
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 3 /2562 

วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น.  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

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

ผู้มาประชุม 
1. นายชุณห์  ศิริชัยคีรีโกศล  ประธานสภาอบจ.นม. 
2. นายชวาล  พัฒนกําชัย  รองประธานสภาอบจ.นม. คนที ่1 
3. นายนัฏฐชัยฐ ์ ธนกนกนนทณ ์  รองประธานสภาอบจ.นม. คนที ่2 
4. นางสาวจฑุาสัณห์ ตั้งตรีวีระกุล  เลขานุการสภา อบจ. 
5. นายประพจน ์ ธรรมประทีป  ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมาเขต 4  
6. นางสาวรัชฎา  ใจกล้า   ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมาเขต 5  
7. นายวีระวฒัน ์ มิตรสูงเนิน  ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมาเขต 7  
8. นายณัฏฐพชัร ์ อนิวัตกูลชัย  ส.อบจ.อ.ปากช่องเขต 1 
9. นายสมยศ  คุณเวียง   ส.อบจ.อ.ปากช่องเขต 3 
10. นายภาณ ุ  ยนต์สุข   ส.อบจ.อ.ปักธงชัยเขต 1 
11. ดร.ภูกิจ  พันธ์เกษม  ส.อบจ.อ.ปักธงชัยเขต 2 
12. นายชยุต  พงศ์ธนทรัพย ์  ส.อบจ.อ.ครบุรีเขต 1 
13. นายศิริพงศ ์  มกรพงศ์   ส.อบจ.อ.สีคิ้วเขต 1 
14. นายเลิศชยั  ธนประศาสน ์  ส.อบจ.อ.สีคิ้วเขต 2 
15. นายสถาพร  โชติกลาง   ส.อบจ.อ.โนนสูงเขต 1 
16. นายสมพร  จินตนามณีรัตน ์  ส.อบจ.อ.โนนสูงเขต 2 
17. นายพงษ์พันธุ ์ พันธุ์ศรีนคร  ส.อบจ.อ.พิมายเขต 2 
18. นายพชิัยศักดิ ์ ชัยศรี   ส.อบจ.อ.บัวใหญ่เขต 1 
19. นายไกรวัจน ์  จุลศิริวัฒนกุล  ส.อบจ.อ.คง 
20. นายไพฑูรย ์  เพ็ญจันทร์  ส.อบจ.อ.พระทองคํา 
21. นายโกวทิย ์  เลาวัณย์ศิริ  ส.อบจ.อ.บ้านเหลื่อม 
22. นายสมจิต  คิดการ   ส.อบจ.อ.สีดา 
23. นายสมโภชน ์ จินตนามณีรัตน ์  ส.อบจ.อ.โนนแดง 
24. นายบัวพันธ ์  จันคําวงษ ์  ส.อบจ.อ.ประทาย 
25. นางอรอนงค ์  ธนสุนทรสุทธิ ์  ส.อบจ.อ.ห้วยแถลง 
26. นายชาคริต  ทิศกลาง   ส.อบจ.อ.เฉลิมพระเกียรติ 
27. นายศุภชัย  ไพบูลย์วงค ์  ส.อบจ.อ.หนองบุญมาก 
28. นายวีระชาต ิ  ทุ่งไผ่แหลม  ส.อบจ.อ.เสิงสาง 
29. นางสาวรมย์ธีรา แปลนด ี   ส.อบจ.อ.เมืองยาง 
30. นายชาญชัย  ศรีวิพัฒน ์  ส.อบจ.อ.เทพารักษ์ 
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ผู้ลาประชุม 

1. นายธวัฒน ์  ศิริปริญญานนัต ์  ส.อบจ.อ.ด่านขุนทดเขต 2 
2. นางสุพัตรา  มากเมือง   ส.อบจ.อ.ขามทะเลสอ 
3. นายบุญด ี  วงศ์ไตรรัตน ์  ส.อบจ.อ.โชคชัย 

 
ฝ่ายบริหาร 

1. ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี  นายกอบจ.นม.     
2. นายวสิูตร  เจริญสันธิ ์  รองนายก อบจ.นม. 
3. นายนพล  วงษ์ประเสริฐ  ที่ปรึกษานายก อบจ.นม. 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1.  นางบุญสิตา  ขันธะวินะหุ  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 2. นายไพศาล  สมุทรเผ่าจินดา  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
  3.  นางสาววิมลศรี  สกุลณมรรคา  ผู้อํานวยการสํานักการคลัง 
 4. นายธีระชยั  เทพนอก   ผู้อํานวยการสํานักการช่าง  
 5.  นายชัยเกียรต ิ เกษรบัวทอง  ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
 6.  นายตวงสิทธิ ์  อภิชัยบุคคล  หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจงัหวัด 

 7.  นายจิรยุทธ  อาสาเสน  ผู้อํานวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
8. นายเจษปฐมพงศ ์ ธนเดชาพทิักษ ์  รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองสาธารณสุข 
9. นายทรงยศ  โดดเดี่ยว   (แทน) ผู้อาํนวยการสํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
10. นางประสงค ์  พรหมขุนทด  (แทน) ผู้อาํนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
11. พ.จ.อ.จรัญ  ช่างเกวียน  (แทน) ผู้อาํนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
12. นางนงนุช  กาหลง   หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
13. นางอุไรวรรณ  ภัทรปิติพล  ผู้อํานวยการส่วนบริหารงานคลงั 
14. นายภิรมย ์  วงศ์สุข   ผู้อํานวยการส่วนช่างสุขาภิบาล 
15. นายนิธโิรจน ์  บุญญาวฒันานนัท์  ผู้อํานวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง 
16. นายวิสา  นราเทียม  ผู้อํานวยการส่วนพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน 
17. นางนิภา  แขนรัมย์   หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและการพัฒนา 
18. นายวิสุทธิ ์  บุญการกิจ  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
19 นางสาวใจดาว  จันทร์ทัน   หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 
20. นางวินญา  ศรีอุทธา   หัวหน้าฝ่ายประชุมสภา 
21. นายสันต ิ  ทองแสง   รักษาการ หัวหน้าฝ่ายออกแบบ 
22. นางสาวศุภรัตติยา เทียมทัด   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญการ 
23. นายภูริชช ์  พัจนสนุทร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
24. นางดาราวรรณ โฆษิตอัมพรวัฒน ์  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
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 25. นางสุวรรณ ี  อนันธศิริ   นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
26. นายศุภรัตน ์  คอนงูเหลือม  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
27. นางสาววีรวรรณ กลิ้งทะเล  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
28. น.ส.กนกรัตน ์ ดําเดช   นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 

 29. นางสุพรรณ ี  ครุฑธะกะ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 30. นางเพ็ญประภา ภูมิโคกรักษ์  เจ้าพนักงานธุรการชาํนาญการ 
 31. นางมาลิน  จันทร์ศรีนวล  เจ้าพนักงานธุรการชาํนาญการ 
 32. นางรุ่งทิพย ์  จําปีเพ็ชร ์  เจ้าพนักงานธุรการชาํนาญงาน 
 33. นายบรรลือ  แพงพงศ์   เจ้าพนักงานธุรการชาํนาญการ 
 34. นางสาวเสาวภา สังข์แก้ว   เจ้าพนักงานธุรการชาํนาญงาน 

35. นางวิชชุดา    อินทรมานวงศ ์  พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ 
36. นางสาวกชพร สมลือชาชัย  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
37. นายณฐภพ  ณ นครพนม  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 38. น.ส.เจนจิรา  พืชทองหลาง  ผู้ช่วยนักวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยว 
 39. นายณัฐดนยั  วิวรรธตระกูล  ผู้ช่วยเจ้าหนา้ทีส่่งเสริมการท่องเที่ยว 
 40. น.ส.ปรียานชุ  เอ่ียมปุน   ผู้ช่วยนิติกร 
 41. นายวสนัต์ชาย อุลิตสถิต   พนักงานจ้างทั่วไป 
 42. นางสาวอรอุมา ศรีทานนท ์  พนักงานจ้างทั่วไป 
 43. นายถิรวุฒ ิ  เนียมสูงเนิน  พนักงานจ้างทั่วไป 

44. นายกิติศักดิ์  ชายากร   พนักงานขับรถ 
45. นายธนโชต ิ  ชํานาญศร ี  ผู้ติดตามนายกฯ  
46. นางกิติวจ ี  จารุจิตร   บรรณาธิการบริหาร นสพ.อิสานวาไรตี้ 
47. นายณัฐพงศ ์  อรชร   ผู้สื่อข่าวช่อง 8 อมรินทร์ทีว ี
48. นายเกษม  ชนาธินาถ  อมรินทร์ TV 
49. นางอัชราภรณ ์ พหลการ   ผู้สื่อข่าว IPM 
50. นายอนุสรณ ์  อชิโนปญุวัฒน ์  ผู้สื่อข่าวอมรินทร์ TV 
51. นางสาวกัญศลักษณ ์ รุ่งสุขประเสริฐ  นสพ.โคราชไฮคลาส 
52. นายไพฑูรย์  ดาบพิมาย  T.NEWS 
53. นายยงยุทธ  ภักดีธรรมคุณ  KCTV 
54. นายเกียรติศักดิ์ ปีกกลาง   TNN 34 
55. นางสาวกรกฎ กมลาสน ์  นักศึกษาฝึกงาน/ โคราชไฮคลาส 
56. นางเกศสุดา  นาสาทร   นสพ.โคราชคนอีสาน 
57. น.ส.สุวารินทร ์ จอกพุดซา  นสพ.โคราชคนอีสาน 
58. นายมานะ  แย้มจะบก  M.NEW 
59. นายสันต ิ  วงษาเกษ  นสพ.อิสระไทย 
60. นายพุทธ ิ  ศรีอรนันท์  นสพ.โคราชอินไซด ์
61. นายปวริศร์  บุญเรืองเศรษ  Inside daily 
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เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 
เลขานุการสภาฯ  - เชิญประธานสภาฯ จุดเทียน ธปู บูชาพระรัตนตรัย และนําสมาชิกสวดมนต์    

  - เชิญประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้ึนทําหน้าที ่
ประธานสภาฯ - กราบเรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วน

จังหวัดนครราชสีมา ท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการ
ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุม ผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3/2562 ในวันนี้เป็นวันสําคัญวันหนึ่งของท่านผู้มีเกียรติ    
ทุกท่าน จะได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องต่างๆ ผมหวังว่าการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัย
สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจําปี พ.ศ. 2562 จะดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านสมาชิกจะได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อ
ความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่น บัดนี้ได้เวลาอันสมควรผมขอเปิดการประชุมสภาฯ แห่งนี้ เพื่อ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
- ไม่มี - 

 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  

- ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระที่ 3   ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง 
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ 

ประธานสภา การพิจารณางบประมาณจะมี 3 วาระ วาระที่ 1 ข้ันรับหลักการ  วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ  วาระที่ 3     
                              ขั้นลงมติ  สําหรับวันนี้จะเป็นการพิจารณางบประมาณในวาระที่ 1 ข้ันรับหลักการ  เชิญฝ่ายบริหารครับ 
ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ฯ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

บัดนี้ ถึงเวลาที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ใน
โอกาสนี้ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้
ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ดังต่อไปนี้ 1. สถานะการคลัง งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 31 
พฤษภาคม พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมามีสถานะการเงิน ดังนี้ 1.1.1  เงินฝาก
ธนาคาร จํานวน  3,706,060,076.91 บาท 1.1.2 เงินสะสม จํานวน 1,565,971,906.77 บาท
1.1.3  ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 530,873,383.09 บาท 1.1.4  รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้
ผู กพันและยั ง ไม่ ได้ เบิกจ่ าย  งบประมาณ  ปี  2559 – 2561 จํ านวน 13 โครงกา ร รวม        
6,613,600.00 บาท1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณ ปี 2559 -
2561 จํานวน 376 โครงการ รวม 648,285,134.34 บาท 1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน    
66,148,800.00บาท 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 
พ.ศ.2562 (1)  รายรับจริง  จํานวน  3,379,969,922.61 บาท ประกอบด้วย  หมวดภาษีอากร 
จํานวน 141,780,481.07 บ า ท  ห ม ว ด ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม  ค่ า ป รั บ  แ ล ะ ใ บ อ นุ ญ า ต  จํ า น ว น        
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 11,557,362.31 บาท หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน  30,311,350.87 บาท หมวดรายได้จาก
สาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน  - บาท หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 1,165,632.52  บาท 

 หมวดรายได้จากทุน จํานวน – บาท หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 1,403,685,860.84 บาท หมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป จํานวน 1,791,469,235.00 บาท (2)เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
จํานวน 183,324,806.11 บาท (3)รายจ่ายจริง จํานวน  2,864,347,950.25  บาท  ประกอบด้วย 

 งบกลาง จํานวน 221,559,175.48 บาท งบบุคลากร จํานวน 1,107,580,999.66 บาท งบ
ดําเนินงานจํานวน 972,312,422.20 บาท งบลงทุน จํานวน  560,340,990.00 บาทงบรายจ่าย
อื่น จํานวน  -  บาท งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,554,362.91 บาท  (4)รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่
รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน  183,324,806.11 บาท  (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม
จํานวน - บาท (6)รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน  - บาท 3. งบเฉพาะการประเภท
กิจการสถานีขนส่ง  กิจการสถานีขนส่งโชคชัย ปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 รายรับจริง จํานวน         
1,353,158.20 บาท รายจ่ายจริง จํานวน 631,682.78 บาท กําไรสะสม จํานวน  - บาท เงินสะสม
จํานวน 2,063,515.35 บาท ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 690,531.49  บาท กู้ เ งินจากธนาคาร/    
ก.ส.ท./อื่น ๆ จํานวน - บาท ยืมเงินสะสมจากเทศบาล จํานวน - บาท เงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 
พฤษภาคม 2562 จํานวน 3,658,326.54 บาท ทรัพย์จํานํา จํานวน - บาท 4. การบริหารงบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  4.1 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ได้ตั้งประมาณการรายรับไว้ทั้งสิ้น จํานวน  3,755,079,200.00 บาท หมวดภาษี อากรจํ านวน 
124,000,000.00 บาท หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 8,025,000.00 บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน  20,000,000.00 บาท หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย์ จํานวน  - บาท หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 600,000.00 บาท หมวดรายได้จากทุน จํานวน 
10,000.00 บาท หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 1,447,365,000.00 บาท หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
จํานวน 2,155,079,200.00 บาท 4.2 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ได้ตั้งประมาณการรายจ่ายไว้ทั้งสิ้น จํานวน   3,755,079,200.00 บาท งบกลาง จํานวน 
169,541,801.00 บาท งบบุคลากร จํานวน 1,419,826,600.00 บาท งบดําเนินงานจํานวน 
1,548,044,873.00 บาท งบลงทุน จํานวน  614,600,926.00 บาท งบรายจ่ายอื่น จํานวน         
3,000,000.00 บาท งบเงินอุดหนุน จํานวน 65,000.00 บาท เพื่อให้การดําเนินงานได้เป็นไปตาม
นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้โปรดพิจารณาต่อไป 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านสมาชิกฯ ที่มีความประสงค์จะอภิปรายครับ เชิญท่านสมพร จินตนามณีรัตน์ครับ 
นายสมพร  จินตนามณีรัตน์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  คณะฝ่ายบริหารและเพื่อนสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน วันนี้

ต้องยินดีกับชาวโคราช 2 ล้านคน กับ 32 อําเภอ เพราะเป็นวันนี้ที่รอคอยจริง ๆ ที่จะได้ใช้งบประมาณที่
ทางฝ่ายบริหารได้แถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 ตามร่างข้อบัญญัติในปี 
2562 เราคงจํากันได้ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาแห่งนี้ได้พิจารณางบประมาณไป 3,000 
กว่าล้านเช่นกัน และในปีนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาก็ได้ดําเนินการในการที่จะสรุป
งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 เป็นเงินถึง 3,700 กว่าล้านในวันนี้ อนิสงค์ครั้งนี้คงจะเกิดประโยชน์
กับคน 2 ล้านคนใน 32 อําเภอของจังหวัดนครราชสีมาอย่างแน่นอน ในงบประมาณ 3,755 ล้านนั้น 
ท่านประธานฯ ที่เคารพครับวันนี้ใช้จ่ายเก่ียวกับเร่ืองของการศึกษา จํานวน 58 โรงเรียนในสังกัด อบจ.ไม่
ว่าจะเป็นเงินเดือน บุคลากร ซึ่งมีเกือบ 3,000 กว่าคน เกี่ยวข้องกับเด็กนักเรียนซึ่งอยู่ในสังกัด อบจ. 
30,000 กว่าคน ตรงนี้เท่าที่ดูตัวเลขประมาณการงบประมาณรายจ่ายปี 2563 ใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่อง
การศึกษาประมาณ 1,200 ล้านบาท ที่ใช้จ่ายเรื่องที่ 2 เป็นเงินผ่านเฉย ๆ ซึ่งฟั งดูดี ว่าเป็นเงินอุดหนุน 
อสม. จริง ๆ แล้วเงินอุดหนุน อสม. 631 ล้าน ไม่ได้ผ่านอะไรเลยเป็นเพียงแต่ตัวเลขมาผ่านเฉย ๆ ใน 
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 3,755 ล้าน ถ้านับจริง ๆ ว่าเงิน อสม.ที่มาบวกอยู่ในงบประมาณ ปี 63 เท่ากับว่าเหลืออยู่แค่ประมาณ  
3,000 ล้านแค่นั้นเอง เพราะว่าเงิน อสม.เขามาโยนให้เรา แต่เราไม่ได้มีหน้าที่ที่จะเกี่ยวข้องอะไรเลยกับ 
อสม. เราไม่ได้แตะเงินนี้แม้แต่บาทเดียว  เป็นแต่ทางผ่านของเงินแค่นั้นเอง อยากกราบเรียนท่านประธานฯ 
ผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกฯ ด้วยว่าจริง ๆ แล้วเงิน อสม. 631 ล้าน เป็นการแต่งบัญชีรายรับของเราเฉย ๆ  
ว่ามันดูว่ามากมายจริง ๆ ที่จะผ่านสภาฯ วันนี้ วันนี้ในเรื่องของบ้านพักคนชรา 2 แห่ง ก็เช่นเดียวกัน มี
งบประมาณดูแลบ้านพักคนชราซึ่งอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นจํานวน
เงินประมาณ 16 ล้าน ตรงนี้ที่อยากจะกราบเรียนท่านประธานฯ ผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกฯ ด้วยว่าวันนี้ร่าง
ข้อบัญญัติประจําปี 2563 ที่จะยกมือผ่านร่างข้อบัญญัติฯ ในวันนี้ จะเห็นได้ว่าหลัก ๆ แล้วจะไปอยู่ใน
เรื่องของการศึกษาเป็นจํานวนมากทีเดียว ถึง 1,200 กว่าล้าน และยังมีเงินอื่น ๆ ที่จะไปอุดหนุนผมว่า
น่าจะประมาณเกือน 2,000 ล้าน สิ่งที่ผมเป็นห่วงในประเด็นสุดท้ายมากที่สุดก็คือในเร่ืองของงานก่อสร้าง
ถนน อย่างที่ท่านประธานฯ ทราบชุดที่แล้วผมเองได้ยื่นกระทู้ถามทางฝ่ายบริหารว่าถนนของเรามีทั้งหมด 
กี่เส้นทางที่อยู่ในสังกัด อบจ. และมีระยะทางประมาณเท่าไหร่ และอยู่ในอําเภอไหนบ้าง ซึ่งผมก็ได้รับ
คําตอบเป็นที่น่าพอใจว่ามีอยู่ประมาณเกือบ 150 เส้นทาง ประมาณเกือบ 1,500 กิโลเมตร ในปี 63 
ระบุไว้เลยว่าในรายละเอียดของข้อบัญญัติฯ ว่าเป็นงานก่อสร้างถนน 155 ล้าน ที่ผมต้องลุกขึ้นมา
อภิปรายด้วยความเป็นห่วงว่าในปี 63 ถ้ามันเหลือจ่ายบ้าง มีขาดตกบกพร่องบ้างซึ่งเราได้ใช้เงินสะสมไป
บางส่วนแล้ว ก็น่าจะมาเพิ่มแก้ไขในเร่ืองของถนนหนทาง วันนี้ในปี 63 ถึงแม้เราจะใช้จ่ายประมาณเดือน
ตุลาคม 63 ถึงแม้มันจะเกินไปบ้างจากที่ตั้งไว้ 155 ล้าน ก็ขอฝากท่านประธานฯ ผ่านไปทางฝ่ายบริหาร
ด้วยว่าขอได้โปรดพิจารณาในเรื่องของถนนหนทางบ้าง เริ่มจาก 155 ล้าน เพราะการศึกษานั้นตั้งไว้ 
1,200 ล้าน ผมว่าคงมีเพิ่มทุกปีแน่นอน เราจะเห็นได้จากการดําเนินการในปี 62 ที่ผ่านมา เราใช้ในเรื่อง
ของการก่อสร้างโรงเรียน ในเรื่องของอะไรไปมากมายจริง ๆ ไปเพิ่มเติมให้เขา ผมเองก็ไม่ได้ขัดข้องอะไร 
เพียงแต่เป็นห่วงในเรื่องของถนนที่เราตั้งไว้ในปี 63 เพียง 155 ล้าน ใน 155 ล้านประกอบไปด้วยหลาย
เส้นทางอยู่ในถนนของ อบจ.ด้วยเช่นกัน ในงบประมาณปี 63 ผมเห็นด้วยในการที่จะจัดทําร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ เพราะมันเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในหลาย ๆ ด้านทีเดียว ต้องขอกราบ
ขอบพระคุณท่านนายกฯ และกองช่าง เพราะจากที่ผมเป็นห่วงในเรื่องของข้อบัญญัติฯ และแบบที่จะต้องมี
การแก้ไขซึ่งหลายครั้งพอผ่านร่างข้อบัญญัติไปแล้ว ก็มาดําเนินการแก้ไขตัวเลขว่าตัวเลขผิดบ้าง แบบผิด
บ้างในร่างข้อบัญญัติปีนี้ 63 ผมก็คิดว่าน่าจะครอบคลุมและรายละเอียดถูกต้อง ผมได้นั่งดูในเล่มสีชมพู
ของร่างข้อบัญญัติฯ ในหน้า 41 บัญชีประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ปล.4 ปล.5 ประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2563 ในหน้า 41 พลิกไป
ด้านหลังหน้า 42 ยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจน เช่น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่าง
ตําบลหมู่ที่ 6 บ้านหนองม่วง ตําบลโนนตาเถร อําเภอโนนแดง หมู่ที่ 5 ตําบลดอนตะหนิน ตําบลดอน   
ตะหนิน อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ตรงนี้เพิ่งขึ้นเฟสขึ้นไลน์ไปสด ๆ ร้อน ๆ เลยครับ มีปัญหา
เหลือเกิน และเป็นข่าวดังอยู่ในโลกโซเชียลในขณะนี้ วันนี้ในปี 63 ก็ได้นําร่างข้อบัญญัติตรงนี้ในการที่จะ
แก้ไขปัญหาเป็นถนนคอนกรีต ประเด็นไม่ได้อยู่ที่ทําที่ไหนหรือเมื่อไหร่ ประเด็นอยู่ที่รายละเอียดที่ผม 
กราบเรียนว่าการประชุมครั้งที่แล้วที่ผมได้สอบถามท่านประธานฯ ผ่านไปยังฝ่ายบริหารว่าเราทําถนน
คอนกรีตไหล่ทางครั้งที่แล้วผมเรียนถามว่าตามสภาพคืออย่างไร ตรงนี้ที่ผมถึงบอกว่าต้องกราบ
ขอบพระคุณทางฝ่ายบริหารไม่ว่าจะเป็น ผอ.สํานักช่าง คณะฝ่ายบริหารด้วยว่ารายละเอียดตรงนี้ถ้าท่านดู
เป้าหมายหน้า 42 หลังหน้า 41 หลังข้อวัตถุประสงค์ ข้อที่ 3 เป้าหมายก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เชื่อมระหว่างตําบลหมู่ที่ 6 บ้านหนองม่วง ตําบลโนนตาเถร หมู่ที่ 5 ตําบลดอนตะหนิน อําเภอ   
บัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 825 ตารางเมตร ข้อความสําคัญอยู่ตรงนี้ครับ กองช่างได้เขียนไว้ชัดเจนเลยครับว่า
ไหล่ทางหินคลุกตามแบบรายละเอียดที่ อบจ.กําหนด นี่คือรายละเอียดเป็นสาระสําคัญและถ้าไปดูใน
รายละเอียดแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง ซึ่งอยู่ในใบถัดมาของหน้า 42  จะเห็นได้ว่ารายละเอียด



 

๗ 

 การก่อสร้างมีกรุยทางเท้า ปรับพื้นเส้นทางเดิม เดิมแบบดินอัดแน่นลูกรังบดอัดแน่น บรรทัดที่ 5 หินคลุก
ไหล่ทางตรงนี้ต้องกราบขอบพระคุณและชื่นชมที่ท่านได้เขียนรายละเอียดแบบนี้อย่างรอบคอบและชัดเจน 
ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 กระผมเห็นด้วยครับเพื่อเกิดประโยชน์กับพี่น้องชาว
จังหวัดนครราชสีมา 2 ล้านกว่าคนใน 32 อําเภอ ขอบพระคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกฯ ครับ 
ร.ต.หญิงระนองรักษ์ฯ เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ เพื่อนสมาชิกฯ ทุกท่าน เราได้รับงบอุดหนุน 155 

ล้าน งบรายได้ที่นําไปทําเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน 334 ล้าน รวมทั้งหมด 489 ล้าน ที่เราทําโครงสร้าง
พื้นฐาน ไม่ใช่ 155 ล้าน ขอแก้ไขตัวเลข  

ประธานสภาฯ เชิญท่านชาคริต  ทิศกลาง ครับ 
นายชาคริต  ทิศกลาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกฯ และฝ่ายบริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ       

ทุกท่านครับ ผมนายชาคริต  ทิศกลาง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ วันนี้ต้องกราบเรียนครับว่าเป็นวันที่ผมเองรู้สึกอึดอัดใจ ไม่สบายใจที่วันนี้จะต้องมายกมือ
ผ่านร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 ซึ่งเป็นข้อบัญญัติฯ ที่ผมกล่าวได้ว่าไม่ค่อยจะตอบโจทย์แก้ปัญหา
ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นข้อบัญญัติที่เสนอโดยใครผมก็ไม่ทราบครับ ซึ่ง
แน่นอนครับกฎหมายกําหนดให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้ เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี แต่
ในทางปฏิบัติจริง ๆ แล้วผู้บริหารคงไม่ไปดูหรอกครับว่าทํามาอย่างไร คงต้องมอบอํานาจให้กับท่านปลัดฯ 
ท่านปลัดก็ต้องมอบอํานาจให้กับข้าราชการที่มีหน้าที่ในการดําเนินการ แน่นอนครับข้าราชการเป็นผู้สนอง
นโยบาย ซึ่งผมเองก็พยายามติดตามการทําข้อบัญญัติฯ ทุกครั้ง แต่ว่าข้าราชการส่วนใหญ่ก็อยู่ในสํานักงาน 
ไม่ใช่คนในพื้นที่ไม่สามารถที่จะรู้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างแท้จริง บอกแต่เพียงว่าต้องเอา
มาจากแผนฯ ซึ่งแน่นอนครับแผนฯที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ก็คือแผนปี 61-65 แผนนี้ปรับปรุงมาหลายครั้ง 
ปรับปรุงแล้วปรับปรุงอีก  แก้ไขเพิ่มเติมก็ยังเป็นแผนปี 61-65 เหมือนเดิม ข้อความเดิมทุกอย่าง        
ทุกประการ ใช้มาหลายปี แล้วก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ผลปรากฏว่าก็ทําอะไรไม่ได้ครับ เมื่อไม่มีในแผนฯ 
โครงการในเขตอําเภอเฉลิมพระเกียรติปี 63 ก็เลยไม่มีในแผนฯ มีน้อยมาก ไป ๆ มา ๆ ก็ต้องเอา
เหมือนเดิมครับ คือทําโครงการที่มันอยู่ในอํานาจหน้าที่ก็คือโครงการถนนถ่ายโอน งบประมาณปี 2560 
ทําถนนถ่ายโอนไป 10 กว่าล้านก็เพิ่งมาดําเนินการเกือบจะปี 62 63 งบประมาณปี 61 62 ก็ยังไม่
ดําเนินการ ปีนี้เข้าปี 63  ถนนถ่ายโอนอีกเหมือนเดิมครับ จึงเกิดปัญหาขึ้นว่าทําอย่างไรถึงจะดูแลพี่น้อง
ประชาชนได้อย่างทั่วถึง  โดยเฉพาะตามหัวไร่ปลายนาทีพ่ี่น้องประชาชนต้องใช้ถนนหนทางหรือต้องการน้ํา
ที่จะใช้ในการเกษตร ถนนที่จะใช้ในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรก็ไม่สามารถทําได้ ถ้าติดวลีคําว่า
เชื่อมครับ ก็พยายามหาเชื่อม พยายามเขียนเชื่อมทุกอย่าง ก็ไม่เข้าเกณฑ์ ก็ไม่ได้เหมือนเดิม ผมเองคิดว่า
ถึงเวลาแล้วที่ท่านนายกฯ จะจัดให้มีการสัมมนา สังฆญานาคร้ังยิ่งใหญ่ ผู้ที่รับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นกองแผน
ก็ดี เจ้าหน้าที่กองแผนทั้งหมดก็ดี หรือช่างก็ดี ที่จะได้มีความรู้หรือความเข้าใจในการทําแผนฯ ทํา
ข้อบัญญัติงบประมาณฯ  เชิญผู้ที่มีความรู้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่จากคณะกรรมการกระจายอํานาจที่เขาให้
อํานาจเรามา และมีข้อกําหนดไว้ว่าปี 2546 ให้อํานาจ อบจ.ทําอะไรได้บ้าง ซึ่งผมยังจําได้ดีครับ ข้อที่ 1 
สิ่งที่ให้อํานาจ อบจ.ทําในโครงการขนาดใหญ่เกินศักยภาพของท้องถิ่นอื่น 2.โครงการที่เป็นภาพรวมของ
ทั้งจังหวัด 3.โครงการเชื่อมโยงคาบเก่ียวต่อเนื่องหรือโครงการที่ให้ประโยชน์มากกว่า 1 ท้องถิ่นขึ้นไป แต่
เราไปติดคําว่าเชื่อม เชื่อมแล้วก็ทําอะไรไม่ได้ และโครงการที่เกินศักยภาพขนาดไหนเขาไม่ได้ระบุครับ 
อบต.บางแห่งมีเงินเป็น 20 30 ล้าน ทําโครงการก็ไม่เกิน 10 ล้าน  โครงการแต่ละตัวส่วนใหญ่ก็ไม่เกิน
ล้าน เขาก็ต้องกระจายน้ําหนักไป กระจายไปทั่วทุกพื้นที่ บาง อบต.มีเงินทําโครงการเพียงไม่กี่แสน จะบอก
ว่าขนาดไหนที่เกินศักยภาพของ อบจ. เกินศักยภาพของท้องถิ่นอื่น อันนี้เขาก็ไม่ได้ระบุครับ มันเป็นการ
เปิดโอกาสที่ให้เราสามารถช่วยเหลือเขาได้  ประการที่ 2 ภาพรวมทั้งจังหวัด พอรู้อยู่ครับภาพรวมทํา
อย่างไร ประการที่ 3 เชื่อมโยงต่อเนื่องหรือเกิดประโยชน์ตั้งแต่ 2 ท้องถิ่น ขึ้นไป คําว่าเกิดประโยชน์ทํา
อะไรก็ได้ที่มันเกิดประโยชน์ ผมบอกว่าทุกวันนี้กองแผนบอกว่าขุดสระน้ําก็ไม่ได้ วางท่อก็ไม่ได้ สร้าง



 

๘ 

 สะพานก็ไม่ได้ สะพานเป็นสะพานที่ข้ามระหว่าง อบต. กับ อบต. ระหว่างตําบลกับตําบลก็ทําไม่ได้ ขุดสระ
น้ําทําประปาให้กับหมู่บ้าน 2 ตําบล อย่างนี้ก็บอกว่าทําไม่ได้ เพราะประปามันไม่เชื่อมต่อ ผมว่าสระน้ํามัน
ใช้ประโยชน์ถึง 2 ตําบล ก็บอกว่าทําไม่ได้อีก ฉะนั้น ผมว่ามันเป็นความคิดที่จํากัดและไม่สร้างสรรค์
ประโยชน์เท่าไหร่ สมควรอย่างยิ่งที่เราจะเชิญผู้ที่มีความรู้ ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการกระจายอํานาจซึ่งได้
ออกข้อบัญญัติฯ มาตั้งแต่ปี 2546 ให้เข้ามาอธิบาย หรือไม่ก็ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการทําแผนให้
เขามาอธิบาย เพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ของเรา ไม่ว่าจะเป็นกองแผนก็ดี กองช่างก็ดี ได้รู้ครับว่าอะไรทําได้ไม่ได้
และจะอํานวยประโยชน์แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างไร  ขอฝากครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านประพจน์  ธรรมประทีปครับ 
นายประพจน์  ธรรมประทีป  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ท่านฝ่ายบริหาร และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผม

ประพจน์  ธรรมประทีป  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอเมืองฯ เขต 4 ท่าน
ประธานฯ ครับ เมื่อสักครู่ท่านนายกฯ ได้แถลงนโยบายปีงบประมาณ 2563 ผมก็ยังสงสัยอยู่ครับ นั่งอยู่
กับเพื่อนสมาชิกฯ ด้านข้าง ว่าได้ยินเหมือนกันไหม ปรากฏว่าได้ยินเหมือนกันครับ ไม่ได้มาติเตียนอะไร 
เพียงเพื่อว่าเดี๋ยวมันจะบันทึกลงไปแล้วมันจะผิด งบประมาณมันจะผิดไป 500 กว่าล้าน ท่านดูที่หน้า 1 
ครับ มันเป็นเงินของ 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ ได้เบิกจ่ายงบประมาณ ปี 
2559-2561 จํานวน 13 โครงการ รวม 6,613,600 บาท ท่านนายกฯ บอกว่า 600 กว่าล้าน ตรงนี้ 
และอีก 1.2 เงินคงค้าง ไม่ใช่เงินคงคลัง เพื่อจะให้แก้ไขให้ถูกต้อง เดี๋ยวมันจะขึ้นไปอยู่ในการบันทึก และ 
4.2 ในปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ทั้งสิ้น 
3,700 กว่าล้าน แต่ท่านไม่ได้อ่านงบกลาง งบกลาง 169,541,801 บาท ก็ขอนําเรียนตรงนี้เพื่อที่จะให้
ตรงกันกับคําแถลงกับการที่จะบันทึกในรายงานการประชุมครั้งต่อไป เรื่ องที่ 2 ในการที่เรามีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงโครงการต่าง ๆ นั้น จะต้องมีวัตถุประสงค์ วิธีการทํางานแต่ละโครงการ ท่านประธานฯ เปิด
ไปในแฟ้มสีชมพู ถัดจากใบสีชมพูไป 5 ใบ เพราะมันไม่มีหน้าบอกในนี้ เพราะมันใหญ่มาก ที่ 147 
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต อบจ.นม. 19303 บ้านขามทะเลสอ ถึงบ้านโนน อําเภอขาม
ทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา วัตถุประสงค์เพื่อ 1.ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต 2.เพื่อการ
สัญจรไปมาที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยของพี่น้องประชาชน ถ้าท่านจําได้ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่อง
โครงสร้างพื้นฐานในการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมา เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 จะแก้
เฉพาะตรงวัตถุประสงค์นี้โดยเฉพาะเรื่องของโครงสร้างพื้นฐาน 60 -70 รายการ ตรงนี้แก้เฉพาะตรง
วัตถุประสงค์ฉะนั้นอยากจะฝากท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะกองที่เกี่ยวข้องให้ดู
ตรงนี้ด้วยครับว่าถ้าทําไม่ถูกต้องแล้วเขียนไปวัตถุประสงค์มันเปลี่ยนไปเดี๋ยวก็ต้องมาเข้าสภาฯ เสียเวลาใน
การที่จะมาแก้ สิ่งสําคัญที่สุดเปลืองกระดาษ เปลืองเวลา ต้องมาเข้าสภาฯ ฉะนั้น วันนี้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมาโดยท่านนายกฯ และฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติร่างงบประมาณปี 2563 เข้ามานับว่ า
เป็นโอกาสที่ดีของพี่น้องประชาชนจังหวัดนครราชสีมา ทั้ง 32 อําเภอ ที่จะได้รับการตอบสนองจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและได้นําเรียนต่อไปว่าอย่างที่เพื่อนสมาชิกฯ ได้อภิปรายไปแล้ว ขออนุญาตเอ่ย
นามท่านชาคริต ตรงนี้ต้องไปสํารวจอย่างจริงจังและเอาความถูกต้องโดยให้พี่น้องประชาชนและท่านผู้ที่
ได้รับเกียรติจากพี่น้องประชาชนมาเป็นผู้แทนได้เป็นผู้มีส่วนร่วมตัดสินใจด้วยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในปี 
2563 งบประมาณต่าง ๆ คงผ่านไปด้วยดี และเชื่อว่าจากประสบการณ์ของท่านนายกฯ ที่มาอยู่ตรงนี้ 
ฝ่ายบริหารปีที่ 8 เข้าปีที่ 9 แล้ว ผมคิดว่าที่ผ่านมานั้นเป็นบทเรียนและปี 63 คงแก้ไขได้เป็นอย่างดี 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มอีกหรือไม่ครับ  ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารไม่มีนะครับ ผมจะขอมติที่
ประชุมนะครับ ขณะนี้องค์ประชุม 30 เสียง  สมาชิกฯ ท่านใดรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามที่ฝ่าย
บริหารเสนอ โปรดยกมือครับ เห็นชอบ 26 เสียง  สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ  ไม่เห็นชอบ 



 

๙ 

 –ไม่มี- ท่านใดงดออกเสียง  งดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 2 ท่าน และ
เลขานุการสภาฯ) 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง งบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ด้วยมติ  เห็นชอบ 26 เสียง  ไม่
เห็นชอบ –ไม่มี- งดออกเสียง 4 เสียง(ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 2 ท่าน และเลขานุการสภาฯ) 

รับหลักการเวลา 16.00 น. 
ประธานสภาฯ เมื่อที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ แล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  

ขอเชิญท่านเลขาฯ  อ่านระเบียบฯ ครับ 
เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  

ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขออ่านระเบียบการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 103 (1) 
คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจํานวนไม่น้อยกว่า 3  คน แต่ไม่เกิน 7 คน ข้อ 
104 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมีหน้าที่กระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใด ๆ อันอยู่ในกิจการ
ของสภาท้องถิ่นและรายงานต่อสภาท้องถิ่น ข้อ 105 สภาท้องถิ่นมีอํานาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชกิสภาทอ้งถ่ินเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ ตามความจําเป็นแก่กิจการใน
หน้าที่ของสภาท้องถิ่น (3)คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ข้อ 107 วิธีเลือกคณะกรรมการสภา
ท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้ เป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ  ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
ไม่น้อยกว่า 2 คน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่
จํากัดจํานวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอื่น และให้นําวิธีการเลือกตามข้อ 8 และข้อ 12 มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม ข้อ 8 ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิ์เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตน
เห็นสมควรให้เป็นผู้ดํารงตําแหน่งคณะกรรมการแปรญัตติ การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่
น้อยกว่า 2 คน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิ์รับรองได้เพียงครั้งเดียว ข้อ 14 ในการเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตําแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้น
ได้รับเลือก 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกฯ ได้เสนอครับ  
ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกฯ ได้เสนอครับ  ขอเชิญท่านศุภชัยครับ   
นายศุภชัย  ไพบูลย์วงค์ เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านนายกฯ  คณะฝ่ายบริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  กระผมนายศุภชัย  ไพบูลย์วงค์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา เขตอําเภอหนองบุญมาก ผมขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ 4 ท่าน คือชุดเดิม 
ประกอบด้วยนายโกวิทย์  เลาวัณย์ศิริ ส.อบจ.เขตอําเภอบ้านเหลื่อม นายสมจิต  คิดการ ส.อบจ.อ.สีดา  
นางอรอนงค์  ธนสุนทรสุทธิ์  ส.อบจ.อ.ห้วยแถลง และนายชาคริต  ทิศกลาง  ส.อบจ.อ.เฉลิมพระเกียรติ  

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองครับ  ผู้รับรองถูกต้องครับ  
เลขานุการสภาฯ เมื่อสักครู่อ่านระเบียบแล้ว ต้องเสนอทีละ 1 คน ผู้รับรอง 2 คน ทีละคร้ัง 
ประธานสภาฯ เชิญท่านศุภชัยเสนอใหม่ ครั้งละ 1 ท่านครับ 
นายศุภชัย ไพบูลย์วงค์ ขออนุญาตครับ ผมขอเสนอนายโกวิทย์  เลาวัณย์ศิริ  ส.อบจ.อ.บ้านเหลื่อม ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาฯ ถูกต้องครับ 
นายศุภชัย ไพบูลย์วงค์ ขอเสนอนายสมจิต  คิดการ  ส.อบจ.อ.สีดา  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาฯ ถูกต้องครับ เชิญท่านประพจน์  ธรรมประทีปครับ 
นายประพจน์  ธรรมประทีป กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  กระผมประพจน์  ธรรมประทีป  จากอําเภอเมือง เขต 4 ครับ 

ผมประท้วงท่านประธานฯ ครับ ท่านประธานฯ อ่านระเบียบให้ดีครับ และให้ปฏิบัติตามระเบียบด้วยครับ 
ท่านเลขาฯ อีกครั้งครับ 



 

๑๐ 

 นายศุภชัย ไพบูลย์วงค์ ขออนุญาตครับ กระผมศุภชัย  ไพบูลย์วงค์  ส.อบจ.เขต อ.หนองบุญมาก ขอเสนอนายโกวิทย์  เลาวัณย์ศิริ  
ส.อบจ.เขต อ.บ้านเหลื่อม ขอผู้รับรองด้วยครับ 

ประธานสภาฯ ถูกต้องนะครับ  เชิญท่านสมาชิกฯ เสนอท่านอื่นครับ  เชิญท่านประพจน์ครับ 
นายประพจน์  ธรรมประทีป กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ  กระผมประพจน์  ธรรมประทีป  

จากอําเภอเมือง เขต 4 ครับ ขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ นางสาวอรอนงค์ ธนสุนทรสุทธิ์ ขอผู้รับรอง
ด้วยครับ 

ประธานสภาฯ ถูกต้องครับ ต่อไปเชิญท่านสมาชิกฯ เสนอท่านที่ 3 ครับ นายวีระชาติ  ทุ่งไผ่แหลมครับ 
นายวีระชาติ  ทุ่งไผ่แหลม เรียนท่านประธานสภาฯ ฝ่ายบริหารทุกท่าน ผมนายวีระชาติ  ทุ่งไผ่แหลม สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอําเภอเสิงสาง ขอเสนอนายสมจิต  คิดการ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา เขตอําเภอสีดา  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

ประธานสภาฯ ถูกต้องครับ ต่อไปเชิญท่านบัวพันธ์ 
นายบัวพันธ์  จันคําวงษ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายบัวพันธ์ จันคําวงษ์ สมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอําเภอประทาย ขอเสนอนายชาคริต ทิศกลาง ขอผู้รับรอง
ครับ 

ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้องครับ  เชิญท่านประพจน์ครับ 
นายประพจน์  ธรรมประทีป กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ  กระผมประพจน์  ธรรมประทีป  

จากอําเภอเมือง เขต 4 ครับ ท่านประธานฯ ครับ ระเบียบมันก็มีบอกไว้นะครับว่า รับรองซ้ํากันไม่ได้    
คนไหนที่รับรองแล้วจะรับรองคนต่อไปไม่ได้ เมื่อสักครู่ท่านเลขาฯ ก็เป็นคนอ่าน ท่านดูดี ๆ นะครับ เดี๋ยว
มันจะไปกันใหญ่ครับ ผมขอเสนอพักการประชุม 5 นาที ขอผู้รับรองครับ 

ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง  พักการประชุม 5 นาทีครับ 
พักการประชุม 5 นาที 
ประธานสภาฯ  ขอเปิดประชุมต่อครับ ต่อไปเป็นขั้นตอนของคณะกรรมการแปรญัตติ  ซึ่งท่านเลขาฯ ได้อ่านระเบียบแล้ว 

ผมก็จะถามในที่ประชุมว่าจะเห็นเอาจํานวนกี่ท่านด้วยกัน เชิญท่านสมาชิกฯ เสนอครับ เชิญท่านศุภชัย
ครับ 

นายศุภชัย ไพบูลย์วงค์ ขออนุญาตครับ กระผมศุภชัย ไพบูลย์วงค์ ส.อบจ.เขต อ.หนองบุญมาก ขอเสนอจํานวนคณะกรรมการ 4 ท่าน  
ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองด้วยครับ  ผู้รับรองถูกต้องครับ มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ที่ประชุม

มีมติให้มีจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติ  จํานวน 4 ท่านครับ   
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 4 ท่าน 
ขอเชิญท่านสมาชิกฯ เสนอกรรมการท่านที่ 1 ครับ 
นายศุภชัย ไพบูลย์วงค์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  คณะสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

กระผมศุภชัย  ไพบูลย์วงค์  ส.อบจ.เขต อ.หนองบุญมาก  ขอเสนอนายโกวิทย์  เลาวัณย์ศิริ  ส.อบจ.เขต  
อ.บ้านเหลื่อม เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 ครับ  

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองครับ  ผู้รับรองถูกต้องนะครับ  มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกฯ ท่านอื่น เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 อีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ สรุปที่ประชุมมีมติเลือกนายโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอําเภอบ้านเหลื่อม เป็นกรรมกรแปรญัตติคนที่ 1  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนายโกวิทย์  เลาวัณย์ศิริ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา เขตอ าเภอบ้านเหลื่อม เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1  

ประธานสภาฯ  ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกฯ เสนอคนที่ 2 ครับ เชิญท่านวีระชาติ  ทุ่งไผ่แหลม ครับ 
นายวีระชาติ  ทุ่งไผ่แหลม เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกฯและคณะบริหารทุกท่าน กระผม

นายวีระชาติ  ทุ่งไผ่แหลม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอําเภอเสิงสาง ขอเสนอ
นายสมจิต  คิดการ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอําเภอสีดา ขอผู้รับรองครับ 

 



 

๑๑ 

  
ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้องนะครับ  มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกฯ ท่านอื่น เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ     

คนที่ 2 อีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ  สรุปที่ประชุมมีมติเลือกนายสมจิต  คิดการ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอําเภอสีดา เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนายสมจิต คิดการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
เขตอ าเภอสีดา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกฯ เสนอคนที่ 3 ครับ เชิญท่านศิริพงศ์ ครับ 
นายศิริพงศ์  มกรพงศ ์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อนสมาชิกฯ 

ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายศิริพงศ์  มกรพงศ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
อําเภอสีคิ้ว เขต 1 ขอเสนอ ท่านอรอนงค์  ธนสุนทรสุทธิ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา เขตอําเภอห้วยแถลง เป็นกรรมการแปรญัตติท่านที่ 3 ครับ  ขอผู้รับรองครับ 

ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้องนะครับ  มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกฯ ท่านอื่น เป็น คณะกรรมการแปรญัตติ    
คนที่ 3 อีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ สรุปที่ประชุมมีมติเลือกนางอรอนงค์  ธนสุนทรสุทธิ์  สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอําเภอห้วยแถลง เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 ครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนางอรอนงค์  ธนสุนทรสุทธิ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา เขตอ าเภอห้วยแถลง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 

ประธานสภาฯ ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกฯ เสนอชื่อกรรมการแปรญัตติคนที่ 4 ครับ เชิญท่านบัวพันธ์ครับ 
นายบัวพันธ์  จันคําวงษ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ  กระผมนายบัวพันธ์  จันคําวงษ์  สมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอําเภอประทาย ขอเสนอนายชาคริต  ทิศกลาง  สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอําเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 4 
ครับ ขอผู้รับรองครับ 

ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้องครับ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกฯ ท่านอื่นเป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 4      
อีกหรือไม่ครับ  ไม่มีนะครับ สรุปที่ประชุมมีมติเลือกนายบัวพันธ์ จันทคําวงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอําเภอเฉลิมพระเกียรติเป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 4 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนายชาคริต  ทิศกลาง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา เขตอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4 

ประธานสภาฯ ผมขอสรุปรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 4 ท่าน ดังนี้ 1)นายโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ  
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 2) นายสมจิต  คิดการ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2        
3)นางอรอนงค์  ธนสุนทรสุทธิ์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 4)นายชาคริต ทิศกลาง เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4 และขอให้เลขานุการสภาฯ นัดคณะกรรมการแปรญัตติประชุมเพื่อเลือก
ประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ตามระเบียบต่อไป 

ประธานสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ..2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่  2) พ.ศ.2554 ข้อ 49 ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติด้วย ขอเชิญท่านโกวิทย์  เลาวัณย์ศิริครับ 

นายโกวิทย์  เลาวัณย์ศิริ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติครับ กระผมนายโกวิทย์  เลาวัณย์ศิริ สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอําเภอบ้านเหลื่อม ในฐานะคณะกรรมการแปรญัตติ     
ผมขออนุญาติเสนอที่ประชุมในการยื่นคําแปรญัตติวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 นับตั้งแต่เวลารับ
หลักการ 16.00 น.  ถึงเวลา 20.00 น. และวันอาทิตย์ที่ 22 – วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 ตั้งแต่ 
08.30 – 20.30 น. ณ ห้องประชุมกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชั้น 3 อาคารมิราเคิลออฟ
ไลฟ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองด้วยครับ ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ 
 




