
  
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา   

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งท่ี 2/2564 
วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ส านักการช่าง ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ. นครราชสีมา 

*************************** 
 
ผู้มาประชุม 

1. นายรักชาติ  กิริวัฒนศักดิ์  ประธานสภา อบจ.นม. 
2. นายสมพร  จินตนามณีรัตน์   รองประธานสภาอบจ.นม. คนที่ 1 
3. นายศิริพงศ์  มกรพงศ์   รองประธานสภาอบจ.นม. คนที่ 1 
4. นายณัฏฐพัชร์ อนิวัตกูลชัย  เลขานุการสภา อบจ.นม. 
5. นายอดุลย์  อยู่ยืน   ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมาเขต 2 
6. นายองอาจ  พฤกษ์พนาเวศ  ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมาเขต 3 
7. นางสาวรัชฎา ใจกล้า   ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมาเขต 5  
8. นายธีรวีร ์  มิตรสูงเนิน  ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมาเขต 6 
9. นางสาวธัญญารัตน์ รัตนชินกร  ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมาเขต 7  
10. นายสรรชัย  กาญจวัฒนา  ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมาเขต 8 
11. นางสาวนงนุช เลิศด้วยลาภ  ส.อบจ.อ.ปากช่องเขต 2 
12. นางณภัทร์ศรัญญ์ เพศประเสริฐ  ส.อบจ.อ.ปากช่องเขต 4 
13. นายชยุต  พงศ์ธนทรัพย์  ส.อบจ.อ.ครบุรีเขต 1 
14. นายสุชชัพ  ชีระชลสุข  ส.อบจ.อ.ครบุรีเขต 2 
15. นายทรงกรช  พันธ์เกษม  ส.อบจ.อ.ปักธงชัยเขต 1 
16. นายพรเทพ  ศิริโรจนกุล  ส.อบจ.อ.ปักธงชัยเขต 2 
17. นายเลิศชัย  ธนประศาสน์  ส.อบจ.อ.สีคิ้วเขต 2 
18. นายสถาพร  โชติกลาง  ส.อบจ.อ.โนนสูงเขต 1 
19. นายเจษฎา  พิทยาภรณ์  ส.อบจ.อ.ด่านขุนทด เขต 1 
20. นายธวัฒน ์  ศิริปริญญานันต์  ส.อบจ.อ.ด่านขุนทด เขต 2 
21. นายพงษ์พันธุ์ พันธุ์ศรีนคร  ส.อบจ.อ.พิมายเขต 2 
22. นางพัชราวรรณ นรากิจพงศ์  ส.อบจ.อ.แก้งสนามนาง 
23. นางสุพัตรา  มากเมือง  ส.อบจ.อ.ขามทะเลสอ 
24. นายชวาล  พัฒนกําชัย  ส.อบจ.อ.ขามสะแกแสง 
25. นายนพวิทย์  ควรขุนทด  ส.อบจ.อ.คง 
26. นายวิสูตร  เจริญสันธิ์  ส.อบจ.อ.จักราช 
27. นางนารดา  อ้ึงสวัสดิ์   ส.อบจ.อ.ชุมพวง 
28. นายซ้าย  ผลกระโทก  ส.อบจ.อ.โชคชัย 
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29. นายเสกสรร  วิวัฒน์สกุลรัตน ์  ส.อบจ.อ.เทพารักษ์ 
30. นางพีระดา  บูรณะบัญญัติ  ส.อบจ.อ.โนนแดง 
31. นายสุรศักดิ์  ตันติสวัสดิ์  ส.อบจ.อ.โนนไทย 
32. นางสาวจุฑาสัณห์ ตั้งตรีวีระกุล  ส.อบจ.อ.บัวลาย 
33. นายพทิักษ์พงษ์ ศิริศักดิ์   ส.อบจ.อ.บัวใหญ่ 
34. นายโกวิทย์  เลาวัณย์ศิร ิ  ส.อบจ.อ.บ้านเหลื่อม 
35. นายราเมศ  เรืองธนานุรักษ์  ส.อบจ.อ.ประทาย 
36. นายไพฑูรย์  เพ็ญจันทร์  ส.อบจ.อ.พระทองคํา 
37. นายประเวทย์ ชุมสงฆ ์   ส.อบจ.อ.เมืองยาง 
38. นางสาวปิยะนุช ยินดีสุข   ส.อบจ.อ.ลําทะเมนชัย 
39. นายชุณห์  ศิริชัยคีรีโกศล  ส.อบจ.อ.วังน้ําเขียว 
40. นายสมศักด์ิ  ไตรศักดิ์   ส.อบจ.อ.ห้วยแถลง 
41. นายชาคริต  ทิศกลาง   ส.อบจ.อ.เฉลิมพระเกียรติ 
42. นายสมชาย  แพทย์เมืองจันทร์  ส.อบจ.อ.เสิงสาง 
43. นายสมบัติ  ศรีจันทร์รัตน์  ส.อบจ.อ.หนองบุญมาก 

 
ฝ่ายบริหาร 
 1. นางยลดา  หวังศุภกิจโกศล  นายก อบจ.นม. 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.  นายกรกต  ธํารงวงศ์สวัสดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 
 2. นายชัยวัฒน์  เหล็กจันอัด  ปลัดอําเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการพิเศษ) 
 3. นายณัฐพงษ์  ศรีภูมิพฤกษ์  ผู้ช่วยจ่าจังหวัดนครราชสีมา 
 4. นายอนันต์  สิทธิเสือ   นายก อบต.หนองหญ้าขาว 
 5. นายกิจจา  เขษมสุข   ปลัด อบต.ดอนเมือง 
 6. นายพิทักษ์  ห้อยไธสง  กํานันตําบลหนองน้ําใส 
 7. นายสิริวัฒน์  หล่อนจันทึก  กํานันตําบลดอนเมือง 
 8. นายทศพล  มะโนมั่น   กํานันตําบลหนองหญ้าขาว 
 9. นายณรงค์ฤทธิ์ บุญสุข   นิติกรเทศบาลตําบลหนองน้ําใส  

10. นายอาทิตย์  ชามขุนทด  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
11. นายปราณี  ข้อสระน้อย  ประธานสภาหนองน้ําใส 
12. นายสมบัติ  ไชยกอน   ผู้ใหญ่บ้าน ม.17 หนองน้ําใส 
13. นายประเสริฐ กุเวียนไตรย์  ผู้ใหญ่บ้าน ม.9 ต.หนองน้ําใส 
14. นายไสว  สุดหา   ส.ท.เทศบาล ต.หนองน้ําใส 
15. นายทองอ่อน เวหน   ผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.หนองน้ําใส  
16. นายยงยุทธ  บุตราช   ผู้ใหญ่บ้าน ม.18 ต.หนองน้ําใส 
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17. นายปรีชา  สมานมิตร  ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.หนองน้ําใส 
18. นายนวม  จอกพุดซา  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.17 ต.หนองน้ําใส 
19. นายพิทักษ์  เกิดโมลี   สื่อท้องถิ่น ภูกระโดนนิวส์ 
20. นายถาวร  ศรีวิเศษ   สมาชิกสภาเทศบาล ต.หนองน้ําใส 
21. นายอินทร์  เหมจันทึก  อดีต สจ.อ.สีคิ้ว 
22. นายตวงสิทธิ์ อภิชัยบุคคล  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
23. นางอุไรวรรณ ภัทรปิติพล  รักษาราชการแทน ผู้อํานวยการสํานักการคลัง 

 24. นายกริชต์จอมพล ภูจอมจิตฆ์  ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 
 25. นางอมลรชา  ศรีเนตรกูล  รก.หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 26.นายจิรยุทธ  อาสาเสน  ผู้อํานวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 27. นางประสงค ์ คอยบัลลังค์  (แทน) ผู้อํานวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 28.นายชัยเกียรติ เกษรบัวทอง  ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
 29.นางวรรณภา  นวลฉิมพลี  ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
 30. นายเตชิต  กลิ้งทะเล  ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข 
 31. นางกฤติมา  ไชยวงค ์  รก.ผู้อํานวยการส่วนบริหารงานพัสดุ 
 32. นายวิสุทธิ์  บุญการกิจ  หัวหน้าฝุายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

33. นางสาวใจดาว จันทร์ทัน  หัวหน้าฝุายกิจการสภา 
34. นางดาราวรรณ โฆษิตอัมพรวัฒน์  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
35.นางสาวสุรีรัตน์ พงษ์สุวรรณ  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
36. นางสุวรรณี  อนันธศิริ  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
37. นายศุภรัตน์  คอนงูเหลือม  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
38. นางสาววีรวรรณ กลิ้งทะเล  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
39. น.ส.กนกรัตน์ ดําเดช   นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 

 40. นางสุพรรณี  ครุฑธะกะ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
 41. นางมาลิน  จันทร์ศรีนวล  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 42. นางรุ่งทิพย์  จําปีเพ็ชร์  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 43. นายบรรลือ  แพงพงศ ์  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 44. นางสาวเสาวภา สังข์แก้ว   เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 45.นางสาวกชพร สมลือชาชัย  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
 46. นายกิติศักดิ์  ชายากร   พนักงานขับรถ 
 47.นายณฐภพ  ณ นครพนม  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 48. นางสาวอรอุมา ศรีทานนท ์  พนักงานจ้างทั่วไป 

49.นายเศรษฐพัฒน์ เจริญเศรษฐโสธร  บรรณาธิการ โคราชอินไซต์ชาแนล 
50.นางกิติวจี  จารุจิตร   บรรณาธิการบริหาร นสพ.อิสานวาไรตี้ 
51.นางวิรดา  ลักษวุธ   บก.นสพ.โคราชคนอีสาน 
52. นายไพฑูรย ์  ดาบพิมาย  ผู้สื่อข่าว คมชัดลึก 
53. นายรัฐชัย  อรชร   เนชั่น 22 
54. นายสุพรรณ  เชื้อสีดา   บรรณาธิการโคราชทันข่าว 
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55. นายศิรพงศ ์  คงมงคล   นสพ.ไฮเวริค์นิวส์ 
56. นายมานะ  แย้มจะบก  MC.NEWS.COM 
57. นายสันติ  วงษาเกษ  ข่าวเด็ด 
58. นางกัญศลักษณ์ รุ่งสุขประเสริฐ  ช่อง 8 / โคราชไฮคลาส 
59. นางขวัญชนก สุขคด ี   โคราชข่าวเด็ด 
60. นายราชวัต  ราชรักษา  โคราชสเปเชียล 
61. นายเกียรติศักดิ์ ปัดกลาง   NEWS 18 
62. นายณัฐพงศ์  อรชร   อมรินทร์ทีวี 34 

 63. นายประสิทธิ์ วนะกิจ   ผู้สื่อข่าว อมรินทร์ TV 
 
เริ่มประชุมเวลา  14.00 น. 
 
ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม 
เลขานุการสภาฯ     อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.

2540 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.2562 ประกอบข้อบังคับการประชุมข้อ 25 บัดนี้
สภาชิกสภาฯ ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญประธานสภาฯ ได้จุดธูปเทียนและบูชาพระ
รัตนตรัยครับ 
เชิญประธานสภาฯ จุด ธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และนําสมาชิกสวดมนต์   

                         เชิญประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ขึ้นทําหน้าที่ 
ประธานสภาฯ ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 

2/2564  
 
 เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   อบจ.นครราชสีมา ได้ประกาศใช้แผนการดําเนินงาน ประจําปี พ.ศ.2564 
ประธานสภาฯ ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศใช้แผนการดําเนินงาน ประจําปี พ.ศ.

2564 ขอนําเรียนกับที่ประชุมเพ่ือให้ทราบว่าขณะนี้ทาง อบจ.นั้นได้ดําเนินการในการใช้
แผนการดําเนินงาน ประจําปี พ.ศ.2564  แล้ว  

ที่ประชุม   - ทราบ - 
      
ประธานสภาฯ ในวันนี้เราได้รับความกรุณาจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่าน กรกต  ธํารงวงศ์สวัสดิ์   ได้มา

เข้าร่วมในการประชุมและนอกจากนั้นก็จะมีท่านชัยวัฒน์  เหล็กจันอัด  ท่านปลัดอําเภอ เจ้า
พนักงานปกครองชํานาญการพิเศษ  ท่านอนันต์  สิทธิเสือ นายก อบต.หนองหญ้าขาว  ท่าน
กิจจา  เขษมสุข  ปลัด อบต.ดอนเมือง  ท่านพิทักษ์  ห้อยไธสง  กํานันตําบลหนองน้ําใส ท่าน
สิริวัฒน์  หล่อนจันทึก  กํานันตําบลดอนเมือง  ท่านทศพล  มะโนมั่น กํานันตําบลหนองหญ้า
ขาว  ท่านณรงค์ฤทธิ์  บุญสุข  นิติกร เทศบาลตําบลหนองน้ําใส  ท่านณัฐพงษ์  ศรีภูมิพฤกษ์  
ผู้ช่วยจ่าจังหวัดนครราชสีมา   
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ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
   - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติ เรื่อง การจัดตั้งอ าเภอใหม่ "อ าเภอภูกระโดน" 
ประธานสภาฯ ด้วยทางจังหวดนครราชสีมามีญัตติสําคัญเพ่ือจะให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

พิจารณา คือ ญัตติเรื่องการจัดตั้งอําเภอใหม่ จากอําเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา ชื่อ "อําเภอ
ภูกระโดน" ซึ่งมีประชาชนในพ้ืนที่จํานวน 3 ตําบล อันประกอบไปด้วย  ตําบลหนองน้ําใส 
ตําบลหนองหญ้าขาว และตําบลดอนเมือง  เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ห่างไกลจากตัวอําเภอสีคิ้ว 
ประชาชนมีความยากลําบากในการติดต่อราชการ และการรับบริการจากส่วนราชการในพ้ืนที่ 
ทางสภาฯ จึงได้เชิญทางจังหวัดนครราชสีมามาให้ข้อมูลรายละเอียดเพ่ือให้สภาฯ พิจารณาให้
ความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ในการจัดตั้งกิ่งอําเภอหรืออําเภอ ขอเรียนเชิญทางจังหวัด
นครราชสีมาได้แถลงครับ ขอเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าฯ ครับ 

นายกรกต   เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่านนายกองค์การบริหารส่วน 
รอง ผวจ.นม.   จังหวัดนครราชสีมา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่านผู้มีเกียรติ     

ทุกท่าน หลักการ  เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา      
ในการขอจัดตั้งอําเภอใหม่ 

รอง ผวจ.นม. ชื่อ "อําเภอภูกระโดน" ประกอบด้วย 3 ตําบลของอําเภอสีคิ้ว ประกอบด้วย ตําบลหนองน้ําใส 
ตําบลหนองหญ้าขาว และตําบลดอนเมือง   เหตุผล  จังหวัดนครราชสีมา  ได้รับรายงานจาก
อําเภอสีคิ้ว เสนอขอให้พิจารณาการจัดตั้งอําเภอใหม่ ชื่อ "อําเภอภูกระโดน" ตามความต้องการ
และความจําเป็นของประชาชนในพ้ืนที่ ได้แก่ ตําบลหนองน้ําใส ตําบลหนองหญ้าขาว และ
ตําบลดอนเมือง อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา รวม 3 ตําบล 49 หมู่บ้าน มีจํานวน
ประชากรทั้งสิ้น 30,927 คน 11,443 ครัวเรือน  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 
พฤศจิกายน 2547 กําหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งอําเภอไว้ ดังนี้ 1)ได้รับการจัดตั้งเป็นกิ่ง
อําเภอมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 2)มีราษฎรไม่น้อยกว่า 35,000 คน  3)ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจํา
จังหวัดตามลําดับ และหากการพิจารณาตั้งกิ่งอําเภอและอําเภอ  ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อ 
1 และข้อ 2 แต่มีเหตุผลความจําเป็นพิเศษทางภูมิประเทศ เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการ
ปกครอง หรือความมั่นคง เช่น 1)พ้ืนที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว  2)พ้ืนที่ปัญหาด้านความไม่สงบ
เรียบร้อย  3)พ้ืนที่ชายแดน  4)พ้ืนที่โครงการพระราชดําริ ฯลฯ  ให้กระทรวงมหาดไทยเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดตั้งเป็นกรณีไป อําเภอสีคิ้วพิจารณาว่าพ้ืนที่ที่ขอจัดตั้งเป็นอําเภอใหม่ 
อําเภอภูกระโดน เป็นพื้นที่ท่ีห่างไกลและทุรกันดาร ระยะทางหมู่บ้านที่ไกลที่สุดห่างจากอําเภอ
สีคิ้วประมาณ 51 กิโลเมตร ประชาชนเดินทางไปติดต่อราชการและขอรับบริการจากภาครัฐไม่
สะดวก สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นพ้ืนที่ชายแดนของจังหวัดนครราชสีมาติดต่อกับ
พ้ืนที่หลายจังหวัด ได้แก่ จังหวัดสระบุรี และจังหวัดลพบุรี และมีปัญหาด้านความสงบ
เรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนปัญหาด้านยาเสพติด 
เนื่องจากห่างไกลสถานีตํารวจภูธรในพ้ืนที่ เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้กับประชาชนใน
การติดต่อขอรับบริการจากภาครัฐ และเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานและการ
ให้บริการประชาชนอําเภอสีคิ้วขอจัดตั้งอําเภอใหม่ด้วยเหตุผลความจําเป็นพิเศษทางภูมิประเทศ 
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เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองหรือความมั่นคง ทั้งนี้ การพิจารณาจัดตั้งอําเภอภู
กระโดนได้ผ่านความเห็นชอบโดยลําดับแล้ว ดังนี้ สภาเทศบาลตําบลหนองน้ําใส ให้ความ
เห็นชอบเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562  สภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหญ้าขาวให้
ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 สภาองค์การบริหารส่วนตําบลดอนเมือง  ให้
ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอําเภอสีคิ้วให้ความ
เห็นชอบเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563  เพ่ือให้การพิจารณาจัดตั้งอําเภอใหม่ อําเภอภูกระโดน
เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2547 จังหวัดนครราชสีมาจึงขอความ
เห็นชอบในการขอจัดตั้งอําเภอใหม่ อําเภอภูกระโดน ประกอบด้วย ตําบลหนองน้ําใส ตําบล
หนองหญ้าขาวและตําบลดอนเมือง อําเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา จึงเสนอญัตติเพ่ือให้สภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป มีสมาชิกฯ ท่านใดที่มี
ความประสงค์จะขออุภิปรายครับ  เชิญท่านโกวิทย์ครับ 

นายโกวิทย์   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายโกวิทย์ เลาวัณย์
ศิริ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอําเภอบ้านเหลื่อม ก่อนอ่ืนถือเป็น
ญัตติวันนี้ไม่ค่อยได้เห็นบ่อย ๆ ในห้วง 30 ปี เป็นญัตติเดียวที่ประธานสภาฯ เรียกประชุมและ
เป็นสมัยวิสามัญด้วย ถือว่าวันนี้มาแปลก ครับท่านประธานฯ  เพราะถ้าไม่ใช่ความเดือดร้อน
ของพ่ีน้องประชาชนการเรียกประชุมสภาฯ อบจ. จะไม่ดําเนินการอย่างนี้ แต่วันนี้ก็เป็นที่แปลก
ใจ สิ่งหนึ่งที่จะบอกท่านประธานฯ ด้วยความเคารพว่าการเสนอญัตตินั้นมี 2 เรื่อง ที่ท่าน
จะต้องระมัดระวัง เรื่องแรก ท่านต้องเซพสภาฯ เรื่องที่สอง ท่านต้องเซพคนที่เสนอญัตติ เรื่อง
แรกเซพสภาฯ เพราะเราถูกปรามาทย์อยู่เสมอว่าเป็นสภาฯ ตรายาง ท่านประธานสภาฯ เคยได้
ยินไม๊ครับ สิ่งที่สําคัญ พี่น้องที่เคารพครับวันนี้ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติครับ วันนี้ท่านรองผู้ว่า 
โดยการเป็นตัวแทนของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้เสนอญัตติขอตั้งอําเภอใหม่ อําเภอภูกระโดน 
สิ่งที่ผมจะอภิปรายวันนี้ผมขออนุญาตท่าน สจ.ในเขตรับผิดชอบของอําเภอสีคิ้ว ที่จะตั้งอําเภอ
ภูกระโดน และผู้มาร่วมฟังการตั้งอําเภอครั้งนี้ ผมจะพูดในเรื่องของหลักการและเหตุผล ผม
เข้าใจในฐานะท่ีผมเป็นนักการเมืองท้องถิ่น สิ่งไหนที่พ่ีน้องเขาต้องการ เราในฐานะนักการเมือง
ท้องถิ่นต้องจัดให้นําเสนอให้ แต่ในฐานะที่ผมอาสามาเป็นตัวแทนของพ่ีน้องชาวจังหวัด
นครราชสีมาในตําแหน่งสมาชิกสภา อบจ.นครราชสีมา ผมจะพูดด้วยหลักการและเหตุผล ถ้า
พูดหรืออภิปรายแล้วไม่ถูกใจท่านที่เข้ารับฟังก็ต้องฟังด้วยเหตุด้วยผล สิ่งหนึ่งที่อยากจะนําเรียน
ท่านประธานฯ ที่เคารพว่าการตั้งอําเภอนั้นเราต้องยอมรับว่าเราไม่ได้ตั้งอําเภอ ทั้งประเทศเป็น
เวลาเกือบยี่สิบปี เพราะเกิดองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น มี อบต. มีเทศบาล มีองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เมื่อมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนภูมิภาค ซึ่งดูแลจังหวัด ดูแลอําเภอจะต้องหยุด 
เพราะงานส่วนมากเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เราเคยไปต่อสู้ ถ้าท่านประธานฯ เข้ามาในสภาฯ นี้ทัน ท่านก็ได้มีโอกาสไปขย่มรั้ว
ทําเนียบมาแล้ว  เพราะถ้าเราจะต้องการสิ่งที่ต้องการ ถ้าท่านไม่ไปแสดงพลังผมเชื่อว่าวันนี้
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ได้มีตรงนี้แน่นอน เพราะฉะนั้นสังคมโลก ประเทศที่พัฒนา
แล้วเขาจะมีส่วนกลาง คือ รัฐบาลกลางกับส่วนท้องถิ่น ส่วนที่จะต้องหยุด คือ ส่วนภูมิภาค 
หรือไม่จะต้องเล็กลง อันนั้นคือสังคมโลก และปรากฎให้เห็นแล้วว่าประเทศที่พัฒนาแล้วต้องมี
ส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่นเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุุน ฝรั่งเศส อังกฤษ อเมริกา เขาก็มีส่วนกลาง
กับส่วนท้องถิ่น เท่านั้น โดยเฉพาะญี่ปุุน งบประมาณที่ลงมาพัฒนาประเทศของเขา ท้องถิ่นเขา
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ได้รับการจัดสรรถึง 60%  รัฐบาลกลางจะดูแค่ 40% ของงบประมาณเท่านั้น งานหลัก ๆ  จะ
เป็นงานของท้องถิ่นทั้งหมด สิ่งที่ผมอยากจะถามย้อนกลับไปหาท่านเสนอญัตติ และที่สําคัญที่
ผมอยากจะทราบมาก ๆ ว่านโยบายรัฐบาลในยุคนี้ซึ่งแผลงจาก คสช. มาเป็นรัฐบาล
ประชาธิปไตยอย่างที่ทุกท่านทราบ ท่านมีนโยบายจะขยายส่วนภูมิภาคอีกหรือไม่ เพราะตาม
สังคมโลกแล้วที่เราปฏิบัติมานี้ ตามที่ประเทศที่พัฒนแล้วว่าส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่นเท่านั้น 
ส่วนภูมิภาคนั้นต้องค่อย ๆ หายไปตามระบบ สิ่งที่ผมนําเรียนท่านเพ่ือความเข้าใจ  ส่วนตัวไม่
ติดใจถ้ารัฐบาลกลางเห็นด้วยให้ท่านจัดตั้งอําเภอ ผมเชื่อว่าอีกหลายจ้งหวัดจะต้องเกิดขึ้นแน่ 
แต่รัฐบาลกลางจะต้องตอบสังคมนี้ให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น เพราะจังหวัดเราเป็นจังหวัดใหญ่ 
ทุกคนจ้องมองว่าโคราชทําอะไร จังหวัดอ่ืนก็จะเอาแบบอย่างเช่นเดียวกัน แล้วรัฐบาลกลางจะ
ตอบสังคมนี้ว่าคุณจะพัฒนาอย่างไรกันแน่ ระหว่างส่วนภูมิภาคกับส่วนท้องถิ่น คุณจะบริหาร
อย่างไร อยากจะเป็นข้อสอบถามท่าน และผมได้ดูข้อกฎเกณฑ์ของท่าน สิ่งหนึ่งที่ต้องบอกท่าน
ว่ากฎเกณฑ์ข้อหนึ่งที่ท่านไม่ครบ เป็น 4 ตําบล ท่านก็มา 3 ตําบล แต่ตอนแรกผมได้ยินว่าระบุ 
4 นะ แต่วันนี้นําเสนอเข้าสภาฯ แค่ 3 ตําบล กฎเกณฑ์ตัวนั้นก็ไม่ครบตามหลักเกณฑ์ และ
โดยเฉพาะการตั้งอําเภอ จริง ๆ ก็ยาวนานมาก กว่าจะได้เป็นอําเภอโดยเฉพาะกิ่งของอําเภอ
บ้านเหลื่อมของผม เป็นกิ่งเกือบ 10 ปี เพราะไม่เข้ากฎเกณฑ์ แต่ก่อนเขาบอกว่า และได้ยก
ฐานะเมื่อปี 31 ที่ผ่านมา ฝากท่านประธานฯ ด้วยความเคารพว่าการที่จะตั้งกิ่งใหม่นั้นฝากดู
นโยบายของรัฐบาลด้วย อย่างไรก็อย่าเอาสภาฯ เป็นข้ออ้าง ว่าสภาฯ ผ่านแล้ว สภาฯ เห็นชอบ
แล้ว ก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้น เพราะเราก็ถูกปรามาทย์อย่างที่ผมนําเรียนไปแล้วว่าสภาฯ เรา
เป็นสภาฯ ตรายาง ผมไม่อยากให้เป็นอย่างนั้น แต่เราก็ต้องไปตรวจสอบและพิจารณาให้ดี 
แม้แต่การตั้งกิ่งบางกิ่ง ยกตัวอย่างของท่านชุณห์  กิ่งอําเภอวังน้ําเขียวในปี 35 ผมก็ได้เป็น
กรรมการคนหนึ่งที่ได้ไปดูกิ่งอําเภอวังน้ําเขียวขณะนั้น มีปัญหาหลายอย่าง ตําบลบางตําบล 
ตําบลที่อยู่ใกล้ปักธงชัยก็บอกว่าไม่อยากข้ึนเขา อยากอยู่กับปักธงชัยดีกว่า เพราะอันนี้นเราไปดู
พ้ืนที่เราพบปัญหาหลาย ๆ อย่าง แต่อันนี้ก็อาจจะเป็นอีกประเด็นหนึ่ง อย่างที่ผมบอกไปแล้ว
ว่าข้อมูลครั้งแรกท่ีผมได้ยินมานั้นเป็น 4 ตําบล แต่วันนี้ท่านมานําเข้าสภาฯ แค่ 3 ตําบล ก็เลย
เป็นสิ่งที่สงสัยอยู่ในส่วนตัวเหมือนกัน ฝากท่านประธานฯ ให้คิดและจะทําวิธีไหนที่จะให้พ่ีน้อง
และข้อมูลหลังสุดก็ได้ยินมาอีกว่าในตําบล 3 ตําบลนั้น มี 2 บ้านไม่อยากจะไป นี่เป็นข้อมูล
ใหม่ ฝากท่านประธานฯ ช่วยไตร่ตรองและพิจารณาเพ่ือจะไม่ให้เกิดความขัดแย้งในพ้ืนที่ที่จะ
ตั้งอําเภอภูกระโดนที่จะเกิดขึ้นใหม่นี้ ขอบคุณครับท่านประธานฯ 

ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมไหมครับ  เชิญท่านชวาลครับ 
นายชวาล กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  เพ่ือนสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายชวาล  พัฒน

กําชัย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอําเภอขามสะแกแสง  สําหรับ
การจัดตั้งอําเภอภูกระโดน ซึ่งท่างสภาฯ แห่งนี้ได้เสนอญัตติต่อสภาฯ เพ่ือขอความเห็นชอบใน
การจัดตั้งอําเภอภูกระโดน จริง ๆ แล้วตามมติคณะรัฐมนตรี จริงอยู่ครับว่าไม่ว่าจะเป็นการ
จัดตั้งเป็นกิ่งอําเภอมาก่อนหรือแม้จํานวนราษฎร จํานวนตําบล คือไม่ครบ 4 ตําบล แต่เมื่อเรา
มาดูในเรื่องของหลักการและเหตุผล ถ้าเราพิจารณาโดยหลักความเป็นจริงแล้วสิ่งที่จังหวัดได้
นําเสนอต่อสภาฯ แห่งนี้ตามเหตุผล ผมขอนําเรียนสภาฯ แห่งนี้ว่าในการจัดตั้งอําเภอนั้น
อยากจะให้เพ่ือนสมาชิกฯ ได้คํานึงถึงความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนเป็นหลัก หรือ
แม้กระทั่งการติดต่อ ที่พ่ีน้องประชาชนในระดับตําบลมาติดต่อกับทางอําเภอนั้นค่อนข้างจะมี



 

๘ 

 

ระยะทางที่ไกลมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งระยะทางที่พ่ีน้องประชาชนจะต้องมาติดต่อกับทาง
อําเภอสูงสุด ไกลที่สุดถึง 51 กิโลเมตร ซึ่งเปรียบเทียบดูแล้วเท่ากับระยะทางจากโคราชถึง
อําเภอขามสะแกแสง สิ่งนี้เป็นเหตุผลหนึ่งซึ่งทางสภาฯ แห่งนี้จะต้องนําไปพิจารณาในเรื่องของ
ระยะทางในการที่จะให้ความสะดวกกับพ่ีน้องประชาชนที่จะมาติดต่อประสานงานกับทาง
อําเภอ ซึ่งมีความจําเป็นสูงสุดอยู่แล้ว  พ่ีน้องประชาชนตําบลต่าง ๆ ความสําคัญในการที่
จะต้องติดต่อกับอําเภอมีความจําเป็นแทบจะทุกวันอยู่แล้ว ที่พ่ีน้องประชาชนจะต้องมาติดต่อ
กับทางอําเภอ อยากจะให้เพื่อนสมาชิกฯ ได้พิจารณาถึงเหตุผล หลักการในข้อนี้ด้วยในส่วนของ
การที่จะมาขอจัดตั้งเป็นอําเภอ ให้คํานึงถึงความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนทั้ง 3 ตําบล 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีหลักเกณฑ์ที่มีข้อยกเว้น ผมคิดว่าทางเพ่ือนสมาชิกฯ และทางสภาฯ 
แห่งนี้คงจะเข้าใจในเหตุผลในการที่จะขอจัดตั้งเป็นอําเภอของจังหวัดที่ได้นําเสนอต่อสภาฯ 
แห่งนี้ ขอฝากเพ่ือนสมาชิกฯ ด้วยครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการอํานวยความสะดวก
ต่าง ๆ ที่จะให้กับพี่น้องประชาชนในการที่จะมาขอรับบริการ วันนี้เรามีตัวแทนของทั้ง 3 ตําบล 
มาร่วมประชุมกับสภาฯ แห่งนี้ด้วย  ผมเองอยากจะขออนุญาตท่านประธานสภาฯ เพ่ือให้เพ่ือน
สมาชิกฯ ได้ประกอบในการพิจารณาอนุมัติในการขอจัดตั้งอําเภอภูกระโดน ขออนุญาตให้
ตัวแทนของทั้ง 3 ตําบล ซึ่งวันนี้มาร่วมประชุมกับสภาฯ แห่งนี้ ได้พูดถึงหลักการและเหตุผล
หรือความพร้อม ความจริงใจในการที่จะจัดตั้งเป็นอําเภอภูกระโดนครับ   

ประธานสภาฯ  เชิญท่านสมพรครับ  
นายสมพร  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ท่านนายกฯ  ท่านรองผู้ว่าฯ  ท่านนายอําเภอ พร้อม

คณะ และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาผุ้ทรงเกียรติ ครับ  กระผม
นายสมพร  จินตนามณีรัตน์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอโนนสูง 
วันนี้ ก่อนอ่ืนก็มีความรู้สึกดีใจที่จังหวัดนครราชสีมาจะมีอําเภอเพ่ิมขึ้นอีกเป็น 33 อําเภอ 
เรียกว่าอําเภอภูกระโดน จริง ๆ แล้ว ผมมาฟังดูแล้วสมัยเมื่อก่อนผมก็ไปอยู่ที่เขากระโดนนี่
แหละครับ ไปวิ่งมันอะไรอยู่นั่นแหละครับ หลังเขื่อนลําตะคองเพราะออกไปเขาพริก สมัยเรียน
อยู่ราชสีมาก็ไปพักแรมที่นั่นแหละครับ เขากระโดนอยู่บนเขาพริกนี่แหละครับ วันนี้คณะของว่า
ที่อําเภอภูกระโดน โดยท่านรองผู้ว่าฯ ท่านได้เสนอญัตติเรื่องการจัดตั้งอําเภอมา เมื่อสักครู่ท่าน
โกวิทย์ ท่านก็ได้บอกว่าเสียดายนิดหนึ่งเพราะเราเพ่ิงแถลง ท่านนายกฯ ได้แถลงนโยบายไปได้ 
3 วัน พอ 3 วันที่ผ่านมา วันนี้เป็นญัตติเดียวที่เสนอญัตติเข้ามาโดยที่เพ่ือนสมาชิกไม่ทราบ
ล่วงหน้าเลยด้วยซ้ํา เพ่ือนสมาชิกฯ ที่นั่งอยู่ตรงนี้ทั้งหมดมี 43 คน ยังไม่รับรองอีก 5 เป็นสภา
ฯ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 43 คน ไม่ทราบเลยครับ ไม่ทราบเลยรายละเอียดเพ่ิงจะมาทราบ
ตอนที่แถลงกับเสนอญัตตินี่แหละ ถ้าท่านประธานฯ จะให้ความกรุณาว่าเอาคําแถลงญัตติยื่นมา
ให้ท่านสมาชิกฯ ที่จะต้องยกมือรับรอง ซึ่งจะต้องยกมือรับรองในข้อที่ทําแบบให้ถูกต้องและ
ถูกใจด้วย สภาฯ แห่งนี้ สมาชิกฯ แห่งนี้ไม่มีโอกาสได้คิดเลยครับ เพ่ิงมาเห็นหลักฐานบรรยาย
สรุปว่าจริง ๆ เรียกว่าอําเภอเขากระโดนทีแรก และมาเปลี่ยนเป็นภูกระโดน ผมก็ว่าเพราะดี 
คู่แข่งกับภูกระดึง  อาจจะดังกว่าภูกระดึงก็ได้ เพราะเขาพริกก็น่าสนใจ สวยงามมากครับ
ข้างบน เมื่อก่อนเป็นสถานีโทรทัศน์ช่อง 5 ตรงนี้ผมก็มาคิดดูแล้วก็จริง ๆ เพราะเราไม่ทราบเลย
แล้วอยู่ ๆ ภายในไม่เกินครึ่งชั่วโมงจะให้สภาแห่งนี้อันเป็นสภาอันทรงเกียรติและใหญ่ที่สุดใน
ประเทศไทย ต้องยกมือโดยที่ไม่ทราบรายละเอียดสักนิดเลย  ตรงนี้หารือท่านประธานฯ ครับ 
ไม่ได้ต่อว่า อาจจะเป็นภาระเร่งด่วนที่ทางจังหวัดหรือความเร่งด่วนของพ่ีน้องประชาชนชาว



 

๙ 

 

อําเภอภูกระโดนจะต้องรีบดําเนินการแก้ไขในเรื่องของขั้นตอน สภาฯ แห่งนี้ยังไม่จบครับ ยัง
จะต้องไปเสนอข้างบนอีกเยอะในหลายหน่วยงาน อย่างไรก็ตาม ท่านประธานฯ รวมทั้งเพ่ือน
สมาชิกฯ เก่าหลายท่านก็เคยประสบปัญหาอย่างนี้ ท่านประธานฯ ยังคงจําได้ ในสมัยเมื่อ 6-7 
ปีที่แล้ว จังหวัดนครราชสีมา 32 อําเภอขอแบ่งแยกจังหวัด คือ บัวใหญ่ ประทาย โนนแดง คง 
ขอตั้งเป็นจังหวัด ปทุมทอง ปทุมรัชต์ ก็นําพ่ีน้องประชาชนมานั่งตรงนี้เหมือนสภาพอย่างนี้เลย 
เพียงแต่ไม่มีญัตติเข้าสภาฯ แล้วจะขออนุมัติสภาฯ แห่งนี้ ในการที่จะแบ่งแยกจังหวัด วันนั้น
สภาฯ แห่งนี้ก็ใช้หลักการและเหตุผลอันเดียวกัน ผมเองได้อภิปรายในสภาฯ แห่งนี้ว่าท่านผ่าน
กระบวนการตั้งแต่ความเห็นชอบอย่างที่เมื่อสักครู่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านได้แถลงญัตติ
นั่นถูกต้องครับ แต่วันนั้นยกตัวอย่างให้ฟังว่าอําเภอประทายไม่มีการทําประชาคมตั้งแต่เบื้องต้น 
ตั้งแต่สภาตําบล ตั้งแต่การทําประชาคมของพ้ืนที่ในแต่ละอําเภอ มีความเห็นไม่ตรงกัน
หลากหลายคนไม่อยากแบ่งแยกจังหวัดซึ่งอันมีที่เคารพสักการะทุกอําเภอนั่นคือท้าวสุรนารี 
จากวันนั้นเหตุผลการแบ่งแยกจังหวัดจึงตกไป กรณีนี้ก็เช่นกัน ในกรณีอย่างนี้ตามคําที่แถลง
ญัตติ ผมเองก็เห็นด้วยถึงความลําบากและความต้องการความสะดวกของพ่ีน้องประชาชนชาว
อําเภอภูกระโดน แต่สภาฯ แห่งนี้ถือว่าเป็นสภาฯ ที่ศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่จะตัดสินใจอะไรไปจะต้อง
พิจารณาอย่างรอบคอบว่ามันถูกต้องและไม่ถูกใจ ถูกใจแต่ไม่ถูกต้อง หรือจะเอาถูกต้องและ
ถูกใจ ความเหมาะสมในการที่จะตั้งอําเภอภูกระโดนผมไม่ขัดข้อง แต่ดูระเบียบของกฎหมายใน
การที่จะจัดตั้ง มันจะเป็นบรรทัดฐานต่ออําเภออ่ืนเช่น อําเภอของผมก็ได้ครับ อําเภอโนนสูง
ประชากร 200,000 กว่าคน มี สจ. 2 คน มีพ้ืนที่รองจากจังหวัดนครราชสีมาด้วยซ้ําไป รอง
จากอําเภอเมืองฯ วันนี้เป็นอําเภอโนนสูง แล้วเกิดมีบางตําบล 3 -4 ตําบล เข้าในระเบียบ 
จะต้องมีไม่น้อยกว่า 4 ตําบล ซึ่งเป็นข้อผิดพลาดแต่ต้องดําเนินการแก้ไขอ่ืน ๆ เช่น ความ
เหมาะสม สภาพภูมิประเทศ มีราษฎรไม่น้อยกว่า 35,000 คน เกิดอําเภอโนนสูงอยากจะไม่
เป็นกิ่งแล้วต่อไปนี้ยกฐานะเป็นอําเภอเลย ทําตามขั้นตอนถูกต้องและประชากร 35,000 คน 
มีไม่น้อยกว่า 4 ตําบล ตรงนี้ถามว่าเกิดขึ้นได้ไหม ถ้ามีกรณีอย่างนี้ไม่เป็นกิ่งแล้ว แต่ว่าเป็น
อําเภอเลย วันนี้ประชากรไม่ต้องถึง 35,000 คน 30,001 คน ก็ถือว่าใช้ข้ออ่ืน ๆ มาเป็น
ข้อเสนอได้ ปัญหาตรงนี้มันแก้ไขได้อย่างที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านได้กล่าวให้ฟังเมื่อ
สักครู่ แน่นอนครับว่าสภาพความห่างไกล 20 กว่ากิโลเมตร อย่างอําเภอบัวใหญ่ ที่เสนอมาวันนี้บัว
ใหญ่มาถึงโคราชมาถึงสภาฯ แห่งนี้ มาถึงจังหวัดนครราชสีมา 100 กว่ากิโล นั่นก็จะตกไป 
เพราะอ้างความเหมาะสมอย่างนี้ ตรงนี้ที่เป็นเหตุอยากจะให้สภาฯ แห่งนี้ได้พิจารณาสักนิด ผม
เองเห็นด้วยที่จะจัดตั้งอําเภอเพ่ือความสะดวกและความเรียบร้อยตามที่เสนอมา เรียกว่ามีความ
จําเป็นพิเศษหรือภูมิประเทศ เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองหรือความมั่นคงอย่างที่
ท่านกล่าวมาว่าติดกับสระบุรี ติดกับชัยภูมิ หรืออะไรก็แล้วแต่ ตรงนั้นเป็นประเด็นปัญหาสําคัญ 
แต่สิ่งสําคัญท่ีเราจะต้องตัดสินใจ ผมเห็นว่าในกรณีอย่างนี้เราควรจะมีเวลาที่จะให้เพ่ือนสมาชิก 
ได้ดูข้อเท็จจริง ดูข้อหักล้างให้ท่านตั้งคณะกรรมการหรืออะไรขึ้นมาก็แล้วแต่เพ่ือพิจารณาอย่าง
นี้ แต่แน่นอนเหนือสิ่งอื่นใดไม่มีใครคัดค้านแน่นอนครับ เพราะใจของตัวแทนสมาชิกสภาจังหวัด
นครราชสีมา หรือสมาชิกฯ ส.อบจ.แห่งนี้ ยึดประชาชนเป็นหลัก หัวใจของ อบจ.แห่งนี้ตาม
นโยบายท่านนายกฯ คือ โคราชโฉมใหม่ อยากจะเห็นความเจริญรุ่งเรืองในแต่ละอําเภอเช่นกัน
และไม่อยากจะเห็นความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน ไม่ว่าจะในเขตทุกอําเภอทั้ง 32 อําเภอ 
ผมคิดว่าในคราวนี้จากการที่เราจะต้องมาลงมติโดยที่ไม่มีระยะเวลาที่จะศึกษาข้อญัตตินี้เลยจะ
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เป็นประเด็น หากสภาฯ แห่งนี้กระทําผิดในเรื่องของข้อใดข้อหนึ่งและมีหนังสือทักท้วงเข้ามาก็
จะเป็นที่ครหาได้ว่า สภาฯ แห่งนี้สั่งอย่างไร ได้อย่างนั้น ไม่ใช่ครับ ผมไม่อยากจะเห็นสภาฯ อัน
ทรงเกียรติแห่งนี้ได้มีคําครหาอย่างนั้น อย่างน้อยเรื่องสําคัญ ๆ อย่างนี้ตั้งอําเภอไม่ว่าจะเป็น
เรื่องสถานท่ี เรื่องบุคลากร ไม่ได้เป็นกิ่งอําเภอนะครับ เป็นอําเภอเลยและจะเป็นแบบอย่างด้วย 
ขออนุญาติท่านประธานฯ ว่าได้โปรดพิจารณาในการที่จะตั้งคณะกรรมการอะไรขึ้นมาและ
รักษาระยะเวลา แต่แน่นอนครับระยะเวลาอาจจะก่ีวันก็แล้วแต่ อย่างไรก็ตามท้ายที่สุดอําเภอภู
กระโดนก็จะเป็นคู่แข่งกับอําเภอภูกระดึงได้แน่นอนครับ ขอบพระคุณครับ 

ประธานสภาฯ  ผมขออนุญาติชี้แจงต่อที่ประชุมครับ คุยเหตุผลว่าทําไมผมถึงนําญัตตินี้เข้าอย่างเร่งด่วน ขอ
อนุญาตนําเรียนว่าทางจังหวัดได้ดําเนินการเสนอญัตติมาตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ซึ่ง
ในช่วงนั้นเป็นช่วงที่ทาง อบจ.มีการจัดการเลือกตั้ง ขณะเดียวกันก็มาถึงวันนี้เรามีสภาฯ 
เรียบร้อยแล้ว สิ่งหนึ่งที่ผมได้เห็นในเรื่องของญัตติคือ นอกจากเป็นการเสนอในการจัดตั้งอําเภอ
แล้วมีแนบในเรื่องของพ่ีน้องประชาชนทั้ง 3 ตําบล ได้เห็นชอบในการที่จะขอแยกและจัดตั้ง
อําเภอ เมื่อเป็นอย่างนี้ผมเห็นว่าระยะเวลาในช่วงนี้เป็นช่วงที่เรามีการเปิดสมัยวิสามัญอยู่ตั้งแต่
วันที่ 25 มีระยะเวลา 7 วัน คิดว่าสิ่งหนึ่งที่พ่ีน้องในเขตที่จะมีการขอแบ่งแยกเขาได้ดําเนินการ
มาพอสมควร ขณะเดียวกันเราก็มีช่วงเวลาในการที่จะสามารถดําเนินการจัดการประชุมได้
 ถ้าจะรอไปสู่สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ก็จะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง ฉะนั้นก็เลยได้นําญัตตินี้เข้า
บรรจุในวันนี้ ขณะเดียวกันก็คิดว่าระยะเวลาในการส่งเอกสารก็ใช้เวลา 3 วัน ตามระเบียบครับ 
ก็คิดว่าน่าจะทําได้ ก็เลยได้ดําเนินการนําญัตตินี้เข้า ขออนุญาตชี้แจงกับที่ประชุม ขอเชิญท่าน
เสกสรรครับ 

นายเสกสรร  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายเสกสรร วิวัฒน์สกุลรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเขตอําเภอเทพารักษ์  ท่านประธานฯ ครับ จริง ๆ ถ้าอะไรที่มันใหญ่เหมือนตัวเรา
มันอึดอัด ผมว่าพ่ีน้องทั้ง 3 ตําบลที่อยู่ห่างไกลเหมือนเราแยกหมู่บ้าน แยกตําบล มันก็ต้องมี
ผู้ใหญ่ มีกํานัน มีส่วนราชการเข้าไปดูแลพี่นอง ผมว่าอําเภอก็เหมือนกันจะมีปศุสัตว์ มีเกษตร มี
โรงพยาบาล มีนายอําเภอไปดูบําบัดทุกข์บํารุงสุขให้กับพ่ีน้อง แต่ถ้าเขาเข้ามาในหลักเกณฑ์ผม
ถามว่า CEO มีคนละ 10 ล้าน 20 ล้าน อําเภอใหญ่ อําเภอเล็กก็ 10 ล้าน 20 ล้าน ผู้ว่า 
200 ล้าน งบประมาณในการดูแล แต่ถ้าตรงนี้ผมว่าถ้าเข้ามาตามหลักเกณฑ์จริง ๆ ตาม
ระเบียบที่ถูกต้องจริง ๆ พ่ีน้องน่าจะได้รับประโยชน์ อย่างน้อยที่สุดผมว่าการเจ็บปุวย 
โรงพยาบาลก็ต้องเข้าไปแล้ว ไม่ใช่มี รพสต. เป็นข้อมูลในที่อยากจะให้ช่วยกันพิจารณาถ้าเข้ามา
ในสิ่งที่ถูกต้อง ตรงไหนถูกต้องผมว่าสมาชิกฯ เรายินดีนะครับ  ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ  เชิญท่านธวัฒน์ครับ 
นายธวัฒน์  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านรองผู้ว่า

ราชการจังหวัด เพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผู้แทนของ 3 ตําบล ตําบลดอนเมือง ตําบลหนอง
หญ้าขาว ตําบลหนองน้ําใส ที่จะขอสภาฯ แห่งนี้เห็นชอบในการตั้งอําเภอภูกระโดน ผมย้อนนิด
หนึ่งครับว่าด่านขุนทดเม่ือก่อนใหญ่กว่านี้เยอะ เพราะมีอําเภอเทพารักษ์ยังไม่แยกเป็นกิ่งอําเภอ
เทพารักษ์ ก่อนที่จะเป็นกิ่งอําเภอเทพารักษ์ เป็นกิ่งสํานักตะคร้อ หลวงพ่อคูณก็บอกว่าเพ่ือ
ความเป็นศิริมงคลชื่อว่ากิ่งเทพารักษ์ก็แล้วกัน ตอนหลังก็ยกฐานะเป็นอําเภอเทพารักษ์  การขอ
ตั้งอําเภอใหม่ อําเภอสีคิ้วหรือว่าอําเภอภูกระโดน ด่านขุนทดก็อยากจะขอตั้งเป็นอําเภอใหม่
เช่นเดียวกัน เพราะว่าหลาย ๆ อําเภอที่อยู่ในเงื่อนไขก็คือ 1.ในเรื่องของประชากรเข้าเกณฑ์
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หรือไม่ เข้าเกณฑ์  2.อําเภอที่จะตั้งขึ้นใหม่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่  ได้รับความเดือดร้อน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเจ็บไข้ได้ปุวย ประการแรกเจ็บไข้ได้ปุวย จะมาโรงพยาบาลประจํา
อําเภอ 50-60 กิโลเมตร ข้อที่สองในการติดต่อราชการอําเภอบางทีมาวันเดียวไม่เสร็จ 2 วันก็
ยังไม่เสร็จ บางเรื่องมันต้องใช้ระยะเวลา อําเภอภูกระโดนที่จะขอตั้งขึ้นใหม่ผมได้ไปเห็นทั้ ง 3 
ตําบล เหมือนกับอําเภอที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร ผมดูว่าหลักเกณฑ์ของการตั้ง ท่านไม่
ต้องสงสัยผมคิดเอาไม่ต้องสงสัยเกิดจากกระทรวงมหาดไทยมีมติเห็นชอบสามารถที่จะแบ่งตั้ง
เป็นอําเภอใหม่ได้ ถ้าพูดถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขาเรียกว่ากระจายอํานาจสู่ท้องถิ่น 
เช่นเดียวกับท่านเสกสรร สจ.อําเภอเทพารักษ์ แต่ถามว่าขอเห็นชอบได้ไหมถ้ายังไม่เข้าเกณฑ์ก็
จะต้องไปดูศึกษารายละเอียดอีก ก็เป็นคราวหน้าก็ได้ ถามว่าส่วนตัวผมเห็นชอบไหม ผม
เห็นชอบ ที่ผมพูดในเรื่องของด่านขุนทดท่ีจะขอตั้งอําเภอใหม่ 1.ตําบลหินดาด  2.ตําบลห้วยบง  
อยู่ทางทิศตะวันตกของอําเภอด่านขุนทด ด้านทิศใต้ของตําบลนี้ในเขตอําเภอสีคิ้วได้แก่ ตําบล
กฤษณา และตําบลวังโรงใหญ่ ซึ่งเป็นแนวเขตติดต่อกับอําเภอด่านขุนทด ตําบลกฤษณาอยาก
มาไหม อยากมา วังโรงใหญ่อยากมาไหม อยากมา แต่ไม่มีที่ดินที่เหมาะสม ด้านทิศตะวันตก
ที่สุดก็คือตําบลห้วยบง มีที่ดินสวนปุาให้ได้ใช้ในการที่จะตั้งเป็นอําเภอ แต่ตําบลหินดาดอยู่ด้าน
ทิศตะวันออกของตําบลห้วยบง บอกว่าถ้าไปสร้างตําบลนั้น หินดาดมาด่านขุนทดดีกว่า หินดาด
มีที่ดินไหม มี แต่ห้วยบงไม่มา ก็เลยมีปัญหาในเรื่องที่ดิน ผมเรียนว่าพวกเราทุกคนทราบดีว่า
เมื่อเป็นอําเภอใหม่ อําเภอใด ๆ ก็ตามแต่ ยกตัวอย่างเช่นเทพารักษ์ เดี๋ยวนี้มีโรงพยาบาล ทั้ง ๆ 
ที่เมื่อก่อนทุรกันดาร ถนนหนทางก็ไม่มี มีถนนที่เรียกว่าไปมาหาสู่กันค่อนข้างยาก โดยเฉพาะ
เวลาเจ็บไข้ได้ปุวย พอตั้งเป็นอําเภอเทพารักษ์จากกิ่งเป็นอําเภอแล้ว ถนนหนทางไฟฟูา 
น้ําประปา โรงพยาบาล สิ่งต่าง ๆ จะตามมา ถ้าอยากเห็นความเจริญของบ้านเมืองมันต้อง
กระจายโดยการขยายความเจริญไปสู่ท้องถิ่น วันนี้ถามผมว่าเห็นชอบไหม เห็นชอบ แต่ต้องดู
รายละเอียดว่าระเบียบ รายละเอียดต่าง ๆ ที่จะขอมติตั้งอําเภอใหม่ ต้องดูให้รอบคอบเสียก่อน 
ต้องขอขอบคุณท่านประธานฯ เป็นอย่างสูงครับที่ให้โอกาสครับ 

ประธานสภาฯ  เชิญท่านอดุลย์ครับ    
นายอดุลย์  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านรองผู้ว่าฯ  ท่าน

ผู้แทนทั้ง 3 ตําบล ของอําเภอสีคิ้ว ท่านผู้มีเกียรติ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ครับ ผมนายอดุลย์  อยู่ยืน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอเมืองฯ 
เขต 2 ผมเองมี 2 ประเด็น ที่อยากจะพูดคุยผ่านท่านประธานฯ ไปถึงผู้เกี่ยวข้องครับ ประเด็น
แรก ดูในแง่ข้อกฎหมาย อย่างการจัดตั้งอําเภอมันจะมีเงื่อนไข 1 2 3 ข้อที่ 1 เป็นกิ่งอําเภอ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี มีราษฎรไม่น้อยกว่า 35,000 คน  ตั้งอําเภอจะผิดเงื่อนไขไป 2 ข้อ 
แต่จะไปใช้ว่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์  มีเหตุผลโน่นนี่นั่น ขอเป็นอําเภอ ถ้ากลับมามองถ้าจัดตั้งเป็น
กิ่งอําเภอ ผิดเงื่อนไขแค่ข้อ 2 มีตําบลต้อง 4 ตําบล ขึ้นไป นี่ประเด็นที่ 1  ประเด็นที่ 2 แผนที่
ของอําเภอสีคิ้ว อําเภอสีคิ้วผมสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตเมื่อสักครู่มี 12 ตําบล แต่วันนี้เราจะแยก
แค่ดอนเมือง หนองน้ําใส และหนองหญ้าขาว แต่พอขยับขึ้นไปทางทิศเหนือของหนองหญ้าขาว
กับดอนเมือง มันเป็นตําบลกฤษณา ซึ่งก็เป็นพ้ืนที่ที่ไกลพอ ๆ กับตําบลดอนเมืองเหมือนกัน ผม
ดูจากแผนที่ว่าประเด็นที่ 1 ถ้า 3 ตําบล ดอนเมือง หนองน้ําใส หนองหญ้าขาว อยู่ฝั่งตะวันตก 
แต่ทางทิศเหนือ กฤษณา วังโรงใหญ่ อันนี้ก็ไกลเหมือน ๆ กัน ถ้าสมมุติเราแยกไปแค่ 3 ตําบล 
อย่างปลายของกฤษณาก็เกือบติดลพบุรี เขาก็จะต้องเดินทางมาติดต่อที่อําเภอสีคิ้วก็น่าจะ



 

๑๒ 

 

ลําบากเหมือนกัน ฝากเป็นคําถามว่าเป็นอย่างไรต่อไป  ส่วนประเด็นที่สอง เรื่องของสภาพ
ปัญหาในพื้นที่ ในเอกสารที่สรุปมาให้บอกว่ามีปัญหาทางด้านยาเสพติดเพราะอยู่ห่างไกล สมมุติ
ผมเป็นคนอําเภอสีคิ้ว ตําบลดอนเมือง วันนี้ถ้าแยกเป็นอําเภอภูกระโดนแล้ว แสดงว่าปัญหา  
ยาเสพติดในตําบลผมจะน้อยลง ถูกต้องหรือไม่  ข้อ 2 ปัญหาด้านที่ทํากิน พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็น
ราชพัสดุและ สปก. ทําให้ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน หมายถึงว่าวันนี้ถ้าแยกอําเภอแล้วจะทําให้มี
เอกสารสิทธิ์ในที่ดินใช่หรือไม่ สภาพปัญหาที่นําเสนอ 2 ประเด็น ผมก็เลยมองว่าปัญหาตรงนี้ 
ถามว่าถ้าเป็นอําเภอหรือกิ่งอําเภอแล้วจะแก้ปัญหา 2 ข้อนี้ได้จริงหรือไม่ ส่วนประโยชน์ที่
ประชาชนได้รับ 6 ข้อ บริการให้กับประชาชนลดความแออัด สะดวกสบายตาม 6 ข้อ ไม่ได้มี
ข้อคําถาม แต่อย่างที่สงสัยแค่ว่าจาก 12 ตําบล แยกไปแค่ 3 ตําบล และอีก 9 ตําบล ถ้า
กฤษณาคิดแบบผม เป็นคนสีคิ้ว ผมก็จะบอกว่าเอากฤษณาไปด้วยสักตําบลได้ไหมจะได้เป็น    
4 ตําบล เข้าเงื่อนไขของกิ่งอําเภอ เพราะวันนี้มีปัญหาว่าไม่เข้าเกณฑ์ และกฤษณาเองก็อยู่ไกล
เหมือน ๆ กันกับอําเภอดอนเมือง ขอฝากผู้เกี่ยวข้อง ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  เชิญท่านชุณห์ครับ 
นายชุณห์  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ  ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน และกราบเรียน

ท่านนายกฯ และท่านรองผู้ว่าฯ ครับ พ่ีน้องชาวอําเภอสีคิ้ว  วันนี้ต้องแสดงความยินดีกับว่าที่
อําเภอภูกระโดน อย่างไรก็ตามวันนี้สมาชิกฯ ทุกท่านเป็นห่วงว่าการให้ไปนั้นอาจจะมีสิ่งหนึ่ง
ประการใดที่ขาดตกบกพร่อง เช่น เวลานี้คนอยากให้มีคณะกรรมการ ก็คงจะมีผู้เสนออีกครั้ง
หนึ่งว่าถ้ามีคณะกรรมการไปตรวจสอบเห็นชอบให้ชัดเจนแลัวก็ไม่น่ามีปัญหา โดยเฉพาะการตั้ง
อําเภอใหม่ ผมเองอยู่วังน้ําเขียวนั้นตั้งอําเภอปี 35 มีอยู่ 3 ตําบลเหมือนกัน พอตั้งเสร็จก็แยก
ออกมาอีกตําบลหนึ่งคือตําบลไทยสามัคคีก็เป็น 4 ตําบล กับอีก 1 เทศบาล  โดยเฉพาะการมี
อําเภอนั้นเจริญแน่นอน ที่เห็นชัดเจนคือได้โรงพยาบาลแห่งใหม่ สถานีตํารวจ  อาจจะไม่อยาก
ได้ก็ได้ เพราะว่าอาจจะได้ทั้งบวกทั้งลบ แต่ความปลอดภัยมีแน่นอน  การปราบปราม   ยาเสพ
ติดก็จะมีมากข้ึน เพราะแค่ 3 ตําบล และท่ีสําคัญคือได้โรงเรียน ได้การศึกษาเพ่ิมขึ้น จะทําให้พ่ี
น้องประชาชนได้รับความรู้มากขึ้น เห็นด้วยครับ ที่สําคัญเราก็จะมีส่วนปกครอง ไม่ว่าจะเป็น
พัฒนาการเกษตร กศน. เพ่ิมอีกมากมาย เป็นอําเภอที่ไม่ใหญ่นัก แต่จะได้รับความรู้จาก
หน่วยงานราชการนั้นมากขึ้น ผมคิดว่าการจัดตั้งอําเภอนั้นเรารอมานานแล้ว ไม่ได้ตั้งสั กที ผม
ว่าส่วนหนึ่งก็จะเป็นนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ผมเคยพบกับท่าน เพราะตั้งทั้งหมด 4 
อําเภอด้วยกัน จะมีอําเภอเขาใหญ่ เขาใหญ่ก็จะนําตําบลระเริงไปอยู่กับเขาใหญ่ด้วย ตําบล
ระเริงก็ไม่ยอมไปอยู่กับอําเภอเขาใหญ่ บอกว่า สจ.ดูแลไม่ดีก็เลยไม่ไป ก็เลยตกไป อําเภอเขาใหญ่
ก็ไม่ได้  อําเภอที่ 2 เป็นอําเภอสุรนารี นี่ก็ไม่ผ่าน อําเภอที่ 3 อําเภอห้วยบง สุดท้ายก็ได้ภูกระโดน 
อย่างน้อย 4 อําเภอที่จะตั้งใหม่ 1 อําเภอ ก็ถือว่ายังได้อยู่นะครับ วันนี้ต้องขอบคุณท่านรอง
ผู้ว่าฯ  ท่านกรกต ที่ได้มาชี้แจงไม่แน่ใจว่าฝุายปกครองนั้นจะกระจายสิทธิ์ โดยเฉพาะลูกหลาน
เวลานี้ก็จะหางานทําไม่ได้อยู่แล้ว พอมีการตั้งอําเภอใหม่ก็จะมีการสร้างงานให้มากขึ้น ความ
เจริญก็จะเติบโตมามากขึ้น โดยเฉพาะการตั้งอําเภอ กิ่งอําเภอนั้นแนวเขตจะต้องชัดเจน ถึงวันนี้
แนวเขตวังน้ําเขียวก็ยังไม่ชัดเจนเลย แต่ก่อนมีปลัดคนหนึ่งอยู่อําเภอปากช่อง ผมเชิญแกมาทํา
แนวเขตวังน้ําเขียวว่าให้เป็นแนวเขตให้ชัดเจนพอมีปัญหาจะได้ไม่ทะเลาะกัน แกก็ไม่ทําสักที 
สุดท้ายแกกลับมาอยู่วังน้ําเขียวก็ยังไม่ทําอีกครับ เวลานี้ก็ยังไม่มี หาแนวเขตระหว่างรอยต่อไม่
ชัดเจน อยากให้ทําแนวเขตพ้ืนที่ให้ชัดเจน วันนี้มาทั้งนายกฯ ทั้งสมาชิกฯ กํานัน ที่มาฟังในการ



 

๑๓ 

 

ที่จะเสนอแนะให้อําเภอภูกระโดนในครั้งนี้  ส่วนที่มี 3 ตําบล เรามาเพ่ิมทีหลังก็ได้ แต่ไม่อยาก
ให้พ่ีน้องมาวันนี้ได้เสียกําลังใจ ผมคิดว่าสมาชิกฯ วันนี้ทุกคนก็ตั้งใจเต็มใจให้ทุกคนอยู่แล้ว 
โดยเฉพาะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด ก็หมายความว่าท่านต้องการให้ตั้งเป็นอีกอําเภอหนึ่ง 
เพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีกิ่งอําเภอแล้ว ท่านก็ตั้งเป็นอําเภอเลย ตั้งเถอะครับ เพราะว่ารายได้อําเภอ
เราโดยเฉพาะงบภัยแล้ง น้ําท่วมก็ได้มาก ผมคิดว่าเป็นความต้องการของพ่ีน้องประชาชนที่จะ
ได้พัฒนาให้รวดเร็วขึ้น เช่นเวลานี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีนายกใหม่ ตั้งอําเภอ ท่านก็ทํา
โครงการมาขอเลย ผมว่าน่าจะได้จะได้พัฒนาเร็ว ๆ ขอแสดงความเห็นชอบกับการตั้งอําเภอ
ใหม่  อําเภอภูกระโดนในครั้งนี้ด้วยครับ 

ประธานสภาฯ  เชิญท่านเจษฎาครับ 
นายเจษฎา  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ท่านรองผู้ ว่าฯ  ท่าน

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  กระผมนายเจษฎา  พิทยาภรณ์  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอด่านขุนทด เขต 1 จากสภาพภูมิ
ประเทศของพ่ีน้องอําเภอสีคิ้ว จากการที่เคยลงพ้ืนที่หาเสียง  ในส่วนของตําบลดอนเมืองเป็น
ตําบลที่ห่างไกลจากส่วนราชการอําเภอสีคิ้วเนื่องจากลงเขาไป ภูมิประเทศเป็นภูเขาห่างจาก
อําเภอสีคิ้วประมาณร่วม ๆ 40-50 กิโล จากตําบลที่ขอตั้งเป็นอําเภอภูกระโดน จากเอกสารได้
มีการระบุไว้ว่าที่ตั้งอําเภออยู่ที่ตําบลหนองน้ําใส ผมมองว่าในสภาพภูมิประเทศซึ่งตําบลกฤษณา
ก็ห่างไกลจากศูนย์ราชการเช่นกัน แต่การที่ตําบลกฤษณาไม่ได้เข้ามาขอตั้งอําเภอใหม่ด้วย
อาจจะเป็นสาเหตุหลักมาจากที่ตั้งหลักของอําเภอภูกระโดนอยู่ที่ตําบลหนองน้ําใสซึ่งตําบล
กฤษณาการที่จะเดินมาที่ตําบลหนองน้ําใสก็ลําบากเช่นกัน ซึ่งถ้าเรามาลองหาข้อดีข้อเสียใน
เรื่องท่ีตั้งอําเภอภูกระโดนให้มาตั้งอยู่ที่ตําบลหนองหญ้าขาว ผมว่าตําบลกฤษณาอาจจะเข้าร่วม
ในการจัดตั้งอําเภอ ถ้าตําบลกฤษณาเข้าร่วมหลักเกณฑ์ทุกประการก็จะครบถ้วนถูกต้องตาม
กฎหมาย ฝากจังหวัดด้วยว่าลองพิจารณาตําบลกฤษณา ลองสอบถามพ่ีน้องตําบลกฤษณาอีก
สักครั้งหนึ่งถ้าเกิดย้ายที่ตั้งอําเภอจากตําบลหนองน้ําใสมาอยู่หนองหญ้าขาว ตําบลกฤษณาจะ
สนใจหรือไม่ประการใด ขอบคุณครับ 

ประธานฯ  เชิญท่านรองผู้ว่าฯ ครับ 
รอง ผวจ.นม.  ขออนุญาตท่านประธานฯ ครับ  จะขอให้ข้อมูลเพ่ิมเติม เมื่อสักครู่มีท่านสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด ท่านพูดถึงเรื่องขยายภูมิภาคแล้วเหมือนจะไปกระทบกับท้องถิ่น เชื่อว่าท่าน
ผู้มีเกียรติทุกท่านคงเห็นข้อเท็จจริงอยู่แล้ว ว่าสมมุติตั้งอําเภอภูกระโดนขึ้นมาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั้ง 3 แห่งในอําเภอภูกระโดนไม่ได้รับผลกระทบเลยนะครับ จะมีข้อดีไม่ต้อง
เดินทางมาติดต่อราชการถึงอําเภอสีคิ้วแล้ว สามารถติดต่อราชการที่ที่ว่าการอําเภอภูกระโดน 
สมมุติถ้ามีการตั้ง  ฉะนั้นไม่ได้กระทบอะไรเลย อํานาจหน้าที่ท่านเหมือนเดิม ไม่ใช่ว่าพอตั้ง
อําเภอขึ้นมาแล้วท่านนายกฯ ต้องลดบทบาทลง ต้องลดอํานาจลง 2 ข้อ จากเดิมมี 8 ข้อ อย่าง
นั้นก็ไม่ใช่ ประเด็นเรื่องท้องถิ่นกับภูมิภาคก็คงน่าจะเป็นข้อยุติที่ข้อเท็จจริงว่าไม่ได้กระทบ
ท้องถิ่นรวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด การตั้งอําเภอขึ้นมาก็ไม่ได้มากระทบอํานาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ิมอําเภอ 1 อําเภอ ลดอํานาจ อบจ.ลงไปข้อนึง ลดเงินลงไป
ร้อยล้าน ไม่มีนะครับ เรื่องประเด็นระหว่างขยายภูมิภาคลดท้องถิ่นคงไม่ใช่  เรื่องการจัดตั้ง
อําเภอคงไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนั้น น่าจะเป็นเรื่องของนโยบายรัฐบาลว่าต่อไปนี้เหมือนที่รัฐบาล
หลายรัฐบาลได้ทํามาแล้ว  คือ แบ่งมอบว่าอะไรที่เป็นภารกิจหน้าที่ของท้องถิ่น อะไรที่เป็น



 

๑๔ 

 

หน้าที่ภารกิจของส่วนราชการ และมีการบริหารจัดการร่วมกันตามที่เราได้รู้ได้ทราบ  นั่นเป็น
ประเด็นที่อยากจะนําเรียนให้ที่ประชุมได้เป็นข้อพิจารณาเป็นเรื่องแรกครับ  เรื่องที่สอง ระบบที่
ใช้อยู่ในปัจจุบันมีสมาชิกหลายท่านได้พูดถึงแล้ว ท่านได้อภิปรายถึงแล้วว่าการบริหารจัดการใน
ปัจจุบันถ้าเป็นอําเภอถ้าตั้งอําเภอขึ้นมาจะมีอะไรบ้าง ท่านพูดถึงโรงพยาบาลประจําอําเภอ 
ท่านพูดถึงโรงเรียนมัธยมประจําอําเภอ ท่านพูดถึงส่วนราชการต่าง ๆ ที่จะลงไปอยู่ในระดับ
อําเภอ นั่นคือสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ตั้งอําเภอขึ้นมาถ้ามีการตั้งอําเภอประชาชนในพ้ืนที่ถ้ามอง
ในมุมนี้คือได้ในสิ่งที่ท่านทั้งหลายได้พูดถึง เพราะระบบปัจจุบันเป็นอย่างนี้ ถามว่าตั้งแล้วได้
อะไร ก็ท่ีท่านพูดมานั่นคือคําตอบ ส่วนเรื่องท่ีหลายท่านพูดถึงว่ามันจะต้องเป็นกิ่งอําเภอก่อนไม๊ 
ถึงจะมาเป็นอําเภอได้ เพราะเกณฑ์ที่ปรากฎอยู่ในระเบียบวาระมันมีข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 1 
บอกว่าต้องเป็นกิ่งอําเภอมาแล้วกี่ปี เชื่อว่าทุกท่านคงรู้จักอําเภอกัลยาณิวัฒนา อันนี้เป็นกรณี
ตัวอย่างว่าตั้งเป็นอําเภอขึ้นมาโดยไม่เคยเป็นกิ่งอําเภอมาก่อน เพราะฉะนั้นข้อเท็จจริงเชิง
ประจักษ์ชัดเจนแล้วว่าตั้งเป็นอําเภอไม่จําเป็นต้องเป็นก่ิงอําเภอ แต่จําเป็นต้องผ่านกระบวนการ
ขัน้ตอนตามที่เขากําหนดไว้ กระบวนการขั้นตอนนึงคือต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนั้น ๆ ที่จะตั้งอําเภอ ประเด็นว่าเคยเป็นกิ่งหรือไม่เคยเป็นกิ่งท่านไม่ต้อง
กังวล ส่วนเกณฑ์ข้อ 2 ที่บอกว่ามีกี่ตําบล อันนั้นเป็นเกณฑ์อีกข้อหนึ่ง แต่เหตุที่เป็นเหตุให้ทาง
จังหวัดเสนอเข้ามาว่าขอตั้งอําเภอภูกระโดนทั้ง ๆ ที่มีแค่ 3 ตําบล เพราะหลักเกณฑ์ข้อที่ 3 
ท่านช่วยอ่านหลักเกณฑ์ข้อที่ 3 บอกว่าการจัดตั้งกิ่งอําเภอและอําเภอกรณีไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ข้อ 1 และข้อ 2 ก็จะมีบอกไว้ว่ายังไง เฉพาะความข้อที่บอกว่าการจัดตั้งกิ่งอําเภอ
และอําเภอกรณีที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อ 1 และข้อ 2 ความหมายของมันก็คือว่าไม่
จําเป็นต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อ 1 และข้อ 2 ไม่เป็นก็ได้ แต่ต้องเข้าเกณฑ์ตามข้อนี้คือข้อ 
3 ท่านไม่ต้องกังวลข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์บอกอยู่แล้ว เช่น การตั้งอําเภอกัลยาณิวัฒนา เคย
เป็นกิ่งอําเภอกัลยานิวัฒนามาก่อนรึเปล่า  ก็ไม่เคย เขาตั้งเลย ส่วนประเด็นที่มีท่านสมาชิกบาง
ท่านได้พูดถึงว่ามันน่าจะมีตําบลโน้น มีตําบลนี้มาด้วย สิ่งที่เป็นสาระสําคัญในการที่จะตั้งอําเภอ
ก็คือต้องได้รับความเห็นชอบจากพ่ีน้องประชาชนด้วย หรือพูดให้ตรงประเด็นคือต้องเป็นความ
ต้องการของพ่ีน้องประชาชน เพราะถ้าเขาไม่ประสงค์ก็คงไม่ผ่านกระบวนการประชาคมตอนที่
จะขอความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละตําบลก็คงไม่ผ่าน  นี่เป็นเรื่องที่
อยากจะนําเรียนชี้แจง จริง ๆ ผมรับราชการมานาน แต่ไม่เคยเข้ามาประชุมร่วมกับสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสักที  ครั้งนี้เป็นครั้งแรกตั้งแต่รับราชการมา มาดูบรรยากาศการประชุมแล้ว
อยากจะกลับไปเติมน้ํามันเลยครับ อยากจะเสียภาษีให้ อบจ. เพราะเห็นท่านพูดคุยกันด้วยเหตุ
ด้วยผล ท่านให้ความสําคัญกับเรื่องที่สภาจะต้องพิจารณา แต่เหนือสิ่งอ่ืนใดผมเชื่อว่าท่าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาทุกท่านหัวใจคือประชาชน แม้จะไม่ใช่
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ที่เลือกตั้งท่าน แต่พ่ีน้องประชาชนชาวโคราชทุกคนอยู่ในใจท่านอยู่แล้ว 
ผมเชื่อว่าสิ่งใดที่จะเป็นประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชน ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมาท่านจะพิจารณาด้วยใจที่เป็นธรรม เชื่ออย่างนั้น  อันนี้เป็นความเชื่อมั่น
หลังจากที่เห็นท่านได้พูดคุยกันและดีใจว่าในฐานะที่เป็นคนโคราชคนหนึ่งมีรถได้เติมน้ํามันอยู่ 
แสดงว่าได้มีส่วนเสียภาษีให้ อบจ. มาวันนี้ดีใจ ภูมิใจที่เรามีสภา อบจ. ที่เข้มแข็ง ได้ทําหน้าที่
อย่างเข้มแข็ง ส่วนเงื่อนเวลาที่มีสมาชิกท่านได้อภิปรายถึงว่าควรจะให้เวลาไม๊  ในส่วนของ
จังหวัดไม่ได้ขัดข้องเพราะทุกเรื่องก็จําเป็นต้องมีข้อมูล เรื่องความรอบคอบเป็นเรื่องดีไม่ใช่เรื่อง
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เสีย ก็คงเป็นดุลยพินิจของสภาฯ แต่ในมุมมองของผู้เสนอญัตติก็ได้กราบเรียนไปแล้วว่า
ประโยชน์ที่จะเกิดจากการจัดตั้งอําเภอมีอะไร ที่สําคัญคือไม่ได้จบที่สภา อบจ. จะต้องไปผ่านที่
ประชุมหั วหน้ าส่ วนราชการจั งหวัด  ผ่ านความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงมหาดไทยจะต้องเป็นผู้นําเสนอคณะรัฐมนตรี ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีจึงจะตั้งอําเภอได้ ก็ยังมีอีกหลายขั้นตอน รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสมาประชุมใน
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาแห่งนี้ รับราชการมาจนจะเกษียณแล้ว ไม่เคยไป
ร่วมประชุมสภาที่ไหนเลย ครั้งนี้เป็นครั้งแรกได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าฯ มา และจริง ๆ 
ข้อมูลที่รับรู้รับทราบมาก็ตามข่าวที่เห็นก่อนจะมาอยู่โคราช ผมเป็นคนโคราชแต่เพ่ิงมาเป็นรอง
ผู้ว่าฯ โคราช ยังไม่กี่เดือน ได้ 2-3 เดือน  ก็เห็นเหมือนท่าน สจ.ที่ท่านอภิปรายว่าจะตั้งที่โน่น
ที่นี่ที่นั่นแต่หลายที่ที่ไม่ได้เสนอให้สภาฯ พิจารณาก็คงเพราะไม่ลงตัว  ไม่ลงตัวด้วยเหตุผลอะไร
ก็แล้วแต่ คงจะมีหลายเหตุผล และได้เข้าเกณฑ์ที่จะนําเสนอสภาฯ ได้เพียงที่เดียวขอให้ทางสภา
ฯ ท่านได้พิจารณา 

ประธานสภาฯ   เชิญท่านเลิศชัยครับ 
นายเลิศชัย  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกฯ  คณะผู้บริหาร ท่านรองผู้ว่าฯ  เพ่ือน

สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมอยากจะขอเสริมท่านรองผู้ว่าฯ ที่ได้
ชี้แจงไปเมื่อสักครู่หลักเกณฑ์การตั้งก่ิงอําเภอและการตั้งอําเภอนั้น โดยบริบทแล้วนั้นมาอยู่ที่ข้อ
ที่ 3 คือ หากการพิจารณาตั้งกิ่งอําเภอ/อําเภอไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อ 1 และข้อ 2 ด้วย
เหตุผลความจําเป็นพิเศษทางภูมิประเทศ เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการปกครองหรือความ
มั่นคง เช่น พ้ืนที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว ตําบลหนองน้ําใสมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นผาที่สวยงาม 
เขาไปดูดาวตก เขาเรียกดาวบนดิน และมีผาอีกหลายแห่ง ตําบลดอนเมืองก็เช่นเดียวกันมี
สถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายแห่งเช่นเดียวกัน ถามว่าเป็นพ้ืนที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือไม่ เป็น  
เป็นพ้ืนที่ปัญหาด้านความไม่สงบ เป็นพ้ืนที่ชายแดนไหม เป็น  เพราะว่า 2 -3 ตําบลนี้ท่าน
ประธานฯ ติดสระบุรี ติดลพบุรี การเดินทางอย่างที่เพ่ือนสมาชิกฯ ได้พูดเมื่อสักครู่ไกลครับ  
บางตําบลติดลพบุรี เดินทางมาสีคิ้ว 70-80 กิโล หลักเกณฑ์นี้เข้าไหม เข้า  เป็นพ้ืนที่โครงการ
พระราชดําริ  เป็นครับ  เพราะว่าตําบลหนองน้ําใสได้ทําโครงการพระราชดําริและจะเข้ากับ
นโยบายของท่านนายกฯ ที่ได้แถลงต่อสภาฯ แห่งนี้ในนโยบาย 4 ข้อ ในข้อที่ 1 นโยบาย
โครงการพระราชดําริ ส่งเสริมสนับสนุนบริหารจัดการน้ําเพ่ือการแก้ไขและปูองกันอุทกภัยอย่าง
เป็นระบบตามแนวทางพระราชดําริ ส่งเสริมพัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ต้องกราบเรียนท่านประธานอย่างนี้ว่าตําบลหนองน้ําใสห่าง 3 ตําบลนี้มีอ่าง
น้ําเขาเรียกว่าอ่างน้ําขนาดใหญ่ รองรับน้ําที่ไหลมาจากภูเขาถึง 7 แห่ง และมีแหล่งน้ําตาม
ธรรมชาติถึง 73 แห่ง ในเขต 3 ตําบล การที่จะทําโครงการพระราชดําริผมคิดว่าทําได้แน่นอน 
ข้อ 2 นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต อย่างที่หลายท่านได้พูดถ้าตั้งเป็นกิ่งอําเภอหรือเป็น
อําเภอแล้วความเจริญมาแน่นอนไม่ว่าจะเป็นส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุข พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ เด็กและสตรี  อย่างที่ท่านรองผู้ว่าฯ ได้กล่าวเมื่อสักครู่ ถ้าเป็นอําเภออันดับแรก
ตามนโยบายของท่านนายกฯ ข้อ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมระบบสาธารณสุข นั่นหมายถึง
โรงพยาบาลมีแน่นอน เพราะตอนนี้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลได้ทําเรื่องโดยท่านผู้นํา
หลาย ๆ ท่าน ได้ทําเรื่องขอจัดตั้งโรงพยาบาลประจําอําเภอแล้ว ข้อนี้ก็จะเป็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตรงกับนโยบายของท่านนายกฯ ที่ได้แถลงต่อสภาแห่งนี้ ข้อที่ 2 พัฒนาการศึกษา
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ให้ครอบคลุม ท่านประธานที่เคารพครับถ้าเป็นอําเภอจะมีโรงเรียนประจําอําเภอ 1 แห่ง คือ 
โรงเรียนในสังกัด อบจ. นั่นคือ โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว จะเป็นโรงเรียน 1 แห่ ง ประจํา
อําเภอภูกระโดน คือ โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัด อบจ. และมีโรงเรียน
ในสังกัดพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมาประถมศึกษา เขต 4 อีก 17 แห่ง และมีการศึกษานอก
ระบบอีก 3 แห่ง ข้อต่อมา ทํานุบํารุงศาสนาใน 3 ตําบลนี้ มีวัด 47 วัด มีสํานักสงฆ์ 16 แห่ง  
หมายถึงว่าเป็นเขตปุา สํานักสงฆ์อยู่ในเขตปุาอนุรักษ์พันธุ์ปุา ดูแลพ้ืนที่ปุาซึ่งเป็นปุาสงวน เป็น
ปุาธรรมชาติอนุรักษ์และดูแล ข้อต่อมาส่งเสริม รณรงค์ปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ถ้าเป็น
อําเภอแน่นอนครับสถานีตํารวจเพ่ือดูแลคุณภาพชีวิตไม่ว่าจะเป็นการดูแลปูองกันความ
ปลอดภัยของพ่ีน้องประชาชน และนโยบายข้อที่ 3 พัฒนาด้านเศรษฐกิจ  สถานที่ตั้งอําเภอใหม่
จะมีการขยายตัวเป็นศูนย์รวมการติดตั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ก่อให้เกิดระบบเศรษฐกิจ 
การค้า การลงทุน การสร้างศักยภาพในพ้ืนที่ระบบการขนส่งและระบบอุปโภคต่าง ๆ เรามีถนน
ถ่ายโอนของ อบจ.อยู่ 2 สาย และมีถนนที่เชื่อมตําบล ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ไป
ดําเนินการแล้วร่วม 10 กว่าสายในเขต 3 ตําบล นั่นหมายถึงว่าการคมนาคมขนส่งต่าง ๆ จะ
สะดวกยิ่งขึ้น และที่สําคัญที่สุดจาก 3 ข้อ ที่กล่าวมา ก็จะมาเป็นข้อที่ 4 คือ พัฒนาเมือง การ
พัฒนาเมืองถ้าองค์ประกอบทั้ง 3 นโยบายของท่านนายกฯ ที่ได้แถลงต่อสภาฯ แห่งนี้ ครบ
องค์ประกอบก็คือการพัฒนาเมือง วางผังเมือง อํานวยความสะดวกครอบคลุมทั่วถึง สนับสนุน
ส่งเสริมการพัฒนา ปรับแผนพัฒนาองค์กรปกครองท้องถิ่น บํารุงฟ้ืนฟูธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
ปูองกันสาธารณภัย ประสานความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ สนับสนุน ส่งเสริม
กีฬา บํารุงสถานที่สําหรับการกีฬา การท่องเที่ยว สุขภาพ ครบทุกองค์ประกอบ  ได้เล็งเห็นถึง
ความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนในเขต 3 ตําบล การจัดตั้งตําบลอย่างที่หลาย ๆ ท่านได้
กล่าว สภาฯ แห่งนี้ไม่ขัดข้อง แต่เนื่องด้วยเอกสารหรือการจัดเตรียมของคณะอาจจะขาดตกไป
บ้างก็ไม่เป็นไร  พวกเราในฐานะเป็นผู้ร่วม ไม่ว่าวันนี้จะมีท่านผู้นํา กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกฯ 
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิก อบจ. ได้มาร่วมฟังความคิดเห็น อยากขอความคิดเห็น อยากขอ
กําลังใจจากเพ่ือนสมาชิกฯ ทุก ๆ คน ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน ถ้า
อําเภอภูกระโดนได้ตั้งขึ้นในสมัยที่ท่านนายกฯ ยลดา หวังศุภกิจโกศล เป็นนายกฯ มันเป็นหน้า
เป็นตา มันเป็นเกียรติสภาฯ แห่งนี้ ไม่ใช่เฉพาะสมาชิกสภาจังหวัด เขตอําเภอสีคิ้ว เขตเดียว
ไม่ใช่ มันเป็นหน้าเป็นตาสภา อบจ.ทั้ง 48 ท่าน ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของพ่ีน้องประชาชน
โดยตรง อยากเห็นการเจริญในบ้านเมืองของเรา ตรงกับนโยบาย 4 ข้อ ที่ท่านนายกฯ ได้แถลง
ต่อสภาฯ แห่งนี้  ผมในนามตัวแทนของอําเภอสีคิ้วร่วมกับท่านศิริพงศ์  มกรพงศ์  ต้อง
ขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิกฯ ทุก ๆ คน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพ่ือนสมาชิกฯ จะได้เล็งเห็ นถึง
ความสําคัญของพ่ีน้องประชาชนในเขตอําเภอสีคิ้ว และยินดีที่จะร่วมในการนําเสนอสิ่งต่าง ๆ 
ในระดับต่อ ๆ ไป ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ  

ประธานสภาฯ  ในที่ประชุมเท่าที่ผมสรุปแล้วก็จะมีอยู่ 2 ส่วน ส่วนหนึ่งน่าจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการวิสามัญ
เพ่ือเป็นการศึกษา  อีกส่วนหนึ่งให้มีการเห็นชอบในวันนี้เลย  ขอให้ท่านสมาชิกฯ ได้เสนอว่า
ทิศทางเราจะดําเนินการกันต่อไปอย่างไร ขอเชิญครับ เชิญท่านชวาลครับ 

นายชวาล  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ  กระผมนายชวาล  พัฒนกําชัย 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอําเภอขามสะแกแสง  ขอเสนอให้มีการ
ตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพ่ือศึกษาการจัดตั้งอําเภอใหม่ อําเภอภูกระโดน จํานวน 7 คน และ



 

๑๗ 

 

กําหนดระยะเวลาให้แล้วเสร็จภายใน 20 วัน นับตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2564 เป็นต้นไป  
ขอผู้รับรองครับ 

ประธานสภาฯ  ผู้รับรองถูกต้อง  มีท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนไม๊ครับ  ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมได้เสนอที่จะให้มีการ
ตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพ่ือศึกษาการจัดตั้งอําเภอภูกระโดน  ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกฯ     
ได้เสนอคณะกรรมการครับ เชิญท่านสมพรครับ 

นายสมพร  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านนายกฯ  ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมคณะ  และท่าน
สมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพครับ  กระผมสมพร  จินตนามณีรัตน์  จากอําเภอโนนสูง  ขอ
เสนอท่านโกวิทย์  เลาวัณย์ศิริ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอําเภอ
บ้านเหลื่อมเป็นคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการจัดตั้งอําเภอภูกระโดน  ขอผู้รับรองครับ 

ประธานสภาฯ  ผู้รับรองถูกต้อง  มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอชื่อท่านอ่ืนเป็นคณะกรรมการฯ คนที่ 1 อีกหรือไม่
ครับ  ไม่มีนะครับ  สรุปท่านโกวิทย์  เลาวัณย์ศิริ  ได้รับเลือกเป็นกรรมการวิสามัญศึกษาการ
จัดตั้งอําเภอใหม่ "อําเภอภูกระโดน"  คนที่ 1 เชิญท่านโกวิทย์ครับ 

นายโกวิทย์    เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ  กระผมนายโกวิทย์  เลาวัณย์ศิริ  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอบ้านเหลื่อม  ขอเสนอท่านเลิศชัย  
ธนประศาสน์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอสีคิ้ว เขต 2 เป็น
กรรมการวิสามัญศึกษาการจัดตั้งอําเภอใหม่ "อําเภอภูกระโดน"  คนที่ 2 ขอผู้รับรองครับ 

ประธานสภาฯ  ผู้รับรองถูกต้อง  มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอชื่อท่านอ่ืนเป็นคณะกรรมการฯ คนที่ 2 อีกหรือไม่
ครับ  ไม่มีนะครับ  สรุปท่านเลิศชัย  ธนประศาสน์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา อําเภอสีคิ้ว เขต 2 ได้รับเลือกเป็นกรรมการวิสามัญศึกษาการจัดตั้งอําเภอใหม่ 
"อําเภอภูกระโดน"  คนที่ 2 เชิญท่านเลิศชัยครับ 

นายเลิศชัย    เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายเลิศชัย  ธนประศาสน์  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอสีคิ้ว เขต 2  ขอเสนอท่านสมพร  
จินตนามณีรัตน์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอโนนสูง เขต 2 เป็น
กรรมการวิสามัญศึกษาการจัดตั้งอําเภอใหม่ "อําเภอภูกระโดน"  คนที่ 3 ขอผู้รับรองครับ 

ประธานสภาฯ  ผู้รับรองถูกต้อง  มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอชื่อท่านอ่ืนเป็นคณะกรรมการฯ คนที่ 3 อีกหรือไม่
ครับ  ไม่มีนะครับ  สรุปท่านสมพร  จินตนามณีรัตน์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา อําเภอโนนสูง เขต 2 ได้รับเลือกเป็นกรรมการวิสามัญศึกษาการจัดตั้งอําเภอใหม่ 
"อําเภอภูกระโดน"  คนที่ 3 เชิญท่านนพวิทย์ครับ 

นายนพวิทย์  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ทรงเกียรติ    
ทุกท่าน  กระผมนายนพวิทย์  ควรขุนทด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
อําเภอคง  ผมขอเสนอนายเจษฎา  พิทยาภรณ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด อําเภอ
ด่านขุนทด เขต 1 เป็นกรรมการวิสามัญศึกษาการจัดตั้งอําเภอใหม่ "อําเภอภูกระโดน"  คนที่ 4 
ขอผู้รับรองครับ 

ประธานสภาฯ  ผู้รับรองถูกต้อง  มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอชื่อท่านอ่ืนเป็นคณะกรรมการฯ คนที่ 4 อีกหรือไม่
ครับ  ไม่มีนะครับ  สรุปนายเจษฎา  พิทยาภรณ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
อําเภอด่านขุนทด เขต 1 ได้รับเลือกเป็นกรรมการวิสามัญศึกษาการจัดตั้งอําเภอใหม่ "อําเภอภูกระโดน"  
คนที่ 4 เชิญท่านสุพัตราครับ 



 

๑๘ 

 

นางสุพัตรา  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ดิฉันนางสุพัตรา  
มากเมือง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอขามทะเลสอ  ดิฉันขอ
เสนอนายทวีศิลป์  เสนามา  จ่าจังหวัดนครราชสีมา เป็นกรรมการวิสามัญศึกษาการจัดตั้ง
อําเภอใหม่ "อําเภอภูกระโดน"  คนที่ 5 ขอผู้รับรองคะ 

ประธานสภาฯ  ผู้รับรองถูกต้อง  มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอชื่อท่านอ่ืนเป็นคณะกรรมการฯ คนที่ 5 อีกหรือไม่
ครับ  ไม่มีนะครับ  สรุปนายทวีศิลป์  เสนามา  จ่าจังหวัดนครราชสีมา ได้รับเลือกเป็นกรรมการ
วิสามัญศึกษาการจัดตั้งอําเภอใหม่ "อําเภอภูกระโดน"  คนที่ 5 เชิญท่านจุฑาสัณห์ครับ 

น.ส.จุฑาสัณห์  เรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ  ท่านนายกฯ  ท่านรองฯ ผู้ว่า  ท่าน ส.อบจ.ผู้ทรงเกียรติ 
ทุกท่าน  ดิฉันนางสาวจุฑาสัณห์  ตั้งตรีวีระกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา อําเภอบัวลาย  ขอเสนอท่านชัยวัฒน์  เหล็กจันอัด  ปลัดอาวุโสอําเภอสีคิ้ว  เป็น
กรรมการวิสามัญศึกษาการจัดตั้งอําเภอใหม่ "อําเภอภูกระโดน"  คนที่ 6 ขอผู้รับรองคะ 

ประธานสภาฯ  ผู้รับรองถูกต้อง  มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอชื่อท่านอ่ืนเป็นคณะกรรมการฯ คนที่ 6 อีกหรือไม่
ครับ  ไม่มีนะครับ  สรุปนายชัยวัฒน์  เหล็กจันอัด  ปลัดอาวุโสอําเภอสีคิ้ว  ได้รับเลือกเป็น
กรรมการวิสามัญศึกษาการจัดตั้งอําเภอใหม่ "อําเภอภูกระโดน"  คนที่ 6 เชิญท่านพงษ์พันธุ์
ครับ 

นายพงษ์พันธุ์  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ท่านนายกฯ  ท่านรองผู้ว่าฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรง
เกียรติทุกท่านครับ  กระผมนายพงษ์พันธุ์  พันธุ์ศรีนคร  ส.อบจ.อ.พิมาย เขต 2 ขอเสนอ
นางสาวนงค์รักษ์  พวกจันทึก  ปลัดอําเภอสีคิ้ว เป็นกรรมการวิสามัญศึกษาการจัดตั้งอําเภอ
ใหม่ "อําเภอภูกระโดน"  คนที่ 7 ขอผู้รับรองครับ 

ประธานสภาฯ  ผู้รับรองถูกต้อง  มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอชื่อท่านอ่ืนเป็นคณะกรรมการฯ คนที่ 7 อีกหรือไม่
ครับ  ไม่มีนะครับ  สรุปนางสาวนงค์รักษ์  พวกจันทึก  ปลัดอําเภอสีคิ้ว  ได้รับเลือกเป็น
กรรมการวิสามัญศึกษาการจัดตั้งอําเภอใหม่ "อําเภอภูกระโดน"  คนที่ 7 มีสมาชิกฯ ท่านใดจะ
เสนอชื่อท่านอ่ืนเป็นคณะกรรมการฯ คนที่ 7 อีกหรือไม่ครับ  ไม่มีนะครับ  เชิญท่านเลขาสภาฯ  
ได้สรุปครับ 

เลขานุการสภาฯ  ขออนุญาตสรุปรายชื่อผู้ได้รับการเลือกเป็นคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการจัดตั้งอําเภอใหม่ 
"อําเภอภูกระโดน" จํานวน 7 ท่าน ประกอบด้วย 1.นายโกวิทย์  เลาวัณย์ศิริ  สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอําเภอบ้านเหลื่อม 2.นายเลิศชัย  ธนประศาสน์   
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอสีคิ้ว เขต 2  3.นายสมพร  จินตนา
มณีรัตน์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอโนนสูง เขต 2 ได้รับเลือก
เป็นกรรมการวิสามัญศึกษาการจัดตั้งอําเภอใหม่ "อําเภอภูกระโดน"  4.นายเจษฎา  พิทยาภรณ์  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด อําเภอด่านขุนทด เขต 1  5.นายทวีศิลป์  เสนามา  จ่า
จังหวัดนครราชสีมา  6.นายชัยวัฒน์  เหล็กจันอัด  ปลัดอาวุโสอําเภอสีคิ้ว  7.นางสาวนงค์รักษ์  
พวกจันทึก  ปลัดอําเภอสีคิ้ว  

ประธานสภาฯ  คณะกรรมการวิสามัญได้แต่งตั้งแล้ว  ขอให้ทุกท่านได้ทําหน้าที่ศึกษาภายใน 20 วัน และนํามา
เสนอผลการศึกษาให้กับสภาฯ ของเราต่อไป 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการจัดตั้งอ าเภอใหม่ "อ าเภอภูกระโดน" 
จ านวน 7 ท่าน ประกอบด้วย 1.นายโกวิทย์  เลาวัณย์ศิริ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา เขตอ าเภอบ้านเหลื่อม 2.นายเลิศชัย  ธนประศาสน์   สมาชิกสภา



 

๑๙ 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ าเภอสีคิ้ว เขต 2  3.นายสมพร  จินตนามณีรัตน์  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ าเภอโนนสูง เขต 2  4.นายเจษฎา  
พิทยาภรณ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด อ าเภอด่านขุนทด เขต 1  5.นายทวี
ศิลป์  เสนามา  จ่าจังหวัดนครราชสีมา  6.นายชัยวัฒน์ เหล็กจันอัด ปลัดอาวุโสอ าเภอสีคิ้ว  
7.นางสาวนงค์รักษ์  พวกจันทึก  ปลัดอ าเภอสีคิ้ว โดยให้คณะกรรมการฯ ได้ไปศึกษาหา
ข้อมูลในการจัดตั้งอ าเภอ  ภายใน 20 วัน และน ามาเสนอผลการศึกษาให้กับสภาฯ ทราบ
ต่อไป  ด้วยมติเห็นชอบ  39 เสียง ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี- งดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 2 ท่าน และเลขานุการสภาฯ) 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ  
ประธานสภาฯ  เชิญท่านชุณห์ครับ 
นายชุณห์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ  ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ  กระผมนายชุณห์  ศิริชัย

คีรีโกศล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอวังน้ําเขียว  วันนี้ก็คงจะมี
อุปสรรคนิดหน่อยคล้าย ๆ กับอําเภอภูกระโดน สรุปขั้นตอนการขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ 
ผมว่าของท่านใช้ที่ดินของราชพัสดุ  ของผมขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ คือ พ้ืนที่ตรงที่เราอยู่
ทุกวันนี้ครับ อยากให้นําแผนที่ฉายให้ดูสักนิดว่าเราอยู่จุดไหนเวลานี้ ตรงหัวมุมที่เห็นจะเป็น
ถนนสี่เลนเส้นใหม่ ที่เราทั้งหมดตรงนี้ ขอแจ้งอย่างนี้ครับต้องกราบขออภัยที่แล้วที่ผมเสนอไป
แปลงเดียว คือทั้งหมด 2 แปลง รวมกันแล้วเป็น 41 ไร่ 3 งาน 64 ตารางวา การดําเนินการ
ขณะนี้อยากจะเรียนให้ทราบว่าดําเนินการไปแล้วข้อที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้
มอบหมายฝุายนิติการและการพาณิชย์ยื่นความประสงค์ผ่านอําเภอเมืองนครราชสีมาเพ่ือขอ
รังวัดจัดทําแผนที่ท้ายประกาศ  ข้อที่ 2 นายอําเภอเมืองนครราชสีมาแจ้งประมาณการและแจ้ง
ชําระค่าใช้จ่าย ข้อที่ 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนําเงินไปชําระค่ารังวัดและสํานักการช่าง
และสํานักงานที่ดินได้กําหนดวันนัดหมายทําการรังวัดที่ดินจํานวน 2 แปลง รวม 41 ไร่ 3 งาน 
64 ตารางวา ข้อที่ 5 อําเภอเมืองนครราชสีมาและกลุ่มแผนที่ท้ายประกาศให้ อบจ.ดําเนินการ
ขอความอนุเคราะห์ อบต.มะเริง นําเข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของราษฎรและเข้าสู่
การพิจารณาของสภาฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบขอใช้ที่ดินตามาตรา 9 และขอถอนสภาพ
พ้ืนที่ดินตามมาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ข้อที่ 7 องค์การบริหารส่วนตําบลมะเริง รับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชนเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 17.00 น. ณ ศาลาประชาคม
บ้านใหม่ ม.2 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  ข้อที่ 8 องค์การบริหารส่วนตําบลมะเริง นําเข้าที่ประชุม
สภาฯ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 09.30 น. ก็ผ่านนะครับ  ฝุายนิติการและการ
พาณิชย์ประสานการดําเนินการจากสํานักการช่างเพ่ือจัดทําแผนที่ภาพถ่ายแผนผังการปักหลัก
แนวเขต องค์การบริหารส่วนจังหวัดมารวบรวมหลักฐานต่าง ๆ เพ่ือขอใช้ที่ดินตามมาตรา 8  
ข้อที่ 11 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมารวบรวมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เพ่ือขอใช้
ที่ดินตามมาตรา 9 ข้อที่ 12 สํานักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมานัดชันสูตรสอบสวนประวัติ
ที่ดิน ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 ข้อที่ 13  สํานักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมาติด
ประกาศการขออนุญาติใช้ที่ดินตามมาตรา 9 จํานวน 30 วัน เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชน
คัดค้าน ครบกําหนด 30 วัน ปรากฎว่าไม่มีผู้ใดคัดค้าน ข้อที่ 14 สํานักงานที่ดินจังหวัด
นครราชสีมาได้มีหนังสือเมื่อเดือนกันยายน 2563 แจ้งส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้



 

๒๐ 

 

ตรวจสอบการขอใช้ที่ดินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วย 1.สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2.สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและปุาไม้ 3.สํานักงาน
บริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ พ้ืนที่  4.สํานักงานพัฒนาที่ดิ นจังหวัด 5.หน่วยงานทหารในพ้ืนที่           
6.สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ 7.สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  
8.สํานักงานสิ่งแวดล้อม  9.สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด  10.แขวงทางหลวงและนายอําเภอ
เมือง  ปัจจุบันอยู่ในระหว่างรอส่วนราชการแจ้งผลการตรวจสอบให้สํานักงานที่ดินจังหวัด
นครราชสีมาทราบทุกหน่วยงาน วันนี้ผมได้ไปตรวจสอบแล้วทุกหน่วยงานได้ให้คําตอบ
หมดแล้ว แต่ทําหายไปฉบับหนึ่ง ของกรมพัฒนาที่ดินและตอนนี้กําลังติดตามอยู่ ถ้าติดตามครบ
หมดแล้วก็คงจะได้ดําเนินการต่อไปครับ  ตอนนี้เราทํามาถึงข้อที่ 14  เราก็ต้องมาเริ่มต้นข้อที่ 
15 ข้อที่ 15 นั้น ส่วนราชการต่าง ๆ แจ้งผลการตรวจที่ดินภายใน 180 วัน เดือนกรกฎาคม 
2564 ส่วนข้อที่ตกลงนั้นสํานักงานที่ดินก็จะประชุมคณะกรรมการพิจารณาเรื่องการขอ
อนุญาตประกาศกิจการตามมาตรา 9 และประมวลกฎหมายที่ดิน สํานักงานที่ดินจังหวัด
ประชุมคณะกรรมการจํากัดการใช้ที่ดินของรัฐตามมาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 
กันยายน 2564 ข้อที่ 17 สํานักงานที่ดินเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือส่งเรื่องให้สํานักงาน
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดนครราชสีมา ประชุมกับคณะ อบจ.  เพ่ือพิจารณานัดหมาย
ประชุม นั่นคือเดือนตุลาคม ปี 2564 ข้อที่ 18 สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม
จังหวัดนครราชสีมา อบจ.จัดประชุมและออกตรวจสภาพที่ดิน  กุมภาพันธ์ 2565 ข้อที่ 19  
สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมจังหวัดนครราชสีมา ส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการ
ส่วนกลางพิจารณา มีนาคม 2565 คณะอนุกรรมการจัดประชุมและรายงาน คปป. 
(คณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน) พิจารณาให้ความเห็นชอบและแจ้งสํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
นครราชสีมา กรกฎาคม 2565 จะเป็นตามขั้นตอนไปเรื่อย ๆ ครับ สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรมจังหวัดนครราชสีมาแจ้งสํานักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมาทราบ สิงหาคม 2565  
สํานักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมาเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดออกใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินตาม
มาตรา 9 คราวละ 5 ปี  สํานักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมาแจ้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และติดประกาศให้ประชาชนรับทราบ 30 วัน ประมาณตุลาคม 2565 ข้อที่ 22 องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแจ้งองค์การบริหารส่วนตําบลมะเริง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดรายงาน
สภาฯ ทราบ มกราคม 2566  ข้อ 23 จังหวัดนครราชสีมาส่งเอกสารประกอบการใช้ที่ดินตาม
มาตรา 8 ต่ออธิบดีกรมที่ดินเพ่ือขอความเห็นชอบ ธันวาคม 2565 กรมที่ดินยกร่าง
พระราชบัญญัติกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินตามมาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินเพ่ือเสนอต่อ
รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงมหาดไทย  มิถุนายน 2565 ข้อ  25 รัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงมหาดไทยส่งร่างพระราชบัญญัติกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินตามมาตรา 8 แห่งประมวล
กฎหมายที่ดินพร้อมบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชกฤษฎีกาเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี ธันวาคม 2565 ข้อ 26 เลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งเรื่องให้คณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาและให้กรมท่ีดินจัดทําแผนท้ายราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินตามมาตรา 
8 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินพร้อมแก้ไขเพ่ิมเติม พฤษภาคม 2566  กรมที่ดินจัดทําแผนที่
ท้ายร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินตามมาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และ
สอบสวนที่ต้องแก้ไขเพ่ิมเติมส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือให้นําร่างพระราชกฤษฎีกาขึ้น
ทูลเกล้า พฤศจิกายน 2566  คณะกรรมการเลขานุการคณะรัฐมนตรีแจ้งกระทรวงมหาดไทย



 

๒๑ 

 

ทราบประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินตามมาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายที่ ดิน 
พฤษภาคม 2567 กระทรวงมหาดไทยแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา สิงหาคม 2567 
จังหวัดนครราชสีมาแจ้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ตุลาคม 2567  องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเข้าท่ีประชุมสภา มกราคม 2568  นี่คือการขอใช้ที่ดินมีอยู่ทั้งหมด 31 ข้อ  
ท่านคิดดูว่ากว่าจะได้ที่ดินแปลงนี้ 41 ไร่ ไม่ใช่ขอได้ง่าย ๆ นะครับ วันนี้ผมดูแล้วสีคิ้วก็ได้ที่ 
108 ไร่ จากราชพัสดุ ง่ายมากเลย ของเราคิดดูเฉพาะขอที่ดินตามขั้นตอน ปี 2568 นะครับ 
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องฝากประธานคือท่านนายกว่าเราจะมีการเร่งรัดให้ได้รวดเร็วมากขึ้นอย่างไร
อยู่ที่การดําเนินงานของสภาฯ แห่งนี้ หรือฝุายบริหารแห่งนี้ที่จะดําเนินการให้ได้เกี่ยวกับที่ดิน 
อันนี้ให้มาอย่างรวดเร็วเพ่ือจะได้ขออนุญาตสร้างสํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดต่อไป  
วันนี้ผมได้ประสานที่ดินได้รู้ว่าของเรานั้นด้านมุมหน้านั้นติดกับถนนสี่เลน เราก็เลยไม่เป็นห่วง
เรื่องที่จะต้องไปซื้อที่ด้านหน้าเพ่ิม เพราะแปลงนี้ 41 ไร่ ผมคิดว่าเพียงพอในการที่จะสร้าง
สถานที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งใหม่ ขอรายงานท่านประธานฯ ถึงฝุายบริหารได้
รับทราบครับ   

นายศิริพงศ ์ ขอบพระคุณท่าน สจ.ชุณห์  เชิญท่านโกวิทย์ครับ 
ทําหน้าที่ประธานฯ 
นายโกวิทย์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  กระผมนายโกวิทย์  เลาวัณย์ศิริ  

ส.อบจ.เขตอําเภอบ้านเหลื่อม เมื่อสักครู่ผมฟังไม่ผิดนะครับ จากท่านชุณห์  ท่านบอกว่าถ้าเข้า
ระบบก็ปี 68  67 เราจะมีเลือกตั้งอีกรอบ ฉะนั้น น่าจะสมัยที่ 2 ของคนใหม่ อีกแปลงหนึ่ง
ครับที่ผมได้ทราบข้อมูลมา จริง ๆ เป็นที่ของเรา เราเคยขอใช้เขา แต่เขาอ้างตอนนั้นว่าเป็น
พ้ืนที่สีเขียว อยู่ตรงวิทยาลัยนาฎศิลป์ซึ่งถ้าไปจากบ้านเราด้านขวาจะเป็นโกเวลโก้ ซ้ายมือจะ
เป็นถนน 5-6 เมตร เข้าไปจะเจอวิทยาลัยนาฎศิลป์ อีกแปลงหนึ่ง 35 ไร่ ที่ผมได้ข้อมูลแปลง
นั้นใช้เวลาไม่นาน คงไม่ถึง 68 ถ้าจะรีบเร่ง 64 นี้ได้ตามที่ผมได้ข้อมูลมา มีที่ 35 ไร่ ตอนนี้เรา
ขอใช้เป็นที่ของบ้านผู้สูงอายุวัดม่วงกับบ้านธรรมปกรณ์ ก็จะรวมกันอยู่ที่นั่น เราขอใช้ที่ตรงนั้น
ประมาณ 10 กว่าไร่  ก็ยังเหลืออยู่ 20 กว่าไร่ จะได้ เร็วกว่าแปลงของท่านชุณห์ เพราะ 68 
67 ต้องเลือกตั้งใหม่ปลายปี เราจะครบ  20 ธันวาคม 2567 2568 เทวดาให้เข้ามาก็จะได้
อยู่สภาใหม่ แต่ถ้าท่านตัดสินใจไปแปลงนั้นในสมัยนี้เห็นสภา อบจ.แห่งใหม่แน่นอนครับ  

นายศิริพงศ ์ ขอบคุณท่านโกวิทย์ครับที่ได้นําเรียนที่ดินแห่งใหม่  จะได้ให้เพ่ือนสมาชิกฯ ได้พิจารณาอีกครั้ง 
มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ เชิญท่านสมชายครับ 

นายสมชาย กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ  ท่านนายกฯ  สมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ  กระผมนาย
สมชาย  แพทย์เมืองจันทร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอเสิงสาง 
ผมได้อภิปรายเมื่อวันที่ 25 ที่ผ่านมา ในเรื่องรถเจาะบาดาล วันนี้ผมขออนุญาตเพ่ิมเติม พอดี
จะโยงส่วนหนึ่ง เมื่อวานผมได้รับหนังสือจากท่านสุรินทร์  พลังงานจังหวัด  ในเรื่องของกองทุน
อนุรักษ์พลังงาน ท่านฝากผมให้ถ้ามีโอกาสให้นํามาแจ้งให้สมาชิกฯ ทราบ ตอนนี้ทางกองทุน
อนุรักษ์พลังงาน ผมเคยสัมผัสมาเมื่อปี 60 เป็นเงินที่เก็บจากหัวจ่ายน้ํามันที่พวกเราใช้กัน จะ
เข้าประเด็นของ อบจ.พอดี เงินกองทุนก้อนนี้เขาจะปิดการเชื่อมระบบวันที่ 31 ซึ่งเมื่อวานทาง 
อบจ.ก็สามารถเชื่อมระบบได้สําเร็จแล้ว ซึ่งงบประมาณด้านการเกษตร ปีหนึ่ง ๆ ประมาณ 
2,000 ล้าน เป็นระบบของการเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน โดยจะมีโซล่า
เซลให้ เป็นซัมเมิสและเป็นหัวน้ํา แต่ประเด็นที่ผมถามต้องรีบชี้แจงว่าพ่ีน้องประชาชนบางจุด
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เริ่มแห้งแล้งแล้วอยากจะให้รถเจาะบ่อบาดาลของ อบจ.จะได้เข้าไปเจาะให้ เราจะได้รีบเขียน
โครงการ เพราะโครงการของเงินกองทุนนี้จะหมดประมาณวันที่ 5 มีนาคม ก็จะเหลือ
ระยะเวลาอีกเดือนเดียว เดือนกุมภาพันธ์ และยังต้องไปพ่วงกับระเบียบในเรื่องของการวัด
ระดับน้ํา และใบอนุญาตการใช้น้ําบาดาลอีก ให้เร่งประสานผมจะได้ปรึกษากับท่านนายกฯ ว่า
จะทําเป็นโครงการ อบจ.เป็นเครื่องจักร  ชาวบ้านเป็นน้ํามัน ก็จะผ่านท่านนายกฯ ไป ก็ขอนํา
เรียนแค่นี้ครับ 

นายศิริพงศ ์ ต้องขอบคุณท่านสมชายครับ เชิญท่านเสกสรรครับ 
ทําหน้าที่ประธานฯ 
นายเสกสรร กราบเรียนท่านประธานฯ กราบเรียนท่านนายกฯ  ฝากถึงท่านนายกฯ เรื่องศูนย์ประสานงาน

ของ อบจ. ที่มีอยู่หลาย ๆ อําเภอ งบประมาณสร้างเยอะมาก แต่ตอนนี้ชํารุด  บ้านพักของ
เจ้าหน้าที่ ผมยกตัวอย่างของเทพารักษ์ เจ้าหน้าที่มาพักอยู่ที่ศูนย์ประสานงานฯ ตอนนี้พักไม่ได้
นะครับ จริง ๆ ผมว่าส่วนนี้น่าจะเป็นเครื่องมือการทํางานให้ท่านนายกฯ ด้วยซ้ําไป จะเป็นหน้า
เป็นตาให้ ถ้าเราปรับปรุงเปลี่ยนภูมิทัศน์และฝากท่านนายกฯ จัดห้องทํางานให้ สจ.แต่ละท่าน 
1 อาทิตย์ก็อยู่ 1-2 วัน รับเรื่องร้องทุกข์ของพ่ีน้อง น่าจะเชื่อมกันได้ดี ผมยกตัวอย่างท่าน สส.
ประเสริฐ  จันทรรวงทอง  ทุกวันจันทร์ท่านจะมานั่งรับเรื่องที่ศูนยประสานงานฯ พ่ีน้องมาพบ
ได้ตลอด ลูกหลานเข้าโรงเรียน ไม่มีโรงเรียนจะเรียนไปติดต่อ ผมนําประชาชนพี่น้องไปติดต่อ นี่
คือเป็นตัวอย่างหนึ่งในการเชื่อม อบจ. ที่ท่านนายกฯ บอก อบจ.โฉมใหม่ เราจะเชื่อมกับพ่ีน้อง
โดยตรงและจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการทํางาน ประชาสัมพันธ์ให้ อบจ. ให้ทีมคณะ
ผู้บริหารและ สจ.ของเราด้วยครับ ฝาก ปรับภูมิทัศน์ของแต่ละที่ ตอนนี้มันทรุดโทรมมาก ฝาก
ท่านนายกฯ ด้วยครับ 

นายศิริพงศ ์ ขอบคุณท่านเสกสรร ท่านนายกฯ มีอะไรจะชี้แจงไหมครับ  เรียนเชิญครับ 
นายก อบจ.นม. กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางยลดา หวังศุภกิจ

โกศล  นายก อบจ.นครราชสีมา ตัวดิฉันเองได้ลงไปพบปะพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ และเมื่อ
วานขออนุญาตได้ไปที่บัวใหญ่ไปกับ สจ.เต้ย ไปเห็นศูนย์ประสานงานของ อบจ. แต่ละพ้ืนที่
ทรุดโทรมมากแต่ดิฉันอยากไปดูก่อนว่าการที่จะปรับปรุงแต่ละพ้ืนที่ว่าจะเหมาะสมกับการใช้
งานแต่ละอําเภอแบบไหน เดี๋ยวทางคณะผู้บริหารจะดูอีกครั้งหนึ่งคะ ขอบคุณคะ 

นายศิริพงศ ์ เชิญท่านชวาลครับ 
นายชวาล เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายชวาล  พัฒนกําชัย  

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอําเภอขามสะแกแสง เนื่องจากเพ่ือน
สมาชิกฯ ได้นําเรียนในที่ประชุมแห่งนี้เกี่ยวกับรถขุดเจาะ ในปีงบประมาณ 2564  ทางสภาฯ 
แห่งนี้ได้อนุมัติการจัดซื้อรถเจาะบ่อบาดาล 2 ชุดด้วยกัน ชุดละ 10 ล้านบาท รวมเป็น 20 
ล้านบาท แต่ด้วยเหตุผลเบื้องต้นว่าของเรามีอยู่แล้ว 2 ชุด ผมเองต้องการที่จะทราบเพ่ือน
สมาชิกฯ แต่ละท่านขอให้มีการตรวจสอบว่าแต่ละท่านมีความต้องการในเรื่องการขุดเจาะบ่อ
บาดาลมากน้อยแค่ไหน  การขุดเจาะบ่อบาดาลโดยเครื่องจักรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นั้น ทุกครั้งที่ผ่านมาจะได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ เทศบาล อบต. 
ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตรงนี้อยากฝากท่านประธานฯ  ไปถึงเพ่ือนสมาชิกฯ ว่าขอให้
ช่วยตรวจสอบเครื่องจักรที่มีอยู่แล้ว 2 ชุดนั้น เราสามารถที่จะดําเนินการเพียงพอหรือไม่  ถ้า
หากไม่เพียงพอก็คงต้องเร่งรัดให้ทางฝุายบริหารดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างทั้ง 2 ชุด แต่ผมเองคิด
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ว่าถ้าหากมีความเพียงพอในเรื่องของการดําเนินการในการซื้อรถขุดเจาะ ก็คงต้องเรียนสมาชิกฯ 
ว่าบางครั้งก็คงให้ฝุายบริหารไปในส่วนที่จําเป็นมากกว่า  เหตุผลที่ทางสภาฯ แห่งนี้อนุมัติเมื่อ
งบประมาณปี 64 ที่ผ่านมา เนื่องจากว่าช่วงนั้นเราเกิดภาวะภัยแล้งจริง ๆ รถขุดเจาะ 2 ชุด 
ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ แต่ปัจจุบันเมื่อปลายปีที่ผ่านมาฝนฟูาค่อนข้างที่จะตกต้องตาม
ฤดูกาล หลาย ๆ แหล่งน้ําค่อนข้างจะผ่อนคลายเรื่องของความเดือดร้อน ฝากให้เพ่ือนสมาชิกฯ 
ของให้มีการสํารวจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่สามารถที่จะใช้รถขุดเจาะของเอกชนโดยใช้ในส่วน
ของการจ่ายค่าน้ํามันเชื้อเพลิงหล่อลื่นจากเอกชนได้ต้องดูที่ระเบียบตรงนี้ต้องฝากเพ่ือนสมาชิก
ฯ ด้วย เรื่องที่ 2 เนื่องจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีหนังสือสั่งการอบรมสัมมนาเพ่ือกระตุ้น
เศรษฐกิจภายในจังหวัด หลาย ๆ โครงการที่เพ่ือนสมาชิกฯ ได้ทําโครงการฝึกอบรมสัมมนา
โครงการศึกษาดูงานตามอําเภอต่าง ๆ ทราบว่าประมาณ 200 กว่าล้านโดยภาพรวม  ขอให้
เร่งรัดในส่วนนี้อย่างน้อย ๆ การที่เรามีการอบรมสัมมนาถ้าได้ประสบกับตัวเองจะพบว่าพ่ีน้อง
ประชาชนมีความตื่นตัวในเรื่องนี้ และอาชีพที่พ่ีน้องประชาชนได้ไปศึกษาข้อมูลตรงนั้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ที่จําหน่ายสินค้าเพราะเราไปจัดต่างอําเภอ ที่
ผ่านมาผมว่าเราได้ผ่านในเรื่องของงบนวัตวิถีมาแล้วซึ่งเป็นการศึกษาดูงานเฉพาะในส่วนของ
จังหวัดนครราชสีมา คือ ไปแค่วังน้ําเขียว ปากช่อง สีคิ้วบ้าง ตรงนั้นได้ผลตอบรับค่อนข้างจะสูง
จากกลุ่มอาชีพต่าง ๆ อยากจะฝากขอให้เร่งรัดในเรื่องของการอบรมเพ่ือสนองนโยบายในส่วน
ของผู้ว่าราชการจังหวัด และอีกประเด็นหนึ่งให้พ่ีน้องประชาชนมีอาชีพต่าง ๆ ในการประกอบ
อาชีพหรือเสริมรายได้ให้กับพ่ีน้องประชาชน รวมทั้งในกลุ่มของโรงแรมที่พักต่าง ๆ ในส่วนของ
การเดินรถ ซึ่งเป็นภาพรวม เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในหลายๆ ด้าน โคราชของเรา ขอบคุณครับ 

นายศิริพงศ ์ ขอบคุณท่านชวาลครับ เชิญท่านอดุลย์ครับ 
นายอดุลย์ เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือนสมาชิกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด ผู้มีเกียรติทุกท่านครับ ผมอดุลย์  อยู่ยืน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจั งหวัด
นครราชสีมา อําเภอเมือง เขต 2 จริง ๆ แล้วที่ท่านชวาล พูดถึงหนังสือท่านผู้ว่าฯ แจ้งมาเมื่อ
วันที่ 26 มกราคม ว่าอยากให้กระตุ้นเศรษฐกิจ เพ่ือนผมอยู่ในเขตอําเภอเมืองฯ วันนี้
ภาคเอกชน ท่านผู้ว่าฯ ได้เรียกระดมนักธุรกิจในเมืองมีการประชุมกัน เดือนกุมภาพันธ์ได้เริ่ ม
ออกโปรเจคว่าสามารถใช้รถมีบัตรประชาชนว่าโชว์ว่าเป็นโคราช สามารถลด 5% 10% 
สามารถลดราคาท่ีร้านค้าได้ ผมมองว่า อบจ.เราเองเราน่าจะมีส่วนร่วมในตรงนี้ด้วย ขออนุญาต
ฝากท่านประธานฯ ถึงฝุายบริหารว่าเราจะมีส่วนลงไปร่วมด้วยอย่างไร หน้า 43 กับ 44 ผมดู
ในแผน เช่น โครงการส่งเสริมแก้ไขปัญหาประกอบอาชีพพ่ีน้องประชาชน ส่งเสริมประกอบ
อาชีพพ่ีน้องประชาชน ซึ่งเหมาะสําหรับเศรษฐกิจในยุคโควิดนี้  ผมอยู่ในเขตอําเภอเมือง เวลา
คนในเมืองเวลาไม่มีจะกิน เขาไม่มีนา เขาไม่มีแหล่งน้ําที่จะไปจับปลาได้ พวกนี้เวลาเขากระทบ
อย่างบริษัทให้หยุดงาน ผลับให้หยุดกิจกรรม พวกนี้เขาก็จะไม่มีอาชีพเสริม ก็ขอฝากฝุาย
บริหารในหน้า 43 44 ก็สามารถดําเนินการได้เลย เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจว่าเป็นภาวะ
เร่งด่วน วันนี้ประชาชนกําลังเดือดร้อน เราสามารถแก้ปัญหาให้พ่ีน้องได้ตรงตามต้องการ 

นายศิริพงศ ์ ขอบคุณท่านอดุลย์ครับ เชิญท่านสมพรครับ 
นายสมพร กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  เพ่ือนสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกฯ วันนี้ทุกท่าน

จะได้รับแผนการดําเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา มีอยู่บนโต๊ะทุกท่านแล้ว หลายท่านถามมาว่าในเขตของท่านคือ สจ.เก่าได้ทําอะไร  

 






