
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 3 /2562 

วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

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

ผู้มาประชุม 
1. นายชุณห์  ศิริชัยคีรีโกศล  ประธานสภาอบจ.นม. 
2. นายวสิูตร  เจริญสันธิ ์  รองประธานสภาอบจ.นม. คนที ่1 
3. นายนัฏฐชัยฐ ์ ธนกนกนนทณ ์  รองประธานสภาอบจ.นม. คนที ่2 
4. นางสาวจฑุาสัณห์ ตั้งตรีวีระกุล  เลขานุการสภา อบจ. 
5. นายประพจน ์ ธรรมประทีป  ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 4  
6. นางสาวรัชฎา  ใจกล้า   ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 5  
7. นายสมยศ  คุณเวียง   ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต 3 
8. ดร.ภูกิจ  พันธ์เกษม  ส.อบจ.อ.ปักธงชัย เขต 2 
9. นายชยุต  พงศ์ธนทรัพย ์  ส.อบจ.อ.ครบุร ีเขต 1 
10. นายธวฒัน ์  ศิริปริญญานนัต ์  ส.อบจ.อ.ด่านขุนทด เขต 2 
11. นายศิริพงศ ์  มกรพงศ์   ส.อบจ.อ.สีคิ้ว เขต 1 
12. นายสถาพร  โชติกลาง   ส.อบจ.อ.โนนสูง เขต 1 
13. นายสมพร  จินตนามณีรัตน ์  ส.อบจ.อ.โนนสูง เขต 2 
14. นายพงษ์พันธุ ์ พันธุ์ศรีนคร  ส.อบจ.อ.พิมาย เขต 2 
15. นายพชิัยศักดิ ์ ชัยศรี   ส.อบจ.อ.บัวใหญ่ เขต 1 
16. นางสุพัตรา  มากเมือง   ส.อบจ.อ.ขามทะเลสอ 
17. นายชวาล  พัฒนกําชัย  ส.อบจ.อ.ขามสะแกแสง 
18. นายไกรวัจน ์  จุลศิริวัฒนกุล  ส.อบจ.อ.คง 
19. นายไพฑูรย ์  เพ็ญจันทร์  ส.อบจ.อ.พระทองคํา 
20. นายโกวทิย ์  เลาวัณย์ศิริ  ส.อบจ.อ.บ้านเหลื่อม 
21. นายสมจิต  คิดการ   ส.อบจ.อ.สีดา 
22. นายบัวพันธ ์  จันคําวงษ ์  ส.อบจ.อ.ประทาย 
23. นางอรอนงค ์  ธนสุนทรสุทธิ ์  ส.อบจ.อ.ห้วยแถลง 
24. นายชาคริต  ทิศกลาง   ส.อบจ.อ.เฉลิมพระเกียรติ 
25. นายบุญด ี  วงศ์ไตรรัตน ์  ส.อบจ.อ.โชคชัย 
26. นายศุภชัย  ไพบูลย์วงค ์  ส.อบจ.อ.หนองบุญมาก 
27. นายชาญชัย  ศรีวิพัฒน ์  ส.อบจ.อ.เทพารักษ์  
28. นายวีระชาต ิ  ทุ่งไผ่แหลม  ส.อบจ.อ.เสิงสาง 
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ผู้ลาประชุม 

1. นายวีระวฒัน ์ มิตรสูงเนิน  ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 7 
2. นายณัฏฐพชัร ์ อนิวัตกูลชัย  ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต 1 
3. นายภาณ ุ  ยนต์สุข   ส.อบจ.อ.ปักธงชัย เขต 1 
4. นายรชฎ  ด่านกุล   ส.อบจ.อ.ด่านขุนทด เขต 1 
5. นายเลิศชยั  ธนประศาสน ์  ส.อบจ.อ.สีคิ้วเขต 2 
6. นายสมโภชน ์ จินตนามณีรัตน ์  ส.อบจ.อ.โนนแดง 
7. นางสาวรมย์ธีรา แปลนด ี   ส.อบจ.อ.เมืองยาง 

 
ฝ่ายบริหาร 

1. ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์  สุวรรณฉวี  นายก อบจ.นม. 
2. นายประดิษฐ ์  กิ่งโก ้  รองนายก อบจ.นม. 
3. พ.ต.อ.วิทยา   นิไทรโยค ที่ปรึกษา นายก อบจ.นม. 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางบุญสิตา  ขันธะวินะหุ  รักษาราชการแทน ปลดัองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
2. นางสาววิมลศรี สกุลณมรรคา  ผู้อํานวยการสํานักการคลัง 
3. นายธีระชัย  เทพนอก   ผู้อํานวยการสํานักการช่าง 
4. นายกริชต์จอมพล ภูจอมจิตฆ์  ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
5. นายตวงสิทธิ ์  อภิชัยบุคคล  หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจงัหวัด 
6. นายจิรยุทธ  อาสาเสน  ผู้อํานวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
7. นายเจษปฐมพงศ ์ ธนเดชาพทิักษ ์  รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองสาธารณสุข 
8. น.ส.นันท์นภัส  แนมขุนทด  (แทน) ผู้อาํนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
9. นางวรรณภา  นวลฉิมพล ี  (แทน) ผู้อาํนวยการกองแผนและงบประมาณ 
10. นางณัฐณิชา  สุระวิชัย   (แทน) ผู้อาํนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
11. นางนงนชุ  กาหลง   หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
12. นางอุไรวรรณ  ภัทรปิติพล  ผู้อํานวยการส่วนบริหารงานคลงั 
13. นางกฤติมา  ไชยวงค ์   นักบริหารงานการคลัง 
14. นายภิรมย ์  วงศ์สุข   ผู้อํานวยการส่วนช่างสุขาภิบาล 
15. นายวสิา  นราเทียม  ผู้อํานวยการส่วนพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน 
16. นายวสิุทธิ ์  บุญการกิจ  หัวหน้าฝุายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
17. นางสาวใจดาว จันทร์ทัน   หัวหน้าฝุายกิจการสภา 
18. นางวนิญา  ศรีอุทธา   หัวหน้าฝุายการประชุมสภา 
19. นางประทปี  ถิ่นโคกสูง  หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป 
20. นายคมกริช  โมงขุนทด  นักบริหารงานทั่วไป 
21. นางนิภา  แขนรัมย์   หัวหน้าฝุายงบประมาณและการพัฒนา 
22. นายฤทธชิัย  เกลี้ยงกลางดอน  หัวหน้าฝุายประชาสัมพนัธ์ 
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23. นายสนัต ิ  ทองแสง   รักษาการ หัวหน้าฝุายออกแบบ 
24. น.ส.ภัคนันท ์  ศรีชํานาญ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญการ 
25. นางศรีวรรณ  เจริญเดช   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญการ 
26. นางสาวศุภรัตติยา เทียมทัด   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญการ 
27. นางสาวเจนจิรา สุคําภา   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
28. นายภูริชช ์  พัจนสนุทร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
29. น.ส.ศิริอร  คิดเห็น   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
30. นายมานพ  เทียบทิมพ ์  วิศวกรไฟฟูาปฏบิัติการ 
31. นางพิมพน์ภัส  นพตลุง   นักวิชาการพัสดุชาํนาญการ 
32. นายพิศาล  ทานประสิทธิ ์  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ 
33. นางดาราวรรณ โฆษิตอัมพรวัฒน ์  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
34. นางสาวสุรีรัตน ์ พงษ์สุวรรณ  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
35. นางสาวพิฐชญาณ ์ รุจิรัตน์ธนชัย  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
36. นางสุวรรณี  อนันธศิริ   นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
37. นายศุภรัตน ์  คอนงูเหลือม  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
38. นางสาววีรวรรณ กลิ้งทะเล  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
39. นางสาวกนกรัตน ์ ดําเดช   นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
40. นายสมสรร  โพธิ์กัณฑ ์  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
41. นางสุพรรณี  ครุฑธะกะ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
42. นางรชยา  อนุภักษ์   นักวิชาการงานทั่วไปปฏบิัติการ 
43. นางมาลนิ  จันทร์ศรีนวล  เจ้าพนักงานธุรการชาํนาญงาน 
44. นางรุ่งทพิย ์  จําปีเพ็ชร ์  เจ้าพนักงานธุรการชาํนาญงาน 
45. นางภัคธมล  กูลฤทธานนท ์  เจ้าพนักงานธุรการชาํนาญงาน 
46. นายบรรลือ  แพงพงศ์   เจ้าพนักงานธุรการชาํนาญงาน 
47. นางสาวสุพรรษา วิเศษสัตย์  เจ้าพนักงานธุรการปฏบิัติงาน 
48. นางสาวกชพร  สมลือชาชัย  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
49. น.ส.อังศุมาริน พรหมพันธ์ใจ  ผู้ช่วยนักวิชาการพัฒนาท่องเที่ยว 
50. น.ส.ปราณ ี  ยิ่งจอหอ   ผู้ช่วยเจ้าหนา้ทีส่่งเสริมการท่องเที่ยว 
51. นายกชกร  นุรัตติวงศ ์  ช่างไฟฟูา 
52. นายกิติศักดิ ์  ชายากร   พนักงานขับรถ 
53. นายวนัชนะ  สมฤทธิ์   พนักงานจ้างทั่วไป 
54. น.ส.ปรมาภรณ ์ หมายเงา   พนักงานจ้างทั่วไป 
55. นายธนโชต ิ  ชํานาญศรี  ผู้ติดตามนายก อบจ. 
56. นายกรกฎ  กมลาสน ์  ช่างภาพ 
57. นายเกียรติศักดิ์ สอกลาง   ช่างภาพ 
58. นายศุภชัย  อรชร   ผู้สื่อข่าว ช่อง 8 
59. นายราชวัต ิ  ราชรักษา  ผู้สื่อข่าวโคราชคนอีสาน 
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60. น.ส.เจนจิรา  มหาโพธิ ์  โคราชคนอีสาน 
61. นายสนัต ิ  วงษาเกษ  ข่าวสด 
62. นายประกิจ  จองรัตนวน  สยามรัฐ 
63. นายไพฑูรย ์  ดาบพิมาย  ผู้สื่อข่าว T news 
64. นายอรรถสิทธิ ์ วิชัยคํามาตย ์  บก.บห.นสพ.อีสานโพสต์นิวส์ 
65. นางรัตนาภรณ ์ ขอมเกาะ  บก.บห.นสพ.สตรีธุรกิจรายปักษ ์
66. นายรัฐชยั  หาญ   TNN 24 
67. นายประสิทธิ ์ วนะธกิจ   อมรินทร์ TV 
68. นายกัญศลักษณ ์ รุ่งสุขประเสริฐ  นสพ.โคราชไฮคลาส 
69. นายอนสุรณ์  อชิโนปณุวัฒน ์  นสพ.วิถีแห่งเมือง ฉ.ข่าวเด็ด 
70. นางสาวอัชราภรณ์ พหลเวช   โคราชข่าวเด็ด 

 
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
เลขานุการสภาฯ  - เชิญประธานสภาฯ จุดเทียน ธปู บูชาพระรัตนตรัย และนําสมาชิกสวดมนต์   
   - เชิญประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้ึนทําหน้าที ่
ประธานสภาฯ -ขอเชิญกล่าวคําปฏิญาณถวายความจงรักภักดีสาบานตนเป็นผู้ปกปูองสถาบันสําคัญของชาติเพื่อ        

เสริมสร้างความสมานฉันท์และเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน  ข้าพเจ้านายชุณห์  ศิริชัยคีรีโกศล จะ
จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จะคิดดี พูดดี ปฏิบัติดี ต่อสถาบันของชาติ ทั้งต่อหน้า
และลับหลัง ข้าพเจ้าจะเคารพเทิดทูน ปกปูองสถาบันพระมหากษัตริย์ จนกว่าชีวิตจะหาไม่  ข้าพเจ้าจะ
เป็นคนดีของแผ่นดิน จะรู้รักสามัคคี ไม่สร้างความแตกร้าว แตกแยก แตกสามัคคีในบ้านเมือง แต่จะ
สร้างความรัก ความผูกพัน ความสมานฉันท์ให้บังเกิดขึ้น  ข้าพเจ้าจะตั้งมั่นในคุณธรรม ศีลธรรม 
จริยธรรม มโนธรรม และธรรมาภิบาล ทั้งในครอบครัว ชุมชน สังคม และในองค์กรทุกระดับ 

เลขานุการสภาฯ - ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เร่ือง ขยายสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจาํป ีพ.ศ.2562  ตามที่ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวัดนครราชสีมา เร่ือง เรียก
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมยัสามญั สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2562 ภายใน
กําหนด 45 วัน ตั้งแต่วนัพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพนัธ์ 2562 – วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 นัน้ 
เนื่องจาก สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีญัตติสําคัญและเร่งด่วนที่ต้องพิจารณาให้แล้ว
เสร็จ ตามอํานาจหน้าที่และเพือ่ประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา 22 วรรคสี ่ แห่งพระราชบญัญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 จึงขยายสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวัดนครราชสีมา 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที ่1) ประจาํป ี2562 ออกไปอีกสิบห้าวัน นบัตั้งแต่วันอาทิตย์ที ่31 มีนาม 
2562 ถึงวันอาทิตย์ที ่ 14 เมษายน 2562 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 29 
มีนาคม พ.ศ.2562 นายชณุห์  ศิริชัยคีรีโกศล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  

ประธานสภาฯ กราบเรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา  ผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการกอง ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุม ผู้มีเกียรติทุกท่านครับ 
วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 3 ประจําปี 



 

๕ 

 
2562 ซึ่งเป็นวันสําคัญวันหนึ่งของท่านผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่จะได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ผมหวัง
ว่าการประชุมสภาฯ ครั้งนี้จะดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่าน
ทั้งหลายจะได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อความเจริญก้าวหน้า
ของท้องถิ่น บัดนี้ได้เวลาอันสมควรผมขอเปิดการประชุมสภาฯ แห่งนี้ เพื่อดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระต่อไป 

 
เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   เรื่องที่ 1   อบจ.นม.ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขครั้งที่ 5 พ.ศ.2562 
ประธานสภาฯ  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- 
   2564) แก้ไขคร้ังที่ 5 พ.ศ.2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศใช้แผนฯ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา
   ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ต่อไป 
ที่ประชุม   - ทราบ – 
 
   เรื่องที่ 2 อบจ.นม.ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขครั้งที่ 6 พ.ศ.2562 
ประธานสภาฯ  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -

2564) แก้ไขคร้ังที่ 6 พ.ศ.2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศใช้แผนฯ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ต่อไป 

ที่ประชุม   - ทราบ – 
 
   เรื่องที่ 3 อบจ.นม.ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 
ประธานสภาฯ  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -

2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศใช้แผนฯ เพื่อเป็นแนว
ทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ต่อไป 

ที่ประชุม   - ทราบ – 
 
   เรื่องที่ 4 อบจ.นม.ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 
ประธานสภาฯ  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -

2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศใช้แผนฯ เพื่อเป็นแนวทางการ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ต่อไป 

ที่ประชุม   - ทราบ – 
 
   เรื่องที่ 5 อบจ.นม.ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 
ประธานสภาฯ  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-

2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศใช้แผนฯ เพื่อเป็นแนวทางการ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ต่อไป 

ที่ประชุม   - ทราบ – 



 

๖ 

 
 
   เรื่องที่ 6 อบจ.นม.ได้ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แก้ไข ครั้งที่ 1 
ประธานสภาฯ  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 แก้ไข คร้ังที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศใช้แผนฯ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การบริหารงานและควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็น
เครื่องมือในการติดตามผลการดําเนินงานต่อไป 

ที่ประชุม   - ทราบ – 
 
   เรื่องที่ 7 อบจ.นม.ได้ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แก้ไข ครั้งที่ 2 
ประธานสภาฯ  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ดําเนินการจั ดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 แก้ไข คร้ังที่ 2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศใช้แผนฯ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การบริหารงานและควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็น
เครื่องมือในการติดตามผลการดําเนินงานต่อไป 

ที่ประชุม   - ทราบ – 
 
   เรื่องที่ 8 อบจ.นม.ได้ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 
ประธานสภาฯ  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม คร้ังที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศใช้แผนฯ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการบริหารงานและควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็น
เครื่องมือในการติดตามผลการดําเนินงานต่อไป 

ที่ประชุม   - ทราบ – 
 
   เรื่องที่ 9 รายงานการรับมอบอาคารโรงอาหาร ของโรงเรียนวัดประชานิมิตร 
ประธานสภาฯ  ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ได้รายงานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

ในการอนุญาตให้คณะศิษย์เก่าโรงเรียนวัดประชานิมิตร โดยนายเจษฎา แสงทองเขียว ตําแหน่ง ตัวแทน
คณะศิษย์เก่าโรงเรียนวัดประชานิมิต ก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ในพื้นที่บริเวณโรงเรียนวัดประชานิมิตร 
จํานวนเงิน 2,979,538 บาท (สองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน) ให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัย
สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2560 ระเบียบวาระที่ 4 เห็นชอบให้ 
นายเจษฎา แสงทองเขียว ตําแหน่ง ตัวแทนคณะศิษย์เก่าโรงเรียนฯ ก่อสร้างอาคารโรงอาหารให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาไว้ใช้ในราชการ บัดนี้ นายเจษฎา แสงทองเขียว ตําแหน่ง ตัวแทนคณะ
ศิษย์เก่าโรงเรียนวัดประชานิมิตร ได้ดําเนินการก่อสร้างโรงอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่งมอบ
ทรัพย์สินดังกล่าวให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อใช้ประโยชน์ในราชการของโรงเรียนวัด
ประชานิมิตร ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคจึงรายงานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเพื่อ
ทราบ 

ที่ประชุม   - ทราบ – 
 



 

๗ 

 
 
  เรือ่งที่ 10 การฝึกอบรมหลักสูตร “การเรียนรู้ การเตรียมความพร้อมภายใต้กฎหมายกับการเลือกตั้ง

 สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น อีกทั้งแนวทางการประชุมสภาท้องถิ่นอย่างไรให้ถูกต้อง    
ลดความขัดแย้งและเป็นไปตามกฎหมาย” 

ประธานสภาฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเรียนรู้ การเตรียมความพร้อม
ภายใต้กฎหมายกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น อีกทั้งแนวทางการประชุมสภา
ท้องถิ่นอย่างไรให้ถูกต้อง  ลดความขัดแย้งและเป็นไปตามกฎหมาย” การอบรมมีทั้งหมด 7 รุ่น 
รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้ที่ประชุมแห่งนี้ทราบแล้ว  หากท่านสมาชิกฯ ท่านใดสนใจเข้าร่วม
อบรมฯ ขอให้ส่งใบสมัครได้ที่กองกิจการสภาครับ 

ที่ประชุม   - ทราบ – 
 
   เรื่องที่ 11 การฝึกอบรมหลักสตูร “บทบาทประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร 
   ท้องถิ่น ตอน : การประชุมสภาท้องถิ่นและตรวจงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2563 อย่างไร 
   ให้ถูกต้อง” 
ประธานสภาฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  ได้จัดทําโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “บทบาทประธานสภาท้องถิ่น 

สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ตอน : การประชุมสภาท้องถิ่นและตรวจงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปี พ.ศ.2563 อย่างไรให้ถูกต้อง” การอบรมมีทั้งหมด 7 รุ่น รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้
ที่ประชุมแห่งนี้ทราบแล้ว  หากท่านสมาชิกฯ ท่านใดสนใจเข้าร่วมอบรมฯ ขอให้ส่งใบสมัครได้ที่กอง
กิจการสภาครับ 

ที่ประชุม   - ทราบ – 
 
  เรื่องที่ 12 การฝึกอบรมหลักสูตร “บทบาทการประชุมสภาท้องถิ่นของประธานสภาท้องถิน่ สมาชิก

สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิน่ ในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 อีกทั้งการ
เตรียมความพร้อมภายใต้กฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่และผู้บริหารท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  ได้จัดทําโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “บทบาทการประขุมสภาท้องถิ่น
ของประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ในการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ.2563 อีกทั้งการเตรียมความพร้อมภายใต้กฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น” การอบรมมีทั้งหมด 7 รุ่น รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้ที่ประชุมแห่งนี้ทราบ
แล้ว  หากท่านสมาชิกฯ ท่านใดสนใจเข้าร่วมอบรมฯ ขอให้ส่งใบสมัครได้ที่กองกิจการสภาครับ 

ที่ประชุม   - ทราบ – 
 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

- สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2562  เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 
ประธานสภาฯ          เป็นวาระการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาสมัยสามญั สมัยที่ 1 

คร้ังที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ขอเชิญสมาชิกที่มีความประสงค์จะแก้ไขครับมีสมาชิก 
ท่านใดที่จะแก้ไขไหมครับ ไมม่ีนะครับ ผมจะขอมติที่ประชมุนะครับ ขณะนี้องคป์ระชุม 26 เสียง  
สมาชิกทา่นใดรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 25 



 

๘ 

 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ขอยกมือข้ึนครับ รับรอง  22  เสียง  สมาชิกฯ ท่านใดไม่รบัรอง –ไม่ม-ี    
สมาชิกฯ ท่านใดงดออกเสียง งดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 2 ท่าน และ
เลขานุการสภาฯ) 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมยัที่ 1 คร้ังที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 25 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ด้วยมติรับรอง 22 เสียง ไม่รับรอง –ไม่ม-ี งดออกเสียง 4 เสียง (ประธาน
สภาฯ รองประธานสภาฯ 2 ทา่น และเลขานุการสภาฯ) 

 

ระเบียบวาระที่ 3  ญัตติ เร่ือง ขอความเห็นชอบให้ศิษย์เก่าโรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ ก่อสร้างรั้วโรงเรียนในพื้นที่ 
   โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญฝุายบริหารแถลงครับ 
ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ฯ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  หลักการ เพื่อรายงานขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในการอนุญาตให้ศิษย์เก่าโรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ ก่อสร้างรั้วโรงเรียน ใน
พื้นที่บริเวณโรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์  เหตุผล องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้รับ
รายงานจากโรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ว่าศิษย์เก่าโรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ โดยนายกันตพงศ์  
พรมกมล ตําแหน่ง ประธานกรรมการฯ มีความประสงค์จะก่อสร้างรั้วโรงเรียน เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของนักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนซึ่งในการก่อสร้างรั้วดังกล่าว ต้องใช้พื้นที่บริเวณ
โรงเรียนฯ ความยาว 288 เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองหว้าจํานวน 5 หน้า 
โดยใช้เงินบริจาคของคณะศิษย์เก่าฯ จํานวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) และเมื่อดําเนินการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จจะบริจาคให้เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อใช้ประโยชน์
ในภารกิจของโรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/020147  
ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ข้อหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุ พ.ศ.2560 “กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุใด ถ้าการกระทํา
ดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นได้ 
ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.1/ว 502 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 กําหนดว่าการให้บุคคลใดใช้ประโยชน์หรือได้รับสิทธิใด ๆ  อัน
เก่ียวกับพัสดุ ประเภทที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงขอรายงานเสนอญัตติเพื่อขอความ
เห็นชอบในการอนุญาตให้ศิษย์เก่าโรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ โดย นายกันตพงศ์ พรมกมล  ตําแหน่ง 
ประธานกรรมการฯ ก่อสร้างรั้วในพื้นที่บริเวณโรงเรียนฯ ความยาว 288 เมตร ตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหว้า จํานวน 5 หน้า เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน โดยห้ามมิให้นําไปหาผลประโยชน์ในทางธุรกิจใด ๆ ทั้งสิ้น และ



 

๙ 

 
เมื่อดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะบริจาคให้เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาเห็นชอบ ต่อไป  

ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกฯ ที่มีความประสงค์จะอภิปรายครับ  ไม่มีนะครับ  ผมจะขอมติที่ประชุม  ขณะนี้องค์
ประชุม 26 เสียง  สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้ศิษย์เก่าโรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์  ก่อสร้างรั้ว
โรงเรียนในพื้นทีโ่รงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์  ตามที่ฝาุยบรหิารเสนอ  ขอให้ยกมือข้ึนครับ  เห็นชอบ 
22 เสียง  ท่านใดไม่เห็นชอบยกมือครับ ไม่เห็นชอบ – ไม่มี – ท่านใดงดออกเสียง  งดออกเสียง 4 เสียง
(ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 2 ท่าน และเลขานุการสภาฯ) 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ศิษย์เก่าโรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ ก่อสร้างรั้วโรงเรียนในพื้นที่โรงเรียน
หนองหว้าพิทยาสรรค์  ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ  ด้วยมติเห็นชอบ 22 เสียง  ไม่เห็นชอบ – ไม่มี –       
งดออกเสียง 4 เสียง(ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 2 ทา่น และเลขานุการสภาฯ) 

 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ประธานสภาฯ  ขอเชิญฝุายบริหารแถลงครับ 
ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ฯ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา และผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ หลักการ เพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ในการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง เหตุผล ด้วยกองการ
เจ้าหน้าที่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้รายงานให้ทราบว่ามีความจําเป็นต้องจัดซื้อ
เครื่องทําลายเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 28,000 บาท เพื่อทดแทนของเดิมที่ชํารุด มิอาจ
ดําเนินการซ่อมแซมได้ จําเป็นต้องจัดหามาทดแทน เนื่องจากกองการเจ้าหน้าที่จักต้องทําลายเอกสาร 
อันเป็นความลับของทางราชการ  ตามขั้นตอนของทางราชการที่กําหนดไว้ จึงขอโอนลดโครงการวิจัย
เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร อบจ.นครราชสีมา ในการพัฒนาท้องถิ่น จํานวนงบประมาณตั้งไว้ จํานวน 
500,000 บาท โอนลด จํานวน 28,000 บาท มาตั้งจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองทําลายเอกสาร แบบตัดตรง 
ทําลายครั้งละ 20 แผ่น จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 28,000 บาท จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ประจําปี โดยมีรายละเอียดปรากฏตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย แนบท้าย ระเบียบวิธี
ปฏิบัติ 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน  ข้อ 32 ภายใต้บังคับข้อ 39 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอํานาจแล้ว ให้ประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดเพื่อทราบภายในสิบห้าวัน จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกที่มีความประสงค์จะอภิปราย ไม่มีนะครับ ผมขอมติที่ประชุมนะครับ ขณะนี้       
องค์ประชุม 26 เสียง  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ตามที่ฝุายบริหารเสนอ โปรดยกมือขึ้นครับ อนุมัติ 22 เสียง ท่านใดไม่อนุมัติ   -ไม่มี-  ท่านใดงด
ออกเสียง งดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 2 ท่าน และเลขานุการสภาฯ)  

 



 

๑๐ 

 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่ฝ่าย

บริหารเสนอ ด้วยมติอนุมัติ 22 เสียง  ไม่อนุมัติ -ไม่มี-  งดออกเสียง 4 เสียง(ประธานสภาฯ รอง
ประธานสภาฯ 2 ท่าน และเลขานุการสภา)  

 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ประธานสภาฯ  ขอเชิญฝุายบริหารแถลงครับ 
นายประดิษฐ์  กิ่งโก้ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา และผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ หลักการ เพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ในการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง  เหตุผล 1.ด้วย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ได้ดําเนินการจําหน่ายอาคารเรียน 318 โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์
ผดุงวิทยา” เนื่องจากอาคารอยู่ในสภาพชํารุด ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้เรียน และไม่สามารถใช้
ประโยชน์จากอาคารดังกล่าวได้ โดยได้ดําเนินการจําหน่ายเสร็จสิ้นไปแล้ว เมื่อปี 2561 เมื่อจําหน่าย
อาคารดังกล่าวแล้ว จําเป็นต้องจัดหาอาคารใหม่ เพื่อทดแทนอาคารเดิม และเร่งรัดให้จัดหาห้องเรียน
ให้กับผู้เรียนในลําดับถัดไป  2. ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีความจํา เป็นเร่งด่วนต้อง
จัดหาครุภัณฑ์ ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา 
ซึ่งประสบเหตุไฟฟูาลัดวงจร ทําให้เกิดไฟไหม้ ห้องปฏิบัติงานของสถานศึกษาจําเป็นต้องจัดหา ครุภัณฑ์ 
ชดเชยเร่งด่วน เพื่อให้สถานศึกษามีเครื่องมือในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ จากกรณีที่กล่าวแล้วข้างต้น 
ทั้ง 2 กรณี ซึ่งมีความจําเป็นต้องโอนลด – โอนเพิ่ม งบประมาณ ดังนี้ รายการโอนลด สํานักการช่าง 
จํานวน 1 โครงการ แผนงานงบกลาง รายการเงินสํารองจ่าย เพื่อจ่ายเป็นเงินสํารองจ่ายในกรณีฉุกเฉิน
จําเป็น หรือที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยตรง จํานวน 22,964,400 บาท (ยี่สิบสองล้านเก้าแสนหก
หมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) รายการโอนเพิ่ม(ตั้งรายการใหม่) 1.สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
จํานวน 4 โครงการ งบประมาณ 22,964,400 บาท (ยี่สิบสองล้านเก้าแสนหกหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาท
ถ้วน) ประกอบด้วย 1.1 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 216ล./57-ก โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 1 แห่ง เป็นเงิน 22,573,000 บาท 1.2 จัดซื้อ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา งบประมาณ 240,400 บาท ดังนี้ 1.2.1 เครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงระบบขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 5 
เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท เป็นเงิน 110,000 บาท 1.2.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 3 เคร่ือง ๆ ละ 22,000 บาท เป็นเงิน 66,000 บาท 1.2.3 เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (lnk Tank Printer) จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท เป็นเงิน 
21,500 บาท 1.2.4 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จํานวน 
8 ชุด ๆ ละ 3,800 บาท เป็นเงิน 30,400 บาท 1.2.5 เครื่องสํารองไฟฟูา ขนาด 800 VA จํานวน 
5 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 12,500 บาท  1.3 จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน โรงเรียนกลางดง
ปุณณวิทยา งบประมาณ 92,000 บาท ดังนี้ 1.3.1  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จํานวน 5 ตัว ๆ ละ  
4,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท 1.3.2 โต๊ะทํางานครู จํานวน 5 ตัว ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 
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25,000 บาท 1.3.3 เก้าอี้ทํางานครู จํานวน 5 ตัว ๆ ละ 4,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท 1.3.4 
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน จํานวน 6 หลัง ๆ ละ 4,500 บาท เป็นเงิน 27,000 บาท 1.4 จัดซื้อครุภัณฑ์
ไฟฟูาและวิทยุ งบประมาณ 59,000 บาท 1.4.1 ชุดเครื่องขยายเสียง จํานวน 1 ชุดๆละ 49,000 บาท 
1.42 เครื่องสัญญาณออด จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท รวมทั้งสิ้น จํานวน 4 โครงการ 
งบประมาณ 22,964,400 บาท (ยี่สิบสองล้านเก้าแสนหกหม่ืนสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) ระเบียบวิธีปฏิบัติ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  ข้อ 32 ภายใต้บังคับข้อ 39 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายหรือการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจ
แล้วให้ประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ
ภายในสิบห้าวัน จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญท่านชวาล  พัฒนกําชัย  เชิญครับ 
นายชวาล  พัฒนกําชัย กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ เพื่อนสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ  กระผมนายชวาล  พัฒนกําชัย  

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอําเภอขามสะแกแสง ผมต้องเรียนท่านประธาน 
อย่างนี้นะครับว่าโครงการโอนลดและโอนเพิ่มดังกล่าวนั้น เป็นโครงการขนาดใหญ่ ให้เพื่อนสมาชิกฯ เขต
อําเภอสีคิ้วได้ชี้แจงต่อสภาฯ  แห่งนี้ถึงเหตุผลและความจําเป็นเร่งด่วนในการที่จะใช้งบสํารองจ่าย  ใน
การที่จะไปดําเนินการก่อสร้างอาคารเรียนครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านศิริพงศ์  มกรพงศ์ ครับ 
นายศิริพงศ์  มกรพงศ์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กระผมศิริพงศ์  มกรพงศ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาเขตอําเภอสีคิ้ว  ตามที่ท่านชวาลได้กล่าวไว้นั้น ผมเองในฐานะที่เป็นสมาชิกฯ ในพื้นที่
อําเภอสีคิ้วได้รับทราบปัญหาว่าโรงเรียนสีคิ้วสวัสดิ์ผดุงวิทยานั้นอาคารได้เกิดการชํารุดทรุดโทรมตาม
สภาพกาลเวลา  ซึ่งตอนนี้ได้จําหน่ายอาคารไปเรียบร้อยแล้ว และพื้นที่ของเราก็รองบประมาณ วันนี้ผม
ต้องขอกราบขอบพระคุณโดยเฉพาะท่านนายกฯ ได้ให้ความเมตตาอนุเคราะห์บุตรหลานที่อยู่ในอําเภอ 
สีคิ้วนั้น อาคารเรียนขาดหายไปถึง 18 ห้อง และได้รับความอนุเคราะห์ ความเมตตาจากท่านนายกฯ ที่
จะให้งบประมาณ ผมและคณะประธานชมรมผู้ปกครองก็ได้รับการร้องขอจากพี่น้องว่าให้ดําเนินการขอ
งบประมาณจากฝุายบริหาร อยากจะให้ท่านนายกฯ ได้รีบดําเนินการ ผมเองและบุตรหลานได้รออยู่ ใน
ฐานะที่เป็นประธานชมรมครูและผู้ปกครองก็ได้เห็นปัญหาของโรงเรียนของเรา และวันนี้ทางท่านนายกฯ 
จะได้จัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนของเรา ผมเองก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านอย่างสูงที่ท่านได้มี
เมตตากับบุตรหลานของเราที่อยู่ในพื้นที่อําเภอสีคิ้ว ซึ่งโรงเรียนสีคิ้วของเรานั้นเป็นโรงเรียนที่ใหญ่ มี
มาตรฐานสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผมต้องกราบขอบพระคุณท่านอีกครั้งหนึ่ง คงจะได้งบเข้ามา
เร็ว ๆ นี้ในการก่อสร้าง ขอกราบขอบพระคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านศิริพงศ์ครับ ที่ท่านได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ผมขอมติที่ประชุมนะครับ ขณะนี้องค์ประชุม 
26 เสียง  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามที่
ฝุายบริหารเสนอ โปรดยกมือขึ้นครับ อนุมัติ 22 เสียง ท่านใดไม่อนุมัติ -ไม่มี- ท่านใดงดออกเสียง      
งดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 2 ท่าน และเลขานุการสภาฯ)  
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่ฝ่าย

บริหารเสนอ ด้วยมติอนุมัติ 22 เสียง  ไม่อนุมัติ -ไม่มี-  งดออกเสียง 4 เสียง(ประธานสภาฯ รอง
ประธานสภาฯ 2 ท่าน และเลขานุการสภา)  

 
ประธานสภาฯ ผมจะขออนุญาตนําระเบียบวาระที่7 ญัตติ เร่ืองขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (กันเงินมไิด้ก่อหนี้ผูกพัน) ขึ้นมาพิจารณาก่อน  โดยผมจะขอมติที่
ประชุมนะครับ  ขณะนี้องค์ประชุม 26 เสียง สมาชิกทา่นใดเห็นชอบให้นําวาระที ่7 ขึน้มาพิจารณาก่อน 
โปรดยกมือครับ เห็นชอบ 22 เสียง ทา่นใดไม่เห็นชอบ –ไม่ม–ี ท่านใดงดออกเสียง งดออกเสียง 4 เสียง 
(ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 2 ท่าน และเลขานุการสภา) 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้น าระเบียบวาระที่ 7 ญัตติ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (กันเงินมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) ขึ้นมาพิจารณา
ก่อน ตามที่ประธานสภาฯ เสนอ ด้วยมติเห็นชอบ 22 เสียง  ไม่เห็นชอบ – ไม่มี – งดออกเสียง      
4 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 2 ท่าน และเลขานุการสภา) 

 
ระเบียบวาระที่ 7 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 

(กันเงินมิได้ก่อหนีผู้กพัน) 
ประธานสภาฯ เชิญฝุายบริหารครับ 
ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ฯ เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หลักการ เพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
(รายการกันเงินมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เหตุผล ด้วยได้รับคําร้องจากหน่วยงานราชการสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ว่ามีความจําเป็นต้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 (รายการกันเงินมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. จัดซื้อเรือกําจัด
ผักตบชวา จํานวน 2 ลํา ๆ ละ 3,500,000 บาท รวมเป็นเงิน 7,000,000 บาท เป็นการแก้ไข
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่คลาดเคลื่อนไม่ตรงกัน 2.จัดซื้อเรือท้องแบนกําจัดผักตบชวาเอนกประสงค์ 
จํานวน 2 ลํา ๆ ละ 1,950,000 บาท รวมเป็นเงิน 3,900,000 บาท เป็นการแก้ไขคําผิดในส่วนของ
ความกว้างของเรือ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้พิมพ์รายละเอียดผิดจากความเป็นจริง จึงขอแก้ไข ดังนี้ 
ข้อความเดิม ความกว้างไม่น้อยกว่า 2,000 เมตร ข้อความใหม่ ความกว้าง ไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร   
3.จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา 5 นิ้ว 7 ตัว จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท รวมเป็นเงิน 54,000 บาท เป็น
การแก้ไขคําผิดในส่วนของความกว้างของโต๊ะหมู่บูชา จากความกว้างตัวละ 9 นิ้ว เป็นความกว้างตัวละ 
5 นิ้ว เพื่อให้เกิดความถูกต้องตามรายการครุภัณฑ์ ดังนี้ ข้อความเดิม ความกว้างตัวละ 9 นิ้ว ข้อความ
ใหม ่ความกว้างตัวละ 5 นิ้ว 4. โครงการซ่อมสร้างถนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.18009) 
สายยุทธศาสตร์ บ้านกุดจิก – บ้านนากลาง อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณอนุมัติ 
4,000,000 บาท เป็นการแก้ไขปริมาณงาน เนื่องจากมีการคํานวณปริมาณงานผิดพลาด จึงขอแก้ไข
เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่กําหนดการดําเนินการ เป็น 
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2 ระยะ คือ ปี 2561 และปี 2563 จึงขอแก้ไข ดังนี้ ข้อความเดิม ยาว 2,520 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยาวไม่น้อยกว่า 20,160 ตร.ม. ข้อความใหม่ ยาว 1,875 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 
15,000 ตร.ม.  5.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสระครก – หญ้าคา ตําบล
หนองแจ้งใหญ่ อําเภอบัวใหญ่ เชื่อมต่อ ตําบลหนองบัวสะอาด อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
งบประมาณอนุมัติ 3,000,000 บาท เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการก่อสร้างปริมาณงานให้
ตรงตามสภาพความเป็นจริง เนื่องจากพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตชุมชนไม่สามารถขยายถนนให้มีความกว้าง
ตามที่กําหนดได้ จึงขอแก้ไข ดังนี้ ข้อความเดิม ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 
เมตร ยาว 830 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 6,640 ตร.ม. ข้อความใหม่ (ช่วงที่ 1) ขนาดกว้าง 
6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 375 เมตร  (ช่วงที่ 2) ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 
515 เมตร หรือพื้นที่ ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 6,090 ตร.ม.  ระเบียบวิธีปฏิบัติ  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 31 การโอน การ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปี หรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะกระทําได้
ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจให้เบิกตัดปี หรือขยายเวลาเบิกตัดปี  ข้อ 32 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว
ให้ประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบภายใน
สิบห้าวัน เพื่อมิให้เกิดปัญหาในการดําเนินการทางพัสดุและการเบิกจ่ายเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายให้ถูกต้องต่อไป  จึงเรียนมาเพื่อโปรด
พิจารณา 

ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกฯ ที่มีความประสงค์จะอภิปรายครับ เชิญท่านสมพร  จินตนามณีรัตน์ ครับ 
นายสมพร  จินตนามณีรัตน์  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  เพื่อนสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ  ฝุายบริหารที่เคารพทุกท่านครับ 

กระผมสมพร  จินตนามณีรัตน์ จากอําเภอโนนสูง วันนี้ถูกบังคับให้พูดครับ เพราะที่คุยกันจริง ๆ แล้วก็ไม่
อยากจะยุ่งกับเรืออีโปงมากมาย แต่จําเป็นต้องยุ่งตรงนี้  ท่านจะซื้อจริง ๆ หรือครับ ลําละ 3,500,000 บาท 
ทั้งหมด 2 ลํา 7,000,000 บาท เรือกําจัดผักโปุง และเรือขนผักโปุงอีก 2 ลํา ผมก็ไม่รู้ว่าถ้ายกมือไป
แล้วท่านจะไปมีขบวนการจัดซื้อจัดจ้างหลังจากที่สภาฯ แห่งนี้ได้แก้ไขคําผิดใน 2 ประเด็นอย่างที่ฝุาย
บริหารได้นําเรียนต่อสภาฯ แห่งนี้ ด้วยความเคารพจริง ๆ ครับท่านประธานฯ ถ้าเราจะมาดูว่าประเด็นที่ 
1 ก็ยังยืนยันอยู่ว่าเรืออีโปงหรือที่เรียกว่าเรือผักโปุง ผมถามจริง ๆ ครับท่านประธานฯ ผ่านไปยังฝุาย
บริหารว่าท่านจะเอาไปกําจัดที่ไหน หรืออย่างไร ด้วยความคุ้มค่าจริง ๆ ด้วยความเคารพ วันนี้ไปถามพี่
น้องชาวบ้านเถอะครับ ต้องการจะเห็นผักโปุงอยู่เต็มสระหรือเต็มคลอง หรืออยากเห็นถนนที่ดีที่ อบจ.
ดูแลอยู่ ผมยกมือแก้ไขคําผิดให้ครับ วันนี้ยกมือแน่ ๆ ว่าท่านแก้ไขคําผิดไปเถอะ วันนี้เป็นการกันเงิ นปี 
61 ด้วย เพราะงบประมาณตัวนี้เรายกมือตั้งแต่ปี 61 วันนี้มาขอกันเงิน เชื่อเถอะครับว่า 62 ก็ยังซื้อ
ไม่ได้ หรือท่านจะประกาศเมื่อไร ผมอยากเห็นรูปร่างหน้าตาที่แก้ไขคําผิดวันนี้ ฝุายช่าง ถ่ายรูปมาให้ดูสัก
นิดเถอะ ว่าเรือลําละ 3,500,000 บาท รูปร่างมันเป็นอย่างไร มันมีแมคโครอยู่ข้างบนแล้วไปโกยเอา
หรือว่าอย่างไร ผมเพิ่งไปกําจัดผักโปุงที่สระหลังบ้าน ประมาณ 3-4 ไร่ หมดเงินไป 3,000 บาท ใช้คน
ประมาณ 8 คน นี่มันเป็นความจําเป็นคุ้มค่า  ผมจะกราบเรียนสภาฯ แห่งนี้  กราบเรียนท่านประธานฯ 
ว่าถ้าเรายกมืออนุมัติแก้ไขคําผิดเสร็จแล้วไปใช้เงิน 11 ล้าน ในการที่จะกําจัดผักโปุง ส่วนอื่นผมไม่มี
ปัญหาหรอกครับ  ในเร่ืองของการแก้ไขโต๊ะหมู่บูชา หรือในเร่ืองของถนน  เห็นด้วย ในเรื่องของโรงเรียน                                
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ก็เช่นกัน แต่วนันี้ด้วยความเคารพจริง ๆ ถ้าทา่นจะแก้คําผิดไปก็แก้ไข แต่ว่าอยากจะขอที่ประชุมแห่งนี้ไว้
นิดหนึ่งวา่ผมได้ท้วงตงิตรงนี้แลว้ว่าความคุ้มค่าในการที่จะใช้เงนิ 11 ล้าน ซื้อเรือกําจัดผักโปุง 7 ล้าน 
และมาซื้อเรือขนผักโปุง และแก้ไขคําผิด และวันนี้จะยกมือตั้งแต่คร้ังแรกแล้วครับ ผมบอกวา่เรือกําจัด
ผักโปุงจะไปกําจัดตรงไหน บอกผมสักนิดเถอะครับถ้าจะจัดซื้อ ถ้าเผื่อว่ามันไม่มีความจาํเปน็ก็ให้ตกเป็น
เงินสะสมไปเถอะครับ หาทาํอยา่งอื่นดีกว่า ขอบพระคุณครบั  

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ ทา่นใดจะอภิปรายเพิ่มเติมครับ เชิญท่านโกวิทย์  เลาวัณย์ศิริครับ 
นายโกวทิย์  เลาวัณย์ศิริ กราบเรียนท่านประธานสภา อบจ.  ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกยีรติ  กระผมโกวิทย์  เลาวัณย์ศิริ  สมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอําเภอบ้านเหลื่อม ระเบียบวาระที ่ 7 เร่ืองขอ
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย จริง ๆ ก็ไม่ได้ติดใจอะไร ถามว่าเรือเก็บผักตบชวา จริง ๆ ช่วง 
2-3 เดือน ทั้งหน่วยงานทหาร  ทั้งเงินประชารัฐ ก็ลงไปตะลมุบอลผักตบชวาค่อนขา้งจะมาก แต่ อบจ.
เราก็อยากสนองส่วนราชการก็ยนิดีครับ แต่ว่าซื้อมาแล้วมาเก็บไว้เปน็อนุสรณ์สถานก็ไม่อยากให้เป็น
อย่างนั้น อีกส่วนหนึง่ที่ท้วงติงอยู่เสมอว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําผิดโดยเฉพาะปริมาณงาน ดแูล้วมันไม่
น่าจะเยอะหรือมากมายขนาดนัน้ โดยเฉพาะโครงการก่อสรา้งถนนลาดยางซึง่มีความผดิไปถงึ 645 เมตร เป็นตาราง
เมตรก็ 500 กว่าตารางเมตร เป็นเม็ดเงินประมาณเกือบ 200,000 บาท มันจะผิดอะไรกันมากมาย
ขนาดนัน้ ถ้าเปน็เอกชนอย่างทีผ่มนําเรียนในที่ประชุมแห่งนี้เจง๊ครับ ถ้าชา่งของบริษัทคาํนวณค่าใช้จ่าย
ผิดไปโครงการละ 200,000 บาท ก็ถือว่าโครงการนั้นไมป่ระสบผลสําเร็จถือว่าขาดทนุ ที่สาํคัญก็
เหมือนเดิมโครงการต่อมาโครงการที่ 5 มีความแตกต่างถึง 550 ตารางเมตรที่ผิดไปจากที่ตัง้ไว้ มาแก้
ปรับลดหายไป 550 ตารางเมตรก็เป็นเงินเกือบ 200,000 บาท อยากจะสอบถามทา่นประธานฯ ไปยัง
ฝุายบริหารวา่ท่านกํากับดูแลสาํนักช่างให้ละเอียดและรอบคอบมากกว่านี้สักหน่อย อยา่ผิดซ้าํ ผิดคร้ัง
เดียวก็อภัย ผิดบ่อยครั้งก็อภัยอีกเหมือนเดิม ฝากท่านประธานฯ อย่าให้เป็นบ่อย ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกฯ ครับ 
ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ ขอตอบพร้อมกันเลยนะคะ  ของท่าน สจ.โนนสูง ท่านสมพร และท่านโกวิทย ์  ก่อนอื่นดิฉันต้องขอโทษ

แทนข้าราชการด้วย และจะกําชับให้ดีทีสุ่ดและให้มากกว่านี ้ โดยเฉพาะกองแผนฯ เพราะการพิมพ์
เบื้องต้นคือกองแผนฯ และกองช่างก็เลยล้อกันมาเร่ือย ก็ต้องขออภัยท่านด้วย  ส่วนสําหรับเรือ คงไม่ใช่
เรืออีโปงนะคะ เครื่องช่วยกําจดัผักตบชวา ข้อ 1 กับข้อ 2 ถามว่ามีความจาํเป็นไหม อําเภอพิมาย 
อําเภอเมือง หลาย ๆ อําเภอที่มีแม่น้ํา หรือมีลําน้าํ ทา่นจะทราบดี เวลาทา่นขอดิฉันจะต้องเอาแมคโคร
ให้ท่านไป แมคโครคันเท่าไรคะดิฉันถาม แมคโครต้องแขนยาวอีก แขนสั้นไม่เอา และขอยืมครั้งหนึ่ง 2 
อาทิตย์หรือเดือนหนึ่งที่จะไปกําจัดผักตบชวา โดยเฉพาะที่อําเภอพิมาย ขออภัยท่าน สจ.พิมาย ท่านมา
รึปล่าวคะ ทา่นจะรู้ดีเพราะทา่นขอตลอด และหน่วยงานก็คือท้องถิ่นที่ขอในเร่ืองของลําน้ํา และตอนนี้
เรากําลังถวายพระองค์ทา่นอยู่งานหนึ่ง อยู่ที่มโนรมณ์ อําเภอจักราช ในการที่เราซื้อเรือเราซื้อ 2 ขนาด 
เป็นขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ เพราะถ้าขนาดเล็กก็ตรงลําน้ําขนาดเล็ก สว่นมโนรมณ์นัน้เปน็ขนาดใหญ ่
ประมาณ 50 หรือ 75 ไร่ ดิฉันจําไม่ได้ ถามวา่มีความจาํเปน็ไหม ท่านก็คิดดูแล้วกนั โนนสูงอาจจะไม่มี
ลําน้าํ ท่านก็เลยไมล่ําบากตรงนี้แต่อําเภออื่นเขามีคะ ครบุรีก็มี ถ้าดิฉันพูดผิดท่านแย้งได้เลย ทําไมดิฉนั
ต้องเอาเงินเยอะแยะมหาศาล ไม่ซื้อก็ได้แต่ความเดือดร้อนไมห่มดไป เราก็เลยต้องสนองความต้องการ
ของประชาชน และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และซื้อในสเปคของกระทรวงมหาดไทย ตามรูปแบบ
ของอุทยาน ราคากลางท่านไมต่้องกลัว เพราะเราเปิดเผยอยู่เลย ท่านมีหรือใครมีในนี้มาเลย และมีสเปค
ตามที่เราต้องการ และเท่าที่ดฉิันทราบและดิฉันไปดูตัวอย่างทีอ่ยุธยา คนไม่ต้องทาํอะไรทั้งสิน้ มันจะ



 

๑๕ 

 
เลื่อนไปเปน็สายพานขึ้นไปบนรถเลย และจะสบัเลยชาวบ้านสามารถนาํไปทาํอะไรได้เลย คือตัดต้น 
เพราะว่าตน้ผักตบชวารากเขาจะลึกถึงโคนเลย ลึกมากทาํอย่างไรก็จะไม่หมด เราจะต้องพยายามตัดใต้
น้ําให้ได้เหมือนทางอยุธยาเขาใช้ อยู่กับความกรุณาของท่าน เพราะดิฉันทราบดีวา่สิง่ไหนทีด่ิฉันหรือทาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ตอ้งการ ดิฉันจะไมน่ําเสนอมาอยู่ในนี้ ถ้าสามารถปดัเปุาความเดือดร้อน
ของประชาชน ดิฉันจะสนบัสนุนทนัที ส่วนในเร่ืองการจัดซือ้จัดจ้างท่านไมต่้องกลัวคะ ดฉิันเป็นคน
ตรงไปตรงมา ขออภัยท่านสมพรอําเภอท่านอาจจะไม่มีแมน่้ําหรือลําน้ําใหญ่ ๆ แต่ที่อื่นเขามี บ้านเหลื่อม
เขาก็มี พิมายก็มี จักราชก็มี ครบุรีก็มี เสิงสางก็มี แล้วขอดิฉันมา แล้วเอาแมคโครไปทา่นคิดดูซเิวลาท่าน
ขอทําถนนมาดิฉนับอกว่าแมคโครไม่อยู่มันขาดชุดเคร่ืองแล้ว มนัก็ไปไม่ได้ เพราะว่ามนัใช้งานผดิประเภท 
ดิฉันต้องการให้ใช้งานตรงกบัประเภทนั้น ๆ นี่คือคําชี้แจงของดิฉัน คงจะไม่ใช่เรืออีโปงอย่างที่ท่าน สจ.
สมพรพูด อันนี้ถามว่ามีความสาํคัญไหม สําคัญเพราะว่าอยา่งโยธา เขาบอกว่าท่านนายกฯ ครับผมไม่ทนั
เลยกับการให้ความช่วยเหลือชาวบ้าน ต้องขอฝากท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านด้วยแลว้กันนะคะ 
ขอบคุณคะ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านสมพร ครับ 
นายสมพร  จินตนามณีรัตน์  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  เพื่อนสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ  ฝุายบริหารที่เคารพทุกท่านครับ 

กระผมสมพร  จินตนามณีรัตน ์ จากอําเภอโนนสูง ชื่นใจครับทีไ่ด้ฟังคําชี้แจง เพราะถ้าไม่ชี้แจงต่อสภาฯ 
แห่งนี้ฝุายบริหารไม่ไดช้ี้แจง แล้วจะให้สภาฯ ยกมือให้ ด้วยความเคารพครับท่านประธานฯ ผ่านไปยัง
ฝุายบริหาร ถ้าไม่มีข้อสอบถามตรงนี้แล้ว สภาฯ แห่งนี้จะทราบได้อย่างไรว่าท่านไปทํางานอะไรบ้าง สภา 
แห่งนี้ทราบแต่วา่ทา่นจะซื้อเรือ 2 ลํา 7 ล้าน ทา่นจะซื้อเรืออีก 2 ลํา 3 ล้านกว่า ผมผิดหรือครับที่ผม
ถาม โนนสูงมีครับลําน้ํามลู ลาํเชียงไกรผา่อําเภอเลยครับ และปนีี้ได้รบัโครงการงบประมาณจากทหาร
เยอะด้วย 700 กว่าล้านครับ ทําทั้งหมดเลย ผักตบชวาถามวา่มีไม๊ มี ลําน้ํามลูมีเต็มเลย ท้ายที่สุดนี้หวัง
ว่าจะได้ใช้เรือและถอนคําพูดคําว่าอีโปง ในเมื่อได้รับคาํชี้แจงแล้วก็กลายเปน็เรือกําจัดผักตบชวา หวังวา่
คงจะได้ใชบ้ริการของอําเภอโนนสูงเท่ากบัอําเภออ่ืน ๆ ที่จะไดใ้ช้เรือกําจัดผักตบชวาในอําเภอโนนสูง ใน
ลุ่มน้ํามลูและในลําเชียงไกรด้วย จากบริการของ อบจ. ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ ทา่นใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ เชิญครับ  ไมม่ีนะครับ  ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 
ขณะนี้องค์ประชุม 26 เสียง  สมาชิกฯ ท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ2561 (กันเงินมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) ตามฝุายบริหารเสนอ โปรดยกมือครับ อนุมัต ิ
22 เสียง ทา่นใดไม่อนุมัติ - ไม่มี – ท่านใดงดออกเสียง งดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภาฯ รอง
ประธานสภาฯ 2 ท่าน และเลขานุการสภา) 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัตใิห้แกไ้ขเปลีย่นแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2561 (กันเงิน
มิได้ก่อหนี้ผูกพัน) ตามฝ่ายบรหิารเสนอ ด้วยมติอนุมัติ 22 เสียง ไม่อนุมัติ - ไม่มี – งดออกเสียง     
4 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 2 ท่าน และเลขานุการสภา) 

 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ประธานสภาฯ  ขอเชิญฝุายบริหารแถลงครับ 
นายประดิษฐ์  กิ่งโก้  เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 นครราชสีมา และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  หลักการ เพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ในการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามข้อบัญญัติ



 

๑๖ 

 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เหตุผล ด้วยกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้รายงานให้ทราบว่า
ต้องการที่จะจัดซื้อโต๊ะทํางาน ขนาด 4 ฟุต จํานวน 18 ตัว โดยขอโอนตั้งรายการใหม่เพื่อจัดซื้อโต๊ะ
ทํางานให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน สําหรับบุคลากรที่บรรจุใหม่และโอนย้ายมาสํานักการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมและแทนตัวที่ชํารุด งบประมาณ 79,200 บาท โดยขอโอนลดโต๊ะทํางานเหล็กพร้อม
กระจก จํานวนงบประมาณ 36,800 บาท และโครงการจัดงานวันครู จํานวนงบประมาณ 2,500,000 บาท  
โอนลด จํานวน 42,400 บาท มาตั้งจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน ขนาด 4 ฟุต จํานวน 18 ตัว จํานวน
เงิน 79,200 บาท เป็นครุภัณฑ์ที่มิได้กําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่สามารถจัดซื้อได้ตาม
ราคาท้องตลาดหรือในจังหวัดหรือท้องถิ่นนั้น ๆ หรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด (โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย แนบท้าย) ระเบียบวิธีปฏิบัติ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2543 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ข้อ 32 ภายใต้บังคับข้อ 39 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
ประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจแล้ว ให้ประกาศโดยเปิดเผย
เพื่อให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชกาจังหวัด เพื่อทราบ ภายในสิบห้าวัน   จึงเรียน
มาเพือ่โปรดพิจารณา 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกฯ ที่มีความประสงค์จะอภิปรายครับ  ไม่มีนะครับ ขณะนี้องค์ประชุม 28 เสียง  
สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามที่ฝุายบริหาร
เสนอ โปรดยกมือขึ้นครับ อนุมัติ 24 เสียง ท่านใดไม่อนุมัติ   -ไม่มี-  ท่านใดงดออกเสียง งดออกเสียง  
4 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 2 ท่าน และเลขานุการสภาฯ)  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่ฝ่าย
บริหารเสนอ ด้วยมติอนุมัติ  24 เสียง  ไม่อนุมัติ -ไม่มี-  งดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภาฯ รอง
ประธานสภาฯ 2 ท่าน และเลขานุการสภาฯ)  

 
ระเบียบวาระที่ 8 กระทู้ถามทั่วไป จ านวน 1 ราย คือ นายชวาล  พัฒนก าชัย ส.อบจ.อ.ขามสะแกแสง 
ประธานสภาฯ กระทู้ถามทั่วไป จํานวน 1 ราย คือ นายชวาล  พัฒนกําชัย ส.อบจ.อ.ขามสะแกแสง ขอเชิญนายชวาล  

พัฒนกําชัย  ส.อบจ.อ.ขามสะแกแสง ครับ 
นายชวาล  พัฒนกําชัย กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  เพื่อนสมาชิกฯ ผู้มีเกียรติ  กระผมนายชวาล  พัฒนกําชัย จาก

อําเภอขามสะแกแสงครับ  ผมต้องเรียนท่านประธานฯ ถึงฝุายบริหารว่าคงเป็นเรื่องเดิม ๆ ซึ่งเพื่อน
สมาชิกนั้นมีความสงสัยบางครั้งก็อาจจะสอบถามกันในกลุ่มของเพื่อนสมาชิกฯ บ้าง ว่าโครงการดังกล่าว
ที่ผมเองจะต้องนําเรียนท่านประธานฯ สอบถามถึงฝุายบริหารเป็นกระทู้นั้น เรื่องแรกคือการดําเนินการ
งบประมาณ ปี 2562 ส่วนที่ดําเนินการไปแล้วกี่โครงการ  กําลังดําเนินการกี่โครงการ และยังไม่
ดําเนินการกี่โครงการ 2.งบจ่ายขาดเงินสะสม ดําเนินการไปแล้วกี่โครงการ กําลังดําเนินการกี่โครงการ 
ยังไม่ดําเนินการกี่โครงการ  3.แผนการใช้เครื่องจักรชุดเกรด บด อัด ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา มี 4 ชุด มีแผนดําเนินการหรือไม่ จึงเรียนมาผ่านท่านประธานฯ ถึงฝุายบริหาร ขอบคุณครับ 

 



 

๑๗ 

 
ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกฯ ครับ 
ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ  ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกท่าน ที่ยื่นกระทู้ถามดิฉันในวันนี้เกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด วันนี้ได้ถือโอกาสได้ตอบท่านเลย ดิฉันคิดว่าทุก ๆ ท่านคงจะมีเอกสารที่ดิฉันแจกให้ 
2 แผ่น เป็นการสรุปทั้งหมด แล้วดิฉันจะอธิบายให้ท่านได้เข้าใจ รายละเอียดจะมีอยู่ที่ท่านประธานสภา 
1 แฟูม โครงการที่กันเงินไว้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ทั้งรายการที่โอนมาตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ และโครงการตามข้อบัญญัติ 2561 มีจํานวนมาก เนื่องจาก 1.มีการแก้ไขปรับปรุง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุจากเดิมใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 9 พ.ศ.2555 มาเป็ นระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560 การเปลี่ยนผ่านทํา
ให้เกิดความสับสนในข้อกฎหมายและแนวทางปฏิบัติต้องรอการซักซ้อมจากส่วนกลางและหนังสือสั่งการ
ให้เป็นแนวทางที่ชัดเจน 1.2 มีการแก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561) จากเดิม อปท.จัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 3 ปี เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ซึ่งการแก้ไขดังกล่าวมีการกําหนดขั้นตอนการ
ปฏิบัติไว้เป็นเหตุให้โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ต้องมีการ
แก้ไขปรับปรุงและเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย จนสามารถดําเนินการเบิกจ่ายเงินได้ 
1.3 มีการโอนเงินงบประมาณและการแก้ไขโครงการตามเหตุผลดังกล่าวแล้วในข้อที่ 1 และ 2 ในช่วง
ใกล้สิ้นปีงบประมาณเพื่อรักษาประโยชน์ของประชาชนที่สามารถจะเข้าถึงบริการของรัฐได้ ซึ่งได้เสนอ
โครงการกับงบประมาณโครงการที่ตั้งจ่ายไว้ในปีงบประมาณ 2561 มาดําเนินการในปี 2562 1.4 ใน
ปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ดําเนินการทางพัสดุตามขั้นตอนของกฎหมายที่
กําหนดไว้ซึ่งเงื่อนไขแห่งเวลา การบริหารพัสดุใช้เวลาในการจัดทําแต่ละโครงการเป็นไปตามตารางที่แจ้ง
ให้ท่านทราบ กล่าวคือโครงการที่ตั้งจ่ายไว้เกิน 500,000 บาท จะต้องใช้เวลาขั้นต่ํา 48 วัน ฉะนั้น
ในช่วงระยะเวลา 2 ไตรมาสที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเร่งรัดบริหารพัสดุได้ตามตารางที่แสดง
ให้ท่านทราบแล้ว ส่วนสําหรับบัญชีสรุปโครงการที่ดําเนินการไว้ เป็นโครงการของสํานักช่าง สรุปเมื่อ
วันที่ 9 โครงการกันเงินของปี 60 มีทั้งหมด 10 โครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จ 6 โครงการ อยู่ระหว่าง
ดําเนินการจ้างในเรื่องของการแก้แบบ ยกเลิกโครงการที่บ้านหนองออก อําเภอเมือง งบประมาณ 
4,300,000 บาท ถ้าดิฉันจําไม่ผิด ข้อ 2 โครงการกันเงินปี 2561 โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
โครงการทั้งหมด 15 โครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จ 3 โครงการ ดําเนินการทางช่าง 5 โครงการ อยู่
ระหว่างการดําเนินการทางพัสดุ 7 โครงการ  โครงการตามข้อบัญญัติ ปี 2561 มีทั้งหมด 159 
โครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จ 113 โครงการ อยู่ระหว่างการดําเนินการทางช่าง 22 โครงการ ยกเลิก 
24 โครงการ คือไม่ดําเนินการเลย เพราะได้มีหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นทหาร รพช. ได้เข้าไปทําเรียบร้อย
แล้ว เป็นโครงการที่ซ้ําซ้อน ทางชนบทเขาเข้าไปทําแล้ว ดิฉันเรียนให้ท่านทราบ โครงการจ่ายขาดสะสม
ของปี 2561 117 โครงการ แล้วเสร็จ 101 โครงการ อยู่ระหว่างพัสดุ 11 โครงการ ยังไม่ได้
ดําเนินการ 4 โครงการ เพราะมีการแก้คําผิดใน 4 โครงการ ในเรื่องเงินสะสมของปี 2561 โครงการที่
จัดตั้งไว้ในปี 2562 มีทั้งหมด 113 โครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จ 24 โครงการ ช่างแก้แบบ 37 
โครงการ ดําเนินการทางพัสดุ 23  โครงการ ยังไม่ได้ดําเนินการ 27 โครงการ ทั้งหมดตั้งแต่ 2560 
2561 ไม่ว่าจะเป็นเงินกัน หรือเงินสะสมถ้าท่านมาดูดิฉันคิดว่าเราทํางานค่อนข้างที่จะได้ 60% ด้วยซ้ํา



 

๑๘ 

 
ไป ถามว่าช้าเกินไปไหมดิฉันตอบได้เลยว่าไม่ เพราะแล้วเสร็จค่อนข้างเยอะมาก อาจจะมีบางอําเภอเข้า
มาขอการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ก็อาจจะช้าไป เพราะท่านทราบดีว่าอําเภอไหนขอเปลี่ยนแปลงบ้าง 
ยกตัวอย่างเช่นของปี 2562 ดิฉันรวมแล้วเราเหลือเวลาอีก 5 เดือน ทันแน่ ๆ ไม่ต้องกลัว ดิฉันบริหาร
ตั้งแต่ปี 2560 มาแล้ว  งบประมาณทั้งหมดถ้าท่านดูดี ๆ ท่านจะเห็นว่าแต่ละปีดิฉันพยายามออกให้
หมดเป็นรายปีไม่ให้เหลือ เพราะเงินจะตกไป นอกจากว่ามีหน่วยงานต่างหน่วยที่เข้ามาทําซ้ําซ้อนกับเรา
เท่านั้นเอง ที่เราต้องยกเลิก และเงินก็จะตกไป เงินก็ไม่ได้ตกไปไหน ตกเป็นของเรานั่นแหละ ส่วนแผ่นที่ 
2 เป็นการดําเนินงานของทางโรงเรียนทั้งหมด 58 โรง  สําหรับที่ว่าเนิ่นช้า เพราะว่า 1.มีการ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องระเบียบ ที่ดิฉันอ่านไปท่านจะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงระเบียบในช่วงที่เราใช้
ระเบียบใหม่คือในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 และกว่าเราจะมีการสั่งการในการใช้ระเบียบอีก เราเริ่มทํา
จริง ๆ กุมภาพันธ์ 2561 ด้วยซ้ําไป อาจจะล่าช้าตอนที่ 1.ข้าราชการเราต้องศึกษาระเบียบให้มาก
เพราะเป็นตัวเพิ่มขึ้นมา เราก็ต้องปูองกันตัวเราเองด้วย ทางระบบราชการ และระเบียบออกมาวันที่ 22 
สิงหาคม 2560 เราก็เริ่มทํางานมกราคม หรือกุมภาพันธ์ 2561 ก็มีการช้าและคลาดเคลื่อนแต่
โครงการไม่ตกไปไหน ดิฉันก็เอาไว้เป็นเงินกันของปีถัดไปเท่านั้นเอง ส่วนของโรงเรียน ปี 2560 2561 
ดิฉันมอบอํานาจให้ทางโรงเรียนเราไม่ได้จัดทําเอง และตอนนี้เราก็ดูว่า 1.ที่เรากันเงินไม่ให้ตกไปให้ทาง
โรงเรียนกําชับให้ทําเข้ามา เพราะเป็นเงินตั้งแต่ 150,000 – 200,000 บาท ส่วนสําหรับใช้จ่าย
ปีงบประมาณ 2562 นั้น ดิฉันเห็นว่า 2560 2561 สงสัยจะไม่ไหว 2562 เราขอดําเนินการเอง
ทั้งหมดจะได้เร็วขึ้น ส่วนท่าน สจ.ดิฉันขอฝากท่านนิดหนึ่งว่าไม่ว่าโครงการที่จะลงอําเภอไหนก็ตาม ถ้า
ท่านมีเวลาท่านมาดูสักนิดก็ได้ว่าตรงกับความเดือดร้อนของประชาชนในอําเภอนั้น ๆ ไหม แล้วเราแก้ได้
ถูกจุดไหม หรือแผน 4 ปี ตอนนี้ท่านจะเพิ่มเติมแผนหรืออะไรก็ได้ก่อนที่จะถึงสิ้นปีงบประมาณปีนี้ ถ้า
เรายังมีงบประมาณเหลืออยู่ ดิฉันแก้ไขความเดือดร้อนแน่นอน ขอบคุณคะ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ 
ที่ประชุม - ทราบ – 
 
ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ  
ประธานสภาฯ ครับ เชิญท่านชวาล พัฒนกําชัย 
นายชวาล พัฒนกําชัย ครับ ก่อนอื่นต้องขอบคุณฝุายบริหารนะครับ โดยเฉพาะท่านนายกครับ แทนพี่น้องประชาชนจังหวัด

นครราชสีมานะครับ ที่ท่านได้เร่งรัดงบประมาณต่างๆ แต่ในข้อที่ 3 เกี่ยวกับแผนของเครื่องจักรกลของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในชุดเกรดบดอัดที่เรามีอยู่ว่าดําเนินการอย่างไร อันนี้ยังไม่มีรายละเอียดครับ 
ขอเรียนท่านประธานฯ ถึงฝุายบริหารครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกราบเรียนเพิ่มเติมต่อนะครับว่า รวมถึงจะ
สามารถเก่ียวกับค่าใช้จ่าย อยากกราบเรียนท่านประธานฯ ถึงฝุายบริหารอย่างนี้นะครับว่า ในการขอชุด
เกรดบดอัดของเรานั้นนะครับ เบื้องต้นที่รถขนย้ายไปในส่วนของท้องถิ่นมีความอึดอัดในเรื่องของ
ค่าใช้จ่ายในเร่ืองของรถขนย้าย ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้ฝุายบริหารได้ตอบว่า ในเร่ืองขนย้าย 150 ลิตร
ในแต่ละคร้ัง ซึ่งไปลงสู่ท้องถ่ิน เขาไม่สามารถเบิกจ่ายให้เราได้ ก็มีความเดือดร้อนในส่วนนี้เป็นอย่างมาก 
เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากจะสอบถามให้เบ็ดเสร็จในคร้ังเดียวว่า 1. แผนการดําเนินการของเรามีอย่างไร 
ซึ่งไม่มีในเอกสารครับ 2. ในเร่ืองของค่าใช้จ่ายเบื้องต้น จริงๆ แล้วในส่วนของท้องถิ่น ตามที่ผมรับทราบ
นะครับ ก็คือ มีการชี้แจงจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด อยู่นะครับว่ามีค่าใช้จ่ายอย่างไร  แต่จริงๆ แล้ว
ตรงนั้นคือจะเบิกจ่ายหลังจากดําเนินการเสร็จแล้ว แต่ในขั้นตอนแรกที่เคร่ืองจักรเริ่มไปดําเนินการที่ย้าย



 

๑๙ 

 
ไปเนี่ย จะต้องใช้น้ํามัน 150 ลิตร จะเป็นไปได้ไหมว่าที่จะกรุณาเป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิงขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเรา เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของท้องถ่ินครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ครับ เชิญท่านนายกฯ ครับ 
ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์  ค่ะ ท่านประธานฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะคะ ดิฉันต้องขออภัยตอบท่านไม่หมดเมื่อ

สักครู่นี้ แผนในเรื่องของการออก การจัดเครื่องจักรออกเนี่ยเรามีสองส่วนนะคะ ส่วนหนึ่งก็จะเป็นแผน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด อีกส่วนหนึ่งก็เป็นที่ท้องถ่ินนั้นๆ ขอมานะคะ เค้าก็จะแบ่งไว้ แล้วก็จะมีผู้
ที่รับผิดชอบ สํานักช่างก็จะมีผู้รับผิดชอบทั้ง 4 ชุด ตรงนี้จะไม่ขอกล่าวก็แล้วกัน คิดว่าท่านผู้ทรงเกียรติ
คงทราบอยู่แล้ว ส่วนในเรื่องของการขนย้ายนะคะท่าน ดิฉันขอเอ่ยนามท่านชวาลก็แล้วกัน ท่าน        
ส.อบจ.อ.ขามสะแกแสง ก็เดี๋ยวดิฉันขอไปดูเร่ืองของระเบียบนิดหนึ่ง ถ้าระเบียบเอื้อนะคะ ดิฉันจะให้ฟรี
เลย เร่ืองขนย้ายนะคะ ขนไปกับขนมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะออกให้นะคะ แต่ดิฉันขอดูระเบียบ
ก่อน แล้วอันที่สองเนี่ยเป็นการตกลงระหว่างต้นทางกับปลายทางนะคะ ที่กระทําอยู่เดี๋ยวนี้เป็นระหว่าง
ต้นทางกับปลายทาง เขายินยอมที่จะเสียเงินค่าน้ํามันในการขนย้าย อันนี้ดิฉันได้ถามทางช่างมา        
เป็นอย่างนี้ ส่วนที่ดิฉันเพิ่งทราบจากท่านชวาลเดี๋ยวนี้  ดิฉันจะดูให้แล้วกันว่าระเบียบเอื้อไหม ถ้าเอื้อ
เครื่องจักรของเรา ไป-กลับดิฉันจะให้เขาขนให้ แต่ถ้าระเบียบไม่เอื้อ ก็คงต้องกติกานะคะ ว่าทาง
ปลายทางสามารถออกให้ได้เท่าไร อะไรยังไง ก็แล้วกันนะคะ เดี๋ยวดิฉันขอดูระเบียบอีกนิดหนึ่งนะคะ 
ส่วนสําหรับในการคงไม่ต้องบอกมั้งคะว่าช่างไหน ประจําชุดที่ 1 2 3 4 เพราะว่าบางชุดจริง ๆ แล้ว
อาจจะเหลือ 3 ชุด เพราะว่าเรามีภารกิจเร่งด่วนที่อําเภอปากช่องเป็นตัวหลัก และทางจังหวัดขอมา
เร่งด่วนในกรณีที่มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มาเยี่ยมในพื้นที่เราก็ต้องเอาชุดนั้นไปปรับเกรด หรืออะไรอย่างนี้
เป็นต้น ชุดหนึ่งอาจจะเหลือ 3 ชุดด้วยซ้ําไป เพราะเราจะต้องประจําอยู่ที่อําเภอปากช่องแต่ไม่ได้ไป  
ประจําเลยนะคะ ประจําอยู่ที่ส่วนกลางเรานี่แหละ ตรงนี้ดิฉันคงไม่ต้องเอ่ยนะคะ คิดว่าท่านคงทราบดี  
ดิฉันทราบว่าท่านอยากจะเช็คว่า  1. ในเร่ืองของความรับผิดชอบ เขามีตารางบดเกรดให้ดิฉันดู ไม่ว่าจะ
ดําเนินการแล้ว หรืออะไรแล้วก็แล้วแต่ ไม่ว่าจะเป็นอําเภอชุมพวง บัวใหญ่ จักราช ด่านขุนทด สูงเนิน
โนนสูง ลําทะเมนชัย ขามสะแกแสง เมืองยาง อําเภอเมือง ขามทะเลสอ ห้วยแถลง จักราช เขามีแผนใน
การใช้รถอยู่ตรงนี้ แต่เขาออกเป็น 2 แผน แผนที่ 1 ของ อปท.ที่ขอมา กับแผนที่ 2 ของ อบจ.เท่า
นั้นเอง ในส่วนรายละเอียดดิฉันจะส่งให้ท่านประธานแล้วกันนะคะ  ขอบคุณคะ 

ที่ประชุม - ทราบ – 
 
ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 9.1 แจ้งปัญหาความเดือดร้อน/งานกิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นของราษฎรในพื้นที่ 
ประธานสภาฯ เชิญท่านสมาชิกที่มีความประสงค์จะเสนอปัญหาความเดือดร้อนฯ  เชิญท่านสมพรครับ 
นายสมพร จินตนามณีรัตน์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ คณะฝุายบริหาร และเพื่อนสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมสมพร  

จินตนามณีรัตน์ จากอําเภอโนนสูง ต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้ที่ยื่นกระทู้ในวันนี้ คือท่านชวาล  พัฒน
กําชัยจากอําเภอขามสะแกแสง ด้วยความเคารพครับและต้องกราบขอบพระคุณฝุายบริหารที่ตอบได้
ชัดเจนถึงบัญชีสรุปโครงการดําเนินงานในปี 2562 สํานักการช่าง วันที่ 9 เมษายน 2562 สาเหตุที่
ต้องอ่านให้ครบเพื่อที่จะได้บันทึกในระเบียบวาระการประชุม ด้วยความเคารพต้องขอชื่นชมว่าในปี 
2560 ดําเนินการทั้งหมด 10 โครงการ ทําไปแล้ว 6 โครงการ เหลืออยู่ช่าง 3 โครงการ โครงการปี 
2561 มี 15 โครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จ 3 โครงการ อยู่ในระหว่างดําเนินการช่าง 4 โครงการ อยู่



 

๒๐ 

 
ระหว่างดําเนินการทางพัสดุ 7 โครงการ โครงการตามข้อบัญญัติฯ ปี 2561 159 โครงการ ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 113 โครงการ อยู่ในระหว่างดําเนินการ 22 โครงการ ยังไม่ได้ดําเนินการ 24 โครงการ ที่
สําคัญที่สุดคือรายการที่ 4 โครงการจ่ายขาดเงินสะสม อันนี้ใจหายใจคว่ําจริง ๆ ครับท่านประธานฯ และ
ต้องกราบขอบพระคุณและขอชื่นชมด้วยความจริงใจ ทีแรกที่ผมอภิปรายตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
เพราะผมกลัวว่าเงินสะสมนี่มันจะตก แล้วฝุายบริหารจะทําไม่ทัน เป็นห่วงอย่างยิ่งครับ แต่ปรากฏว่า ณ 
วันนี้ได้ประกาศแล้ววันที่ 9 เมษายน 2562 โครงการทั้งหมด 117 โครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จ 
101 โครงการ อยู่ในระหว่างดําเนินการทางช่าง ไม่มี  อยู่ในระหว่างดําเนินการทางพัสดุหมายถึงกําลัง
จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อที่จะจัดซื้อจัดจ้าง 11 โครงการ แก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการอีก 4 โครงการ เท่ากับว่า
ยกเลิกไป 1 โครงการ นี่ทํา 99.99% เลยนะครับ ท่านประธานฯ ต้องขอชื่นชมจริง ๆ ครับ สําหรับการ
ดําเนินการจ่ายขาดเงินสะสมนี่เคารพจริง ๆ ครับท่านประธานฯ และก็อื่น ๆ ถูกต้องเรียบร้อยดี ในเรื่อง
ของปี 2562 ที่หลายคนสงสัย เพื่อนสมาชิกฯ ถามเหลือเกินว่า ปี 2562 ดําเนินการไปแล้วกี่โครงการ 
มาถามกันเองนี่แหละครับ และวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณฝุายบริหาร ท่านนายกฯ ที่มาตอบให้เห็น
ชัดเจน เพื่อนสมาชิกฯ จะได้ไม่ต้องมาถามอีกว่าวันนี้ปี 2562  ท่านนายกฯ ดําเนินการอะไรไปแล้วบ้าง 
เพียงแต่ติดใจว่าวันที่ 14 มีนาคม ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างขุดลอกไป 50-60 ตัว เบา ๆ หน่อยนะครับ 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านโกวิทย์ครับ 
นายโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ กราบเรียนท่านประธานสภา อบจ. ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ สมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอําเภอบ้านเหลื่อม มีหนังสือของท่านประธานฯ แจ้ง
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานเก่ียวกับงานประเพณีวัฒนธรรม อ่านแล้วครับท่านประธานฯ ขออนุญาต
ถามท่านประธานฯ ว่า งานกีฬา งานวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งเป็นงานที่ท้องถิ่นจัดทุกปี สรุปว่าองค์การ
บริหารส่วนจังหวันครราชสีมาของเราจะสามารถจัดได้หรือไม่ ขอความชัดเจน เพราะอย่างงานบวงสรวง
คุณย่าโม เราก็ได้คุยกันนอกรอบแล้วว่าสามารถดําเนินการได้ และไปพูดคุยที่แคนทารี่ สตง.ก็บอกว่าได้ 
เพราะงานคุณย่ามีตั้ง 12 วัน 12 คืน คุณก็จัดห้วง 23 มีนาคม ถึง 3 เมษายน สิ ก็ได้  แต่ถึงเวลาทํา
โครงการมาขอรับยอดเงินที่ได้คุยกันที่กองอํานวยการว่าอําเภอที่มีความต้องการนั้นก็ท่านนายกฯ ก็บอก
ว่าเอางี้แล้วกันก็ช่วยอําเภอละ 50,000 บาท ก็ตั้งในข้อบัญญัติฯ ไว้ 15 อําเภอ เป็นเงิน  700,000 
กว่าบาท ถึงเวลาก็ทําโครงการมาตามระบบระเบียบ ถึงเวลาแล้วก็บอกว่าไม่สามารถทําเรื่องเบิกจ่ายได้ 
ก็เลยเป็นข้อสงสัย พอเห็นหนังสือท่านประธานฯ ส่งมาแล้วก็อ่านแล้ว ก็เลยถามท่านประธานฯ ฝากไป
ยังฝุายบริหารว่าสามารถดําเนินการได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ก็จะได้ไม่ต้องทํา เพราะทํามาแล้วกระบวนการมัน
มีตั้งแต่อําเภอมีการประชุมส่วนราชการ มีการประชุมของท้องถิ่นที่จะมาร่วมด้วยช่วยกัน ว่าท้องถิ่นเขา
จะช่วยอะไร อบจ.ช่วยอะไร อําเภอทําอะไร มีทั้งหมดจบกระบวนการและทํามา และพูดในที่ประชุมของ
ส่วนราชการที่อําเภอด้วยว่าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะสามารถช่วยเหลือเราได้ตามที่คุยกัน แต่ถึง
บทสรุปก็ต้องไปตอบอําเภอบอกว่าช่วยไม่ได้ครับ ก็เลยอยากจะถามท่านประธานฯ ฝากไปถึงฝุายบริหาร 
ว่าโครงการที่ได้นําเสนอไปเมื่อสักครู่นี้ว่าเราสามารถดําเนินการได้ไหม ถ้าไม่ได้ก็ขอความชัดเจนว่าไม่ได้ 
ก็เลิกทํา ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เรียนเชิญท่านนายกฯ ครับ 
 
 



 

๒๑ 

 
 
ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ ค่ะ ท่านประธานที่เคารพฯ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะคะ ดิฉันขอตอบท่าน สจ.โกวิทย์ นะคะ ท่านกับ

ดิฉันคิดเหมือนกันว่าวันนั้นเราได้เชิญหน่วยงานได้ไปให้คําตอบเราที่โรงแรมแคนทารี่ และเราก็มี
ความรู้สึกว่าเราทําได้ในกรอบและในระเบียบ แต่ได้รับหนังสือจากกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 28 
กันยายน 2561 ว่าเรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจัดงานประเพณีตามอํานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พอมาถึงจังหวัดก็บอกว่าถ้าหน่วยงานไหนก็ตามที่มีการจัดงานประเภทนี้ขอให้เข้า
คณะกรรมการจังหวัดเพื่อไปพิจารณาเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง แต่จริง ๆ แล้ว ปี 2563 ที่เราจะทําแผนฯ 
ดิฉันคิดว่าเขาน่าจะประชุมพิจารณาก่อนที่เราจะบรรจุในข้อบัญญัติฯ แต่ตอนปี 2562 ก็เอาจาก
ข้อบัญญัติมาพิจารณาเห็นชอบไหม มีอยู่งานหนึ่งตอนนี้ต้องหารือไปที่กรมฯ เพราะจังหวัดไม่สามารถที่
จะตอบคณะกรรมการฯ ได้ และงานประเพณีหรืองานวัฒนธรรมอะไรที่ไหน อําเภอไหนก็ตามที่เป็น
เจ้าภาพขอให้ท่านส่งเจ้าหน้าที่มาตอบคําถามในที่ประชุมนั้น ๆ ว่าในการจัดครั้งนั้น หรือจัดงานใด ๆ ก็
ตาม วัตถุประสงค์ท่านทําอะไรบ้าง แล้วใช้งบประมาณจากท่านใดบ้าง ของเราองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเราเป็นหน่วยสนับสนุนเท่านั้น ดิฉันอ่านหนังสือดิฉันก็อึดอัดเหมือนทุกคน เอ๊ะ สํานักงานตรวจ
เงินแผ่นดินบอกมาอีกแบบ พอหนังสือกระทรวงมา เราก็ต้องไปตั้งโต๊ะดูระเบียบใหม่อีกแล้ว ข้าราชการก็
ต้องดูใหม่นะคะ เราทําตามกระทรวง เราทําตามระเบียบ ดิฉันก็ทราบอยู่ว่าท่านอึดอัด ดิฉันก็อึดอัด 
เพราะดิฉันบอกว่างานประเพณีเราสามารถสนับสนุนเขาได้อย่างงี้ๆ นะคะ แล้วก็เจ้าภาพ คือ ตัวอําเภอ
เองแล้วก็ท้องถิ่นนั้นๆ ในอําเภอนั้น นี้ดิฉันทําตามระเบียบ แล้วก็ปีนี้ เดือนนี้เร่ิมทําแผนปี 2563 แล้ว ก็
ขอให้ท่านส่งแผนมาเลยว่ามีความเดือดร้อนอะไรบ้าง เราจะได้เพิ่มเติมแผนซะก่อนนะคะ ส่วนสําหรับใน
เร่ืองระเบียบ ดิฉันคิดว่าทุกท่านคงได้แล้วนะคะ ถ้ามีอะไรขอให้มาถามทางเจ้าของเรื่องนะคะ กองต่างๆ 
ที่เขาเป็นเจ้าของเรื่อง เราจะได้คําตอบ เพราะว่าจังหวัดบางเรื่องก็ไม่สามารถตอบองค์การบริหารส่วน
จังหวัดได้ ก็หารือไปกรม ยิ่งทําให้เราช้าใหญ่ ช้ายังไงคะ งานจะเริ่มละ แต่กว่าจะตอบมาเนี่ยงานจบไป
ละ ก็เท่ากับว่าเราไม่ได้สนับสนนุ อันนี้เนี่ยท่านโกวิทย์กับหลายๆ ท่านคงมีความเห็นเหมือนดิฉันว่าอึดอัด
พอสมควร อย่างงานประเพณีถ้าจะไปศึกษาดูงาน หรืออะไรก็ตามขอให้ทําก่อนสองเดือน เพราะว่า
ระยะเวลาในการที่ท่านจะจดัซื้อ จัดจ้างจะทําอะไร ดําเนินการอะไรเนี่ย เพราะใช้เวลาค่อนข้างนาน และ
ตอนนี้ศูนย์ประสานงานเร่ิมเข้มแข็งขึ้นแล้ว ฝากท่านด้วยว่ากรุณาไปใช้บริการที่ศูนย์ประสานงานของเรา
ด้วยนะคะ แต่ละอําเภอค่ะ ขอบคุณค่ะ  

ประธานสภาฯ เชิญ ท่านชวาล พัฒนกําชัย ครับ 
นายชวาล พัฒนกําชัย เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมชวาล พัฒนกําชัย สมาชิกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จากขามสะแกแสง ก็คงจะเป็นเร่ืองที่ต้องฝากท่านประธานสภาฯ ถึงฝุาย
บริหาร เก่ียวกับเร่ืองแผน 4 ป ีซึ่งจริงๆ แล้วมีการเพิ่มแผนอยู่ตลอดเวลา แต่ผมต้องเรียนอย่างนี้ ในการ
เพิ่มแผนแต่ละคร้ัง ในการประชุมแต่ละคร้ัง เพื่อนสมาชิกได้ทราบล่วงหน้าไม่กี่วัน หลายท่านคงไม่ได้มา
เข้าร่วมเหตุผล จริงๆ แล้วเรามีการสอบถามมาทางกองแผนว่า เราจะสามารถเอาแผนเข้าร่วมไปในแผน
ได้หรือไม่เพราะว่าช่วงเวลามันสั้นเหลือเกิน คําตอบก็คือไม่ทันนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้อยากจะกราบ
เรียน ท่านประธานฯ ถึงฝุายบริหารนะครับว่า งบประมาณปี 2563 เราก็คงจะเริ่มๆ กันแล้วนะครับ 
เพราะฉะนั้นตรงนี้อยากจะกราบเรียนแบบนี้ว่า ขอให้ทางฝุายบริหารได้มีหนังสือขอความร่วมมือไปทาง
ประสานแผนในระดับอําเภอ เพื่อมีการเรียกประชุมให้กับท้องถิ่นที่เขาจะเอาโครงการมารวบรวม แล้วก็
นําเสนอเกี่ยวกับโครงการ ถ้าเกินศักยภาพต่างๆ นะครับ เสนอกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับ 



 

๒๒ 

 
เพราะฉะนั้นตรงนี้อยากจะกราบเรียนท่านประธานถึงฝุายบริหารจริงๆ ว่าจริงๆ งบประมาณตั้งหลาย
ท่านที่ทําตั้งแต่ปี 2561 ขณะนี้มันหลายๆ โครงการ หน่วยงานราชการอื่น งบประชารัฐบ้าง งบอะไร
ต่างๆ หรืองบท้องถิ่นเองหรืองบพัฒนาจังหวัดเขาดําเนินการแล้วหลายโครงการเหลือเกินนะครับ 
บางครั้งไม่มีโครงการที่จะมาดําเนินการในปี 2563 เพราะฉะนั้นตรงนี้อยากจะกราบเรียนท่านประธาน
ถึงฝุายบริหาร ขอความกรุณาเถอะครับ โปรดแจ้งหรือว่ามีหนังสือถึงคณะกรรมการแผนระดับอําเภอเพื่อ
รวบรวมโครงการต่างๆ เหล่านั้น ในแต่ละอําเภอเพื่อมาบรรจุในการเพิ่มแผนก่อนที่จะมีการจัดสรรหรือ
ว่านําเสนอก่อนที่จะมีการนําเสนอโครงการของปี 2563 นั่นคือข้อแรกครับ ข้อที่สองครับก็สภาแห่งนี้ไม่
ทราบว่า จะช่วงเวลาใดที่จะต้องหมดวาระไปเพราะฉะนั้นเรื่องการอบรม เรื่องของเชิญให้ทางปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมาชี้แจงเรื่องของบัญชีทรัพย์สิน ตรงนี้ก็อยากจะฝากกราบเรียนท่าน
ประธานฯ ถึงฝุายบริหารขอให้ช่วยนิดหนึ่งนะครับว่า จริงๆ แล้วค่อนข้างละเอียดอ่อนมากนะครับ ผม
เองยื่นตั้งแต่ปี 2556 นะครับ เพิ่งผ่าน ปี 2559 ครับ ยื่นแล้วก็กลับมาถามอีกในที่สุดนะครับ ความ
เข้าใจมันขัดเคืองน่ะครับ อีกเร่ืองหนึ่งนะครับ เกี่ยวกับโครงการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถนนคอนกรีต
ของเราเนี่ยมีทางแก้ไขหรือเปล่าในเรื่องของไหล่ เราอาจจะขอความร่วมมือในช่วงของการ ถ้าแก้ไขใน
เรื่องเอกสารมันคงไม่ทันนะครับ กับผู้รับจ้างเนี่ยเราอาจจะมีการพูดคุยได้ไหมครับว่าเรื่องไหล่  อาจจะ
เป็นไหล่ลูกรังหรือไหล่ดินอะไรอย่างนี้ เพื่อแก้ปัญหา จริงๆ ถ้าท่านไปดูบางหมู่บ้าน จริงๆ แล้วนะครับ 
ขามสะแกแสงเด็กนักเรียนปั่นจักรยานมาตกไหล่แล้วก็เอ็นข้อเท้าขาด ก็ต้องพักฟื้นค่อนข้างจะหลายวัน 
เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นไปได้ไหมว่าจริงๆ แล้วคําว่าไหล่ ไหล่ตามสภาพเนี่ย สภาพเดิมเป็นลาดยางผม
เรียนท่านประธานฯ อย่างนี้นะครับ ในรายละเอียดจริงๆ แล้วคําว่าไหล่ตามสภาพ ที่ท่านเขียนว่าไหล่
ตามสภาพ มันจะต้องทําเป็นลาดยางหรือเปล่านะครับ ถ้าเขียนไหล่ตามสภาพ เพราะสภาพเดิมก่อนจะ
เทถนนคอนกรีตบางครั้งเป็นลูกรัง บางครั้งเป็นลาดยางอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นตรงนี้อยากจะฝากท่าน
ประธานฯ ถึงฝุายบริหารนะครับ ขอให้ดูเรื่องนี้ให้นิดหนึ่งนะครับ ถ้าเป็นไปได้ก็ขอความกรุณาด้วยนะ
ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  ครับ เชิญท่านนายกครับ 
ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์  ค่ะ เรียนท่านประธาน และสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะคะ จากคําถามของท่านสจ.ชวาลนะคะ  ในเรื่องของ

การชี้แจงบัญชีทรัพย์สินนะคะ เดี๋ยวดิฉันจะประสานให้แล้วกันว่าเราจะจัดที่ไหน อันนี้ยินดีค่ะ เพราะว่า
รู้สึกว่าเนิ่นนานแล้วนะคะ จะ 8 ปีแล้ว ลืมหมดแล้ว การยื่นบัญชีท่านอย่าให้หายนะคะ ต้องให้
เหมือนกับที่ส่งไปปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) นะคะ แล้วก็โครงการอย่างที่ท่าน
พูดว่าถนนคอนกรีตเนี่ย ท่านเห็นเหมือนดิฉันเลยว่าทําไมทําถนนถึงไม่มีไหล่ทาง เดี๋ยวมอเตอร์ไซค์ตก 
เดี๋ยวคนเดินตก ฟังไว้นะสํานักช่าง ทําถนนแล้วมีไหล่ทางทุกเส้น เห็นด้วยกับดิฉันนะคะ นอกจากว่าไหล่
ทางนั้นไปติดกับบ้าน ชุมชน ชาวบ้าน อย่างนั้นก็ใช้เขตของชาวบ้านเค้าเลยนะคะ ดิฉันเห็นด้วยค่ะ อันนี้
ดิฉันงงไง ทําไมไม่มีไหล่ทาง แล้วมอเตอร์ไซค์ จักรยานเขาจะหลบยังไง หรือคนจะเดินยังไง เดี๋ยวดิฉันจะ
ทําหนังสือสั่งการไปที่สํานักช่างอีกทีหนึ่งค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายชวาล พัฒนกําชัย ท่านนายกเกี่ยวกับเรื่องแผน 4 ปีนะครับท่านนายกครับ ที่จัดทําแผน 4 ปี ช่วยแจ้งก่อนนะครับ ท่าน
นายกครับ แล้วขอหนังสือจริงๆ ครับ ท่านนายกคืออย่างนี้ครับ ท่านนายอําเภอบางอําเภอท่านแม่น
ระเบียบมาก ไม่มีหนังสือท่านก็ไม่เรียกประชุมให้ครับ 

ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ กําลังบันทึกเสนอ เดี๋ยวหลังสงกรานต์นี้ออกหนังสือเลยค่ะ ดิฉันต้องถามท่านปลัดก่อนว่าเดินทางไกล
ไหม หนังสือที่จะให้ดิฉันเซน ค่ะ ขอบคุณค่ะ 



 

๒๓ 

 
ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านนายกนะครับ เชิญท่านศุภชัยครับ 
นายศุภชัย ไพบูลย์วงค์ กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผมนายศุภชัย ไพบูลย์วงค์ สมาชิก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอําเภอหนองบุญมากนะครับ ก่อนอื่นต้องขอแสดงความ  
ชื่นชมท่านคณะผู้บริหารนะครับ ที่ได้ชี้แจงแผนงานของปีงบประมาณ 60,61 และ 62 ผมในฐานะเป็น
ตัวแทนของพี่น้องประชาชนในเขตอําเภอหนองบุญมาก ต้องกราบขอบคุณคณะผู้บริหารโดยเฉพาะท่าน
ร้อยตรีหญิงระนองรักษณ์ สุวรรณฉวี นะครับ พื้นที่ของอําเภอหนองบุญนาก ที่ผมได้รับการเลือกตั้งมา
เป็นสจ. ขณะนี้ผมเป็นสจ.มาเป็นระยะเวลา    6 ปี 9 เดือนนะครับ พื้นที่หนองบุญมากมีถนนในความ
ดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  5 สายนะครับ อยู่ในที่ว่าไม่ได้ปรับปรุงซ่อมแซมมา
เป็นระยะเวลาหลายสิบปีขณะนี้เป็นที่น่าภูมิใจ น่าประทับใจต่อพี่น้องประชาชนชาวหนองบุญมาก โดย
เฉพาะตัวผมนะครับ 6 ปี 9 เดือนที่ได้ทําหน้าที่แทนพีน่้องประชาชน ถนน 5 สาย แล้วทราบว่าเพิ่งเข้าสู่
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างถนนอีกเส้นเดียวครับ ไม่งั้นถนนในอําเภอหนองบุญมาก 5 สายทั้งหมดจะเสร็จ
สิ้นแล้วเสร็จ 100% เต็มครับ นะครับ ณ เวลานี้ถนนทั้ง 5 สาย จะถูกแก้ไขหมดนะครับ ถนนแต่ละ
พื้นที่ทั้งหมดร่วม 50 กิโลเมตร 60 กิโลเมตร ถูกแก้ไขหมด มีแต่บางที่ครับ มันเป็นอยู่ในถนนถูกถ่าย
โอนและเป็นข้อขัดแย้งในข้อเรื่อง ถนนบางสายซึ่งไม่ได้อยู่ในความดูแลของเราแต่ถูกร้องเรียนว่าอยู่ใน
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาครับ ตรงนี้มันเป็นกํากวมครับ ผมได้รับ
ร้องเรียนจากทางเฟสบุ๊ค ทางสื่อครับ มันมีถนนเส้นหนึ่งครับ ซับตระคร้อ หัวทํานบ ที่เราดูแลทั้งหมด 
10.5 กิโลเมตรนะครับ ซึ่งทั้งซ่อม เอาถนนไปทําดูแลทั้งหมด ซึ่งก็อยู่ปรับปรุงแก้ไขตอนนี้เกือบแล้วเสร็จ
หนึ่งเส้น มันมีครับ มันมีบางท่าน ผู้นําขององค์กรใน 334 บางท่าน บอกว่าเราส.อบจ.เจมส์ ไม่ดูแล ไม่
ทํา ผมว่าถนนของผมนั้นในความรับผิดชอบของผมคือซับตะคร้อ หัวทํานบ เขาไปตีความว่า ซับตะคร้อ 
สระว่านพระยา เค้ามาเถียงผมว่า สจ.ครับ ถนนสระว่านพระยา ถนนเส้นนี้อยู่ในความดูแลขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาไหม ผมก็บอกว่า ครับ ผมไม่เถียงท่านครับในการประชุมหัวหน้าส่วน  
มันอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา แต่ไม่อยู่ในความดูแลของสจ.ในเขต
อําเภอหนองบุญมากนะครับ เขาจะให้ผมดูเส้น ซับตะคร้อ สระว่านพระยา และมีอีกเส้นนึงมันแทรกครับ 
มันมีถนนของชลประทานด้วยนะครับด้วย และปูายดันเป็นปูายเรามันไปปักอยู่ในเขตนั้น  เขาก็เลย
ประมาณว่าเป็นของเรานะครับ ผมก็ได้ชี้แจงว่าและฝากบอกกับคนที่ดูแลศูนย์นะครับ แล้วก็ช่างประจํา
ศูนย์ บอกว่าช่วยทําถนน 5 สายที่อยู่ในการดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในเขต
อําเภอหนองบุญมากว่ามีเท่าไร ซึ่งเขาก็ทําก็ชี้แจงว่าถนนของเรามีอยู่เท่านี้ครับ ต้องขอนําเรียนกับที่
ประชุมตรงนี้ว่า ขอบคุณคณะผู้บริหารครับที่ทําการแก้ไขปรับปรุงให้พี่น้องประชาชนใช้เส้นทางสัญจรนะ
ครับ ไม่มีหลุมมีบ่อ พี่น้องสัญจร กราบขอบคุณแทนคณะผู้บริหาร ขอบคุณแทนสภาแห่งนี้ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  ครับ ขอบคุณท่านศุภชัย ไพบูลย์วงค์ นะครับ มีท่านสมาชิกท่านใดอภิปรายอีกไหมครับ คงไม่มีนะครับ 
เรียนท่านนายกอย่างนี้นะครับ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผอ.กองทุกกอง และเจ้าหน้าที่ทุกส่วน 
ตลอดจนผู้สื่อข่าวนะครับ วันนี้ถือว่าเป็นวันสําคัญวันหนึ่งแต่เท่าที่ผมฟังการประชุม ผมขอให้ฝุายสมาชิก 
ฝุายบริหาร และมีผู้มีหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นฝุายที่ปรึกษา หรือท่านผอ.กองทุกท่านนะครับ ได้ให้เข้าใจงาน
แต่ละงานก่อนนะครับ หากแต่ละส่วนไม่เข้าใจงานแต่ละงานนั้น ผมว่างานเราจะมีข้อบกพร่องอย่างมาก 
ซึ่งถนนเราไม่มีทะเบียนเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เราก็จะไปทําในเส้นทางเขา ฉะนั้นถ้า
เส้นทางใดสมาชิกคิดว่ามีความเหมาะสม อย่างน้อยสักประมาณ 8 หรือ 10 กิโลขึ้นไป ก็มาหาท่าน 
ผอ.ธีระชัย มาขอขึ้นทะเบียนเป็นทะเบียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เวลาเขาทํา เขาก็ต้องมาขอเรา 




