
ด่านขุนทดน้ําเต็มครับตอนนี้ เหตุผลคือไม่สามารถขุดลอกได้ ถ้ามีน้ําไปขุดมันก็
เหมือนสมัยก่อน แต่งข้างหน้าเอาหญ้าออก ทางใต้คลองเป็นหลุมขนมครก พอน้ํา
แห้งข้างบนสวยมันก็ทําไม่ได้ดี มันเลยจําเป็นต้องต้องโอนแล้วไปเพ่ิมตั้งรายการใหม่
ที่จะทําได้ในข้อบัญญัติของปี 65 ก็อยากจะนําเรียนท่านประธานก็ให้สมาชิกแต่ละ
อําเภอที่โอนลดโอนเพ่ิมชี้แจงให้ท่านสมาชิกได้รับทราบ ณ ตอนนี้เพ่ือจะเป็น
มาตรฐานในการตัดสินใจ นําเรียนเท่านี้ครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านราเมศครับ 
นายราเมศ เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ  ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ  กระผมนายราเมศ  

เรืองธนานุรักษ์  ส.อบจ.อ.ประทาย สําหรับการโอนลดโอนเพ่ิมในวาระครั้งนี้สําหรับ
อําเภอประทายซึ่งมีถนนสาย 1 เป็นถนน อบจ. ถนนสายนางรํา – บ้านเขว้า ถนน 
อบจ.นม.13201 ช่วงระยะทางยาว 3 กิโล 700 เมตร  ซึ่งของเราตั้งงบประมาณ
ไว้ในข้อบัญญัติตราเป็นข้อบัญญัติไปแล้ว 7,281,000 บาท พอดีกับ  อบต.นางรํา
เข้าก็ไปของบมาเหมือนกัน เขาขอมา 10 ล้านระยะทาง 3 กิโล 700 เมตร แต่ของ
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เรา 3 กิโลเมตร ทาง อบจ. ทางฝ่ายบริหารก็ได้ให้ทาง อบต.ดําเนินการไปของเรา
เลยทําไม่ได้ สรุปแล้วว่าของเราต้องโอนลด 5 ล้านกว่าบาท แต่มาโอนเพ่ิมให้ตั้ง
รายการใหม่อีก 2 ล้าน  เพราะว่าทําไปไม่ได้เพราะมันจะซ้ําซ้อนกัน เขาทําไปแล้ว
เตรียมพ้ืนที่ตลอดสายแต่ของเราไม่ตลอดสาย เพราะฉะนั้นโอนเพ่ิมอีก 2 ล้านของ
อําเภอประทาย โอนเพิ่ม 2 ล้านโอนลด 7 ล้านกว่าก็หายไป 5 ล้านกว่า กราบเรียน
ท่านประธานที่เคารพฝากไปทางฝ่ายบริหาร ได้ฝากพิจารณาตัวที่หายไป 5 ล้าน
บาท ครั้งหนึ่งเพราะว่าอําเภอประทายเป็นอําเภอขนาดกลาง งบประมาณยัง
ต้องการใช้เยอะ พ้ืนที่จําเป็นส่วนใหญ่อําเภอที่มีปัญหาคืออําเภอขนาดกลาง ไม่ว่า
ประทาย ไม่ว่าบัวใหญ่  ไม่ว่าชุมพวง ไม่ว่าโนนไทย ไม่ว่าห้วยแถลง ไม่ว่าคง 
งบประมาณแต่ละปี ทางฝ่ายบริหารได้ดูแลในพ้ืนที่ปีละ 6 ล้านมันไม่พอใช้
เพราะฉะนั้นถนนเส้นนี้ตราเป็นข้อบัญญัติไปแล้ว 7 ล้านกว่าหายไป 5 ล้านกว่า 
ฝากผู้บริหารได้พิจารณา ได้มาดูแลอําเภอประทายด้วยครับ เพราะว่าปัญหาความ
เดือดร้อนยังมีอีกมาก สาเหตุที่ต้องโอนลดโอนเพ่ิมเพราะเหตุนี้ เอง ขอฝากท่าน
ประธานถึงฝ่ายบริหารด้วย ขอบคุณมากครับ  

ประธานสภาฯ เชิญท่านซ้ายครับ 
นายซ้าย กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน

ครับ กระผมนายซ้าย  ผลกระโทก  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขต
อําเภอโชคชัย อยากจะให้ข้อสังเกตแล้วก็ท้วงติงเรื่องของบัญชีโอนลดแล้วก็เพ่ิม
งบประมาณในครั้งนี้เพ่ือจะสอบถามรายละเอียด ซึ่งพอดูรายละเอียดหลายๆ ข้อ
แล้วก็สับสนครับ เช่น หน้าที่ 3 นี่ลําดับที่ 15 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน
จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ราคา 102,000 บาท ใช่ไหมครับพอไปเปิดดู
หน้า 5 คอมพิวเตอร์เหมือนกัน ลําดับที่ 1 เหมือนกันหน้า 5 คอมพิวเตอร์ขนาด
จอภาพไม่ต่ํากว่า 19 นิ้ว แต่ราคาแค่ 17,000 บาท งงไหมครับ ทําไมแตกต่างกัน
ขนาดนั้น ต่อไปครับหน้า 13 นี่ก็ยังงงอีกเช่นเดียวกัน ลําดับที่ 72 มีพัดลม
อุตสาหกรรมนี่ติดตั้งผนังในอาคารอเนกประสงค์หอประชุมบอกว่า 387,000 พอ
ลําดับที่ 73 ก็พัดลมแบบเดียวกันแต่ 69,300 บาท น่าจะระบุว่ากี่ตัวหรืออะไร
ต่างๆ มันเหมือนกับว่าของประเภทเดียวกันแต่ราคาห่างกันล้นฟ้าเลยครับ 
นอกจากนี้ครับเกี่ยวกับเรื่องของวัสดุโรงเรียนซึ่งดูหลายๆ ข้อแล้ว งบประมาณก็
เยอะพอสมควร แต่ละโรงไม่เท่ากัน ผมก็ยังสงสัยเช่น หน้า 9 ลําดับที่ 61 ชุด
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดติ้งหุ่นยนต์แล้วก็ไมโครบิท แต่ละโรงราคาจะไม่
เท่ากันครับ ไม่ทราบว่าหุ่นยนต์กี่ตัว กี่ชนิด บางแห่งตั้ง 1,900,000 บางแห่ง 
350,000 ก็ไม่ได้ชี้แจงรายละเอียดว่าจํานวนกี่ชุดกี่อะไร ซึ่งราคาแต่ละที่ไม่
เหมือนกัน ก็อยากจะฝากท่านได้ชี้แจงเพ่ือรายละเอียดให้กับสมาชิกก่อนที่จะมีการ
ยกมือสนับสนุนในเวลานี้ครับขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านอดุลย์ครับ 
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นายอดุลย์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ ท่าน ส.อบจ ท่านหัวหน้า
ส่วนราชการและท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ผมนายอดุลย์  อยู่ยืน  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด อําเภอเมือง เขต 2 ขออนุญาตท่านประธานเมื่อสักครู่สมาชิก
อภิปรายกันไปเรื่องโอนลดโอนเพ่ิม เรื่องโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยส่วนตัวผมเองไม่ได้
ติดใจเรื่องเอกสารเท่าไหร่เพราะว่าหลายๆ ท่านที่พูดมาจะเห็นว่าโครงการที่จะโอน
ลดเองมันจะต้องมีการทําหนังสือมา ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของข้าราชการเขาต้องรัดกุม
อยู่ละครับ ส่วนถา้ไม่รัดกุมจริงๆ สจ. เองที่อยู่ในพ้ืนที่สามารถเอาเวทีตรงนี้แหละมา
พูดได้ว่าถนนเส้นนี้มันยังไม่ได้ทําแต่ทําไมส่วนบริหารเอามาขอโอนลด ซึ่งตรงนี้ใน
ส่วนผมเลยไม่ได้ติดใจตรงส่วนนี้ เพราะผมคิดว่าถ้ามันมีโครงการแบบนี้สักร้อย
โครงการแล้วท่านจะต้องไปเอาหนังสือจาก อบต.มาให้สักร้อยกว่าอันให้ผมอ่าน ผม
ว่าก็ลองพิจารณาดู ที่ผมติดใจเรื่องเดียวครับหน้าที่ 18 อันดับที่ 14 ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการสํานักการช่าง 3 ล้านบาท วันนี้วันที่ 17 กันยายน ผมเข้าใจ
ว่าตัวนี้เป็นงบประมาณ 64 โครงสร้างพ้ืนฐานคงไม่ติดใจเพราะว่าสิ้นปีเราสามารถ
กันเงินได้ แต่ว่าจากวันนี้ถ้าสมมุติวันนี้ผ่านไป 17 กันยายนถึง 30 กันยายน ผม
เข้าใจเองไม่ทราบว่าถูกต้องหรือเปล่าว่าจากตรงนี้ที่จะเดินทางไปใช้ในราชการต้อง
ใช้งบปี 64 ก็คือมีเวลาใช้จากวันที่ 17 กันยายนถึง 30 กันยายนซึ่งจะใช้เดินทางไป 
3 ล้านบาท ซึ่งจริงๆ แล้วผมว่ามันน่าจะไปตั้งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานหรือทําเป็น
อย่างอ่ืนน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าหรือเปล่าครับ อันนี้ฝากทางท่านประธานไปถึง
ฝ่ายบริหารครับก็ผมติดใจอยู่เรื่องเดียวครับขอบคุณมากครับ  

ประธานสภาฯ เชิญฝ่ายบริหาร เชิญท่านสมเกียรติครับ 
นายสมเกียรติ กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ท่านสมาชิก 
รองนายกฯ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และท่านผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ขอ

เรียนชี้แจงในเรื่องของการโอนลดโอนเพ่ิมของสํานักการช่างก่อนครับ ที่ท่านสมาชิกฯ 
ผู้ทรงเกียรติกล่าวถึง เนื่องด้วยตามความจําเป็นของการบริหารภาพรวมทั้งจังหวัด
นครราชสีมา เราได้ทั้งข้อมูลที่เป็นเอกสารและข้อมูลที่จากการประสานงาน  หลาย
โครงการไม่สามารถดําเนินการได้ในปี 2564 ซึ่งเป็นการบริหารงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด เราได้ทําโครงการเสนอสภาฯ ไปเมื่อวันจันทร์เป็นเอกสารเสนอ
ไป 64 ล้านเศษ แต่ก็ได้ทํางานจนถึงวันพุธเป็นวันสุดท้ายพบว่ามีโครงการที่มีความ
จําเป็นเร่งด่วนต้องเพ่ิมเติมอีกประมาณ 7 โครงการ ในการโอนลดงบประมาณที่
ไม่ได้ทําเช่น โครงการก่อสร้างถนนในเขตพ้ืนที่ของชลประทานอําเภอเมือง
นครราชสีมา 3 ล้านบาทแล้วก็โครงการอบรมของสํานักการศึกษาประมาณ 3 ล้าน
บาท โครงการอบรมท่ีอําเภอขามสะแกแสง ถ้าเราสามารถโอนลดงบประมาณส่วนนี้
และเพ่ิมโครงการที่มีความจําเป็นเร่งด่วนให้กับพ้ืนที่เราจึงขอเพ่ิมเติมโครงการนี้เข้า
มาด้วยความจําเป็น ส่วนเอกสารประกอบก็เลยไม่ทราบว่าทางส่วนราชการได้
ติดตามแล้วก็ได้มีเอกสารทั้งที่เป็นทางการแล้วอย่างที่ท่านสมาชิกท่านห่วงใยและ
ท้วงติงมาต้องขอบพระคุณทางชลประทานโดยพ้ืนที่ตรงนั้นขึ้นกับ อบต.หมื่นไวย
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โครงการอําเภอเมืองที่พูดถึงก็ทราบว่ายังไม่อนุญาตให้เราดําเนินการหากเรารอให้
งบประมาณ 64 โครงการนี้ก็จะต้องไปกันเงินและไม่ได้ทําให้เกิดประโยชน์ในมูลค่า
ของโครงการนั้นเราก็ได้ไปพิจารณาโครงการที่มีความจําเป็นเร่งด่วนอันนี้เราดูเป็น
ภาพรวมจังหวัดและอาจจะลดโครงการในอําเภอเมืองแต่ว่าที่อําเภออ่ืนๆ มีความ
จําเป็นจึงโอนงบประมาณนี้และไปเพ่ิมในบางอําเภอที่มีความจําเป็นเร่งด่วน ในส่วน
ที่โครงการของสํานักการศึกษาก็จะมีในเรื่องของการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ก็ต้องขอ
ประทานโทษว่าในเอกสารชุดที่ส่งไปให้ไม่ได้ใส่จํานวนไปในแต่ละหมวดที่จะเพ่ิมเติม
เช่น คอมพิวเตอร์มูลค่าเครื่องละ 17,000 บาทเองครับ เมื่อใส่จํานวนเข้าไป 19 
เครื่องก็จะเป็น 100,000 บาทเศษ แต่บางสํานักก็อาจจะไม่ใช่ 17,000 บาทเศษ 
เพราะว่าเป็นคอมพิวเตอร์ประเภท Notebook ด้วย ในการโอนลดโอนเพ่ิมของ
สํานักที่ส่ งมาให้กับทางกองยุทธศาสตร์ เ พ่ือทําแผนแล้วก็ทําเอกสารส่งให้
ประธานสภาก็ได้ติดตามอยู่ทั้งวันนี้ขณะนี้คือเอกสารที่ใส่จํานวนเครื่องของแต่ละ
สํานักได้เสร็จสมบูรณ์ จะขอเรียนท่านประธานว่าจะขออนุญาตถ่ายเอกสารเพ่ิมเติม
ให้กับสภาแห่งนี้เพ่ือชี้แจงในเรื่องของจํานวนมูลค่าในการซื้อคอมพิวเตอร์ทําไมแต่
ละหมวดแตกต่างกัน เกิดจากมีทั้งคอมพิวเตอร์Notebook และคอมพิวเตอร์ที่เป็น
ตั้งโต๊ะ มีทั้ง 2 รายการ จึงเรียนให้ท่านสมาชิกรับทราบในเรื่องของโครงการที่โอน
ลดทั้งหมดทางฝ่ายบริหารที่นําเสนอในวันนี้ต้องขอยืนยันว่ามีความจําเป็นที่จะต้อง
โอนลด จํานวนทั้งสิ้น 71,159,350 บาท แล้วก็เป็นโครงการที่ต้องโอนเพ่ิมก็
เท่ากันที่ 71,159,350 บาท จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาได้โปรดพิจารณาอนุมัติ
ขอบพระคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะได้ขอมติที่
ประชุมครับ ขออนุญาตครับเรียนเชิญท่านสมาชิกครับตอนนี้องค์ประชุม 46 เสียง 
ครับ ผมขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกฯ ท่านใดเห็นอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอขอยกมือครับ  
อนุมัติ 43 เสียง  สมาชิกฯ ท่านใดไม่อนุมัติโปรดยกมือครับ ไม่อนุมัติ –ไม่มี- 
สมาชิกฯ ท่านใดงดออกเสียง งดออกเสียง 3 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 
(นายศิริพงศ์  มกรพงศ์) และเลขานุการสภาฯ) 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ตามที่ฝ่ายบริหาร ด้วยมติอนุมัติ 43 เสียง  ไม่อนุมัติ –ไม่มี- งดออกเสียง 3 เสียง 
(ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ (นายศิริพงศ์  มกรพงศ์) และเลขานุการสภาฯ) 

  
ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 
ประธานสภาฯ  เชิญฝ่ายบริหารครับ 
นายสมเกียรติ  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริหาร 
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รองนายกฯ ส่วนจังหวัดนครราชสีมา และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หลักการ ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนที่ท า
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น เหตุผล ด้วยส านักช่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา แจ้งความจ าเป็นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เนื่องจากรายละเอียดคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑.หน้า 
๑๐๗/๒๐๔ บัญชีโอนงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ 
9 อนุมัติเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ 
Smart TV ขนาด 65 นิ้ว จ านวน ๕๕,๔๐๐ บาท ข้อความเดิม  โอนตั้งรายการใหม่ 
เนื่องจากไม่ได้ตั้งจ่ายไว้แต่มีความจําเป็นต้องจ่าย/เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โทรทัศน์ 
แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดของจอภาพ 
3840x2160 พิกเซล ขนาด 65 นิ้ว จํานวน 1 เครื่องๆละ 27,700 บาท จัดหา
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจําปี ข้อความอ่ืนคงเดิม ข้อความใหม่ โอนตั้ง
รายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งจ่ายไว้แต่มีความจําเป็นต้องจ่าย/เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ 
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดของจอภาพ 
3840x2160 พิกเซล ขนาด 65 นิ้ว จํานวน 2 เครื่องๆละ 27,700 บาท จัดหา
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจําปี ข้อความอ่ืนคงเดิม สํานักช่าง ๒. ข้อบัญญัติ 
๒๕๖๔ หน้า ๗๕๕ ข้อ 048.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดย
วิธี Pavement in-Place Recycline) บ้านโนนทะยูง หมู่ที่ 11 ตําบลหนองขาม-
บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 6 ตําบลคลองเมือง อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
จ านวน ๗,๑๓๕,๐๐๐ บาท ข้อความเดิม048.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in-Place Recycline) บ้านโนนทะยูง หมู่ที่ 
11 ตําบลหนองขาม-บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 6 ตําบลคลองเมือง อําเภอจักราช 
จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ยาว 2304 เมตร หรือ
พ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 16128 ตร.ม.พร้อมตีเส้นจราจรเป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน อุตสาหกรรมและ
การโยธาหน้า 89 ลําดับที ่149 ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่างข้อความอ่ืนคงเดิม
ข้อความใหม่048.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี 
Pavement in-Place Recycling) บ้านโนนทะยูง หมู่ที่ 11 ตําบลหนองขาม-
บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 6 ตําบลคลองเมือง อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
(ช่วงบ้านโนนทะยูง-บ้านหนองหญ้าปล้อง) เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอส
ฟั ล ท์ ติ ก ค อ น ก รี ต  ข น า ด ก ว้ า ง  6 . 0 0  เ ม ต ร  ไ ห ล่ ท า ง ก ว้ า ง ข้ า ง ล ะ
๑.๐๐ เมตร ยาว 2,304 เมตรหรือพ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 16,128 ตารางเมตร พร้อม
ตีเส้นจราจรเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๙ 
พ.ศ.256๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้าง
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พ้ืนฐานอุตสาหกรรมและการโยธาหน้า ๕๙ – ๖๐ ลําดับที่ 149 ตั้งงบประมาณไว้
ที ่สํานักการช่างข้อความอ่ืนคงเดิม  ๓. ข้อบัญญัติ ๒๕๖๔ หน้า ๘๕๐ ข้อ 146.โครงการ 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคลองซอย 4 ซ้ายแยกขวา) บ้านข่อยงาม หมู่
ที่ 4 ตําบลดงใหญ่ ถึงบ้านกระชอน หมู่ที่ ๑ ตําบลกระชอน อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมาจ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ข้อความเดิม เพ่ือจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๒ เมตร 
หนา 0.12 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 912 ตร.ม.ไหล่ทางตาม
สภาพตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนดข้อความอ่ืนคงเดิมข้อความใหม่
 เพ่ือจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร         
ยาว ๑๕๒ เมตร หนา  0.1๕ เมตร  หรือมี พ้ืนที่ ผิ วจราจรคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 912 ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ข้อความอ่ืนคงเดิม ๔. ข้อบัญญัติ ๒๕๖๔ หน้า ๙๒๔ ข้อ 07. ขุดลอกคลอง บ้านยุบอีปูน 
หมู่ที่ 4 ตําบลวังหมี - บ้านวังขอน หมู่ที่ 14 ตําบลระเริง อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัด
นครราชสีมาจ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ข้อความเดิม ขุดลอกคลอง บ้านยุบอีปูน หมู่ที่ 
4 ตําบลวังหมี - บ้านวังขอน หมู่ที่ 14 ตําบลระเริง อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัด
นครราชสีมาเพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลอง บ้านยุบอีปูน หมู่ที่ 4ตําบลวังหมี – บ้านวัง
ขอน หมู่ที่ 14 ตําบลระเริง อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมาคลองกว้าง 15 
เมตร ยาว 423 เมตรลึกเฉลี่ย 3 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) เ พ่ิมเติม ครั้ ง
ที่ 5 พ.ศ. 2562องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  อุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 7 ลําดับที่ 10ตั้ง
งบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง ข้อความอ่ืนคงเดิม ข้อความใหม่ขุดลอกคลองบ้าน
ยุบอีปูน หมู่ที่ 4 ตําบลวังหมีเชื่อมบ้านวังขอน หมู่ที่ 14 ตําบลระเริง อําเภอวังน้ํา
เขียว จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลอง บ้านยุบอีปูน หมู่ที่ 4 ตําบล
วังหมีเชื่อมบ้านวังขอน หมู่ที่ 14 ตําบลระเริง อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา
กว้าง 15.00 เมตร ยาว 423เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ตามแบบและรายละเอียด
ที่ อบจ.นม.กําหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้ง
ที ่๗ พ.ศ. 256๔องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสานต่อ
แนวทางพระราชดําริ หน้า ๔ ลําดับที่ 10 ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่างข้อความอ่ืน
คงเดิม (รายละเอียดตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564) ระเบียบวิธีปฏิบัติ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ การอนุมัติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็น
อ านาจสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  รายละเอียดตามบัญชีแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่เสนอ
มาพร้อมนี้ จึงเสนอสภาเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

ประธานสภาฯ ครับ มีท่านสมาชิกฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ผมจะได้
ขอมติที่ประชุม ซึ่งขณะนี้พ่ีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม 45 ท่าน สมาชิกท่าน
ใดเห็นควรอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณพ.ศ.2564 ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ขอยกมือครับ อนุมัติ 42 เสียง   
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ท่านใดไม่อนุมัติครับ ไม่อนุมัติ –ไม่มี- ท่านใดงดออกเสียง –งดออกเสียง 3 เสียง 
(ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ (นายศิริพงศ์  มกรพงศ์) และเลขานุการสภาฯ) 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ด้วยมติอนุมัติ 42 เสียง ไม่
อนุมัติ ไม่มี  งดออกเสียง 3 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ (นายศิริพงศ์ 
มกรพงศ์) และเลขานุการสภาฯ) 

ระเบียบวาระท่ี 6  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 (กันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 6 ญัตติเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2563 (กันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) ขอ
เชิญฝ่ายบริหาร 

นายวีระชาติ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การ 
รองนายกฯ  บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ผู้ทรงเกียรติทุกท่านและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

หลักการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๓๐ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายการที่ได้กันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว จะกระท าได้
ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจให้กันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน เหตุผลด้วย 
ส านักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา แจ้งความจ าเป็นขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กันเงิน
กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) เนื่องจากรายละเอียดโครงการ จ านวน ๑๖ รายการ ที่ปรากฏใน
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒๐ อนุมัติ
เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๒๒ อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ 
(กันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน)เนื่องจากรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม คลาดเคลื่อน
จากข้อเท็จจริงที่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ ๑. หน้า ๗/๑๗๖ ของบัญชีโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒๒ อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๔ 
กันยายน ๒๕๖๓ ครุภัณฑ์สํานักงาน ภายใต้โครงการปรับปรุง ตกแต่งห้องนิทรรศการ 
เพ่ือการเรียนรู้พระราชกรณียกิจและพระจริยวัตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชร
กิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โรงเรียน
คลองไผ่วิทยาจํานวน ๓๑๐,๓๘๐ บาท ข้อความเดิม  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
สํานักงาน ภายใต้โครงการปรับปรุง ตกแต่งห้องนิทรรศการเพ่ือการเรียนรู้เพ่ือการ
เรียนรู้พระราชกรณียกิจและพระจริยวัตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ กรมหลวงราช 
สาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โรงเรียนคลองไผ่วิทยา จํานวน 12 รายการ ดังนี้      
2.เก้าอ้ี (รับประทานอาหาร) พ้ืนที่นั่งและพนักพิงบุด้วยหลังเทียมสีเทา ขาเหล็กชุบ
เงา ขนาด 45x50x110 ซม.จํานวน 8 ตัวๆ ละ 5,785 บาท เป็นเงิน 46,280 บาท 
3.โต๊ะ (รับประทานอาหาร) ทําด้วยไม้ปาติเกิ้ลเคลือบพ้ืนสีขาว ขาเดี่ยว ขนาด 
90x160x75 ซม. จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 27,745 บาท เป็นเงิน  55,490 บาท    
6.เก้าอ้ีทรงงาน ขนาด 52x55x106 ซม. จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 10,580 บาท เป็น
เงิน 10,๘๕๐ บาท 7.โต๊ะทรงงาน จํานวน 5 ลิ้นชัก ขนาด 70x140x78 ซม. 
จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 23,000 บาท เป็นเงิน 23,000 บาท 8.โต๊ะคอนโซล ขนาด  



-22- 
 

40x110x85 ซม. จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 10,050 บาท เป็นเงิน 10,050บาท    9.ตู้ลิ้นชักเก็บของ ขนาด 
30x34x62 ซม. จํานวน 2 ตู้ ๆ ละ 7,735 บาท เป็นเงิน 15,470บาท แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (แบบ ผ.03) หน้า 186-187 
ลําดับที่ 37 ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง ข้อความอ่ืนคงเดิม ข้อความใหม ่เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
สํานักงาน ภายใต้โครงการปรับปรุง ตกแต่งห้องนิทรรศการ เพ่ือการเรียนรู้พระราชกรณียกิจและพระจริยวัตร
ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชร กิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 
โรงเรียนคลองไผ่วิทยา ดังนี้ 2.เก้าอ้ี (รับประทานอาหาร) พ้ืนนั่งและพนักพิงบุด้วยหนังสีเทา ขาเหล็กชุบ
เคลือบเงา ขนาด 45x50x110 ซม. จํานวน 8 ตัว ๆ ละ 5,785 บาท  เป็นเงิน  46,280 บาท  3.โต๊ะ 
(รับประทานอาหาร) ทําด้วยไม้ปาติเกิ้ลเคลือบพ้ืนสีขาว ขาเดี่ยว ขนาด ๑๖๐x๙0x75 ซม. จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 
27,745 บาท เป็นเงิน  55,490 บาท 6.เก้าอ้ีทรงงาน ขนาด 52x55x106 ซม. จํานวน 1 ตัว ๆ ละ  10,
๘๕0 บาท เป็นเงิน 10,๘๕๐บาท 7.โต๊ะทรงงาน จํานวน 5 ลิ้นชัก ขนาด ๑๔๐x๗0x78 ซม. จํานวน 1 ตัว ๆ 
ละ 23,000 บาท  เป็นเงิน 23,000 บาท 8.โต๊ะคอนโซล ขนาด ๑๑๐x๔๐x85 ซม. จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 
10,050 บาท เป็นเงิน 10,050บาท 9.ตู้ลิ้นชักเก็บของ ขนาด ๕๐x๘๐x๑๐๐ ซม. จํานวน 2 ตู้ ๆ ละ 7,735 
บาท เป็นเงิน 15,470บาท แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑๐ พ.ศ.256๔
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (แบบ ผ.03) หน้า ๙๓-๙๔ ลําดับที่ 37 ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง
ข้อความอ่ืนคงเดิม ๒. หน้า ๕/๑๗๖ ของบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ 
๒๒ อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ภายใต้โครงการปรับปรุง ตกแต่งห้อง
นิทรรศการ เพ่ือการเรียนรู้พระราชกรณียกิจและพระจริยวัตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา 
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โรงเรียนคลองไผ่วิทยาจํานวน ๔๒,๔๓๐ บาท 
ข้อความเดิม เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ภายใต้โครงการปรับปรุง ตกแต่งห้องนิทรรศการเพ่ือ
การเรียนรู้พระราชกรณียกิจและพระจริยวัตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี 
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โรงเรียนคลองไผ่วิทยาจํานวน 4 รายการ ดังนี้3.เครื่องทําน้ําอุ่น
พร้อมอุปกรณ์ เบอร์ 5 ขนาด 3,500 วัตต์ พร้อมผักบัวและสายชุบสแตนเลส จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน 5,900
บาท 4.ตู้เย็น 1 ประตู จํานวน 2 หลัง ๆ ละ 9,265บาท เป็นเงิน 18,530บาท- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (แบบ ผ.03) หน้า 188 
ลําดับที่ 38 ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่างข้อความอ่ืนคงเดิม ข้อความใหม่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว ภายใต้โครงการปรับปรุง ตกแต่งห้องนิทรรศการเพ่ือการเรียนรู้พระราชกรณียกิจและพระจริยวัตร
ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 
โรงเรียนคลองไผ่วิทยา ดังนี้ 3.เครื่องทําน้ําอุ่นขนาด 3,500 วัตต์ พร้อมฝักบัวและสายชุบสแตนเลส จํานวน 1 
ชุด เป็นเงิน 5,900บาท 4.ตู้เย็น 1 ประตู ขนาด ๕ คิว จํานวน 2 หลัง ๆ ละ 9,265บาท เป็นเงิน 18,530
บาท แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ.256๔องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา (แบบ ผ.03) หน้า 173 ลําดับที่ 38 ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่างข้อความอ่ืนคงเดิม ๓. หน้า 
๖๓๕/๘๑๖ ของบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ครั้งที่ ๒๐ อนุมัติเมื่อวันที่ ๑๗ 
กันยายน ๒๕๖๓ รายการ เครื่องเลื่อย จํานวน ๔๗,๙๕๐ บาท ข้อความเดิม เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวัด 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
(แบบ ผ.03) หน้า 231 ลําดับที่ 5 ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่างข้อความอ่ืนคงเดิม ข้ อ ค ว า ม ใ ห ม่ 
เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา (แบบ ผ.03) หน้า 231 ลําดับที่ ๖ ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่างข้อความอ่ืนคงเดิม 
๔. หน้า ๓๒๖/๘๑๖ ของบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒๐ อนุมัติเมื่อ
วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กด้านข้างโรงเรียน โรงเรียนดอนไพล อําเภอ
โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา จํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ข้อความเดิมโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก
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ด้านข้างโรงเรียน โรงเรียนดอนไพล อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง 
ข้อความอ่ืนคงเดิม ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กด้านข้างโรงเรียน โรงเรียนดอนไพล
พิทยาคม อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ตั้งงบประมาณไว้ที่สํานักช่างข้อความอ่ืนคงเดิม ๕.หน้า ๘๑/
๑๗๖ ของบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒๒ อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๔ 
กันยายน ๒๕๖๓โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กโดม โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์    อําเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา จํานวน ๓๖๕,๐๐๐ บาท ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กโดม 
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่างข้อความอ่ืน
คงเดิม  ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กโดม โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ตั้งงบประมาณ
ไว้ที่สํานักช่างข้อความอ่ืนคงเดิม ๖. หน้า ๑๗๑/๑๗๖ ของบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒๒ อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนอง
บอน หมู่ที่ 17 (วัดป่าภูมิรักษ์) ตําบลโบสถ์ - บ้านหนองคูประชาสรรค์ หมู่ที่ 17 ตําบลรังกาใหญ่ อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา จํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ข้อความเดิม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมายุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน หน้า 163 ลําดับที่ 305ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง ข้อความอ่ืนคงเดิม 
ข้อความใหม ่ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมายุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน หน้า 16๗ ลําดับที่ 
305 ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง ข้อความอ่ืนคงเดิม ๗. หน้า ๔๓๑/๘๑๖ ของบัญชีโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒๐ อนุมัติเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (แนวถนนด้านหน้าของโรงเรียนทางทิศตะวันออกสร้างต่อจากแนวเดิม) โรงเรียนเฉลียง
พิทยาคม อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา จํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาทข้อความเดิมเป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตั้ง
งบประมาณไว้ที่ สํานักการช่างข้อความอ่ืนคงเดิม ข้อความใหม่เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) แก้ไข ครั้งที่ ๗ พ.ศ.256๔องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา
การศึกษา หน้า ๘ ลําดับที่ ๔๔ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่างข้อความอ่ืนคงเดิม ๘. หน้า ๕๐๑/๘๑๖ ของบัญชี
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒๐ อนุมัติเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวทุ่ง หมู่ที่ 5 ตําบลตาจั่นถึงเขตเชื่อมต่อเทศบาลเทพาลัย 
อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา จํานวน ๙๐๐,๐๐๐ บาทข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองบัวทุ่ง หมู่ที่ 5 ตําบลตาจั่น ถึงเขตเชื่อมต่อเทศบาลเทพาลัย อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือจ่าย
เป็น ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 310 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 1,550 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง ๆ ละ 50 ซม.  ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่างข้อความอ่ืนคงเดิม ข้อความใหม่ โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวทุ่ง หมู่ที่ 5 ตําบลตาจั่นถึงเขตเชื่อมต่อเทศบาลตําบลเทพาลัย 
อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมาเพ่ือจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 310 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 1,550 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง ๆ ละ 
50 ซม. ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่างข้อความอ่ืนคงเดิม๙. หน้า 
๓๘๘/๘๑๖ ของบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒๐ อนุมัติเมื่อวันที่ ๑๗ 
กันยายน ๒๕๖๓ จํานวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ข้อความเดิมโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 
3 ตําบลสํานักตะคร้อ อําเภอเทพารักษ์ เชื่อมบ้านเกาะลอย ตําบลหนองกราด อําเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมาเพ่ือจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หรือพ้ืนที่ลาดยางไม่
น้อยกว่า 6,000 ตร.ม. ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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ข้อความอ่ืนคงเดิมข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 3 ตําบลสํานักตะคร้อ 
อําเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ถึงบ้านเกาะลอย หมู่ที่ ๑๐ ตําบลหนองกราด อําเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา เพ่ือจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หรือพ้ืนที่ลาดยางไม่
น้อยกว่า 6,000 ตร.ม. ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่างข้อความ
อ่ืนคงเดิม ๑๐.หน้า ๑๓/๑๗๖ ของบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒๒ 
อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายเชื่อมตําบล โนนเมืองพัฒนาและตําบล
มาบกราด บ้านหนองแดง หมู่ที่ 3 ตําบลหนองไทร อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมาจํานวน ๕๐๐,๐๐๐ 
บาทข้อความเดิม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ.๒563 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่างข้อความอ่ืนคงเดิมข้อความใหม่
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5พ.ศ.๒563 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมาตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่างข้อความอ่ืนคงเดิม ๑๑.หน้า ๑๖๗/๑๗๖ ของบัญชีโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒๒ อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการ
ทาสีอาคารเรียน ทาสีอาคารเรียน 1 โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคารตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง จํานวน 
๑๖๗,๓๐๐ บาทข้อความเดิม โครงการทาสีอาคารเรียน ทาสีอาคารเรียน 1 โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร ตั้ง
งบประมาณไว้ที่ สํานักการช่างข้อความอ่ืนคงเดิม ข้อความใหม่ โครงการทาสีอาคารเรียน 1 โรงเรียนสีคิ้ววิทยา
คาร ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง ข้อความอ่ืนคงเดิม ๑๒.หน้า ๑๖๖/๑๗๖ ของบัญชีโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒๒ อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการทาสีอาคารเรียน 
ทาสีอาคารเรียน 3 โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคารจํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ข้อความเดิม โครงการทาสีอาคารเรียน ทาสี
อาคารเรียน 3 โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร เพ่ือจ่ายเป็นค่าทาสีทาสีอาคารเรียน 3โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 
พ.ศ.2563องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมายุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน หน้า 149 
ลําดับที่ 236ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่างข้อความอ่ืนคงเดิม ข้อความใหม่โครงการทาสีอาคารเรียน 
3 โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคารเพ่ือจ่ายเป็นค่าทาสีอาคารเรียน 3โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร (ตามแบบและรายละเอียด
ที่ อบจ.นม. กําหนด)เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ ๗ พ.ศ.256๔องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมายุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการศึกษา หน้า 9 ลําดับที่ 236 ตั้งงบประมาณไว้ที่ 
สํานักช่างข้อความอ่ืนคงเดิม ๑๓.หน้า ๓๗/๑๗๖ ของบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒๐ อนุมัติเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการทาสีอาคารเรียน อาคารประกอบ (อาคารเรียน 
216 ค)โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคมจํานวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ข้อความเดิมโครงการทาสีอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ (อาคารเรียน 216 ค) โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม เพ่ือจ่ายเป็นค่าทาสีภายนอก-ภายใน อาคารเรียน 
216 ค จํานวน 1 หลัง(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมายุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน หน้า 102 ลําดับที่ 107 ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่างข้อความอ่ืนคงเดิม
ข้อความใหม ่โครงการทาสีอาคารเรียน อาคารประกอบ (อาคารเรียน แบบ ๑๐๘ ล) โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคมเ พ่ื อ
จ่ายเป็นค่าทาสีภายนอก-ภายใน อาคารเรียน แบบ ๑๐๘ ล จํานวน 1 หลัง(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๗พ.ศ.2563 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมายุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการศึกษา หน้า ๕ ลําดับที่ 107 ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานัก
ช่างข้อความอ่ืนคงเดิม ๑๔. หน้า ๔๕/๑๗๖ ของบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒๒อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ (ทาสี
อาคารเรียนคอมพิวเตอร์) โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา จํานวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ข้อความเดิม เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
อาคาเรียน อาคารประกอบ (ทาสี) ขนาดพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม.โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา (ตามแบบและ 
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รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพ่ิมเติม ครั้ง
ที่ 4 พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมายุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหน้า 168 ลําดับที่ 280 ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
ข้อความอ่ืนคงเดิมข้อความใหม่เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ 
(ทาสี) ขนาดพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม.โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)แก้ไข ครั้งที่ 
๗ พ.ศ.256๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมายุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา
การศึกษา หน้า 1๑ ลําดับที่ 280 ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่างข้อความอ่ืนคงเดิม 
๑๕.หน้า ๗๗๖/๘๑๖ ของบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒๐ อนุมัติเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการขุดลอกสระน้ํา
ภายในโรงเรียนวังโป่ง อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา จํานวน ๗๐,๐๐๐ บาท
ข้อความเดิมโครงการขุดลอกสระน้ําภายในโรงเรียนวังโป่ง อําเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมาตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่างข้อความอ่ืนคงเดิมข้อความใหม่
โครงการขุดลอกสระน้ําภายในโรงเรียนวังโป่งพิทยาคม อําเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่างข้อความอ่ืนคงเดิม ๑๖.หน้า ๗๘๘/๘๑๖ 
ของบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒๐ 
อนุมัติเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการขุดลอกสระน้ําภายในโรงเรียนหนอง
บัวพิทยาคม อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา จํานวน ๓๕๔,๐๐๐ บาท ข้อความเดิม
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมายุทธศาสตร์ที่  1 การสานต่อแนวทาง
พระราชดําริ หน้า 48 ลําดับที่ 45ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่างข้อความอ่ืนคง
เดิมข้อความใหมเ่ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 
4 พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมายุทธศาสตร์ที่ 1 การสานต่อ
แนวทางพระราชดําริหน้า 4๙ ลําดับที่ ๔๖ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่างข้อความอ่ืน
คงเดิม ทั้งนี้ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๓๐ การอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง    
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กันเงินกรณีไม่ก่อ
หนี้ผูกพัน) เป็นอ านาจสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รายละเอียด
ปรากฎตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ฯ ที่เสนอมาพร้อมนี้แล้ว จึง
เสนอสภาเพ่ือพิจารณาอนุมัตคิรับ 

ประธานสภาฯ  ท่านใดประสงค์จะอธิบายไหมครับเชิญท่านอดุลย์ครับ 
นายอดุลย์  เรียนท่านประธานสภาฯครับ ท่านนายกฯ ครับ ท่านคณะผู้บริหารและเพ่ือนสมาชิก

กระผมนายอดุลย์  อยู่ยืน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอําเภอเมือง เขต 2 
จริงๆแล้วฝ่ายบริหารพูดมาตั้งนาน ผมพยายามนั่งดูแล้วคิดว่าตกลงโครงการนี้อยู่ใน
ข้อบัญญัติซึ่งพวกเราก็เคยอนุมัติไปแล้ว แล้วมันเป็นข้อความที่ผิดบ้างและผมจะ
ยกตัวอย่างให้ดู อย่างหน้าที่ 3 ข้อที่ 4 มันเป็นเรื่องที่แบบกลายเป็นว่าพวกเราต้อง
มาทําเป็นหน้าที่ตัวพิสูจน์อักษรหรือเปล่าครับ อย่างหน้าที่ 3 ข้อที่ 4 ข้อความเดิม
โรงเรียนดอนไพล อําเภอโชคชัย ต้องขอแก้ใหม่เป็นดอนไพลพิทยาคม ซึ่งผมก็
พยายามคิดในแง่เข้าข้างฝ่ายบริหารว่าต้องแก้ให้ถูกต้อง แต่ผมไปนั่งเปิด internet ดู 
เปิด Google ดูโรงเรียนดอนไพล อําเภอโชคชัย มันมีอยู่โรงเดียว คือพูดว่าดอนไพล
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เขารู้กัน ไม่จําเป็นต้องดอนไพลพิทยาคมและข้อที่ 5 ก็เหมือนกัน โนนไทยคุรุ
อุปถัมภ์ ข้อความเดิม ข้อความใหม่ ต้องเขียนว่าโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ อําเภอโนนไทย
ไม่มีอย่างนี้ ซึ่งพูดถึงโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ทั้งประเทศมีอยู่ที่เดียวจะไปดูตรงหน้าที่ 7 
อีกอันนี้ไม่ได้ท้วงติงอะไรมาก ก็แบบพูดให้ทราบว่าจริงๆแล้วบางทีเรื่องพวกนี้ผมว่า
บางทีทางข้าราชการเองผิดพลาดแค่เล็กน้อยอย่างนี้เขาสามารถทํางานได้เลยไม่ต้อง
มารอเขา้สภาฯ บางทีเงิน 500,000 บาท ต้องมารอเข้าสภาแก้ไขแค่ข้อความ นิดๆ
หน่อยมันทําให้งานล่าช้าไปไม่มีประโยชน์อย่างหน้าที่หน้า 7 ข้อ 15 คล้ายๆกัน
โรงเรียนวังโป่ง แก้เป็นวังโป่งพิทยาคม แต่ที่ผมเห็นด้วยอย่างเช่นข้อที่ 5 ข้อที่ 13 
ข้อความเดิมอาคารเรียน 216 ค ขอแก้ใหม่เป็น 108 8 อย่างนี้เห็นด้วยว่ามันผิด
ผิดแปลกไป สภาต้องรับทราบแต่พวกชื่อโรงเรียนผิดถูกจากสํานักช่างเป็นสํานักการ
ช่างอย่างนี้ ผมว่ามันตลกๆ ท่านประธานสภาก็ลองฝากดูอย่างกลับไปหน้าที่ 2 ตู้เย็น 
1 ประตู 2 หลัง แก้ไขเป็นตู้เย็น 1 ประตู 5 คิวอย่างนี้ผมเห็นด้วย ฝากทางผู้บริหาร
และข้าราชการจะได้ทํางานกันคล่องตัวขึ้น ไม่มาติดข้อความ เล็กๆ น้อยๆ  ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ ฝากฝ่ายบริหารถ้าดูแล้วมันไม่ผิดระเบียบอะไรต่าง ๆ ก็น่าจะเป็นไปตามที่ท่านอดุลย์
เสนอ มีสมาชิกฯ ท่านใดเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับขณะนี้องค์
ประชุม 47 เสียง สมาชิกท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (กันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) ตามที่ฝ่าย
บริหารเสนอขอยกมือครับ อนุมัติ 44 เสียง ท่านใดไม่อนุมัติโปรดยกมือครับ ไม่
อนุมัติ –ไม่มี- ท่านใดงดออกเสียง งดออกเสียง 3 เสียง (ประธานสภาฯ รอง
ประธานสภาฯ (นายศิริพงศ์  มกรพงศ์) และเลขานุการสภาฯ) 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 (กันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ 
ด้วยมติ อนุมัติ 44 เสียง ไม่อนุมัติ –ไม่มี- งดออกเสียง 3 เสียง (ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ (นายศิริพงศ์  มกรพงศ์) และเลขานุการสภาฯ) 

 
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 7 ครับเรื่องอ่ืนครับขอเรียนเชิญท่านศิริพงศ์ ครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี 7 อ่ืนๆ (ถ้าม)ี 
นายศิริพงศ ์ เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 7 นะครับเรื่องอ่ืนๆ เชิญท่านสมาชิกที่จะแจ้งปัญหาความ

เดือดร้อนของพ่ีน้องในอําเภอของท่านและงานกิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นของราษฎร
ในพ้ืนที่ของอําเภอของท่านนะครับ เชิญท่านธวัฒน์ครับ 

นายธวัฒน์ เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะผู้บริหารนําโดยท่านนายก
เพ่ือนพ้องน้องพ่ีท่าน สจ.ผู้ทรงเกียรติ เรื่องแรกชาวอําเภอด่านขุนทดผู้ที่ได้รับการฉีด
วัคซีนของ อบจ.ได้จัดซื้อก็คือซิโนฟาร์มของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์หลายๆท่านได้ฉีด
เข็ม 2 แล้วและเข็มที่ 1 ก็จะฉีดวันที่ 24 พ่ีน้องก็ฝากขอบคุณคณะผู้บริหารมาใน
ส่วนของวัคซีน เรื่องที่ 2 หลายๆคนก็ทราบว่าเวลานี้ พ้ืนที่หลายๆแห่งได้ถูกน้ําท่วม 
ของอําเภอด่านขุนทดโดนเต็มๆก็คือตําบลหนองบัวละคร เขาเรียกว่าเป็นอุทกภัยที่
เกิดขึ้นหนักมากในรอบหลายสิบปีครั้งนี้หนักที่สุด ไม่ใช่เฉพาะในตําบลหนองบัว
ละคร หลายๆพ้ืนที่ในอําเภอด่านขุนทดถูกน้ําท่วมทําให้บ้านเรือน ทําให้พืชผล
ทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นข้าวโพด มันสําปะหลังได้เสียหาย ผมต้องขอขอบคุณท่าน

ทําหน้าที่ประธานสภาฯ 
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นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเมื่อ 4-5 วันที่ผ่านมาช่วงที่เกิดน้ําท่วมใหม่ๆ ผมก็
ได้โทรหาท่านนายก ท่านก็บอกพรุ่งนี้นายกจะไปเยี่ยมเยือน แล้วก็ท่านได้มอบรอง
สมเกียรติกับรถสุขาเคลื่อนที่ไปประจําอยู่ที่นั่น จนบัดนี้ก็จะต้องอยู่ไปจนกว่าพ่ีน้อง
จะใช้ห้องน้ําได้ดํารงชีวิตอยู่อย่างปกติ พ่ีน้องครับเพ่ือน สจ.ที่เคารพไม่ว่าจะเป็น
พืชผลทางการเกษตรที่เสียหายแล้ว ท่วมบ้านเรือนราษฎรเสียหาย ชีวิตก็สูญเสีย 
ถามว่าทําไมถึงต้องสูญเสีย มีนักเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมด่านขุน
ทด นายภานุพงศ์ ชอบใหญ่ น้ําเป็นสื่อนําให้ไฟรั่วไฟดูดจะเป็นเสียบหม้อข้าวหุงข้าว
ไฟรั่ว ดูดทําให้นายภานุพงศ์ ชอบใหญ่ ขณะนี้อาการสาหัสมาก คุณหมอประเมินดู
แล้วไม่ถึง 10 % ที่จะรอดชีวิต เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนําความทุกข์ความ
ลําบากมาสู่พ่ีน้องประชาชนครับ 150 หลังคาเรือน 6 หมู่บ้าน ในส่วนของ อบต.   
ก็ได้ทําหนังสือขอรับการสนับสนุนถุงยังชีพจากนายก วันนี้ ให้หัวหน้าศูนย์
ประสานงานมา อบจ.ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูง แล้วก็มีหลายพ้ืนที่เช่นเดียวกัน 
เขาเรียกว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้าโดยเฉพาะได้รับคําบอกเล่าจากชวาล พัฒนกําชัย ถามว่า
ทําไมท่วมที่อําเภอด่านขุนทด ทําไมขามสะแกแสงไม่ค่อยจะมีน้ําโนนสูงเช่นเดียวกัน
ไม่มีน้ํา  ผมเรียนว่าลําเชียงไกรตอนบน เป็นลุ่มน้ําลําเชียงไกรที่ไหลมาสู่ลําเชียงไกร
ตอนล่างก็คือตําบลบัลลังค์อําเภอโนนไทย บริเวณตําบลหนองบัวละครนี้มันเป็นลุ่ม
น้ําที่อยู่ในเขตชลประทานครับ การที่จะตรวจตราน้ําระบายน้ํามันยาก เปิดแรงไม่ได้ 
มันจะท่วมลําเชียงไกรตอนล่างเมื่อวานนี้ท่านนายอําเภอ กับนายก กํานัน ก็ถือ
โอกาสไปเปิดระบายเองถ้างั้นไม่ไหว นายอําเภอก็ให้ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําแจ้งสถานการณ์
น้ําทุกวัน มีทรงตัวกับเพ่ิมขึ้นอย่างเก่งแค่ทรงตัวเพ่ิมขึ้น เพราะฉะนั้นผมโทรหาท่าน
รองสมเกียรติบอกว่าขอสนับสนุนรถสุขาเคลื่อนที่อยู่ต่อไปจนกว่าสถานการณ์เข้าสู่
ภาวะปกติ คนด่านขุนทดโดยเฉพาะตําบลหนองบัวละครก็กราบขอบพระคุณท่าน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณครับ 

นายศิริพงศ ์ เรียนเชิญท่านชวาลครับ 
 

นายชวาล กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ เพ่ือนสมาชิกผู้มีเกียรติกระผมนายชวาล พัฒนกําชัย 
เขตอําเภอขามสะแกแสงครับ คงจะต้องกราบเรียนท่านประธานถึงฝ่ายบริหาร 
เพราะว่าหน้าฝนกําลังจะหมดครับ เรื่องอ่ืนๆที่ห่วงที่สุดคือถนนหนทาง จริงๆแล้ว
อบจ.ของเราเคยมีโครงการหลังฝนถนนดีครับ เป็นโครงการที่ดีครับได้รับการตอบรับ
จากพ่ีน้องประชาชนค่อนข้างจะเป็นที่ยอมรับ เพราะฉะนั้นจะฝากท่านประธานถึง
ฝ่ายบริหารว่าเครื่องจักรต่างๆ ที่อบจ.ของเรามีนั้นก็ขอให้เตรียมพร้อมและมีการ
วางแผนครับ ว่าท่านจะดําเนินการส่วนใดก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จริงๆแล้วท้องถิ่น
เขาจะขอรับการสนับสนุนโดยเขาจะออกค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อันนี้ถือเป็น
สิ่งที่ดีครับเรามีเครื่องจักร เราก็อาจจะลดในส่วนของค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ของเราไปครับ เพ่ือจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพ่ีน้องประชาชนทั้งจังหวัด เรา
โคราชโฉมใหม่ครับก็อยากจะให้พ่ีน้องประชาชนทั้งจังหวัดได้ชื่นชมว่าหลังฝนถนนใน
จังหวัดได้รับการดูแลจาก อบจ.เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งอยากจะกราบเรียน
ท่านประธานถึงฝ่ายบริหารว่าสิ่งหนึ่งซึ่งได้รับการกล่าวขานโดยตลอดนะครับก็คือคน
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ที่ทราบว่าเจ้าหน้าที่พนักงานขับรถของเรากว่าจะไปถึงพ้ืนที่ ก็ต้องใช้เวลาอาจจะเป็น 
9-10 โมงแล้วก็บ่าย 3 ต้องกลับก็อยากจะกราบเรียนท่านประธานถึงฝ่ายบริหารว่า
มีช่องทางใดหรือไม่ที่เราจะให้เหมือนค่าล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่พนักงานของเราว่า
คุณมาเซ็นต์ชื่อซัก 1 โมงเช้าได้ไหม ในพ้ืนที่ที่จะต้องไปเช่นขามสะแกแสงใช้ เวลา 
45 นาที ท่านอาจจะเซ็นชื่อ 1 โมงเช้าแล้วก็กลับ 5 โมงเย็น อาจจะกลับค่ําหน่อย
แต่เรามีขั้นตอนในเรื่องของค่าล่วงเวลาให้กับเจ้าหน้าที่หรือข้าราชการของเราที่ไป
ดําเนินการตรงนั้น อันนี้จะเป็นโคราชโฉมใหม่แท้จริงครับผมว่า โคราชในยุคของท่าน
นายกยลดา หวังศุภกิจโกศลครับ มีชุดเกรดบดอัด 2 โมงเช้าได้ลงมือทํางานแล้วครับ 
ซึ่งเรื่องนี้รู้กันไปทั่วครับทั้งจังหวัดว่าในส่วนของเครื่องจักรของเราไปนั้น 10 โมงได้
ลงบ่าย 3 ต้องกลับแล้วเพราะฉะนั้นก็ฝากเรียนท่านประธานถึงฝ่ายบริหารว่าเราควร
จะต้องเตรียมการแล้วครับถนนหนทางค่อนข้างจะเสียหายเยอะครับขอบคุณครับ 

นายศิริพงศ ์ ครับต้องขอบคุณท่านชวาลนะครับ เชิญท่านสุรศักดิ์ครับ 
 

นายสุรศักดิ์ กราบเรียนท่านประธาน ผู้บริหาร และสมาชิกผู้ทรงเกียรติกระผมสุรศักดิ์ ตันติสวัสดิ์ 
ส.อบจ.อ.โนนไทย ก็มีเรื่องท่ีจะเรียนท่านผู้บริหารเรื่องน้ําท่ีด่านขุนทดมาโนนไทย ทํา
ให้สะพานผมชํารุด เรื่องก็แจ้งฝ่ายบริหาร ทําเรื่องมาแล้วครับฝากเรียนท่านผู้บริหาร
ครับ สะพานชํารุดก็เพราะน้ํา ทีนี้เรื่องกองช่างไม่มีงบ ผมก็ไม่เข้าใจนะครับตรงนี้ ไม่
มีงบปฏิเสธได้ยังไงครับ เรียนท่านผู้บริหารด้วยครับเพราะว่าสะพานชํารุดคือตอน
ซ่อมช่วงต้นปี ผมเห็นก็มีแต่ดินไปลงไปอัดแล้วก็เอายางไปกันตรงขอบ ผมก็บอกว่า
ถ้าน้ํามาไม่รอดก็จริงๆครับ ไม่ได้เทปูนให้มันยั่งยืนอันนี้ก็เรียนท่านผู้บริหารนะครับ 
อีกเรื่องคือบ้านวังหมู่ 9 อันนี้เกี่ยวกับถนนครับ ถนนบ้านดอนมะยม ก็คือน้ํามาทําให้
ถนนขาด ถนนเส้นนี้ขาดครับกําลังทําเรื่องของบ อบจ.ช่วยกําลังดําเนินการอยู่ครับ ก็
ขอให้ท่านผู้บริหารอนุเคราะห์ด้วยครับเกี่ยวกับน้ําด่านขุนทดครับ โนนไทยเสียหาย
ครับ อีกเรื่องถนนที่จะทําจากด่านในมาถึงบ้านบุตําบลบ้านวัง อันนี้ทําถนนมาเหลือ
อีก 300 เมตรก็จะเชื่อมของผมแล้วครับ งบหายครับ ต้องเรียนท่านนายกจากด่าน
ในมาบ้านบุหมู่ 2 ตําบลบ้านวังนะครับ นิดเดียวครับท่าน น้ําก็มาถนนไม่มาครับ
ตอนนี้ ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับ อันนี้ก็คือปัญหาเกี่ยวกับน้ํา อีกเรื่องครับ 
ท่าน สจ.ชวาลพูดต้องขอเอ่ยนามถึง เรื่องซ่อมถนน วันนั้นถนนจากบ้านโคกไปบ้าน
สระตอง ท่านนายกดําเนินการได้อย่างรวดเร็วครับซ่อมถนน ท่านนายกเทศบาลท่าน
ก็เรียนว่าถนนชํารุด ท่านนายกก็ไปดู รุ่งขึ้นช่างไปซ่อมให้ไม่เกินอาทิตย์สองอาทิตย์
ชํารุดแล้วครับ การไปการมาก็เหมือนเดิมครับ อันนี้ก็เรียนปัญหาเกี่ยวกับกองช่างนะ
ครับ อันนี้ฝากเรียนฝ่ายบริหารด้วยนะครับเพราะว่าไปซ่อมแต่ใช้ไม่นานอันนี้ก็จะ
เป็นภาพที่เสีย อีกเรื่องครับตําบลสําโรง ท่านนายกไปเยี่ยมโนนไทยแล้วก็เอ่ยว่า
สําโรง บัลลังค์เส้นนี้จะได้งบมาทําก็ตามอยู่นะครับแต่ว่ามันหายไปแล้ว พอดีท่านที่
ปรึกษาไปดูพ้ืนที่จะหมดอายุ ต้องขอเอ่ยนามนะครับผมก็ไปด้วยกับท่าน ต.บัลลังค์
นะครับท่านก็ฝากให้ดูถนนเส้นนี้ด้วย แล้ววันนั้นผมก็ไปกับท่านรอง รองได้มอบ
รถเข็นผู้พิการก็ผ่านเส้นนี้ ชาวบ้านหรือผู้นําฝากให้มาตามถนนเส้นนี้ให้หน่อย ผมก็
บอกท่านนายกจะให้งบ 24 ล้าน เพราะท่านไปที่โนนไทย ท่านพูดไว้ ผมก็เรียนไป
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อย่างนี้นะครับ อบต.เรียนถามมาผมก็ชี้แจงไปแบบนี้ ไม่รู้งบหายไปไหนครับ อีกเรื่อง
ขอขอบคุณท่านที่ปรึกษาพันเอกรัฐศักดิ์นะครับ พอดีผมประสานเรื่องวัคซีนครับ 
เรื่องวัคซีนของผมโควตาผมหาย ผมก็เลยประสานกับท่าน ท่านก็ได้ให้โควตาผมมา 
ผมก็ขอขอบคุณมากครับ 

นายศิริพงศ ์ ครับก็ต้องขอขอบคุณท่านสุรศักดิ์นะครับ เชิญท่านเสกสรรครับ 
 

นายเสกสรร กราบเรียนท่านประธานสภานะครับ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ 
จริงๆเข้าหน้าฝนถนนก็จะชํารุดทีนี้ในการซ่อมต้องหลังฝน ถนนดีที่ท่านธวัฒน์พูดนะ
ครับจริงๆต้องบวกเทพารักษ์ด้วยน้ําที่มาท่วมโนนไทยนี้นะครับ เพราะต้นน้ําอยู่ที่
เทพารักษ์ ที่ผมเคยคุยเมื่อครั้งที่แล้วอ่างลําเชียงไกรตอนบน จุน้ําได้ประมาณแค่    
9 ล้านกว่าเมตรลงทุนไป 70-80 สิบล้าน หลวงพ่อคูณให้ ตอนแรกจุได้ 4 ล้านด้วย
ซ้ําไปครับ ทีนี้น้ําที่ไหลผ่านจากเทพารักษ์ลงมาลําเชียงไกรตอนบน ประมาณ 100 
ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับ มันเก็บไม่อยู่ก็ทะลักมาลําเชียงไกรตอนล่าง แล้วถึงจะไป
โนนไทยโนนสูง ทีนี้ถ้าเรากักเก็บน้ําไว้ข้างบน 1.ป้องกันน้ําท่วม 2.กักเก็บน้ําไว้เผื่อ
ภัยแล้ง จุดนี้เป็นจุดที่มันยาวลําเชียงไกร ก็ต้องฝากประธานถึงคณะท่านบริหาร อีก
เรื่องนึงนะครับ ที่ผ่านมาสํานักงานยุติธรรมจังหวัดโดยท่าน ผู้ว่าวิเชียรในนาม
ตัวแทนของศูนย์ยุติธรรมต้องขอบคุณท่านนายกครับ ตอนนั้นไปร่วมรับโล่เกียรติบัตร
ของศูนย์ยุติธรรมดีเด่นแล้วท่านก็ได้ทํา MOU ร่วมกับ 8 หน่วยงานครับในการ
ช่วยเหลือพ่ีน้องที่จะถูกเอารัดเอาเปรียบของบ้านเราที่เกิดเรื่องแล้วก็ไม่มีเงินสู้คดี 
จากตรงนี้ท่านก็เลยฝากขอขอบคุณท่านนายกมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับขอบคุณครับ 

นายศิริพงศ ์ ครับก็ต้องขอขอบคุณท่านเสกสรร เชิญท่านสมบูรณ์ครับ 
 

นายสมบูรณ ์ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกท่านผู้บริหารท่านรองนายกทั้ง 4 
ท่าน ท่านปลัดพร้อมทั้งหัวหน้าส่วนตลอดทั้งท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาและผู้ เ ข้ าร่ วมประชุมผู้ ทรงเกียรติ  ผมเองสมบู รณ์  นิ ยมไร่                
ส.อบจ.อ.พิมาย เขต 1 ก็มีปัญหาเรื่องคมนาคมก็คือถนนครับ ได้ไปสํารวจกับศูนย์
ประสานงาน แล้วก็ส่งเรื่องเข้ามาสํานักช่าง ระยะเวลาส่งมานี้ใช้เวลาถึงเดือนครึ่ง
แล้วครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไม่มีความคืบหน้าเลยนะครับ ปัญหาถนนตรงระหว่างที่
ตําบลดงใหญ่ ไปตําบลโบสถ์ครับ ถนนระหว่างบ้านขามใต้ระยะทางที่มีปัญหา
อุปสรรคนะครับระยะยาวประมาณ 6-7 ร้อยเมตรตรงนี้ มีหลุมใหญ่ๆหลายหลุมนับ
ไม่ถ้วน ตรงนี้ปัญหาเกิดข้ึนระหว่างรถสัญจร ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือมอไซค์สวนทาง 
อีกเลนวิ่งไม่ได้วิ่งได้เลนเดียวครับเกิดอุบัติเหตุบ่อย ตรงนี้จุดที่หนึ่งนะครับ จุดที่สอง
ระหว่างตําบลท่าหลวงไปบ้านกล้วยครับของตําบลดงใหญ่ตรงระหว่างระยะทางของ
หมู่บ้าน ระยะทางประมาณ 5-6 ร้อยเมตร ตรงนี้เป็นร่องตามถนน กว้างประมาณ 
15 – 20 เซนยาวประมาณ 2-3 ร้อยเมตรครับ ตรงนี้นะครับมอเตอร์ไซค์วิ่งตาม
ถนนตกร่อง ล้มตรงนี้อันตรายมากนะครับ ชีวิตและทรัพย์สินไม่ปลอดภัยเลยครับ 
วันนี้ถือโอกาสแจ้งทางสภาของเราอีกครั้งครับใน 2 โครงการนี้ระหว่างที่ไปสํารวจ
พร้อมกันส่งพร้อมกัน เป็นเดือนกว่าแล้วตอนนี้ก็ไม่เห็นไปซ่อมเลยครับกองช่าง แจ้ง
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กองช่างนะครับท่านผอ.ธีรชัยนะครับ ท่านไปดูแลด้วยนะครับ เรื่องที่สองของวันที่ 
15 กันยายน 2564 นี้  ต้องกราบขอบพระคุณท่านนายกครับ ที่ท่านเองให้
ความสําคัญต่ออําเภอพิมายครับ จะเป็นสองโครงการใหญ่ๆนะครับ โครงการหนึ่งก็
คือระหว่างท่านนายอําเภอ ท่านเองก็ได้นัดประชุมโดยช่วงนี้ ระหว่างโรคโควิด 19 
ระบาดมากในอําเภอพิมาย ก็เลยได้จัดประชุมคณะกรรมการของอําเภอ ไม่ว่าจะเป็น
ระหว่างท่านนายอําเภอ ท่านผู้ อํานวยการโรงพยาบาลพิมาย ผู้ อํานวยการ
สาธารณสุขอําเภอพิมาย และต่อมาไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าส่วนตลอดทั้งฝ่ายปกครองก็ดี 
พร้อมทั้งฝ่ายท้องถิ่นท่านอบต. เทศบาล นี้เข้าร่วมประชุม ท่านนายกหน่อยก็ให้
เกียรติไปร่วมประชุมด้วย ท่านเองก็ได้ให้ความคิดต่างๆในการป้องกันและแก้ไข ต้อง
ขอบคุณท่านนายกหน่อยนะครับทุกคนรู้สึกว่าอบอุ่นใจมากนะครับมีความหวังจาก
ท่านนะครับ ท่านเองก็จะได้มีนโยบายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระหว่างเครื่องที่ตรวจโควิด 
ท่านเองก็ได้บอกแจ้งเจ้าหน้าที่ไปว่าให้สองพันกว่าๆ แล้วต่อไปไม่พอท่านเพ่ิมให้อีก
ครับ เรื่องที่สอง ถุงยังชีพผู้ที่โดนกักตัว 30 กว่าถุงท่านเองก็ยังไปมอบถึงที่เลยครับ 
ได้ใจประชาชนจริงๆนะครับ แล้วผมว่าถ้าท่านลงนายกลงกี่ครั้งก็ได้ทุกครั้งครับ 
นอกจากนี้นะครับท่านเองก็ให้ความสําคัญต่อตอนนี้ที่บ้านคล้าหมู่ 8 นะครับตอนนี้ก็
มีคลัสเตอร์ใหม่เกิดข้ึนระหว่างบ้านคล้ามีทั้งหมด 230 กว่าครัวเรือนแทบทั้งหมู่บ้าน
ปิดหมู่บ้าน ตรงนี้ก็มีความจําเป็นที่ประชาชนเดือดร้อน ก็ขาดโอกาสที่จะไปทํามาหา
กินไม่มีรายได้ ตรงนี้นะครับก็ฝากท่านผู้บริหารอีกครับว่าถุงยังชีพ 230 ครัวเรือน
ตรงนี้อย่าให้ขาดตกหล่นนะครับ ไม่ใช่บังคับนะครับ แต่ขอร้องครับ ตอนนี้ทําเรื่องมา
ขอนะครับ จําเป็นจริงๆนะครับ จากเรื่องสําคัญต่างๆนี้นะครับผมคิดว่าท่านนายกเอง
นะครับและผู้บริหารเป็นผู้ที่ดูแลประชาชนได้เสมอต้นเสมอปลายอยู่แล้ว ผมเองก็
มั่นใจครับว่าชาวพิมายจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านนายกแก้ปัญหาให้นะครับ 
แล้ววันนี้ท่านที่ปรึกษานะครับไปตรวจดูงาน 19 โครงการ ไม่ว่าจะเป็นข้อบัญญัติ
ของ 2563 บางส่วนก็ไปตรวจละเอียดมาก แบบนี้ทําให้ความผิดพลาดจะไม่มีนะ
ครับตรงนี้ ก็ขอบคุณนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นชาวพิมายต้องการความอนุเคราะห์จากท่าน
อีกมากถ้าหากมีโอกาสเทศกาลแข่งเรือนะครับแสงสี เสียงก็ยิ่ งใหญ่นะครับ
งบประมาณตรงนี้ก็ใช้มากนะครับ ฉะนั้นก็ฝากตรงนี้ไว้รอโอกาสนั้นต้องขออีกครับ 
ผมขออนุญาตนะครับ ขอขอบคุณท่านสจ.ธวัฒน์นะครับที่ท่านเองได้พูดเรื่องระหว่าง
อ่ืนๆของประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ที่เทอมินอลนะครับ ท่านพูดเรื่อง
อ่ืนๆว่ามีการอ้อนออดของระหว่างขอนายกและขอรองนายกผู้บริหารว่า ส.อบจ.ของ
เรานี้คือความต้องการของประชาชน นั้นก็มาร้องเรียนทาง สจ.มากนะครับท่านเองก็
บอกว่าให้ท่านนายกรองนายกช่วยแก้ปัญหาให้ อย่างน้อยๆงบประมาณที่สะสมหรือ
จ่ายขาดก็ดี ถ้าเป็นไปได้ขอสักล้านหรือห้าแสนต่อ สจ. ต่อเขตต่อคนทั้ง 48 เขต 
ฉะนั้นตรงนั้นก็ทําให้มีความสําคัญเกิดขึ้นแล้ว ท่านรองสมเกียรติได้เรียกมาประชุม 
ท่านก็บอกว่าโอเค เขตละ 1 ล้านบาท รู้สึกว่าผู้บริหารและนายกของเราถือว่าเป็นผู้
ที่ใจใหญ่พ่ึงได้จริงๆ แล้วก็นอกจากนี้ทุกท่านทุกคน ก็ต้องกราบขอบคุณท่านนะครับ 
ให้มีโอกาสได้งบประมาณตรงนี้เพ่ิมเติมนะครับ แล้วต่อไปผมคิดว่าความปราณีของ
ท่านนายกและรองนายกนะครับจะดูแลเราอีกมากๆครับ ก็รู้ข่าวว่าจะมีงบนั้นงบนี้
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เข้ามา ระหว่างตรงนี้ก็ สจ.ทุกท่านก็ให้ความสําคัญกับท่านนายกแล้ว ท่านนายกขอ
อะไรในการรับหลักการสภาเราไม่มีปัญหาเลยครับ ต่อไปก็ขอให้ท่านนายกดูแลพวก
เรา 48 คนมากๆนะครับ ก็ขอขอบคุณท่านนายกครับ 

นายศิริพงศ ์ ต้องขอขอบคุณท่านนะครับ จริงๆฝ่ายบริหารไม่ได้ให้คนละล้านนะครับ ไม่ได้ให้งบ
นะครับ ให้เป็นงบประมาณที่ไปลงอําเภอครับ เชิญท่านเจษฎาครับ 

นายเจษฎา กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านนายกอบจ. แล้วก็เพ่ือนสมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่าน
นะครับ กระผมนายเจษฎา พิทยาพร ส.อบจ.อ.ด่านขุนทด เขต 1 ครับ วันนี้ก็จะมา
ขอขอบพระคุณนะครับท่านผู้บริหาร ท่านรองสมเกียรติที่ได้กรุณาเป็นเกียรติอย่างยิ่ง
ที่ได้ไปร่วมมอบบ้านผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิงจํานวน 10 หลังของอําเภอด่านขุนทดทั้ง 10 
หลังครับ ก็ท่านสมเกียรติได้ลงไปตรวจรับมอบบ้านด้วยตัวเองเป็นงบประมาณ 5 
แสนบาทแล้วก็ในวันนั้นทางตําบลบ้านเก่าก็ได้มีการนําเรียนถึงปัญหาของคอสะพาน
อยู่ในถนนของอบจ.ก็คือสะพานห้วยน้ําขาว สะพานขนมจีนครับท่านรองสมเกียรติก็
ได้สั่งการให้สํานักช่างนํารถนําเอาหินยางมาซ่อมแซมแก้ไขเฉพาะหน้าอย่างทันท่วงที
ก็คือในวันรุ่งขึ้นก็มาดําเนินการเรียบร้อย ในส่วนตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณฝ่ายบริหาร
เป็นอย่างมากนะครับ แล้วก็วันที่ 10 นะครับกระผมและนายช่างประจําโซนก็ได้ลง
พ้ืนที่เข้าไปชี้แจงให้กับชาวบ้านตําบลบ้านเก่าเกี่ยวกับงบประมาณในข้อบัญญัติปี 
64 เกี่ยวกับถนนสายด่านขุนทด หนองแวงนะครับในงบประมาณ 8.8 ล้านซึ่ง
ปัจจุบันทางนายช่างได้ชี้แจงให้ชาวบ้านทราบว่าอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้าง คาด
ว่าจะสามารถลงงานได้ก่อนสิ้นปีนี้ แล้วก็ได้ไปชี้แจงว่าถนนดังกล่าวไม่สามารถจะทํา
รางน้ําได้เนื่องจากติดปัญหาเกี่ยวกับการวางท่อประปา ซึ่งในวันดังกล่าวได้มีการเชิญ
การประปามาชี้แจงซึ่งชาวบ้านก็ได้เข้าใจเป็นอย่างดี แล้วก็รับทราบถึงปัญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานของ อบจ. ชาวบ้านก็มีความยินดีเป็นอย่างมากที่จะได้รับ
การแก้ไขปัญหาในถนนหนทางที่ได้รับความเดือดร้อนมานานหลายปีครับ ส่วนวันที่ 
12 ต้องขอบคุณท่านนายกหน่อยนะครับที่ลงพ้ืนที่ไปดูแลพ่ีน้องประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อนจากอุทกภัย และได้ใช้งบประมาณส่วนตัวในการสนับสนุนถุงยังชีพ
ให้กับพ่ีน้องประชาชนอย่างทันท่วงที ในส่วนนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านนายก
หน่อยเป็นอย่างสูง มีเรื่องท่ีอยากจะขอการสนับสนุนจากทางฝ่ายบริหารก็คือสะพาน
ห้วยน้ําขาวตรงตําบลบ้านเก่า ซึ่งงบประมาณตรงนี้ทางช่างประจําโซนได้ทํา ปร.4 
ปร.5 เป็นงบประมาณ 2.6 ล้านบาทซึ่งไม่อยู่ในข้อบัญญัติซึ่งถ้าหากผ่านพ้นปีนี้ไป
แล้ว สะพานเส้นนี้น่าจะขาดภายในระระเวลาอีกไม่กี่เดือนหากฝนยังเป็นอยู่อย่างนี้ 
แล้วก็ปีนี้เมื่อไม่อยู่ในข้อบัญญัติก็จะทําให้ ปีหน้าไม่สามารถมีงบประมาณ อาจจะ
ต้องใช้เงินจ่ายขาดเงินสะสม ฝากฝ่ายบริหารพิจารณาในการนํางบประมาณตัวนี้มา
แก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องชาวตําบลบ้านเก่า ตําบลหนองแวง นะครับเพราะถนนเส้นนี้
เป็นถนนที่สําคัญในการขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรผ่านจากอําเภอเทพารักษ์มา
อําเภอด่านขุนทดฝากฝ่ายบริหารด้วยขอบพระคุณมากครับ 

นายศริิพงศ์ ครับต้องขอบคุณท่านเจษฎาครับ เชิญท่านประเวทย์ครับ 
 

นายประเวทย์ เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก ท่านสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนาย

ทําหน้าที่ประธานสภาฯ 

ทําหน้าที่ประธานสภาฯ 
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ประเวทย์ อําเภอเมืองยาง ก็มีปัญหาหลายอย่างเรื่องถนนหนทางเรื่องน้ํา เพราะ
เมืองยางเป็นที่รับน้ําจากหลายๆอําเภอ ตอนนี้ข้าวกําลังท้องถ้าน้ําไม่ท่วมพ่ีน้องเมือง
ยางลืมตาอ้าปากได้นะครับเพราะว่าข้าวสวยข้าวงามมากตอนนี้ ขออย่างเดียวทาง
แถวโนนสูงอย่าปล่อยน้ํานะครับ เพราะว่าเมืองยางจะรับน้ําถ้าปีไหนฝนฟ้าไม่ดี แต่
เมืองยางดีนะครับ ปัญหาที่สองก็คือเรื่องถนนก็พ่ีน้องบอกว่าเมืองยางขายทราย รถ
ทรายเยอะถนนหนทางนับหลุมอําเภอเล็กๆผมว่าหลุมมากกว่าที่อ่ืนก็ยอมรับครับว่า
หลายๆที่จังหวัดบุรีรัมย์สตึกนี่ก็ไม่เยอะเท่าเมืองยางนะครับ ทีนี้เรื่องการสัญจรมันก็
ต้องลําบากเรื่องถนนหนทางแต่พอท่านนายกคนใหม่ ท่านนายกหน่อยเข้ามา พ่ีน้อง
เมืองยางก็รู้สึกจะมีความหวังขึ้นมากนะครับ วันศุกร์ที่ผ่านมาอาทิตย์ก่อน ก็มี ผอ.
กองช่างได้สั่งให้ช่างประจําโซนอําเภอเมืองยางและชุมพวง เข้าไปสํารวจพ้ืนที่ถนน
ของคนเมืองยางเป็นสองอําเภอระหว่างชุมพวงกับเมืองยางถนนเส้นนี้กองช่างไม่เคย
เห็นลาดยางมา 20 กว่าปีพอเห็นช่างออกไปสํารวจ ชาวบ้านดีใจมากทั้งผู้ใหญ่ทั้ง 
อบต. ทั้ง 3-4 หมู่บ้านออกมาต้อนรับคณะช่างที่ออกไปสํารวจพร้อมทั้งเจ้าหน้าศูนย์
จากชุมพวงและเมืองยาง ชาวบ้านต้มไก่ไว้รอเลยครับ เลี้ยงอาหาร มีปลาด้วยนะครับ 
ชาวบ้านเขาดีใจมากก็เลยขอบคุณท่านนายกนะครับที่ให้โอกาสตรงนี้ แล้วก็ขอบคุณ 
ท่าน สจ.ชุมพวงนะครับที่ร่วมมือกันที่อยากให้ถนนเส้นนี้เกิดขึ้น ถนนเส้นนี้จะเป็น
เส้นแรกของถนน อบจ.ในเขตอําเภอเมืองยาง ชาวบ้านตอนนี้ก็รอฟังข่าวแล้วก็ยิ้ม 
เรื่องวัคซีนซิโนฟาร์ม มันเหมือนกับผงชูรสเลยครับ ทําไมอร่อยจริงๆเลยทุกคนก็
อยากจะฉีดซิโนฟาร์มทีนี้มันมีน้อย ผมก็บอกว่าของมันน้อยจะแจกให้ครบได้ยังไง ทั้ง
ที่ผมบริหารอย่างดีมา 270 เราจะตัดตรงไหนก่อน ก็ 7 กลุ่มเสี่ยงก็เก็บครูมา หมอ 
เจ้าหน้าที่ อสม. คนที่ไม่ได้ก็โจมตีบอกว่าเป็นวัคซีนหัวคะแนน ผมก็ไม่รู้จะทํายังไงก็
โทรหาท่านรองกุ่ย ท่านรองก็บอกว่าให้จํากัดก็ดีอยู่ครับ ทีนี้ครั้งที่ 2 เข้ามาอีก วันนี้
กําลังส่งรายชื่ออยู่นะครับ ผมก็บวกกันนะครับไม่ใช่ว่าของผม 100 ของ อีก พวกผม
อําเภอเมืองยางไม่มีแบ่ง จะตัดเป็นชุดๆไป เพราะยังไงมันก็ไม่พอ เราอําเภอเล็กได้
แค่ 250 270 ผมก็บอกว่าทุกอําเภอมีปัญหา แต่ซิโนแวคประกาศทุกวันนะครับให้
ถือบัตรประชาชนเข้าไปฉีดได้เลย แต่ก็ไม่อยากจะฉีด อยากจะเอาแต่ซิโนฟาร์มผมว่า
มันมีแค่นี้มีจํากัดก็พยายามบอกให้เข้าใจ แล้วผมก็ไม่ได้เป็นผู้รับด้วยเพราะว่าถ้ารับ
แล้วปัญหายังไงก็ เกิดขึ้นนะครับ ส่วนอําเภอเมืองยางก็มีหลายๆอย่างที่จะ
เปลี่ยนแปลงผมก็พ่ีน้องว่ารอเฮได้เลยไม่เกินปี 64 เราก็จะมีถนนเป็นตัวอย่ างนะ
ครับโดยการบริหารของท่านนายกโคราชโฉมใหม่ เราต้องเปลี่ยนแปลงได้ ก็ต้อง
ขอขอบคุณท่านนายกนะครับที่ได้ให้โอกาสเมืองยาง ขอบคุณมากครับ 

นายศิริพงศ ์ ครับก็ต้องขอบคุณท่านประเวทย์นะครับ ท่านดีใจที่ท่านจะเห็นถนนลาดยางนะครับ 
ดีใจแทนพ่ีน้องท่านคงจะตื้นตันนะครับ เชิญท่านพิทักษ์พงษ์ครับ เอาแบบกระชับ
หน่อยนะครับพอดีมีเพ่ือนสมาชิกยกมือรออยู่ครับ 

นายพิทักษ์พงษ ์ ขออนุญาตเรียนท่านประธาน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมารวม
ฝ่ายบริหาร พ่ีน้องสมาชิก สจ.ทุกท่าน รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ ผมพิทักษ์พงษ์   
ศิริศักดิ์ เขตอําเภอบัวใหญ่ ขออนุญาตฝากท่านประธานถึงฝ่ายบริหารสั้นๆครับพอดี
เขตอําเภออ่ืนน้ําท่วม ของบัวใหญ่แล้ง ก็มีหมู่บ้านนึงของตําบลโนนทองหลาง ทํา
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หนังสือมาถึงท่านนายกแล้วก็ขอความอนุเคราะห์เจาะน้ําบาดาลครับ มีความ
เดือดร้อนไม่มีน้ําใช้ ก็ทางอําเภอบัวใหญ่ได้ประชุมกันแล้วก็ทาง อปท.ได้ทําหนังสือ
ถึงท่านแล้ว ก็ขออนุญาตฝากทางฝ่ายบริหารช่วยพิจารณานะครับแล้วก็อยากจะได้
แบบเร่งด่วน อีกเรื่องนึงครับเรื่องหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดของอําเภอ
บัวใหญ่ได้ชํารุดทรุดโทรมปิดมาเป็นเวลานาน แล้วก็พ่ีน้องชาวบัวใหญ่อยากจะขอ
เป็นการปรับปรุงซ่อมแซมไม่ขอทุบไม่ขอรื้อนะครับ ก็เลยฝากทางฝ่ายบริหารช่วย
พิจารณาว่าจะสามาถทําอย่างไร เพราะว่าพี่น้องชาวบัวใหญ่ได้ใช้ประโยชน์ทั้งอําเภอ
นะครับ เพราะเป็นศูนย์รวมและเป็นสถานที่ใจกลางเมืองอําเภอบัวใหญ่ครับ 
ขอบคุณครับ 

นายศิริพงศ ์ ครับก็ต้องขอบคุณท่านพิทักษ์พงษ์นะครับ เชิญท่านประพจน์ครับ 
 

นายประพจน์ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติผมประพจน์ ธรรม
ประทีป อําเภอเมืองเขต 4 ขอบคุณท่านประธานที่ยังเรียกนะครับเพราะท่านอยู่
ข้างบนแล้วไมค์อยู่กับท่านชี้ตรงไหนก็ได้นะครับ สืบเนื่องมาจากโควิดที่ระบาดอย่าง
หนัก โดยเฉพาะตลาดกลางสุรนครเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน และขณะนี้
เป็นแหล่งคลัสเตอร์ใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นในเขตทุกอําเภอที่มีพ่อค้ามาค้าขายขณะนี้
ผมเชื่อว่าได้นําเชื้อกลับไปอําเภอของท่านแน่นอน เช่นเดียวกันครับวันนี้ในเขต
เทศบาล ในเขตรับผิดชอบของผมเขต 4 มีพ้ืนที่การเกษตรประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์
ของพ้ืนที่ การทําสวนผัก ก็นําผักมาขายที่ตลาดกลางเช่นเดียวกันและตําบลหมื่นไวย 
ก็มีพ้ืนที่ในการเกษตรทําปลูกผัก ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ ตําบลหนองกระทุ่มก็
เช่นเดียวกันครับใช้แรงงานในส่วนนึง เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ในวันนี้ได้รับผลกระทบ 
ในเขตเทศบาลในเขตเลือกตั้งของผมนั้นได้ร้องขอมาครับ แจ้งมาทางท่านนายกเมื่อ
วานนี้ ก็ท่านก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะลงไปดูวันนี้เลยตอนบ่าย ลงพ้ืนที่สี่โมงเย็น ท่าน
เดินทางถึงวันนี้พี่น้องที่ท่านเดินทางไปให้กําลังใจได้ฝากมาขอบพระคุณครับที่ยังเป็น
ที่พ่ึงของพ่ีน้องเรา และโดยเฉพาะท่านนายกสุทิน กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
นายก กํานัน จังหวัดนครราชสีมาได้ฝากขอบพระคุณที่ท่านได้อนุเคราะห์ว่าจะให้ทํา
ถนนโครงสร้างพ้ืนฐานของถนน อบจ.ตั้งแต่บ้านนาตมถึงหนองยารักษ์ครับ และอีก
เส้นนึงที่กํานันขอก็คือเส้นต่อจากศาลปกครองไปถึงบ้านหนองโพธิ์ เส้นที่สองครับ 
เส้นที่สามเป็นตําบลหนองกระทุ่มไปยังบ้านกรีน สามเส้นนี้เมื่อวานนี้ท่านก็รับปาก
แล้วบอกว่าเรื่องของเงินสะสมจ่ายขาดออกมาให้ ท่านกํานันรู้ว่าจะประชุมสภานะ
ครับจึงฝากขอบคุณจากท่านกํานันผ่านท่านประธานสภาไปยังคณะผู้บริหารนะครับ 
และสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับในวันนี้ ท่านประธานครับฝากไปยังฝ่ายบริหารครับว่า 
ประชากรของตําบลหมื่นไวย 9 พันกว่าหลังคาเรือนและตําบลหนองกระทุ่ม หมื่น
กว่าหลังคาเรือน เพราะฉะนั้นขอความกรุณาครับท่านบอกว่าต้องการแอลกอฮอล์
เพ่ิมครับ ท่านนายกครับแล้วแต่ท่านนายกจะกรุณาและเมื่อวันที่ 13 ได้เกิดเพลิง
ไหม้ที่ตําบลหมื่นไวย ท่านก็ได้ลงไปเยี่ยมเมื่อวานนี้ เป็นปรากฏการของคนตําบล
หมื่นไวยและคนหนองกระทุ่ม ที่บอกว่าเลือกนายกแล้วได้เห็นหน้าลงพ้ืนที่ ก็ฝาก
ขอบคุณนะครับและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ขณะกําลังทําเรื่องของถุงน้ําใจนะครับ มายัง 
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อบจ.ของเราและก็ขอสนับสนุนเรื่องของแอลกอฮอล์ไปยังท่านนายกนะครับ กราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ ขอบคุณครับ 

นายศิริพงศ ์ ครับก็ต้องขอบคุณท่านประพจน์นะครับ เชิญท่านพัชราวรรณครับ 
 

นางพัชราวรรณ กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ คณะผู้บริหารและเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ก่อนอ่ืนต้องขอขอบพระคุณท่านนายกยลดาค่ะ ที่ท่านได้ไปให้กําลังใจกับพ่ีน้อง
ประชาชนที่ได้รับวัคซีนที่อําเภอแก้งสนามนางนะคะ แล้วก็ไปมอบถุงยังชีพด้วย
หลังจากที่ท่านนายกไปและเดินทางกลับพ่ีน้องประชาชนก็ฝากชื่นชมในความน่ารัก
เป็นกันเองของท่านนายกด้วยนะคะ แล้วก็ขออนุญาตฝากท่านประธานไปถึงคณะ
ผู้บริหารด้วยนะคะ ขออนุญาตย้อนไปสมัยดิฉันเองยังไม่ได้เป็นสจ. ก็ได้ผ่านไปที่
หอประชุมที่อําเภอแก้งสนามนางก็มีอาคารนึงที่ทรุดโทรมมาก ก็ผ่านไปมาก็มองดู
ทําไมอาคารนี้ถึงไม่มีใครมาทําประโยชน์เลยซึ่ง เมื่อเวลาผ่านไป ดิฉันได้มาดํารง
ตําแหน่งก็ถึงได้รู้ว่าอาคารนี้เป็นพ้ืนที่ของ อบจ.ซึ่งอาคารแห่งนี้ทรุดโทรม ซึ่งทําให้
เสียประโยชน์มากนะคะ ก็ในโอกาสนี้ก็อยากฝากท่านประธานไปถึงคณะผู้บริหาร ให้
พิจารณาในเรื่องของหอประชุมอําเภอแก้งสนามนางซึ่งเป็นพ้ืนที่ของ อบจ. ก็อยาก
ให้ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่เพราะว่าสามารถท่ีจะนําไปใช้ประโยชน์ในลักษณะต่างๆ
ได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายในอาคารหรือการขายสินค้าในพ้ืนที่ก็
สามารถที่จะทําได้นะคะ เสียดายพ้ืนที่ซึ่งอยู่ในอําเภอนี้มีที่ที่เดียวนะคะ ที่ดูแล้วทรุด
โทรมมาก มองดูภาพรวมก็ไม่สวยงาม ก็อยากที่จะนําเรียนท่านประธานไปถึงคณะ
ผู้บริหาร ฝากอาคารหอประชุมอยากให้มีการปรับปรุงให้มีการใช้ประโยชน์อย่าง
เต็มที่เพ่ือพ่ีน้องประชาชนอําเภอแก้งสนามนางจะได้มาใช้พ้ืนที่อย่างคุ้มค่าเต็มที่ 
ขอบพระคุณมากค่ะ 

นายศิริพงศ ์ ครับก็ต้องขอบคุณท่านพัชราวรรณนะครับ อําเภออ่ืนคงจะไม่มีนะครับผมจะได้ให้
ฝ่ายบริหารได้ตอบชี้แจงสมาชิกท่ีถามมานะครับ เรียนเชิญฝ่ายบริหารครับ เชิญท่าน
นายกครับ 

นายก อบจ.นม. เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่านนะคะ ดิฉันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและคณะผู้บริหารน้อมรับคํา
ชี้แนะที่ทุกท่านได้ชี้แนะ แม้จะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆท่ีควรจะแก้ไขคณะผู้บริหารของเรา
ก็ยินดีที่จะแก้ไขให้ถูกต้อง ส่วนการพัฒนาต่างๆไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
คุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาของเรา โดยเฉพาะนายกและ
ก็ส.อบจ.ทุกท่าน เราลงพ้ืนที่ด้วยกันเราได้เล็งเห็นปัญหาของพ่ีน้องประชาชนอย่างไร
บ้าง ดิฉันก็ได้พูดกับ ส.อบจ.หลายท่านว่าปัญหาที่จะให้แก้เดือดร้อน ท่านเขียนเลย 
ฉะนั้นวันนี้ดีใจและขอบคุณทุกท่านมากๆเลย ที่ปลื้มใจแล้วก็ขอชื่นชมที่ทุกท่านตั้งใจ
ทํางานดูแลพ่ีน้องประชาชนทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโควิด เรื่องน้ํา การดูแลพ่ีน้อง
ประชาชน เราต้องช่วยกันพัฒนาโคราชเพ่ือจะได้ก้าวข้ามผ่านซึ่งทุกๆคนเขาเล็งดูว่า
โคราชพัฒนากันไปอย่างไร ดิฉันเองก็พร้อมที่จะทํางาน พร้อมที่จะเคียงบ่าเคียงไหล่
กับทุกท่านในการที่จะพัฒนาโคราชทุกๆพ้ืนที่ 32 อําเภอนะคะ ไม่ว่าจะเป็นทุกๆ
เรื่องฝนตกถนนไม่ดีหรือรถขุดเจาะต่างๆที่ดิฉันฟังมา สํานักช่างของเราดิฉันเข้าใจดี
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ว่า สํานักช่างก็งานมากมาย แต่ก็ขอชื่นชมค่ะว่าดีขึ้นจากการที่ได้สัมผัส เพราะว่าการ
ลงทุกพ้ืนที่ก็ได้ไปเห็นสํานักช่าง ขุดเจาะแต่ละพ้ืนที่ ที่จะต้องใช้น้ํา แต่สําหรับน้ํา
ท่วมที่ด่านขุนทดขออนุญาตเอ่ยถึงนะคะ ที่ท่านธวัฒน์และเจษฎาที่ไปด้วยกัน ตรงนี้
เป็นที่น่าสงสารเป็นอย่างมากเพราะว่าน้ําขังมากเลยนะคะ ถ้าอีกหน่อยถ้าน้ํายังไม่ไป
ก็น้ําเน่าด้วย เพราะไปแล้วก็คิดดูว่าเราจะทําอย่างไรเพ่ือที่จะให้พ่ีน้องประชาชน 
ได้รับความสะดวกสบาย ดังนั้นแล้วถ้ามีโอกาส ก็จะประสาน ที่จะแก้ไขเรื่องน้ําท่วม
ท้ายอ่างลําเชียงไกรแห่งนั้นนะคะ แล้วอีกประเด็นนะคะสิ่งที่สําคัญทุกๆท่านที่พูด
เสมอว่าฝนตกน้ําลด ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อดิฉันก็ได้ไปเป็นด้วยตนเองดิฉันก็ได้แจ้งไป
ทางสํานักช่าง สํานักช่างก็รวดเร็ว เพราะฉะนั้นการที่เราซ่อมถนนอย่างรวดเร็วแต่มัน
ไม่ได้ประสิทธิภาพ พอบรรเทาได้เราก็พยายามนะคะว่าจะต้องแก้ไขถนนของ อบจ. 
199 สายทางให้พ่ีน้องของเราก่อน ก็คุยกับทางท่านรองสมเกียรติขออนุญาตเอ่ยถึง
นะคะว่าเราจะแก้ไขอย่างไร ถ้าถนน 199 สายทางของเรา เราซ่อมสร้างได้เลย 
เพราะฉะนั้นดิฉันเองก็จะต้องมาคิดว่าเงินกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาดิฉันต้องบริหาร
แบบไหนให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพ่ีน้องประชาชน ทุกท่านก็ต้องส่งกําลังใจให้กับพ่ี
น้องเรา ทุกท่านก็ต้องไปดูพ้ืนที่ร่วมกับพ่ีน้องเรานะคะ ไม่ว่าจะเป็น อบต. เทศบาล 
และ อบจ. เราต้องทํางานร่วมกัน ถ้าเกินศักยภาพของเขาเขาร้องขอมาหาเราอยู่แล้ว 
ฉะนั้นเราก็ต้องลงไปตรวจสอบพ้ืนที่ เพ่ือที่จะดูความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน
นะคะ ดิฉันเองก็พร้อมที่จะลงพ้ืนที่ทุกพ้ืนที่ขอให้บอกไม่ว่าใกล้ไกลดิฉันพร้อมไป
เสมอ เพราะอยากเห็นความเจริญของจังหวัดนครราชสีมาของเรานะคะ ก็
ขอขอบคุณนะคะ ท่านประธานแล้วก็สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ที่เราให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีที่จะพัฒนาโคราชให้เห็นการเปลี่ยนแปลงขอบคุณข้าราชการ 
อบจ. แล้วก็ขอบคุณท่านรองทั้ง 4 ท่านที่ตั้งใจทํางานเพ่ือพ่ีน้องประชาชนอย่าง
แท้จริงนะคะ ดิฉันก็จะตั้งใจทํางานเพ่ือพ่ีน้องประชาชนเช่นเดียวกับทุกท่าน ดิฉันลง
ไปแต่ละอําเภอทุกท่านตั้ งใจนะคะ ตอนที่ ไปดูในเรื่องของพ่ีน้องรับวัคซีนก็
เช่นเดียวกันนะคะ จะไปประสานทางส่วนราชการ ถามว่าซิโนแวคดีไหม ก็เป็น
ทางเลือกอีกทางนึง เพราะว่าซิโนฟาร์มของเราก็งบประมาณจํากัด เพราะฉะนั้นถ้า
วัคซีนของเราได้รับทุกๆคน 32 อําเภอ เราก็สามารถใช้ชีวิตประจําวันได้ เศรษฐกิจ
ของเราก็ดีขึ้น พ่ีน้องตอนนี้นะคะ บอกว่าผมไม่กลัวแล้ว ผมกลัวแต่อด กลัวแต่ไม่มี
กิน พ่ีน้องพูดอย่างนี้เลยมันอยู่ในอกนะคะ นายกไปแล้วก็ได้ยินพ่ีน้องเข้ามาหา 
น้ําตาซึมร้องไห้ไม่อยากฉีด แต่กลัวอด เพราะว่าไม่มีวัคซีนที่จะมาให้ นายกก็วันนั้น
นะคะ ขออนุญาตเลยนะคะก็โทรเข้ามาขอให้ได้รับ 4 โดสด้วยกันเขาก็ร้องไห้ เขา
เป็นแม่ค้าที่ต้องขายของด้วยแต่ว่าขายของไม่ได้ ก็ได้ไปเห็นก็มาคิดเลยนะคะว่าทํา
อย่างไร เราจะเปิดบ้านเปิดเมืองได้ ก็ถามกับทางท่าน สสจ. แล้วก็ส่วนกลางนะคะว่า
วัคซีนจะลงมาเมื่อไหร่ พ่ีน้องของเราจะได้ใช้ชีวิตอย่างปกติ จังหวัดนครราชสีมาซึ่ง
เป็นเมืองหน้าด่านเศรษฐกิจของเราก็จะดีไปพร้อมๆกับโครงสร้างพ้ืนฐาน คุณภาพ
ชีวิตด้วย ดิฉันเองก็ตั้งมั่นตั้งใจที่จะทํางานให้ดีที่สุด ในที่นี้การลงไปได้อะไรเยอะแยะ
เลยก็ดีใจที่กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน นายก ทุกท่านมีส่วนร่วมแล้วก็ สจ.ของเราว่าถนนเส้น
นี้รถวิ่งเยอะนายกเอาเส้นนี้ก่อน แล้วปีต่อไปค่อยไปเอาอีกเส้นนึงนายกก็ดีใจมาก ก็  




