
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 

วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฏาคม 2564 เวลา 10.00 น.  
ณ ห้องประชุมสุรนารี A โรงแรมดิอิมพีเรียลโฮเทล 

แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โคราช 
ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

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

1. นายรักชาติ  กิริวัฒนศักดิ์  ประธานสภา อบจ.นครราชสีมา 
2. นายศิริพงศ์  มกรพงศ์   รองประธานสภา อบจ.นครราชสีมา 
3. นายณัฏฐพัชร์ อนิวัตกูลชัย  เลขานุการสภา อบจ.นครราชสีมา 
4. นายก้องเกียรติ วงศ์นิยม   ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 1 
5. นายอดุลย์  อยู่ยืน   ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 2 
6. นายประพจน์ ธรรมประทีป  ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 4 
7. นายธีรวีร ์  มิตรสูงเนิน  ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 6 
8. นางณภัทร์ศรัญญ์ เพศประเสริฐ  ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต 4 
9. นายชยุต  พงศ์ธนทรัพย์  ส.อบจ.อ.ครบุรี เขต 1 
10. นายสุชชัพ  ชีระชลสุข  ส.อบจ.อ.ครบุรี เขต 2 
11. นายพรเทพ  ศิริโรจนกุล  ส.อบจ.อ.ปักธงชัย เขต 2 
12. นายเลิศชัย  ธนประศาสน์  ส.อบจ.อ.สีคิ้ว เขต 2 
13. นายสถาพร  โชติกลาง  ส.อบจ.อ.โนนสูง เขต 1 
14. นายเจษฎา  พิทยาภรณ์  ส.อบจ.อ.ด่านขุนทด เขต 1 
15. นายธวัฒน ์  ศิริปริญญานันต์  ส.อบจ.อ.ด่านขุนทด เขต 2 
16. นายสมบูรณ์  นิยมไร่   ส.อบจ.อ.พิมาย เขต 1 
17. นายพงษ์พันธุ์ พันธุ์ศรีนคร  ส.อบจ.อ.พิมาย เขต 2 
18. นางพัชรวรรณ นรากิจพงศ์  ส.อบจ.อ.แก้งสนามนาง 
19. นางสุพัตรา  มากเมือง  ส.อบจ.อ.ขามทะเลสอ 
20. นายชวาล  พัฒนก าชัย  ส.อบจ.อ.ขามสะแกแสง 
21. นายนพวิทย์  ควรขุนทด  ส.อบจ.อ.คง 
22. นายวิสูตร  เจริญสันธิ์  ส.อบจ.อ.จักราช 
23. นายซ้าย  ผลกระโทก  ส.อบจ.อ.โชคชัย 
24. นางพีระดา  บูรณะบัญญัติ  ส.อบจ.อ.โนนแดง 
25. นางสาวจุฑาสัณห์ ตั้งตรีวีระกุล  ส.อบจ.อ.บัวลาย 
26. นายพิทักษ์พงษ์ ศิริศักดิ์   ส.อบจ.อ.บัวใหญ่ 
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 27. นายโกวิทย์  เลาวัณย์ศิริ  ส.อบจ.อ.บ้านเหลื่อม 
28. นายราเมศ  เรืองธนานุรักษ์  ส.อบจ.อ.ประทาย 
29. นายไพฑูรย์  เพ็ญจันทร์  ส.อบจ.อ.พระทองค า 
30. นายประเวทย์ ชุมสงฆ์   ส.อบจ.อ.เมืองยาง 
31. นางสาวปิยะนุช ยินดีสุข   ส.อบจ.อ.ล าทะเมนชัย 
32. นายชุณห์  ศิริชัยคีรีโกศล  ส.อบจ.อ.วังน้ าเขียว 
33. นายศิริพิพัฒน์ ประจิตร   ส.อบจ.อ.สีดา 
34. นายชาคริต  ทิศกลาง   ส.อบจ.อ.เฉลิมพระเกียรติ 
35. นายสมชาย  แพทย์เมืองจันทร์  ส.อบจ.อ.เสิงสาง 
36. นายสมบัติ  ศรีจันทร์รัตน์  ส.อบจ.อ.หนองบุญมาก 

 
ผู้ลาประชุม  

1. นายสมพร  จินตนามณีรัตน์  รองประธานสภา อบจ.นครราชสีมา 
2. นายองอาจ  พฤกษ์พนาเวศ  ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 3 
3. นางสาวรัชฎา ใจกล้า   ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 5 
4. นางสาวธัญญารัตน์ รัตนชินกร  ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 7 
5. นายสรรชัย  กาญจนวัฒนา  ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 8 
6. นางสาวนงนุช เลิศด้วยลาภ  ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต 2 
7. นายสมพงษ์  เลิศด้วยลาภ  ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต 3 
8. นายทรงกรช  พันธ์เกษม  ส.อบจ.อ.ปักธงชัย เขต 1 
9. นางนารดา  อ้ึงสวัสดิ์   ส.อบจ.อ.ชุมพวง 
10. นายเสกสรร  วิวัฒน์สกุลรัตน์  ส.อบจ.อ.เทพารักษ์ 
11. นายสุรศักดิ์  ตันติสวัสดิ์  ส.อบจ.อ.โนนไทย 
12. นายสมศักดิ์  ไตรศักดิ์   ส.อบจ.อ.ห้วยแถลง 

 
ฝ่ายบริหาร 
 1. นางยลดา  หวังศุภกิจโกศล  นายก อบจ.นครราชสีมา 
 2. นายนรเสฎฐ์  ศิริโรจนกุล  รองนายก อบจ.นครราชสีมา 
 3. นายสมเกียรติ  ตันดิลกตระกูล  รองนายก อบจ.นครราชสีมา 
 4. นายวีระชาติ  ทุ่งไผ่แหลม  รองนายก อบจ.นครราชสีมา 
 5. นายกมลศักดิ์  เกษเมธีการุณ  รองนายก อบจ.นครราชสีมา 
 6. พ.ต.อ.รัฐศักดิ์  สุขเจริญ   ที่ปรึกษานายก อบจ.นครราชสีมา 
 7. นางสาวกษิรา  อณวัชวณิช  เลขานุการนายก อบจ.นครราชสีมา 
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 ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายวุฒิชัย  วงค์ปัญโญ  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
2. นายไพศาล  สมุทรเผ่าจินดา  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
3. นายตวงสิทธิ์  อภิชัยบุคคล  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
4. นายธีระชัย  เทพนอก  ผู้อ านวยการส านักช่าง 
5. นายไตรรงค์  คัมภีร์พงศ์  ผู้อ านวยการส านักการศึกษาฯ(แทน) 
6. นางอมลรชา  ศรีเนตรกูล  รก.หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
7. นายสมสรร  โพธิ์กัณฑ์  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม(แทน) 
8. นายชัยเกียรติ เกสรบัวทอง  ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
9. นางวรรณภา  นวลฉิมพลี  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
10. นายเตชิต  กลิ้งทะเล  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข 
11. นายภิรมย์  วงศ์สุข   ผู้อ านวยการส่วนช่างสุขาภิบาล 
12. นายนิธิโรจน ์ บุญญาวัฒนานันท์ ผู้อ านวยการส่วนวิศกรรมก่อสร้าง 
13. นางกฤติมา  ไชยวงศ์   นักบริหารงานการคลัง 
14. นายวิสุทธิ์  บุญการกิจ  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ 
15. นางวินญา  ศรีอุทธา   หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
16. นางดาราวรรณ โฆษิตอัมพรวัฒน์  นัจัดการทั่วไปช านาญการ 
17. นางสุวรรณี  อนันธศิริ  นักจัดการทัว่ไปช านาญการ 
18. นางสาวกนกรัตน์ ค าเดช   นักจัดการทั่วไปช านาญการ 
19. นางสุพรรณี  ครุฑธะกะ  นัดจัดการทั่วไปปฏิบัติการ 
20. นายณฐภพ  ณ นครพนม  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
21. นายกิติศักดิ์  ชายากร   พนักงานขับรถยนต์ 
22. นางอัจฉราภรณ์ ถมศรี   ผู้ช่วยนัดจัดการทั่วไป 
23. นายบดินทร  ชุ่มสีมา   พนักงานขับรถยนต์ 
24. นางสาวอังศุมาริน พรหมพันธ์ใจ  ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว 
25. นางสาวอรอุมา ศรีทานนท์  พนักงานจ้างทั่วไป 
26. นายเกษม  ชนาธินาถ  ผู้สื่อข่าวมติชนข่าวสด 
27. นายสถาพงษ์  เสนาไชย  ผู้สื่อข่าวสนามรัฐเนชั่น 
28. นางสาวปราณี ยิ่งจอหอ   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
29. นายเศรษฐพัฒน์ เจริญเศรษฐโสธร  ทีวี 8 
30. นายนันทวัฒน์ อุ่มพิมาย  อสมท.ช่อง 9 
31. นายณัฐชัย  นรินทรัตน์  นักวิเคราะห์ฯ 
32. นายรัฐชัย  อรชร   เนชั่น 22 
33. นายประสิทธิ์  จองรัตนวานิช  ข่าวรัฐภูมิ 
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 34. นางกัญลักษณ์ รุ่งสุขประเสริฐ  อมรินทร์ ทีวี 
35. นางขวัญชนก สุขคดี   ทีเอ็นเอ็น 
36. นายสันติ  วงธรเกธ   77 ข่าวสด 

 
เริ่มประชุมเวลา   10.00 น. 
เลขานุการสภาฯ  -   เชิญประธานสภาฯ กราบบูชาพระรัตนตรัย และน าสมาชิกสวดมนต์   
นายณัฏฐพัชร์  -   เชิญประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขึ้นท าหน้าที่ 

   -   อ่านประกาศสภาฯ เรื่องเรียกประชุมสภาฯ  
ประธานสภาฯ  -   ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  
                                   ครั้งที่ 1/2564  
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายรักชาติ ผมขออนุญาตน าเรียนกับที่ประชุมครับ ในวันนี้ทางสภาของเราขอต้อนรับท่านผู้บริหารตลอดจน

ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่จะมาด ารงต าแหน่งมาท างานกับพวกเราครับ ขอแนะน ารองนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาท่านที่ 4 คือท่านกมลศักดิ์ เกตุเมธีการุณและก็ท่านปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดท่านใหม่ ท่านวุฒิชัย วงศ์ปัญโญครับ สภา อบจ.ขอต้อนรับท่านที่จะมาร่วม
ท างานกับพวกเรา  ด้วยทางฝ่ายบริหารได้ยื่นญัตติต่างๆ ถึงความจ าเป็นที่ต้องมีการแก้ไขต่างๆแล้ว
ก็จะต้องมกีารแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนครับ เพ่ือที่จะให้ฝ่ายสภาของเรานั้น 
ในการเปิดสมัยวิสามัญซึ่งในช่วงนี้เป็นช่วงวิกฤตในกราฟของภาวะ covid ที่ทุกท่านทราบกันทุก
คนครับ เบื้องต้นผมก็ได้ด าเนินการครั้งแรกในการที่จะจัดให้มีการเปิดสภา ปกติเราจะประชุมกันที่
ห้องประชุมสภาที่ส านักช่าง แต่ในการประชุมในปัจจุบันนั้นในการประชุมนั้นจะต้องมีการขอ
อนุญาตคณะกรรมการ ศบค.ของจังหวัดซึ่งได้ไปตรวจสอบแล้ว พ้ืนที่ห้องประชุมส านักการช่าง
พ้ืนที่เว้นระยะห่างไม่เพียงพอ จึงได้มีการประชุมที่สถานที่แห่งนี้ก็คือโรงแรมอิมพีเรียล มีการขอ
อนุญาตมาใช้พ้ืนที่ที่โรงแรมแห่ง คณะกรรมการ ศบค. ได้อนุญาตภายใต้เงื่อนไขว่าในการจัดการ
ประชุมของเรานั้นจะต้องมีคนเข้าร่วมประมาณ 80 ท่าน ทุกท่านจะต้องไปด าเนินการการท า 
rapid test  วันนี้ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมได้ปฏิบัติตามที่ได้ก าหนดไว้ ผมต้องกราบขอบพระคุณ
ทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือ เพ่ือให้การประชุมสมัยวิสามัญของเรานั้นได้ด าเนินการต่อไป ผมขอ
เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม เรื่องที่ 1 เรื่องของประกาศใช้แผนการด าเนินการประจ าปี
งบประมาณ 2561 ถึง 2565 แก้ไขครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2564 นั้นขณะนี้ก็ได้ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้วเอกสารได้วางบนโต๊ะทุกท่านแล้วจึงแจ้งให้ที่ประชุมแห่งนี้ได้ทราบเรื่องที่ 2 องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้ประกาศใช้แผนการด าเนินการประจ าปีงบประมาณ 2564 
เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเอกสารไปวางบนโต๊ะทุกท่านแล้วจึงแจ้งให้ที่ประชุมแห่งนี้
เพ่ือทราบ เรื่องที่ 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้ประกาศใช้แผนการด าเนินการ
ประจ าปีงบประมาณ 2564 แก้ไขครั้งที่ 2 เสร็จเรียบร้อยแล้วเอกสารก็ได้วางบนโต๊ะของทุกท่าน
จึงแจ้งให้ที่ประชุมแห่งนี้เพ่ือทราบ เรื่องที่ 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 8 พุทธศักราช 2564 ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว
เอกสารได้วางบนโต๊ะของทุกท่าน เรื่องที่ 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้ประกาศใช้

ประธานสภาฯ 



 

๕ 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไขครั้งที่ 3 พุทธศักราช 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
เอกสารได้วางบนโต๊ะของทุกท่านจึงแจ้งให้ที่ประชุมเพ่ือทราบ เรื่องที่ 6 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมาได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 9 
พุทธศักราช 2564 ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเอกสารได้วางบนโต๊ะของทุกท่านจึงแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบ เรื่องที่ 7 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งที่ 7 พุทธศักราช 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้วเอกสารได้วางบนโต๊ะ
ของทุกท่านจึงแจ้งให้ที่ประชุมแห่งนี้เพ่ือทราบ เรื่องที่ 8 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แก้ไขครั้งที่ 4 พุทธศักราช 2564 เสร็จ
เรียบร้อยแล้วเอกสารได้วางบนโต๊ะของทุกท่านจึงแจ้งให้ที่ประชุมแห่งนี้ทราบ เรื่องที่ 9 ด้วย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้ประกาศใช้แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564 
แก้ไขครั้งที่ 4 เสร็จเรียบร้อยแล้วเอกสารไปวางบนโต๊ะของทุกท่านจึงแจ้งให้ที่ประชุมเพ่ือทราบ 
เรื่องท่ี 10 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 แก้ไขครั้งที่ 5 พุทธศักราช 2564 เสร็จเรียบร้อยเอกสารได้วางบนโต๊ะทุกท่านแล้วจึงแจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบ ส าหรับเรื่องที่ 11 เรื่องที่แขวงการทางหลวงชนบทนครราชสีมาได้ตอบข้อ
ซักถามของท่านสมชาย แพทย์เมืองจันทร์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเขต
อ าเภอเสิงสางครับ ด้วยนายสมชาย แพทย์เมืองจันทร์สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ าเภอเสิง
สางได้เสนอข้อสอบถามต่อประธานสภาเกี่ยวกับถนนสายเสิงสางถึงหนองกี่ทางหลวงหมายเลข 
2166 เป็นถนนที่แคบมีรถยนต์สัญจรปริมาณมากไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณไหล่ทางข้างถนนไม่มี 
เกษตรกรใช้ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตรไปจ าหน่ายที่ตลาดดอนแขวนจุดแยกบ้านหนองตูม
ท าให้เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตแล้ว และสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ามีแผนการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่างเส้นทางนี้หรือไม่อย่างไร ประธานสภาจงึได้มีหนังสือสอบถามถึงแขวงทางแขวงทางหลวง
ชนบทนครราชสีมาเก่ียวกับเรื่องดังกล่าวและแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมาได้มีหนังสือแจ้งมา
ว่าถนนสายดังกล่าวเป็นถนนของกรมทางหลวงซึ่งอยู่ในความดูแลของแขวงทางหลวงบุรีรัมย์  ทั้งนี้
แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมาจะได้แจ้งให้แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ทราบแล้ว เพ่ือด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปจึงแจ้งให้ที่ประชุมแห่งนี้เพ่ือทราบ เรื่องที่ 12 เรื่องแจ้งการเปลี่ยนชื่อของ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเขตอ าเภอขามทะเลสอ ก็คือท่านสุพัตรา มาก
เมือง เปลี่ยนชื่อเป็น ท่านภัทริกา มากเมือง จึงแจ้งให้ที่ประชุมเพ่ือทราบครับ  

ที่ประชุม  - ทราบ – 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
  2.1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ครั้งแรก เม่ือวันที่  

        20  มกราคม  2564 
นายรักชาติ 2.1 ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาครั้งแรก เมื่อวันที่ 20 มกราคม 

2564 ขอเชิญท่านสมาชิกฯ ได้ตรวจสอบว่ามีสิ่งใดที่จะต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มี ผม
จะขอมติที่ประชุม ขณะนี้องค์ประชุมมีทั้งสิ้น 35 เสียง สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ขอยกมือครับ 
รับรอง 32 เสียง  ท่านใดไม่รับรองยกมือครับ ไม่รับรอง –ไม่มี- ท่านใดงดออกเสียงยกมือครับ   
งดออกเสียง 3 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คนที่ 2 และเลขานุการสภาฯ) 

ประธานสภาฯ 



 

๖ 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาครั้งแรก 
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ด้วยมติรับรอง 32 เสียง ไม่รับรอง –ไม่มี- งดออกเสียง 3 เสียง 
(ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คนที่ 2 และเลขานุการสภาฯ) 

 
  2.2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1  

       ครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564  
นายรักชาติ วาระที่ 2.2 รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 

25 มกราคม 2564 ขอเชิญท่านสมาชิกได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครับมีส่วนใดจะขอแก้ไข
หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะได้ขอมติที่ประชุม ขณะนี้องค์ประชุมมีทั้งสิ้น 35 เสียง สมาชิกฯท่านใด
รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 
2564 ขอยกมือครับ  รับรอง 32 เสียง  ท่านใดไม่รับรอง ไม่รับรอง –ไม่มี- ท่านใดงดออกเสียง  
งดออกเสียง 3 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คนที่ 2 และเลขานุการสภาฯ) 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564  เม่ือวันที่ 25 มกราคม 2564 ด้วยมติรับรอง 32 เสียง 
ไม่รับรอง –ไม่มี- งดออกเสียง 3 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คนที่ 2 และ
เลขานุการสภาฯ) 

 
  2.3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1  

       ครั้งที่ 2/2564  เม่ือวันที่ 29 มกราคม 2564  
นายรักชาติ วาระที่ 2.3 รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2564  เมื่อวันที่  
ประธานสภาฯ 29 มกราคม 2564 ขอเชิญท่านสมาชิกได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครับมีส่วนใดจะขอแก้ไข

หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะได้ขอมติที่ประชุม ขณะนี้องค์ประชุมมีทั้งสิ้น 35 ท่าน สมาชิกฯท่านใด
รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 
2564 ขอยกมือครับ  รับรอง 32 เสียง  ท่านใดไม่รับรอง ไม่รับรอง –ไม่มี- ท่านใดงดออกเสียง  
งดออกเสียง 3 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คนที่ 2 และเลขานุการสภาฯ) 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2564  เม่ือวันที่ 29 มกราคม 2564  ด้วยมติรับรอง 32 เสียง 
ไม่รับรอง –ไม่มี- งดออกเสียง 3 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คนที่ 2 และ
เลขานุการสภาฯ) 

 
  2.4 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยท่ี 1  

       ครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564  
นายรักชาติ วาระท่ี 2.4 รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่ 18  
ประธานสภาฯ กุมภาพันธ์ 2564  ขอเชิญท่านสมาชิกได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครับมีส่วนใดจะขอแก้ไข

หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะได้ขอมติที่ประชุม ขณะนี้องค์ประชุมมีทั้งสิ้น 35 ท่าน สมาชิกฯท่านใด
รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 
2564  ขอยกมือครับ  รับรอง 32 เสียง  ท่านใดไม่รับรอง ไม่รับรอง –ไม่มี- ท่านใดงดออกเสียง 
งดออกเสียง 3 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คนที่ 2 และเลขานุการสภาฯ) 



 

๗ 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัย
สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564  เม่ือวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564  ด้วยมติรับรอง 32 เสียง 
ไม่รับรอง –ไม่มี- งดออกเสียง 3 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คนที่ 2 และ
เลขานุการสภาฯ) 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 ข้อสอบถามของนายณัฎฐพัชร์  อนิวัตกูลชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังห วัด

นครราชสีมา อ าเภอปากช่อง เขต 1 
นายรักชาติ เรื่องขอความอนุเคราะห์ในการก่อสร้างยกระดับทางหลวงอ าเภอปากช่องซึ่งโดยเบื้องต้นทางสภา

ได้รับการแจ้งว่าท่านรองผู้อ านวยการฝ่ายวิศวกรรมแผนการทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จะมาให้
ข้อมูลแก่สภาแต่เนื่องจากว่าในการประชุมครั้งนี้มีกฎเกณฑ์ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องผ่าน rapid 
test ซึ่งทางผู้ที่จะเข้ามาชี้แจงนั้นไม่สามารถด าเนินการได้ทัน จึงขอเลื่อนไปชี้แจงในการประชุม
ครั้งหน้าจึงเรียนที่ประชุมเพ่ือทราบและจะได้ด าเนินการจัดการประชุมเอาบรรจุในวาระประชุมใน
ครั้งต่อไป 

ที่ประชุม - ทราบ - 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติ เรื่องขอความเห็นชอบผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นกรรมการการศึกษาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดนครราชสีมา 
นายรักชาติ เรื่องขอความเห็นชอบผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นกรรมการร่วมเป็นกรรมการการศึกษาขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมามาขอเชิญฝ่ายบริหารได้แถลงครับ 
นายนรเสฎฐ์ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมาและผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ค าแถลงญัตติขอความเห็นชอบผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็น
กรรมการการกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา หลักการ เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ในการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นคณะกรรมการการศึกษา ตามแนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาใน
สังกัดเหตุผลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งหนังสือด่วนที่สุด ที่  มท ๐๘๙๓.๓/ว 1๓1๖ ลง
วันที่ 4 มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และ สถานศึกษาในสังกัด ได้ก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ให้มีคณะกรรมการ
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือท าหน้าที่ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา
การศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จัดล าดับความส าคัญ โครงการพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมาเพ่ือให้การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีทิศทางที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนา การศึกษาของชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนโยบายผู้บริหาร
ท้องถิ่น สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ได้อย่างแท้จริง จึงให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อย่างน้อยประกอบด้วย 1.ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ ๒. ผู้ทรงคุณวุฒิ รองประธานกรรมการ 

ประธานสภาฯ 

ประธานสภาฯ 

รองนายกฯ 



 

๘ 

 ๓. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ ๔. ผู้อ านวยการส านัก/กองสวนฯ ที่เกี่ยวข้อง 
กรรมการ 5. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง กรรมการ 6. ผู้ทรงคุณวุฒิตาม
สภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ กรรมการ 7. หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องที่
สภาท้องถิ่นเห็นชอบ (ถ้ามี) กรรมการ 8. ผู้อ านวยการส านัก/กอง/ส่วนการศึกษาฯ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กรรมการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงขอความ
เห็นชอบให้นางพัตรา อัจฉริยชีวิน อดีตครูช านาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อ านวยการ
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันเป็น ข้าราชการ
บ านาญ สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓1 (สพม. ๓๑) ซึ่งมีความรู้
ความสามารถ และมีประสบการณ์ด้านการศึกษา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ระเบียบวิธีปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕48 ข้อ ๕ และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว 1๓1๖ ลงวันที่ 4 มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง 
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แนวทางการ จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด 
เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วน ร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมากที่สุด เกิดธรรมาภิบาลในการ จัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ การศีกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และคณะกรรมการสถานศึกษาตามแนวทางที่ก าหนด ที่ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ สภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาให้ความเห็นชอบ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
แผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดจึงเรียนมาเพ่ือโปรด
พิจารณา 

นายรักชาติ มีท่านสมาชิกท่านใดมีความประสงค์จะขออภิปรายครับ ถ้าไม่มีผมจะได้ขอมติที่ประชุมครับซึ่ง 
ขณะนี้องค์ประชุมมี 35 ท่าน  ครบองค์ประชุมครับ ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้นางพัตรา 
อัจฉริยชีวิน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ขอยกมือครับ เห็นชอบ 32 เสียง  ท่านใดไม่เห็นชอบยกมือครับ ไม่
เห็นชอบ –ไม่มี-  ท่านใดงดออกเสียง งดออกเสียง 3 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาคนที่ 
2 และเลขานุการสภาฯ) 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นางพัตรา อัจฉริยชีวิน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ด้วยมติ เห็นชอบ 32 เสียง  
ไม่เห็นชอบ –ไม่มี-  งดออกเสียง 3 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาคนที่ 2 และ
เลขานุการสภาฯ) 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติ เรื่องขอความเห็นชอบให้ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนคลองไผ่วิทยาก่อสร้างโรงจอดรถ

นักเรียนในพื้นที่บริเวณโรงเรียนคลองไผ่วิทยาอ าเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมา 
นายรักชาติ ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ 
นายนรเสฎฐ์ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมาและผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ค าแถลงญัตติขอความเห็นชอบในการอนุญาตให้ชมรมศิษย์
เก่าโรงเรียนคลองไผ่วิทยา ก่อสร้างโรงจอดรถนักเรียน ในพ้ืนที่บริเวณโรงเรียนคลองไผ่วิทยา 

ประธานสภาฯ 

รองนายกฯ 



 

๙ 

 อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา หลักการเพ่ือรายงานขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในการอนุญาตให้ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนคลองไผ่วิทยา ก่อสร้างโรงจอด
รถนักเรียนในพ้ืนที่บริเวณโรงเรียนคลองไผ่วิทยา เหตุผล องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ได้รับรายงานจากโรงเรียนคลองไผ่วิทยา ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนคลองไผ่วิทยา โดย นายวรเดช 
เกิดโมลี ต าแหน่งประธานชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนคลองไผ่วิทยา มีความประสงค์จะก่อสร้างโรงจอด
รถนักเรียน จ านวน ๑ หลัง เพ่ือใช้เป็นสถานที่ส าหรับให้นักเรียนจอดรถ และมีความปลอดภัยใน
ทรัพย์สินของนักเรียน ซึ่งในการก่อสร้างโรงจอดรถดังกล่าว ต้องใช้พ้ืนที่บริเวณ โรงเรียนคลองไผ่
วิทยา ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว ๑๒ เมตร ตามแบบแปลนก่อสร้าง จ านวน 8 หน้า โดยใช้ เงิน
บริจาคของชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนคลองไผ่วิทยา จ านวน ๑๐๐,000. -บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
เมื่อด าเนินการ ก่อสร้างแล้วเสร็จ จะบริจาคให้เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา เพื่อใช้ประโยชน์ในภารกิจ ของโรงเรียนคลองไผ่วิทยา ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ 
กค (กวจ) ๐4๐๕.๒/0๒๐๑๔๗ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖1 เรื่อง ข้อหารือ แนวทางปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ กรณีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จะให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุใด ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน 
หน่วยการบริหารราชการส่วน ท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นได้ ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
๐๘๐๘.๔/ว ๕๐๒ ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ก าหนดว่า การให้บุคคลใดใช้ประโยชน์หรือได้รับ
สิทธิใดๆ อันเกี่ยวกับพัสดุ ประเภทที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ต้องได้รับ ความเห็นชอบจากสภาหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงขอรายงานเสนอญัตติ
เพ่ือขอความเห็นชอบ ในการอนุญาตให้ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนคลองไผ่วิทยา โดย นายวรเดช เกิด
โมลี ประธานชมรมฯ ก่อสร้างโรงจอดรถ นักเรียนในพ้ืนที่บริเวณโรงเรียนคลองไผ่วิทยา ขนาด
กว้าง 8 เมตร ยาว ๑๒ เมตรตามแบบแปลนก่อสร้าง จ านวน ๘ หน้า เพ่ือใช้ประโยชน์ในการกิจ
ของโรงเรียนคลองไผ่วิทยา โดยห้ามมิให้น าไปหาผลประโยชน์ ในทางธุรกิจใดๆ ทั้งสิ้น และเมื่อ
ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะบริจาคให้เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน จังหวัด
นครราชสีมา เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาเห็นชอบต่อไป 

นายรักชาติ มีท่านใดประสงค์ที่จะอภิปรายเรียนเชิญเลยครับ ไม่มีนะครับ ผมจะได้ขอมติที่ประชุม ขณะนี้องค์
ประชุมมีทั้งสิ้น 35 เสียง สมาชิกฯท่านใดเห็นชอบให้ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนคลองไผ่วิทยาก่อสร้าง
โรงจอดรถนักเรียนไปพื้นท่ีบริเวณโรงเรียนคลองไผ่วิทยาอ าเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมา ตามที่ฝ่าย
บริหารเสนอ ขอให้ยกมือครับ เห็นชอบ 32 เสียง ท่านใดไม่เห็นชอบขอให้ยกมือครับ ไม่เห็นชอบ 
–ไม่มี- ท่านใดงดออกเสียง  งดออกเสียง 3  เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาคนที่ 2 และ
เลขานุการสภาฯ) 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนคลองไผ่วิทยาก่อสร้างโรงจอดรถนักเรียนใน
พื้นที่บริเวณโรงเรียนคลองไผ่วิทยาอ าเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสมีา ด้วยมติ เห็นชอบ 32 เสียง 
ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- งดออกเสียง 3 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาคนที่ 2 และ
เลขานุการสภาฯ) 

 

ประธานสภาฯ 



 

๑๐ 

 ระเบียบวาระท่ี 6  ญัตติ เรื่องขอความเห็นชอบให้ส านักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาจักราช ก่อสร้าง
บ้านพักข้าราชการ (บ้านเดี่ยวจ านวน 1 หลัง) ภายในพื้นที่บริเวณที่ดินองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

นายรักชาติ  ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ 
นายสมเกียรติ เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมาและผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ค าแถลงญัตติ เรื่องขอความเห็นชอบให้ส านักงานที่ดิน
จังหวัดนครราชสีมา สาขาจักราช ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการบ้านเดี่ยวจ านวน 1 หลังภายในพ้ืนที่
บริเวณที่ดินองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา หลักการ 
เพ่ือรายงานขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในการอนุญาต ให้
ส านักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาจักราช ใช้ประโยชน์จากที่ดินองค์การบริหารส่วน จังหวัด
นครราชสีมา อ าเภอจักราช เพ่ือก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ บ้านเดี่ยว จ านวน 1 หลัง ภายในพ้ืนที่ 
บริเวณที่ดินองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ าเภอจักราช เหตุผล ด้วยองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้รับรายงานจากส านักงานที่ดิน จังหวัดนครราชสีมา สาขาจักราช ขอ
ความอนุเคราะห์ใช้ประโยชน์จากที่ดินขององค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา โฉนดที่ดิน
เลขที่ ๑๐๐๔๐ เล่มที่ ๑๐1 หน้า ๔๐ ระวาง ๕๔39//๒๒๖๐ เลขที่ดิน ๗๕2 หน้าส ารวจ 6 
ต าบลจักราช อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ บ้านเดี่ยว 
จ านวน ๑ หลังและบริเวณใช้สอยรอบตัวอาคาร ภายในพ้ืนที่บริเวณที่ดินองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดนครราชสีมา อ าเภอจักราช เพ่ือใช้เป็นบ้านพักเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา ส านักงาน
ที่ดิน จังหวัดนครราชสีมา สาขาจักราช จึงขอใช้ประโยชน์จากที่ดินบริเวณพ้ืนที่ว่างบ้านพัก
ศึกษาธิการ อ าเภอจักราช เดิม) ซึ่งในการก่อสร้างบ้านพักดังกล่าว ต้องใช้พ้ืนที่ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ 
เมตร ยาว ๒๙.๐๐ เมตร เนื้อที่ ๐-๐-๗๒ ไร่ ตามแบบแปลนบ้านพักข้าราชการส านักงานที่ดิน
จังหวัดพิษณุโลก จ านวน ๒6 หน้า วงเงินงบประมาณ 1,120,000.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสอง
หมื่นบาทถ้วน) เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ นั้นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๒๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๕๕ การให้บุคคลใดใช้ประโยชน์หรือ
ได้รับสิทธิใดๆ อันเกี่ยวกับพัสดุประเภทที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง ของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น และเป็นไปตาม
ระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.1/ว ๕๐๒ ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๔ ข้อ ๔ การบริหารการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงขอเสนอญัตติเพ่ือขอความเห็นชอบในการอนุญาตให้ส านักงาน
ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาจักราช เพ่ือก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ บ้านเดี่ยว จ านวน ๑ หลัง 
ภายในพ้ืนที่บริเวณที่ดินองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ าเภอจักราช เพ่ือใช้ประโยชน์ 
ในภารกิจของส านักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาจักราช โดยห้ามมิให้น าไปหาผลประโยชน์ 
ในทางธุรกิจใดๆทั้งสิ้น 

นายรักชาติ  มีท่านสมาชิกท่านใดครับประสงค์จะอภิปรายขอเชิญครับ ถ้าไม่มีผมจะได้ขอมติที่ประชุม ขณะนี้
องค์ประชุม 35 เสียง สมาชิกฯท่านใดเห็นชอบให้ส านักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขา      
จักราช ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ (บ้านเดี่ยวจ านวน 1 หลัง) ภายในพ้ืนที่บริเวณที่ดินองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ขอให้

รองนายกฯ 

ประธานสภาฯ 



 

๑๑ 

 ยกมือครับ เห็นชอบ 32 เสียง ท่านใดไม่เห็นชอบยกมือครับ ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- ท่านใดงดออก
เสียง งดออกเสียง 3 เสียง(ประธานสภาฯ รองประธานสภาคนที่ 2 และเลขานุการสภาฯ) 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ส านักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาจักราช ก่อสร้างบ้านพัก
ข้าราชการ (บ้านเดี่ยวจ านวน 1 หลัง) ภายในพื้นที่บริเวณที่ดินองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสมีา อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ด้วยมติ เห็นชอบ 32 
เสียง ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- งดออกเสียง 3 เสียง(ประธานสภาฯ รองประธานสภาคนที่ 2 และ
เลขานุการสภาฯ) 

 
ระเบียบวาระท่ี 7  ญัตติ เรื่องขอความเห็นชอบให้สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบัวใหญ่ ก่อสร้างฐานพระพร้อมพระ

พุทธตรีโลกเชษฐ์ ปางลีลา ภายในพื้นที่บริเวณโรงเรียนบัวใหญ่ ต าบลบัวใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่ 
จังหวัดนครราชสมีา  

นายรักชาติ ขอเรียนเชิญฝ่ายบริหารครับ  
นายนรเสฎฐ์ เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมาและผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ค าแถลงญัตติขอความเห็นชอบในการอนุญาตให้สมาคมศิษย์
เก่าโรงเรียนบัวใหญ่ ก่อสร้างฐานพระพร้อมพระพุทธตรีโลกเชษฐ์ ปางลีลา ภายในพ้ืนที่บริเวณ
โรงเรียนบัวใหญ่ ต าบลบัวใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา หลักการ เพ่ือรายงานขอความ
เห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในการอนุญาตให้สมาคมศิษย์เ ก่า
โรงเรียนบัวใหญ่ ก่อสร้างฐานพระพร้อมพระพุทธตรีโลกเชษฐ์ ปางลีลา ภายในพ้ืนที่บริเวณ 
โรงเรียนบัวใหญ่ ต าบลบัวใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เหตุผล ด้วยองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้รับรายงานจากโรงเรียนบัวใหญ่ ว่าสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบัวใหญ่ 
โดยนางมาลี สิมมา ต าแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบัวใหญ่ มีความประสงค์จะก่อสร้าง 
ฐานพระพร้อมพระพุทธศรีโลกเชษฐ์ ปางลีลา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้โรงเรียนบัวใหญ่มีพระ
ประจ าโรงเรียน เป็นสัญลักษณ์ในการท าคุณงามความดี เป็นที่สักการบูชา และยึดเหนี่ยวจิตใจ
ให้กับนักเรียน ครู และผู้ปกครอง พร้อมทั้งเป็นการสานต่อและสืบทอดพระพุทธศาสนา โดย
ก่อสร้างด้วยทองเหลืองพ่นทอง หน้าตัก ๒๕ นิ้ว ขนาดขององค์พระสูง ๒.๓๕ เมตร ฐานกว้าง ๕๐ 
เซนติเมตร ยาว ๕๐ เซนติเมตร พร้อมฐานรอง ขนาดกว้าง ๑.๗๐ เมตร ยาว ๑.๕๐ เมตร สูง 1.9
๕ เมตร เป็นศิลปะสุโขทัย ตามแบบแปลนก่อสร้าง จ านวน 1 หน้า โดยใช้เงินบริจาคของสมาคม
ศิษย์เก่าโรงเรียนบัวใหญ่ จ านวน 230,000 บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) และเมื่อ 
ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะบริจาคให้เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา เพ่ือใช้ประโยชน์ ในภารกิจของโรงเรียนบัวใหญ่ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๒๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ 9 ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุ
ให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือ มอบ
ให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพ้น หน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น จะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ได้ ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ข้อ ๑๕๕ การให้บุคคลใดใช้ประโยชน์หรือได้รับสิทธิใด ๆ อัน
เกี่ยวกับพัสดุประเภทที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของหน่วย การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย

รองนายกฯ 



 

๑๒ 

 ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) 0405.2/020147 ลงวันที่ 1๘ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/16
๒๘ ลงวันที่ 4 มิถุนายน ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงขอเสนอญัตติเพ่ือขอ
ความเห็นชอบในการ อนุญาตให้สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบัวใหญ่ ก่อสร้างฐานพระพร้อมพระพุทธ
ตรีโลกเชษฐ์ ปางลีลาภายในพ้ืนที่บริเวณ โรงเรียนบัวใหญ่ เพ่ือใช้ประโยชน์ในภารกิจของโรงเรียน
บัวใหญ่ โดยห้ามมิให้น าไปหาผลประโยชน์ ในทางธุรกิจใด ๆ ทั้งสิ้น และเมื่อด าเนินการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ จะบริจาคให้เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมาต่อไป 

นายรักชาติ สมาชิกท่านใดมีความประสงค์จะอธิบายครับเชิญได้ครับ ถ้าไม่มีผมจะได้ขอมติที่ประชุม ขณะนี้
องค์ประชุม 35 เสียง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบัวใหญ่ก่อสร้างฐาน
พระพร้อมพระพุทธตรีโลกเชษฐ์ปางลีลา ภายในพ้ืนที่บริเวณโรงเรียนบัวใหญ่ ต าบลบัวใหญ่ อ าเภอ
บัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ขอให้ยกมือครับ เห็นชอบ 32 เสียง ท่านใด
ไม่เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- ท่านใดงดออกเสียง  งดออกเสียง 3 เสียง(ประธานสภาฯ รอง
ประธานสภาคนที่ 2 และเลขานุการสภาฯ) 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบัวใหญ่ก่อสร้างฐานพระพร้อมพระพุทธตรี
โลกเชษฐ์ปางลีลา ภายในพื้นที่บริเวณโรงเรียนบัวใหญ่ ต าบลบัวใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ด้วยมติเห็นชอบ 32 เสียง ไม่เห็นชอบ –ไม่มี-  งดออก
เสียง 3 เสียง(ประธานสภาฯ รองประธานสภาคนที่ 2 และเลขานุการสภาฯ) 

 
ระเบียบวาระท่ี 8  ญัตติ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 (กันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) 
นายรักชาติ ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ 
นายนรเสฎฐ์ เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมาและผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ค าแถลงญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (กันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) หลักการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2563 ข้อ 30 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้กันเงินหรือขยายเวลา การ
เบิกจ่ายเงินไว้แล้ว จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจให้กันเงินหรือขยายเวลาการเบิก
จ่ายเงิน เหตุผล ด้วยส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา แจ้งความ
จ าเป็นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 จ านวน 9 รายการ รายละเอียดดังนี้ 1.ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จ านวน 8 
รายการ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 (กันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) เนื่องจากรายละเอียดโครงการ จ านวน 8 รายการ ที่ปรากฏ
ในส าเนาบัญชีโอนเงิน งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โอนครั้งที่ 20 
คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง ดังนี้ 1) 24.จัดซื้อตู้แร็คขนาด 27U จ านวน 1 ตู้ ส าหรับห้องเรียน
คอมพิวเตอร์ โรงเรียนคลองไผ่วิทยา อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 18,500 บาท
ข้อความเดิม 24. จัดซื้อตู้แร็คขนาด 27 U จ านวน 1 ตู้ ส าหรับหอประชุมโรงเรียนคลองไผ่วิทยา 
อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา และเหตุผล ค าชี้แจง 32. จัดซื้อตู้แร็คขนาด 27U พร้อมรางไฟ
และพัดลม จ านวน 1 เครื่อง ส าหรับห้องเรียนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคลองไผ่วิทยา อ าเภอสีคิ้ว 

รองนายกฯ 



 

๑๓ 

 จังหวัดนครราชสีมา (ข้อความอ่ืนคงเดิม) ข้อความใหม ่24. จัดซื้อตู้แร็คขนาด 27 U จ านวน 1 ตู้ 
ส าหรับห้องเรียนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคลองไผ่วิทยา อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา (ข้อความ
อ่ืนคงเดิม) 2 ขาตั้ง LED Touch โรงเรียนวัดประชานิมิตร อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
งบประมาณ 11,500 บาท ข้อความเดิม ขาตั้งส าหรับ LED Touch ส าหรับห้องเรียน
คอมพิวเตอร์โรงเรียนคลองไผ่วิทยา อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 339 ข้อ 28 ตั้งงบประมาณไว้ที่ส านัก
การศึกษาฯ (ข้อความอืนคงเติม) ข้อความใหม่ ขาตั้ง LED Touch โรงเรียนวัดประชานิมิตร 
อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
การศึกษา หน้า 346 ข้อ 52 ตั้งงบประมาณไว้ที่ส านักการศึกษาฯ (ข้อความอ่ืนคงเดิม) 3) 
เครื่องประมวลผลดิจิตอลส าหรับหอประชุมโรงเรียนคลองไผ่วิทยา อ าเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา  งบประมาณ 42,500 บาท ข้อความเดิม  เหตุผล/ค าชี้ แจง  16.จัดซื้ อ
เครื่องประมวลผลดิจิตอล จ านวน 1 เครื่อง ส าหรับหอประชุม โรงเรียนคลองไผ่วิทยา อ าเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.
2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 337 
ข้อ 2 (ข้อความอ่ืนคงเติม) ข้อความใหม่ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
การศึกษา หน้า 337 ข้อ 24 (ข้อความอ่ืนคงเดิม)  4) เครื่องรับส่งภาพและเสียงไร้สาย ส าหรับ
ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคลองไผ่วิทยา อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมางบประมาณ 18,900 
บาท ข้อความเดิม เครื่องรับส่งภาพและเสียงไร้สาย โรงเรียนวัดประชานิมิต อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทยศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 346 ข้อ 52 
(ข้อความอ่ืนคงเดิม) ข้อความใหม่ เครื่องรับส่งภาพและเสียงไร้สาย ส าหรับห้องคอมพิวเตอร์ 
โรงเรียนคลองไผ่วิทยาอ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 339 ข้อ 28 (ข้อความอ่ืนคงเดิม) 5) ล าโพงส าหรับ
ห้องประชุมเล็กโรงเรียนคลองไผ่วิทยา อ าเภอสีคิ้ ว จังหวัดนครราชสีมา  งบประมาณ        
54,000 บาท ข้อความเดิม ล าโพงส าหรับห้องเรียนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคลองไผ่วิทยา อ าเภอ 
สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา คุณลักษณะดังนี้ เป็นล าโพงส าหรับห้องเรียนรวมส าหรับขนาด 80 ที่นั่ง 
(ข้อความอ่ืนคงเดิม) ข้อความใหม่ ล าโพงส าหรับห้องประชุมเล็ก โรงเรียนคลองไผ่วิทยา อ าเภอ   
สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา (ข้อความอ่ืนคงเดิม) 6) เครื่องกายภาพ สติมีเดียโปรเจคเตอร์ โรงเรียน
วัดประชานิมิตร อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 42,500 บาท ข้อความเดิม
เหตุผล/ค าชี้แจง 35.จัดซื้อเครื่องสายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จ านวน  1 เครื่องโรงเรียนวัด
ประชานิมิตร อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 6 พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 
2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 140 ข้อ 4 (ข้อความอ่ืนคงเดิม) ข้อความใหม่ เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วน 



 

๑๔ 

 จังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 140 ข้อ 49 (ข้อความอ่ืนคง
เดิม)7) โครงการก่อสร้างหลังคาทางเดิน (Cover Way) โรงเรียนหนองหว้า พิทยาสรรค์ อ าเภอ 
บัวลาย จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 500,000 บาท ข้อความเดิมเป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท้องถิ่น พ.ศ. (2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 69 ล าดับที่ 180 (ข้อความอ่ืน
คงเดิม) ข้อความใหม่ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 
3 พ.ศ. 2563 องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา 
หน้า 69 ล าดับที่ 180 ตั้งงบประมาณไว้ที่ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ข้อความอ่ืนคง
เดิม) 8) โครงการก่อสร้างอาคารพยาบาล โรงเรียนพระองค าวิทยา อ าเภอพระทองค า จังหวัด
นครราชสีมา งบประมาณ 499,000 บาท ข้อความเดิม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 42 ล าดับที่ 102 (ข้อความอ่ืนเดิม) ข้อความใหม่
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 42 ล าดับที่ 
102 ตั้งงบประมาณไว้ที่ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ข้อความอ่ืนคงเดิม) 2. ส านักข่าง 
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กัน
เงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) เนื่องจากรายละเอียดโครงการ จ านวน 1 รายการ ที่ปรากฏในส าเนา
บัญชีโอนเงิน งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 20 คลาดเคลื่อนจาก
ข้อเท็จจริง ดังนี้ โครงการซ่อมสร้างสร้างถนนผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete  สายทางจาก
สี่แยกหนองปรือ หมู่ที่ 1 ต าบลโพธิ์กลาง เชื่อมต าบลหนองบัวศาลา อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา งบประมาณ 4,000,000-บาท ข้อความเดิม เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างสร้างถนนผิว
จราจร Asphaltic Concrete ขนาดกว้าง 7.00 เมตร (ข้อความอ่ืนคงเดิม) ข้อความใหม่ เพ่ือจ่าย
เป็นค่าซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete ขนาดกว้าง 7.00 เมตร (ข้อความอ่ืน
คงเดิม) ระเบียบวิธีปฏิบัติ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 30 การอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) เป็นอ านาจสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดปรากฏ ตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่าย ๆ ที่เสนอมาพร้อมนี้แล้วจึงเสนอสภาเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

นายรักชาติ ขณะนี้องค์ประชุม 35 เสียง ท่านสมาชิกท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (กันเงินกณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ
ขอให้ยกมือครับ อนุมัติ 32 เสียง ท่านใดไม่อนุมัติ ไม่อนุมัติ –ไม่มี- ท่านใดงดออกเสียง งดออก
เสียง 3 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาคนที่ 2 และเลขานุการสภาฯ) 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 (กันเงินกณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ด้วยมติอนุมัติ 32 เสียง  ไม่
อนุมัติ –ไม่มี- งดออกเสียง 3 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาคนที่ 2 และเลขานุการ
สภาฯ) 

 
 



 

๑๕ 

 ระเบียบวาระท่ี 9  ญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
นายรักชาติ ขอเรียนเชิญฝ่ายบริหารครับ 
นายวีระชาติ เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ค าแถลงญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หลักการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ 
รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติ ของสภาท้องถิ่น เหตุผล ด้วยองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา มีความจ าเป็น ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 รายละเอียดดังนี้ โอนลด 1. กองสาธารณสุข จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน 269,400 บาท 
(สองแสนหกหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 2. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จ านวน 4 รายการ
เป็นเงิน 2,488,200 บาท (สองล้านสี่แสนแปดหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) เป็นเงิน 
1,136,800 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) 3. ส านักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน 1136800 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหก
พันแปดร้อยบาทถ้วน) 4. ส านักเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน 
721,500 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 5. ส านักการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม จ านวน 8 รายการ เป็นเงิน 12,968,654 บาท (สิบสองล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพัน
หกร้อยห้าสิบสี่บาทถ้วน) 6. กองสวัสดิการสังคม จ านวน 1 รายการเป็นเงิน 40,000 บาท (สี่
หมื่นบาทถ้วน) 7. ส านักคลัง จ านวน 2 รายการ เป็นเงิน 481,500 บาท (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่ง
พันห้าร้อยบาทถ้วน) 8. กองการเจ้าหน้าที่ จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน 51,000 บาท (ห้าหมื่น
หนึ่งพันบาทถ้วน) 9. ส านักช่าง จ านวน 22 รายกา เป็นเงิน 30,436,300 บาท (สามสิบล้านสี่
แสนสามหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) รวม 41 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 48,593,354 บาท (สี่
สิบแปดล้านห้าแสนเก้าหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบสี่บาทถ้วน)  โอนเพ่ิม 1. กองสาธารณสุข 
จ านวน 4 รายการ เป็นเงิน 269,400 บาท (สองแสนหกหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 2. กอง
ยุทธศาสตร์และงบประมาณ จ านวน 19 รายการ เป็นเงิน 2,488,200 บาท (สองล้านสี่แสน
แปดหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) 3. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 17 
รายการ เป็นเงิน 1,136,800 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) 4. 
ส านักเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 21 รายการเป็นเงิน 721,500 บาท (เจ็ด
แสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 5. ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จ านวน 3 
รายการ เป็นเงิน 12,968,654 บาท (สิบสองล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันหกร้อย ห้าสิบสี่บาท
ถ้วน) 6. กองสวัสดิการสังคม จ านวน 3 รายการ เป็นเงิน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)       
7. ส านักคลัง จ านวน 5 รายการ เป็นเงิน 481,500 บาท (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาท
ถ้วน) 8. กองการเจ้าหน้าที่ จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน 51,000 บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
9. ส านักช่าง จ านวน 12 รายการ เป็นเงิน 30,436,300 บาท (สามสิบล้านสี่แสนสามหมื่นหก
พันสามร้อยบาทถ้วน) รวม 85 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 48,593,354 บาท (สี่สิบแปดล้านห้า
แสนเก้าหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบสี่บาทถ้วน) ระเบียบวิธีปฏิบัติ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนเงิน
งบประมาณ รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ

รองนายกฯ 



 

๑๖ 

 เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติ ของสภาท้องถิ่น รายละเอียดตาม
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่เสนอมาพร้อมนี้แล้วจึง
เสนอสภาเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  

นายรักชาติ มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายเรียนเชิญ สจ.ซ้าย 
 
นายซ้าย เรียนท่านประธานสภาฯ  กระผมนายซ้าย  ผลกระโทก  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ส.อบจ.อ.โชคชัย นครราชสีมา เขตอ าเภอโชคชัย รายการโอนลด-โอนเพ่ิม แสงสว่างใช้พลังงานแสงอาทิตย์ จ านวน 

6 โครงการ งบประมาณ 27-28 ล้าน ผมมองว่ามีโครงการอ่ืนที่จ าเป็นกว่าโครงการแสงสว่างใช้
แสงอาทิตย์หรือไม่ที่ อบจ.ควรไปบริหารจัดการเรื่องที่มีประโยชน์ต่อประชาชน ฝากท่านประธาน
ถึงฝ่ายบริหารครับ ขอบคุณครับ 

นายรักชาติ มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ไม่มี ผมจะได้ขอมติที่ประชุมซึ่งขณะนี้องค์ประชุม 35 เสียง 
ท่านสมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564 ตามที่ฝ่าย
บริหารเสนอ ยกมือครับ อนุมติ 31 เสียง ท่านใดไม่อนุมัติยกมือครับ  –ไม่มี- ท่านใดงดออกเสียง 
งดออกเสียง 4 ท่าน(ประธานสภาฯ รองประธานสภาคนที่ 2 เลขานุการสภา และนายซ้าย  ผล
กระโทก ส.อบจ.อ.โชคชัย) 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามที่
ฝ่ายบริหารเสนอ  ด้วยมติอนุมัติ 31  เสียง ไม่อนุมัติ –ไม่มี-  งดออกเสียง 4 เสียง (ประธาน
สภาฯ รองประธานสภาฯ คนที่ 2 เลขานุการสภา และนายซ้าย  ผลกระโทก ส.อบจ.อ.โชคชัย) 

 
ระเบียบวาระท่ี 10 ญัตติ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ    

พ.ศ. 2564  
นายรักชาติ ขอเรียนเชิญฝ่ายบริหารครับ 
นายสมเกียรติ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ค าแถลงญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบป  
ระมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หลักการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 29 การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค า ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน 
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา ท้องถิ่น เหตุผล ด้วยส านักช่าง 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา แจ้งความจ าเป็นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 3 รายการ เนื่องจากรายละเอียด 
คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง โดยมีรายละเอียดดังนี้  ส านักช่าง ข้อความเดิม 1. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โนนทอง หมู่ที่ 9 ต าบลกระเบื้องใหญ่ อ าเภอพิมาย เชื่อมบ้านวัด หมู่ที่ 
9 ต าบลเทพารักษ์ อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 500,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 175 หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพ้ืนผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม.ไหล่ทางตามสภาพ ตามแบบและรายละเอียดที่        
อบจ.นม. ก าหนด ข้อความใหม ่โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทอง หมู่ที่ 9 ต าบล
กระเบื้องใหญ่ อ าเภอพิมาย เชื่อมบ้านวัด หมู่ที่ 9 ต าบลเทพาลัย อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 181 เมตร หนา 

ประธานสภาฯ 

รองนายกฯ 



 

๑๗ 

 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจร คอนกรีตไม่น้อยกว่า 905 ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพ ตามแบบและ 
รายละเอียดที่ อบจ.นม.ก าหนด ข้อความเดิม 2.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(อบจ.นม. 18206) บ้านหนองตะไก้ บ้านดอนกอก อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 
3,500,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด กว้าง 6.00 
เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 1,490 เมตร หรือพ้ืนที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,520 ตรม. 
พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม.ก าหนด ข้อความใหม่ โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม. 18206) บ้านหนองตะไก้ บ้านดอนกอก อ าเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด กว้าง 6.00 
เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 1,515 เมตร หรือพ้ืนที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 12,120 
ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบและรายละเอียดที อบจ.นม.ก าหนด ข้อความเดิม 3. โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงสิ้นสุดถนน คอนกรีตเก่า หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านหนองตะไก้-คลอง
สวายสอ เขตต าบลหนองบุญมาก อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 500,000 
บาทเพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรัง ตามแบบและรายละเอียดที่    
อบจ.นม.ก าหนด ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงสิ้นสุดถนนคอนกรีตเก่า 
หมู่ที่ 3 ต าบลหนองตะไก้-คลองสวายสอ เขตต าบลหนองบุญมาก อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 150 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังตามแบบและรายละเอียด
ที่ อบจ.นม.ก าหนด ระเบียบวิธีปฏิบัติ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 29 การอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า ชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นอ านาจสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
รายละเอียดตามบัญชีแก้ไข เปลี่ยนแปลง ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ที่เสนอมาพร้อมนี้แล้ว จึงเสนอสภาเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

นายรักชาติ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  ไม่มีนะครับ ผมจะขอมตินะครับ ขณะนี้องค์ประชุม    
35 เสียง สมาชิกท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ
พุทธศักราช 2564 ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ยกมือครับ อนุมัติ 32 เสียง  ท่านใดไม่อนุมัติยกมือครับ 
ไม่อนุมัติ –ไม่มี- ท่านใดงดออกเสียง งดออกเสียง 3 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาคนที่ 2 
และเลขานุการสภาฯ) 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเรื่องขออนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ
พุทธศักราช 2564 ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ด้วยมติอนุมัติ 32 เสียง ไม่อนุมัติ –ไม่มี- งดออกเสียง  
3 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาคนที่ 2 และเลขานุการสภาฯ) 

 
ระเบียบวาระท่ี 11  ญัตติ เรื่องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาประจ าปี

งบประมาณ 2564  
นายรักชาติ ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ 
นางยลดา เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ค าแถลงญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นายก อบจ.นม. 



 

๑๘ 

 นครราชสีมาไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2558-2562 ในภายในวันที่ 30 กันยายน 
2563 หลักการ 1. ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
3410 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ กรณีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถ เบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2555-2562 ได้ทันภายในวันที่   
30 กันยายน 2563 2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสม
ได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ขอรายงานสถานะการ
คลังของเงินสะสม ณ ปัจจุบัน ดังนี้ 1. เงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบ
ยอดเงินและหักเงินสะสมที่ต้องส่งฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ. แล้วจ านวน 1,871,350,175.32 
บาท (หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดนสามแสนห้าหมื่น หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทสามสิบสองสตางค์)  
2. เงินส ารองจ่ายเงินสะสมที่มีภาระผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย และยังไม่ได้ด าเนินการหรืออยู่
ระหว่างด าเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 265,706,000 บาท (สองร้อยหกสิบห้าล้านเจ็ด
แหพันบาทถ้วน) 3. เงินคงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน จ านวน 1,605,644,175.32 
บาท (หนึ่งพันหกร้อยห้าล้านหกแสนสี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทสามสิบสองสตางค์)        
4. เงินส ารองบบุคลากร (ประมาณ 6 เดือน) จ านวน 600,000,000 บาท (หกร้อยล้านบาท
ถ้วน) 5. เงินสะสมคงเหลือ จ านวน 1,005,644,175.32 บาท (หนึ่งพันห้าล้านหกแสนสี่หมื่นสี่
พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทสามสิบสองสตางค์) 6.เงินส ารองกรณีสาธารณภัย 10% จากเงินสะสม
คงเหลือ จ านวน 335,718,980 บาท (สามร้อยสามสิบห้าล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อย
แปดสิบบาทถ้วน) 7. เงินคงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้จ่ายได้ จ านวน 669,925,195.32 บาท 
(หกร้อยหกสิบเก้าล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทสามสิบสองสตางค์ ) เหตุผล 
ด้วยส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - พ.ศ.2562 และ
ไม่สามารถ เบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 ท าให้งบประมาณนั้นต้องถูกพับไปโดย
ผลของกฎหมาย โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพันไว้โดยสุจริตแล้ว ประกอบกับข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายไม่ได้ตั้งจ่ายประเภท ดังกล่าวไว้ และมีเงินงบประมาณไม่เพียงพอ จึงมีความจ าเป็นต้องใช้
จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน 3 โครงการ งบประมาณ 
15,600,000 บาท (สิบห้าล้านหกแสนบาทถ้วน) เพ่ือแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ด้านกิจการซึ่งอยู่ใน
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้  1. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 
ห้องเรียน โรงเรียนหนองขามพิทยาคม อ าเภอจักราช งบประมาณ 5,600,000 บาท (ห้าล้านหก
แสนบาทถ้วน) 2. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 
อ าเภอคง งบประมาณ 5,500,000 บาท (ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) 3. โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ขนาดเล็กแบบมีชั้นลอย(ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเมืองยางศึกษา อ าเภอเมืองยาง 
งบประมาณ 4,500,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) ระเบียบวิธีปฏิบัติ หลักเกณฑ์การใช้
จ่ายเงินสะสมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ประกอบกับ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่  มท 
0808.2/ว 3410  ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ  



 

๑๙ 

  
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2555 -2562 ได้ทัน
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 จึงเสนอสภาเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

นายรักชาติ มีสมาชิกฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ  ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 
ขณะนี้องค์ประชุม 35 สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ขอให้ยกมือครับ อนุมัติ 
32 เสียง ท่านใดไม่อนุมัติยกมือครับ ไม่อนุมัติ –ไม่มี- ท่านใดงดออกเสียง งดออกเสียง 3 เสียง 
(ประธานสภาฯ รองประธานสภาคนที่ 2 และเลขานุการสภาฯ) 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเรื่องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ประจ าปีงบประมาณ 2564 ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ด้วยมติอนุมัติ 32 เสียง ไม่อนุมัติ–ไม่มี-  
งดออกเสียง 3 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาคนที่ 2 และเลขานุการสภาฯ) 

 
ระเบียบวาระท่ี 12 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้าม)ี  
นายรักชาติ ขอเรียนเชิญท่านรองศิริพงศ์ข้ึนท าหน้าที่ครับ   
นายศิริพงศ ์ เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 12 มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติมอีกไหมครับ เชิญท่านประพจน์ครับ 
ท าหน้าที่ประธานสภาฯ 
นายประพจน์ กระผมนายประพจน์ ธรรมประทีป ส.อบจ.อ.เมือง เขต 4 ผมขอเสนอญัตติด้วยวาจาต่อที่ประชุม

แห่งนี้ ผมเห็นว่าปัจจุบันมีปัญหาเร่งด่วนในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับคณะกรรมการประจ าสภาทั้ง 19     
คณะ ต้องด าเนินการจัดประชุม เช่น เรื่องโรคระบาดโควิด 19 โรคลัมปีสกินในโค -กระบือ และ
ราคาพืชผลของเกษตรตกต่ า เพ่ือให้คณะกรรมการประจ าสภาฯ สามารถประชุมนอกสมัยได้ ผม
ขอเสนอญัตติให้คณะกรรมการประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 19 คณะ ได้ด าเนินกิจการ
ของสภานอกสมัยประชุมได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 111 ข้อ 112 ข้อ 113 ข้อ 
115  

นายศิริพงศ ์ ผู้รับรองถูกต้องครับ มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ไม่มี ผมขอมติครับ ขณะนี้องค์ประชุม 36 เสียง 
  สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้คณะกรรมการประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้ง 19 คณะ

สามารถด าเนินกิจการของสภานอกสมัยประชุมได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 111 
ข้อ 112 ข้อ 113 ข้อ 115 โปรดยกมือครับ เห็นชอบ 33 เสียง ท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ
ครับ ไม่เห็นชอบ –ไม่มี-  ท่านใดงดออกเสียง งดออกเสียง 3 เสียง (ประธานสภาฯ รอง
ประธานสภาคนที่ 2 และเลขานุการสภาฯ) มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติมอีกไหมครับ ญัตตินี้เป็นวาระที่ 
12 ครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้คณะกรรมการประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาด าเนิน
กิจการของสภานอกสมัยประชุมได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 111 ข้อ 112 
ข้อ 113 ข้อ 115 ด้วยมติ เห็นชอบ 33 เสียง ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- งดออกเสียง 3 เสียง 
(ประธานสภาฯ รองประธานสภาคนที่ 2 และเลขานุการสภาฯ) 

 

ประธานสภาฯ 

ส.อบจ.อ.เมือง เขต 4 

ท าหน้าที่ประธานสภาฯ
ฯ 



 

๒๐ 

 ระเบียบวาระท่ี 13 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้าม)ี  
นายศิริพงศ ์ วาระท่ี 13 เรื่องอ่ืน ๆ   
ท าหน้าที่ประธานสภาฯ  ก็จะมีรายงานผลการประชุมคณะกรรมการประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
  จ านวน 3 คณะ 1.คณะกรรมการคมนาคมและการขนส่ง ประชุมเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 

2.คณะกรรมการการคลั งและจัด เก็บรายได้  ประชุมเมื่ อวันที่  7  กรกฎาคม 2564                  
3.คณะกรรมการเกษตรและชลประทาน ประชุมเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ประธานก็อยากจะ
ขอเรียนเชิญเลขานุการคมนาคมการขนส่งรายงานผลการประชุมขอเรียนเชิญครับ 

นายนพวิทย์ กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมและแขกผู้มีเกียรติที่
เคารพทุกท่าน กระผมนายนพวิทย์  ควรขุนทด  เลขานุการคณะกรรมการคมนาคมและการขนส่ง           
ขอรายงานผลการประชุมในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ติดตามผลการก่อสร้างรถไฟรางคู่
ตอนที่ผ่านต าบลบ้านใหม่ รายละเอียดตามรายงานการประชุมแนบท้าย มีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้   
1.นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 2.นายซ้าย ผลกระโทก
 ส.อบจ.อ.โชคชัย ประธานกรรมการ 3.นายพิทักษ์พงษ์ ศิริศักด์ิ ส.อบจ.อ.บัวใหญ่ กรรมการ      
4.นายสุรศักดิ์ ตันติสวัสดิ์ ส.อบจ.อ.โนนไทย กรรมการ 5. นายสุชชัพ ชีระชลสุขส.อบจ.อ.ครบุรี 
เขต 2 กรรมการ 6.นายนพวิทย์ ควรขุนทด ส.อบจ.อ.คง กรรมการ 7. นายประพจน์ ธรรม
ประทีป ส.อบจ.อ.เมือง เขต 4 8.นายธีรวีย์ มิตรสูงเนิน ส.อบจ.อ.เมือง เขต 6คณะกรรมการฯ 
ได้รับเรื่องร้องเรียนจากกลุ่มพัฒนาชุมชนต าบลบ้านใหม่ 2020  แจ้งเรื่องร้องเรียนกรณีได้รับ
ความเดือดร้อน จากการสร้างทางรถไฟทางคู่ตอนที่ผ่านต าบลบ้านใหม่ ว่าการก่อสร้างทางรถไฟ
ทางคู่นี้บริเวณที่ผ่านตั้งแต่โคกกรวดจนมาถึงสามแยกปัก อาจส่งผลกระทบกับประชาชนในต าบล
บ้านใหม่ โดยผู้น าชุมชนได้มีการเรียกประชุมผู้น าชุมชน อาทิ ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน แพทย์ ประธาน 
อสม. ประธานสถานศึกษาต่าง ๆ หมู่บ้านจัดสรร 15 โครงการ ซึ่งประชาชนในต าบลบ้านใหม่
ไม่ได้ทราบเรื่องเพราะทางการรถไฟแห่งประเทศไทยไม่ได้ท าประชาคมในบริเวณต าบลบ้านใหม่ 
ซึ่งภูมิประเทศเทศบาลต าบลบ้านใหม่เป็นพ้ืนที่ต่ าเวลามีฝนตก น้ าจะไหลผ่านตั้งแต่ มทส.ผ่านสุร
นารี มาตรงตลาดเทิดไท ลอดถนนมิตรภาพเข้ามาต าบลบ้านใหม่ น้ าที่ท่วมต าบลบ้านใหม่ปล่อยมา
จากเขื่อนล าตะคอง เพราะล าตะคองไหลผ่านต าบลบ้านใหม่อยู่ด้านหลังหมู่บ้านมาลงที่ตลาด
ประปา ขณะนี้รถไฟทางคู่ตั้งแต่ถนนจิระ ไปถึงหนองคายเสร็จสิ้นแล้วและได้ใช้งานแล้ว แต่มี
ปัญหาตั้งแต่มาบกะเบาจนถึงชุมทางถนนจิระขณะนี้ก าลังก่อสร้าง  ปัญหาที่เกิดคือรถไฟที่ผ่าน
ต าบลบ้านใหม่ประมาณ 3 กิโลเมตร ทางการรถไฟฯ จะท าเป็นคันดินถมสูงขึ้นไป 3 เมตร ให้
รถไฟวิ่งอยู่บนคันดินนั้น ตรงไหน ที่เป็นทางลอดทางผ่านที่ทะลุระหว่างต าบลบ้านใหม่กับเทศบาล
นครนครราชสีมา จะมีจุดตัดอยู่ประมาณ 5 จุดด้วยกัน ทางกลุ่มพัฒนาชุมชนต าบลบ้านใหม่จึง
สอบถามความคืบหน้าว่าหากรถไฟยังท าเป็นคันดินสูง 3 เมตร เขาจะปิดช่องจราจร ช่องที่ 2 -3 
ช่องที่ 1 จะท าเป็นอุโมงค์ลอดกว้าง 3 เมตร  สูงไม่เกิน 3.5 เมตร ให้ทางผ่านละ 1 ช่อง ส าหรับ
ช่องที่ 4 อาจจะเป็น 2 ช่อง หากช่องกว้าง 3x3 เมตร หรือ 2.8 เมตร หากเกิดเหตุเพลิงไหม้
รถดับเพลิงไม่สามารถผ่านได้ และหากท าคันดินสูง 3  เมตร ก็จะเกิดน้ าท่วมต าบลบ้านใหม่ 
ประชาชนในต าบลบ้านใหม่ 30,000 กว่าคน จะได้รับความเดือดร้อน ที่ประชุมจึงมีมติให้เชิญผู้ที่

ส.อบจ.อ.คง 



 

๒๑ 

 เกี่ยวข้องได้เข้ามาประชุมเพ่ือปรึกษาหารือ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอีกครั้ ง 
ประกอบด้วย ผู้แทนจากการรถไฟแห่งประเทศไทย  ผู้แทนจากประชาชนต าบลบ้านใหม่ ผู้แทน
จากเทศบาลต าบลบ้านใหม่ และคณะกรรมการคมนาคมและการขนส่ง ในวันจันทร์ที่ 12  
กรกฎาคม  2564 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ต่อไป
 จึงเรียนให้ที่ประชุมทราบ 

นายศิริพงศ ์ ที่ประชุมรับทราบครับ ต่อไปขอเรียนเชิญเลขานุการคณะกรรมการการคลังและจัดเก็บรายได้
รายงานผลการประชุมขอเรียนเชิญครับ 

นายราเมศ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  รองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  รองปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา  หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุม และผู้มีเกียรติทุกท่าน
กระผมนายราเมศ เรืองธนานุรักษ์  ประธานคณะกรรมการการคลังและจัดเก็บรายได้ ขอรายงาน
ผลการประชุมในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา รายละเอียดตามรายงานการประชุมแนบท้าย มีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้ 1. นางยลดา 
หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 2. นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล  
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 3.นายราเมศ เรืองธนานุรักษ์ ส.อบจ.อ.
ประทาย ประธานกรรมการ 4.นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ส.อบจ.อ.สูงเนิน กรรมการ 5.นายพรเทพ
 ศิริโรจนกุล ส.อบจ.อ.ปักธงชัย เขต 2 กรรมการ 6.นายองอาจ พฤกษ์พนาเวศ ส.อบจ.อ.เมืองฯ 
เขต 3 กรรมการ 7. น.ส.ธัญญารัตน์ รัตนชินกร ส.อบจ.อ.เมืองฯ เขต 7 กรรมการ 8. นายสุรศักดิ์
 ตันติสวัสดิ์ ส.อบจ.อ.โนนไทย เลขานุการ 9.  นางอุไรวรรณ ภัทรปิติพล  รักษาราชการแทน  
ผู้อ านวยการส านักคลัง คณะกรรมการฯ ได้รับทราบข้อมูลรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา  ดังนี้ รายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมามาจาก 2 ทาง 1)รายได้ที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดเก็บเอง  2) รายได้ที่รัฐจัดสรรให้ รายได้ที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดจัดเก็บเอง เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 ได้ให้อ านาจองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดเก็บภาษีเอง 
เป็นค่าธรรมเนียมจาก 1.  ผู้เข้าพักในโรงแรมและรีสอร์ท  เก็บในอัตราร้อยละ 1 ของค่าเช่า
ห้องพัก มีผู้ประกอบการ 801 ราย เก็บได้ประมาณเดือนละ 250,000 บาท  2.  น้ ามันเบนซิน
และน้ ามันที่คล้ายกัน น้ ามันดีเซลและน้ ามันที่คล้ายกัน เก็บในอัตราลิตรละ 3.50 สตางค์ และ
ก๊าซปิโตรเลียม ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิ งส าหรับรถยนต์ เก็บอัตรากิโลกรัมละ 3.50 สตางค์ มี
ผู้ประกอบการ 850 สถานประกอบการ รายรับเฉลี่ยเดือนละ 2.5 ล้านบาท 3.ยาสูบชนิดบุหรี่   
ซิกาแรต และบุหรี่ซิการ์ อัตรามวนละ 9.30 สตางค์ มีผู้ประกอบการทั้งหมด 18 ราย รายรับโดย
เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 9.6 ล้าน รวมภาษีทั้ง 3 ประเภท มีรายรับประมาณเดือนละ 15 ล้าน และ 
180 ล้านบาทต่อปี การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 
2564 เงินสะสมคงเหลือที่สามารถใช้ได้ 914 ล้าน สรุปรายรับรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริงระหว่าง
ปีงบประมาณ 2564 ถึง ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 รายรับ 3,064,680,486.36 บาท 
รายจ่ ายอยู่ ที่  2 ,027 ,034 ,098 .36 บาท ประมาณการรายรั บสู งกว่ า ร ายจ่ า ย 
1,037,646,388.25 บาท เงินส ารองจ่ายงบกลางที่เป็นอ านาจนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ใช้ในการบริหารตั้งไว้ 82 ล้าน ใช้จ่ายไปแล้วเหลือ 22,972,066.28 บาท เงินตามข้อบัญญัติฯ  

ท าหน้าที่ประะธานฯ
สภาฯ 
ประธานคณะกรรมการ
จัดเก็บรายได ้






