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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา   
สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  คร้ังที่ 1/2564 

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น.  
ณ ห้องประชุมศูนย์การค้าเทอมินอล 21 โคราช ชั้น 4 

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

ผู้มาประชุม 
1. นายรักชาติ  กิริวัฒนศักดิ์  ประธานสภา อบจ.นครราชสีมา 
2. นายสมพร  จินตนามณีรัตน์  รองประธานสภา อบจ.นครราชสีมา 
3. นายศิริพงศ์  มกรพงศ์   รองประธานสภา อบจ.นครราชสีมา 
4. นายณัฏฐพัชร์ อนิวัตกูลชัย  เลขานุการสภา อบจ.นครราชสีมา 
5. นายก้องเกียรติ วงศ์นิยม   ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 1 
6. นายอดุลย์  อยู่ยืน   ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 2 
7. นายองอาจ  พฤกษ์พนาเวศ  ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 3 
8. นายประพจน์ ธรรมประทีป  ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 4 
9. นางสาวรัชฎา ใจกล้า   ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 5 
10. นายธีรวีร ์  มิตรสูงเนิน  ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 6 
11. นางสาวธัญญารัตน์ รัตนชินกร  ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 7 
12. นายสรรชัย  กาญจนวัฒนา  ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 8 
13. นางสาวนงนุช เลิศด้วยลาภ  ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต 2 
14. นางณภัทร์ศรัญญ์ เพศประเสริฐ  ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต 4 
15. นายชยุต  พงศ์ธนทรัพย์  ส.อบจ.อ.ครบุรี เขต 1 
16. นายสุชชัพ  ชีระชลสุข  ส.อบจ.อ.ครบุรี เขต 2 
17. นายทรงกรช  พันธ์เกษม  ส.อบจ.อ.ปักธงชัย เขต 1 
18. นายพรเทพ  ศิริโรจนกุล  ส.อบจ.อ.ปักธงชัย เขต 2 
19. นายเลิศชัย  ธนประศาสน์  ส.อบจ.อ.สีคิ้ว เขต 2 
20. นายสถาพร  โชติกลาง  ส.อบจ.อ.โนนสูง เขต 1 
21. นายเจษฎา  พิทยาภรณ์  ส.อบจ.อ.ด่านขุนทด เขต 1 
22. นายธวัฒน ์  ศิริปริญญานันต์  ส.อบจ.อ.ด่านขุนทด เขต 2 
23. นายสมบูรณ์  นิยมไร่   ส.อบจ.อ.พิมาย เขต 1 
24. นายพงษ์พันธุ์ พันธุ์ศรีนคร  ส.อบจ.อ.พิมาย เขต 2 
25. นางพัชรวรรณ นรากิจพงศ์  ส.อบจ.อ.แก้งสนามนาง 
26. นายชวาล  พัฒนกําชัย  ส.อบจ.อ.ขามสะแกแสง 
27. นายนพวิทย์  ควรขุนทด  ส.อบจ.อ.คง 
28. นายวิสูตร  เจริญสันธิ์  ส.อบจ.อ.จักราช 
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29. นางนารดา  อ้ึงสวัสดิ์   ส.อบจ.อ.ชุมพวง 
30. นายซ้าย  ผลกระโทก  ส.อบจ.อ.โชคชัย 
31. นายเสกสรร  วิวัฒน์สกุลรัตน ์  ส.อบจ.อ.เทพารักษ์ 
32. นางพีระดา  บูรณะบัญญัติ  ส.อบจ.อ.โนนแดง 
33. นายสุรศักดิ์  ตันติสวัสดิ์  ส.อบจ.อ.โนนไทย 
34. นายพิทักษ์พงษ์ ศิริศักดิ์   ส.อบจ.อ.บัวใหญ่ 
35. นายโกวิทย์  เลาวัณย์ศิร ิ  ส.อบจ.อ.บ้านเหลื่อม 
36. นายราเมศ  เรืองธนานุรักษ์  ส.อบจ.อ.ประทาย 
37. นายไพฑูรย์  เพ็ญจันทร์  ส.อบจ.อ.พระทองคํา 
38. นายประเวทย์ ชุมสงฆ ์   ส.อบจ.อ.เมืองยาง 
39. นางสาวปิยะนุช ยินดีสุข   ส.อบจ.อ.ลําทะเมนชัย 
40. นายชุณห์  ศิริชัยคีรีโกศล  ส.อบจ.อ.วังน้ําเขียว 
41. นายศิริพิพัฒน์ ประจิตร   ส.อบจ.อ.สีดา 
42. นายสมศักดิ์  ไตรศักดิ์   ส.อบจ.อ.ห้วยแถลง 
43. นายชาคริต  ทิศกลาง   ส.อบจ.อ.เฉลิมพระเกียรติ 
44. นายสมชาย  แพทย์เมืองจันทร์  ส.อบจ.อ.เสิงสาง 
45. นายสมบัติ  ศรีจันทร์รัตน์  ส.อบจ.อ.หนองบุญมาก 

 
ผู้ไม่มาประชุม  

1. นายสมพงษ์  เลิศด้วยลาภ  ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต 3 
2. นางภัทริกา  มากเมือง  ส.อบจ.อ.ขามทะเลสอ 
3. นางสาวจุฑาสัณห์ ตั้งตรีวีระกุล  ส.อบจ.อ.บัวลาย 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นางยลดา  หวังศุภกิจโกศล  นายก อบจ.นครราชสีมา 
 2. นายนรเสฎฐ์  ศิริโรจนกุล  รองนายก อบจ.นครราชสีมา 
 3. นายสมเกียรติ  ตันดิลกตระกูล  รองนายก อบจ.นครราชสีมา 
 4. นายวีระชาติ  ทุ่งไผ่แหลม  รองนายก อบจ.นครราชสีมา 
 5. นายกมลศักดิ์  เกษเมธีการุณ  รองนายก อบจ.นครราชสีมา 
 6. พ.ต.อ.รัฐศักดิ์  สุขเจริญ   ที่ปรึกษานายก อบจ.นครราชสีมา 
 7. นางสาวกษิรา  อณวัชวณิช  เลขานุการนายก อบจ.นครราชสีมา 
 8. นายวุฒิชัย  วงค์ปัญโญ  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 9. นายไพศาล  สมุทรเผ่าจินดา  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 10.นายตวงสิทธิ ์ อภิชัยบุคคล  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 11.นายอารมณ์  ทางตะคุ   ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านยุทธศาสตร์ อบจ. 
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 12. นายธีระชัย  เทพนอก  ผู้อํานวยการสํานักช่าง 
 13. นายกริชต์จอมพล ภูจอมจิตฆ์  ผู้อํานวยการสํานักการศึกษาฯ 
 14. นางอุไรวรรณ ภัทรปิติพล  รก.ผู้อํานวยการสํานักคลัง 
 15. นางอมลรชา  ศรีเนตรกูล  รก.หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 16. นายจิรยุทธ  อาสาเสน  เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 17. นางรังสิยา  นุทกิจ   ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
 18. นายชัยเกียรติ เกษรบัวทอง  ผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
 19. นางวรรณภา นวลฉิมพลี  ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
 20. นายเตชิต  กลิ้งทะเล  ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข 
 21. นางนงนุช  กาหลง   หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
 22. นางกฤติมา  ไชยวงศ ์  นักบริหารงานการคลัง 
 23. นายวิสุทธิ ์  บุญการกิจ  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ 
 24. นางวินญา  ศรีอุทธา   หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
 25. นางบุญสุดา  แก้วกระจาย  หัวหน้าฝ่ายนิติการ 
 26. นายวิชาติ  แสงแก้ว   นิติกรชํานาญการ 
 27. นางดาราวรรณ โฆษิตอัมพรวัฒน์  นัจัดการทั่วไปชํานาญการ 
 28. นางสุวรรณี  อนันธศิริ  นักจัดการทั่วไปชํานาญการ 
 29. นางสาวกนกรัตน์ ดําเดช   นักจัดการทั่วไปชํานาญการ 
 30. นางปริษา  ภิญโญนนทกุล  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
 31. นางสุพรรณี  ครุฑธะกะ  นัดจัดการทั่วไปปฏิบัติการ 
 32. นายแมนฤทธิ์ รุ่งทิวาเลิศล้ํา  ผู้ช่วยนิติกร 
 33. น.ส.กชพร  สมลือชาชัย  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
 34. น.ส.เจนจิรา  พืชทองหลาง  ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว 
 35. นางสมพร  โลมโคกสูง  พนักงานจ้างทั่วไป 
 36. นายเกษม  ชนาธินาถ  ผู้สื่อข่าวมติชนข่าวสด 
 37. นายทวีศักดิ์  สังขว์ิลัย   พนักงานจ้างทั่วไป 
 
เริ่มประชุมเวลา   13.00 น. 
นายณัฏฐพัชร์  - เชิญประธานสภาฯ  กราบบูชาพระรัตนตรัย  และนําสมาชิกสวดมนต์ 
เลขานุการสภาฯ  - เชิญประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ ขึ้นทําหน้าที่ 

-  อ่านประกาศสภาฯ เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา    
  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2564 

ประธานสภาฯ             -  เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ท่านสมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
นครราชสีมา ท่านรองปลัด ท่านผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการกอง ตลอดจน
ผู้เข้าร่วมประชุม ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การ
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บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งเป็นวัน
สําคัญวันหนึ่งของท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่จะได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องต่างๆผมหวังว่า
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาในครั้งนี้จะดําเนินไปด้วย
ความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านทั้งหลายจะได้แสดงความ
คิดเห็นข้อเสนอแนะเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพ่ือความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่น 
บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดการประชุมสภาแห่งนี้เพ่ือดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
เรื่องท่ี 1 อบจ.นครราชสีมา ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปี งบประมาณ                            

พ.ศ.2564 แก้ไข ครั้งท่ี 3 
นายรักชาติ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาประกาศใช้แผนการดําเนินงานประจําปี 
ประธานสภาฯ  งบประมาณ พ.ศ.2564 แก้ไขครั้งที่ 3 ซึ่งได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วเอกสาร   

ได้วางบนโต๊ะทุกท่านแล้วจึงแจ้งให้ที่ประชุมแห่งนี้ทราบ 
ที่ประชุม - ทราบ -  
 
เรื่องท่ี 2  อบจ.นครราชสีมา ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ         

พ.ศ.2564 แก้ไข ครั้งท่ี 5 
นายรักชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาประกาศใช้แผนการดําเนินงานประจําปี 
ประธานสภาฯ งบประมาณ 2564 แก้ไขครั้งที่ 5 เสร็จเรียบร้อยแล้วเอกสารได้วางบนโต๊ะทุกท่าน

แล้วจึงแจ้งให้ที่ประชุมแห่งนี้ทราบ 
ที่ประชุม - ทราบ -  
 
เรื่องท่ี 3  อบจ.นครราชสีมา ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม 

ครั้งที่ 8 พ.ศ.2564 
นายรักชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 
ประธานสภาฯ เพ่ิมเติมครั้งที่ 8 พุทธศักราช 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้วเอกสารได้วางบนโต๊ะของ

ทุกท่านแล้วจึงแจ้งให้ที่ประชุมแห่งนี้เพ่ือทราบ 
ที่ประชุม - ทราบ - 
 
เรื่องท่ี 4  อบจ.นครราชสีมา ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม 

ครั้งที่ 9 พ.ศ.2564 
นายรักชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –  
ประธานสภาฯ 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่  9 พ.ศ.2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เอกสารได้วางบนโต๊ะของ

ทุกท่านแล้วจึงแจ้งให้ที่ประชุมแห่งนี้ทราบ 
ที่ประชุม - ทราบ - 
 
เรื่องท่ี 5  อบจ.นครราชสีมา ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 10 พ.ศ.2564 
นายรักชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –  
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ประธานสภาฯ 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 10 พ.ศ.2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เอกสารได้วางบน
โต๊ะของทุกท่านแล้วจึงแจ้งให้ที่ประชุมแห่งนี้ทราบ 

ที่ประชุม - ทราบ - 
 
เรื่องท่ี 6  อบจ.นครราชสีมา ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข 

ครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 
นายรักชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –  
ประธานสภาฯ 2565) แก้ไข ครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เอกสารได้วางบนโต๊ะของทุก

ท่านแล้วจึงแจ้งให้ที่ประชุมแห่งนี้ทราบ 
ที่ประชุม - ทราบ - 
 
เรื่องท่ี 7 สรุปการใช้จ่ายงบประมาณการด าเนินการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 
นายรักชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมามาได้สรุปการใช้จ่ายงบประมาณการดําเนินการป้องกัน

ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมาจึงแจ้งให้ที่ประชุมแห่งนี้เพ่ือ
ทราบ 

ที่ประชุม - ทราบ - 
 
เรื่องท่ี 8 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ตอบข้อสอบถามนายณัฏฐพัชร์  อนิวัตกูลชัย  

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ าเภอปากช่อง เขต 1 
นายรักชาติ  ด้วยนายณัฐพัชร์ อนิวัตกูล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

อําเภอปากช่อง เขต  1 ได้เสนอข้อสอบถามถึงแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ที่ได้
ดําเนินการก่อสร้างงานกิจกรรมยกระดับมาตรฐาน และเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง
หมายเลข 2243 ตอน อีเหลอ – ปากช่อง ระหว่าง กม.61+ 100 ถึงตอนที่ 61+ 
825 และได้รับแจ้งว่าผู้ใหญ่บ้านและราษฎรหมู่ที่ 22 บ้านหนองยาง ตําบลปากช่อง 
อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์ขอความอนุเคราะห์แขวงทาง
หลวงนครราชสีมาที่ 2 ให้ดําเนินการขยายเส้นทาง ระหว่าง กม.67 ถึง กม.ที่ 68 
ช่วงต่อจากโครงการเดิม เนื่องจากเส้นทางตามโครงการของแขวงทางหลวง
นครราชสีมาที่ 2 เป็นเส้นทางต่างระดับมีความลาดชันสูง รถยนต์สัญจรขึ้นลงถนน
เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ถ้าขยายเส้นทางคมนาคมจะเพ่ิมความสะดวกปลอดภัยในการ
สัญจร และลดอุบัติ เหตุในการเดินทางของประชาชนผู้ ใช้ เส้นทางและด้วย
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ covid19 ในจังหวัดนครราชสีมาทวีความ
รุนแรง แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ไม่สามารถมาชี้แจงในที่ประชุมแห่งนี้ได้จึง
ขอชี้แจงข้อเท็จจริงเป็นหนังสือมาให้สภาทราบดังนี้  บริเวณดังกล่าวคือทางหลวง
หมายเลข 2243  ตอนอีเหลอ – ปากช่อง ระหว่าง กม.61+000 - กม72+138 
ซึ่งได้ดําเนินการก่อสร้างงานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมประสิทธิภาพทาง
หลวง ระหว่าง กม.61+100 – กม.61+825 เพ่ืออํานวยความสะดวกปลอดภัยแก่
ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง  แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ได้เสนอข้อมูลพ้ืนฐาน
โครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การคมนาคม ขนส่ง และการบริหารจัดการ รายการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณ
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อันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2243 ตอนอีเหลอ – ปากช่อง ระหว่าง 
กม.66+800 – กม.67+500 ท้องที่ตําบลปากช่อง อําเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0227.5(นม)/ว65 
ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อเช้าประชุมชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2565 คณะอนุกรรมาธิการจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด ในวันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 -12.30 น. ผ่านระบบ 
Zoom ณ ห้องประชุมนางสาวบุญเหลือ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ซึ่ง
เดิมแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 เป็นหน่วยงานที่จะได้รับงบประมาณ ประจําปี 
2565 เพ่ือก่อสร้างขยายเส้นทางช่วงดังกล่าวจากจังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากที่
ประชุมมีมติตัดลดงบประมาณในส่วนของแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จึงไม่
สามารถดําเนินการก่อสร้างโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 
2243 ตอนอีเหลอ-ปากช่อง ระหว่าง กม.99+800 – กม.67+500 ได้แต่อย่างใด  
เพ่ืออํานวยความสะดวกปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ ใช้เส้นทาง แขวงทางหลวง
นครราชสีมาที่ 2 จะเสนอแผนเพ่ือของบประมาณโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนส่ง และการบริหารจัดการ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณที่อันตราย
บนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2243  ตอน อีเหลอ –ปากช่อง ระหว่าง กม.
66+800 – กม.67+500 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผ่านกรมทางหลวง 
กระทรวงคมนาคม ต่อไป  

ที่ประชุม - ทราบ - 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

- สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 1/2564  เม่ือวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 
ประธานสภาฯ  เชิญท่านสมาชิกที่มีความประสงค์จะขอแก้ไขได้แจ้งกับที่ประชุมครับ  เชิญท่าน

ประพจน์ครับ 
นายประพจน์ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ กระผมนาย 
ส.อบจ.อ.เมืองฯ ประพจน์  ธรรมประทีป ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 4 ครับ กราบเรียนท่าน

ประธานที่เคารพครับว่าในการประชุมทุกครั้งจะต้องมีการที่จะบันทึกเทปในการ
ประชุมนั้น ๆ เพราะฉะนั้นในการประชุมที่ผ่านมาและมีเหตุการณ์เกิดขึ้นครั้งนี้เป็น
ครั้งที่ 2 ครั้งแรกคือเมื่อปีที่แล้วงบประมาณ 2564 นั้นได้มีการอภิปรายกันและมี
การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติก็มีเหตุการณ์ทีม่ีความผิดพลาดในการที่เสนอบุคคล
ขึ้นไปเป็นคณะกรรมการแปรญัตติจนกระทั่งท่านประธานสภาฯ ขณะนั้นได้ขอพัก
การประชุมข้อความนี้เป็นข้อความของผมที่พูดในที่ประชุมแต่เมื่อมีรายงานการ
ประชุมมานั้นข้อความนี้ถูกตัดหายไป เช่นเดียวกันครับวันนี้จากการประชุมสภาครั้งที่
แล้วที่โรงแรมอิมพีเรียลในเรื่องของวาระอ่ืนๆ ผมได้เสนอญัตติด่วนเรื่องของ
คณะกรรมการประจําสภาทั้งหมด 19 คณะด้วยกันในเรื่องของค่าตอบแทนหรือเบี้ย
เลี้ยงสําหรับผู้ที่มาดําเนินการประชุมในสมัยประชุม แต่ถ้าเกิดว่านอกสมัยประชุมนั้น
คณะกรรมการได้มาทําการประชุมกันในเรื่องความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนก็จะ
ไม่สามารถเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงตลอดจนค่าอาหารกลางวันได้โดยเฉพาะบุคคลที่ได้
เดินทางมาและมีส่วนเกี่ยวข้องก็จะไม่ไดร้ับค่าเบี้ยเลี้ยงนั้นจึงได้ขอตั้งเป็นญัตติด่วนว่า
ขอให้สภาแห่งนี้ได้อนุมัติให้มีการทําการประชุมนอกเวลาประชุมสภาได้  แล้วผมได้
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เสนอไปแล้วไม่มีผู้รับรองครับจนท่านประธานสภาคือท่านรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ลงมา
อยู่ข้างล่างได้เสนอสนับสนุนขึ้นไปว่าถ้าไม่อย่างนั้นเราก็จะไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายใน
การประชุมได้เลย จึงให้ผมเสนอไปอีก 1 ครั้ง ตั้งญัตติขึ้นไปใหม่แล้วก็มีผู้รับรอง  
เพราะฉะนั้นข้อความดังกล่าวที่พูดไปนั้นถูกตัดหายไป ไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม
เพราะฉะนั้นถึงจะเป็นข้อความที่ไม่สําคัญหรือสําคัญมันก็คือหลักฐานในการประชุมที่
พ่ีน้องให้ความไว้วางใจเลือกมาเป็นตัวแทนเข้ามาทําหน้าที่ในสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้  
วันนี้ผมจึงบอกว่าข้อความหายไปหลายตอนด้วยกัน อยากเสนอให้ท่านประธานสภาฯ 
ได้ถามมติแห่งนี้ครับว่าจะทําอย่างไรกับรายงานการประชุมฉบับนี้  วันนั้นคณะ
กรรมการฯ ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ ไม่ทราบว่าได้มา
ประชุมด้วยหรือเปล่า ถ้าได้อ่านรายงานการประชุมอย่างละเอียดก็จะทราบว่ามัน
หายไป ก็ควรจะท้วงติงตั้งแต่ตอนนั้นแต่วันนี้ใจความหายไป แม้กระทั่งคําพูดของ
ท่านประธานสภาฯ เองก็ถูกตัดหายไป จึงกราบเรียนมายังท่านประธานฯ ที่เคารพว่า
ให้ท่านวินิจฉัยครับว่าให้ไปทําให้มันถูกต้องแล้วกลับเข้ามาใหม่หรืออย่างไร เพราะ
ครั้งที่แล้วเมื่อปี 2563 นั้นก็ได้รับปากว่าจะนําไปแก้ไขเพ่ิมเติมให้ถูกต้องและนําเข้า
มาให้กับสภาอย่างนี้ได้ตรวจสอบใหม่ก็เงียบหายไปกลัวจะเป็นเหมือนเดิม เพ่ือเป็น
บรรทัดฐานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาของเรา นับว่า
เป็นสภาฯ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเราจะทํากันเล่น ๆ เช่นนั้นหรือ อย่าคิดว่า
เล็กน้อยไม่เป็นไรแต่ข่าวมันออกไปมันไม่ใช่เล็กน้อยครับ เขาจะดูถึงการทํางานของ
คณะผู้บริหาร การทํางานของ ผอ.แต่ละส่วน ตลอดจนสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเอง วันนี้ขอให้ท่านประธานสภาฯ วินิจฉัยว่าจะทําอย่างไรกับรายงาน
ฉบับนี้ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ถือว่าเรื่องที่ท่านประพจน์ได้พูดกับที่ประชุมเป็นเรื่องที่มีสาระสําคัญ วันนั้นก็ได้เป็น
ญัตติและอยู่ในวาระอ่ืน ๆ เป็นญัตติหนึ่งในการที่จะขอรับรองจากที่ประชุม ฉะนั้น 
เรื่องของกระบวนการผมคิดว่าน่าที่จะให้ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ได้ไปดําเนินการแก้ ไข
รายงานการประชุมครั้งที่แล้วมาใหม่อีกครั้งหนึ่ง เพ่ือที่จะให้เป็นความสมบูรณ์แบบ
ของรายงาน ผมขอถอนออกไปก่อน เมื่อแก้ไขถูกต้องครบถ้วนให้เสนอเข้าสภาฯ ในคราวต่อไปครับ 

มติที่ประชุม - ถอนญัตติ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 1/2564 เม่ือวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 

ประธานสภาฯ เชิญท่านโกวิทย์ครับ 
นายโกวิทย์ เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ  ก่อนที่จะเข้าระเบียบวาระที่ 3 

วันนี้ซึ่งท่านประพจน์ ขออนุญาตเอ่ยนามท่านได้ท้วงติงในภารกิจของการบันทึก
รายงานการประชุม ซึ่งกระผมก็เป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมด้วย ผมคาดว่าน่าจะมีประเด็นเหมือนครั้งที่แล้ว ซึ่งครั้งที่แล้วเราใช้ที่โรงแรม 
ด้วยการบันทึกเทปอาจจะมีปัญหาหรือไม่ และวันนี้เครื่องเสียงเราก็ดังอยู่ฝั่งเดียว มัน
จะมีปัญหากับการบันทึกเทปหรือไม่ก็ขออนุญาตท้วงติงไว้ เพราะถ้าบันทึกเทปไม่ได้
ครบสมบูรณ์แบบ การตรวจรายงานการประชุมก็ไม่สมบูรณ์แบบเช่นเดียวกัน วันนี้ก็
เลยขออนุญาตท่านประธานฯ ว่าช่วยสอบถามเจ้าหน้าที่ควบคุมเสียง และการบันทึก
เทปท่านบันทึกสมบูรณ์หรือไม่ เพราะถ้าบันทึกเทปไม่สมบูรณ์คนที่ไปตรวจรายงาน
การประชุมก็จะไม่สมบูรณ์ไปด้วย ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณครับ  ฝากเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบตามที่ท่านโกวิทย์ได้เสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบการยื่นขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า ตาม
มาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2485 เพื่อก่อสร้างสถานสงเคราะห์
คนชราบ้านธรรมปกรณ์(วัดม่วง) และสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์ 
(โพธิ์กลาง) 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลงครับ 
นายกมลศักดิ ์ เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่เคารพ และสมาชิกสภา 

ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายกมลศักดิ์  เกษเมธีการุณ รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา  หลักการ เพ่ือรายงานขอความเห็นชอบ สภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในการที่กรมป่าไม้ได้อนุญาตให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา เข้าทําประโยชน์ในเขตป่า หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงเลขที่ 
26732 ตั้งอยู่หมู่ที่  8 ตําบลโคกกรวด  อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา เนื้อที่ประมาณ 35-0-00 ไร่ เพ่ือก่อสร้างสถานสงเคราะห์คนชราบ้าน
ธรรมปกรณ์ (วัดม่วง) และสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์ (โพธิ์กลาง) 
เหตุผล องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ยื่นคําขออนุญาตถอนสภาพที่ดิน
ของรัฐตามมาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินของรัฐเป็นการชั่วคราว ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินแปลง “ที่
ทําเลเลี้ยงสัตว์โคกหนองแหน” ตามหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงเลขที่ 26732 
ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตําบลโคกกรวด อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยขอ
ใช้บางส่วน เนื้อที่ประมาณ 35-0-00 ไร่ เพ่ือก่อสร้างสถานสงเคราะห์คนชราบ้าน
ธรรมปกรณ์ (วัดม่วง) และสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์ (โพธิ์กลาง) ซึ่ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ 
ตามมาตรา 9 คราวละ 5 ปี (ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่  14 
กุมภาพันธ์ 2568) และได้ยื่นคําขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 
54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 กรมป่าไม้ได้อนุญาตให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เข้าทําประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 4 (1) แห่ง
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เพ่ือก่อสร้างสถานสงเคราะห์คนชราบ้าน
ธรรมปกรณ์ (วัดม่วง) และสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์ (โพธิ์กลาง) 
ท้องที่ตําบลโคกกรวด อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ 35 ไร่ มี
กําหนดระยะเวลา 30 ปี (ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2564 สิ้นสุดการอนุญาตในวันที่ 
13 มกราคม 2594) โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ดําเนินการ
ชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าใช้จ่ายตามเรียกเก็บกับสํานักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) เรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ และบรรลุวัตถุประสงค์ ระเบียบปฏิบัติ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560ข้อ 4 (3) กําหนดให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐของราชการส่วนท้องถิ่น หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งเป็นผู้มีอํานาจสูงสุดขององค์การ
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บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล ตามลําดับ ดังนั้น กรณีที่
มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ อปท. หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็น
ผู้ดูแลพัสดุ จึงเป็นอํานาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ อย่างไรก็ดี เนื่องจากการรับ
เอาพัสดุที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ อปท. หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือ
มอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ กรณีที่มีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันจะส่งผลต่อการใช้จ่าย
งบประมาณของ อปท. ด้วย ซึ่งการพิจารณางบประมาณของ อปท. เป็นอํานาจของ
สภาท้องถิ่น จึงมีความจําเป็นต้องกําหนดให้สภาท้องถิ่นมีอํานาจในการพิจารณาให้
ความเห็นชอบในเรื่องดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงขอเสนอ
ญัตติต่อสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัด เพ่ือขอความเห็นชอบการใช้ประโยชน์ท่ีกรม
ป่าไม้อนุญาตก่อสร้างสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์ (วัดม่วง) และสถาน
สงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์ (โพธิ์กลาง) เพ่ือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาแห่งนี้ ได้โปรด
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านสมาชิกฯ ที่มีความประสงค์จะอภิปรายครับ เชิญท่านสมพรครับ 
นายสมพร กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา  พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร  ท่านปลัด ท่านข้าราชการ ตลอดจนเพ่ือน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เคารพครับ กระผมนายสมพร  จินตนามณี
รัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอโนนสูง เขต 2 
ก่อนที่สภาฯ อันทรงเกียรติแห่งนี้จะได้ยกมือเพ่ือสนับสนุนญัตติในเรื่องของการ
ก่อสร้างสถานสงเคราะห์บ้านพักคนชรามีอยู่ 2 แห่งด้วยกันคือ บ้านธรรมปกรณ์หรือ
วัดม่วง ซึ่งติดกับวัดสะแก ตรงนี้เป็นของสุภาพสตรี และอีกแห่งหนึ่งคือแห่งที่ 2 คือ 
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง ต้องกราบเรียนว่าสําหรับโพธิ์กลาง
ก็เป็นบ้านพักคนชราสําหรับสุภาพบุรุษต้องกราบเรียนอย่างนี้ครับว่าวันนี้สภาแห่งนี้
จะได้ยกมือลงมติเห็นชอบให้ดําเนินการใช้สถานที่ในการที่จะขอกรมป่าไม้รับในการที่
จะก่อสร้างสถานสงเคราะห์ทั้ง 2 แห่ง คือย้ายทั้งสองแห่งออกไปอยู่ในที่ของกรมป่า
ไม ้ด้วยความเคารพว่าวันนี้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่จริงๆต้องกราบเรียนท่านประธานอย่าง
นี้ครับว่าบ้านพักคนชราถ้าท่านเคยไปแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่เคยไปทําบุญในงานวันเกิด
หรืออะไรก็แล้วแต่ไปสถานสงเคราะห์บ้านพักคนชราไปมอบเสื้อผ้า ไปมอบอาหาร ไป
มอบสิ่งต่างๆก็แล้วกันให้กับบ้านพักคนชรา ผมต้องกราบเรียนอย่างนี้ครับว่าในส่วน
ของอดีตก่อนที่จะมาอยู่กับ อบจ.บ้านพักคนชราวัดม่วง สภาพโดยทั่วไปน่าสงสาร
มากครับ น่าสงสารมากจริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยใน
เรื่องของคุณภาพชีวิตของคนชราที่เป็นสุภาพสตรีแต่หลังจากท่ีมาอยู่ในความดูแลของ 
อบจ. ตรงนี้พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเดียวในระดับหนึ่ง แต่แน่นอนครับว่าใน
บรรยากาศของสถานที่ตรงนั้นติดกับวัดสะแกนี่ต้องกราบเรียนด้วยความเคารพครับ
ว่าสภาพเดิมวัดสะแกเผาศพบ่อยท่ีสุดแล้วก็ปล่องเมรุพอเวลาเผาศพไปควันจากปล่อง 
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เมรุไหลไปรวมกันอยู่บ้านพักคนชราที่วัดม่วงนี่แหละครับ วันนี้ผมจะกราบเรียนสภาอย่างนี้ว่าเป็นบุญกุศลอัน
ยิ่งใหญท่ีจ่ะดําเนินการยกมือให้ฝ่ายบริหารไปดําเนินการก่อสร้างสําหรับบ้านพักคนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดโพธิ์
กลางอันนี้เป็นของสุภาพบุรุษ สภาพเดิมเป็นโรงแรมเขาเรียกว่าโรงเตี๊ยมเก่าสมัยก่อน 40 ปี 50 ปี 60 ปี ที่ 
แล้วคนที่อยู่ต่างอําเภอจะมารอข้ึนรถไฟเพ่ือไปยังหัวเมืองไปยังจังหวัดต่างๆจะต้องมาพักที่นี่เป็นเรือนไม้สองชั้น
ผมเองก็เคยเข้าไปเยี่ยมทั้ง 2 ที่แต่ท่ีตรงนี้ ตรงโพธิ์กลางนี่น่าสงสารมากที่สุด สภาพแวดล้อมเพียงแค่เดินเข้าไป
ในรั้วแล้วผ่านเข้าไปบ้านพัก  ไม่ว่าจะเป็นเราเรียกว่ากลิ่นสาปที่ไม่พึงประสงค์ตรงนั้นเป็นสิ่งที่น่าสงสารทีเดียว 
และวันนี้เป็นนิมิตรหมายที่ดีที่ฝ่ายบริหารได้นําเรื่องนี้เข้า และได้มีโอกาสหารือก่อนที่จะเข้าประชุมสภาฯ ครั้ง
แรกผมเองก็ตกใจเพราะที่แปลงนี้เคยดําเนินการในการที่จะขอเป็นที่ก่อสร้าง อบจ. ในสมัยท่านนายกฯ วิฑูร  
ชาติปฏิมาพงษ์ หรือนายกแก้ว ผมเองได้มีโอกาสไปร่วมปลูกป่า ก็เลยคิดว่ามันจะซ้ําซ้อนหรือเปล่า ส่วน
รายละเอียดของเอกสารในการทําสัญญาเดี๋ยวผมจะลงในรายละเอียดต่อไป เพ่ือบันทึกไว้ในสภาฯ แห่งนี้ แต่
หลังจากท่ีได้ทราบว่าจะสร้างบ้านพักคนชราตรงนี้ ผมก็ยังนึกถึงสภาพเดิมว่ามันเป็นป่าอยู่รึเปล่า เพราะผมเอง
ก็ยังเคยไปปลูกป่า  เมื่อเช้านี้ผมลงทุนขับรถไปดูด้วยตนเอง ปรากฏว่าที่ 35 ไร่ ปรับเรียบร้อยก็ต้องขอชื่นชม 
เมื่อสักครู่เรียนถามท่าน ผอ.สํานักช่าง ๆ ก็บอกว่าเขาไปปรับเรียบร้อยเลย และเป็นที่ที่สวยงามมาก ตรงข้าม
กับวิทยาลัยนาฎศิลป์ไปปักป้าย อบจ.ไว้เรียบร้อย  วันนี้ผมก็คงจะเห็นสมควรขออนุญาตที่จะเข้าสู่รายละเอียด
ในการที่จะดําเนินการ ถ้าเพ่ือนสมาชิกได้ดูในคําแถลงญัตติวันนี้ในหน้าที่ 2 ในเรื่องของการหารือ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างในหน้าถัดไป พ.ศ.2560 มีความจําเป็นต้องให้สภาท้องถิ่นมีอํานาจพิจารณา
ให้ความเห็นชอบดังกล่าว เห็นไหมครับว่าสภาฯ แห่งนี้มีความสําคัญในการที่จะยกมือเห็นชอบญัตติที่ฝ่าย
บริหารได้เสนอมา ทีนี้เราก็มาดูหน้าถัดไปเงื่อนไขในการขออนุญาตท่านเปิดตามผมเลยท่านประธานเงื่อนไขการ
ขออนุญาตต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อ 1 ว่าด้วยการป่าไม้ตลอดจนกฎกระทรวงต้องจัดทําป้ายถาวรขนาด 
60X120 เซนติเมตร ไว้ระบุข้อความป้ายว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่แห่งนี้ด้วยกรม
ป่าไม้แล้วผมไปดูเมื่อเช้าก็จริงๆครับปักป้ายไว้ 2 ป้าย ปักเรียบร้อยแล้ว ถ้าเผื่อว่าไม่ดําเนินการภายใน 180 
วัน จะโดนปรับ 2,000 บาท แล้วก็อีกวันละ 100 บาท ท่านดูตรงนี้ปรับ 2,000 บาท แล้วก็ 100 บาท ข้อ
ที่ 3 จัดทําหลักเขตเครื่องหมายถ้าไม่ทําปรับ 2,000 บาท และอีกวันละ 100 บาทท่านสังเกตดูตรงนี้นะครับ 
ต้องยินยอมให้พนักงานเข้าไปดูแล หมายความว่าพนักงานป่าไม้คือต้องขออนุญาตว่าพูดในสภาแห่งนี้เพ่ือบันทึก
ไว้ให้ฝ่ายเจ้าหน้าที่หรือฝ่ายบริหารได้ระมัดระวังกับเงื่อนไขของการขออนุญาตนี้ ผู้รับเหมาที่จะไปรับเหมาผม
มาพิจารณาดูในงบประมาณซึ่งจะเป็นญัตติติดต่อไปเห็นมีรายการว่าก่อสร้างบ้านพักสถานสงเคราะห์คนชรา
บ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลางและวัดม่วงเป็นเงิน 15 ล้านเห็นไหมครับ แต่ในเงื่อนไขข้อที่ 5 การที่ผู้รับเหมาหรือ
คนงานก็แล้วแต่จะเข้าไปดําเนินการก่อสร้างหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องติดบัตรทําบัตรก็เหมือนกับว่าที่แห่งนี้มันเป็น
ที่ป่าสงวน การที่จะเข้าไปในที่ป่าสงวนมันจะเหมือนกับลุงคนนึงหรือยายคนนึงไปเก็บเห็ดแล้วติดคุกหรือเปล่า
ครับ ตรงนี้ต้องศึกษาให้ดีเพราะเงื่อนไขการขออนุญาตผมเห็นด้วยในการที่จะดําเนินการก่อสร้างแต่เราต้อง
ศึกษาว่าเงื่อนไขการขออนุญาตเพราะฉะนั้นฝากท่านประธานให้ทางฝ่ายนิติกรหรือส่วนอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องได้ไป
หารือระมัดระวังกันตรงนี้ด้วย นอกจากนั้นยังมีข้อสําคัญอีกว่าในกรณีกรมป่าไม้มีความจําเป็นต้องใช้พ้ืนที่
ดังกล่าวบางส่วนหรือทั้งหมดผู้รับอนุญาตต้องยินยอมยกเลิกการอนุญาตได้โดยไม่เรียกร้องค่าชดเชยค่าเสียหาย
ใดๆทั้งสิ้น แล้วกรมป่าไม้จะแจ้งให้ผู้รับอนุญาตคือ อบจ.ทราบไม่น้อยกว่า180วันและให้ผู้รับใบอนุญาตต้อง
เคลื่อนย้ายทรัพย์สินสิ่งก่อสร้างออกจากพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตให้เสร็จสิ้นภายใน 90 วัน นับจากวันที่กรมป่าไม้
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ระบุวันที่จะเข้าใช้พ้ืนที่ดังกล่าวนั้นหากพ้นกําหนดแล้วไม่ดําเนินการเสร็จสิ้นให้ถือว่าผู้รับอนุญาตหรือ  อบจ.
สละสิทธิ์ทรัพย์สินหรือสิ่งก่อสร้างนั้นให้เป็นของกรมป่าไม้ง่ายๆแค่นี้เองครับว่าวันนึงพรุ่งนี้เราอนุมัติ  อบจ.ให้
ฝ่ายบริหารไปก่อสร้างบ้านพักคนชราทั้งสองแห่ง 15 ล้านไปสร้างบ้านพักเสร็จเรียบร้อยเผอิญว่าป่าไม้มีมติของ
คณะรัฐมนตรีว่าจะต้องเป็นป่าสงวนแห่งชาติต้องย้ายของออกเลย ป่าไม้เขามีหน้าที่แจ้งแค่นั้นเอง ตรงนี้คือ
ปัญหาว่าเราได้รับมอบที่ดินโดยไม่เสร็จสิ้น โดยมีเงื่อนไขที่ยังไม่สมบูรณ์พอสมควร ในเรื่องของการหารือถ้า
ย้อนกลับมาคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการซื้อจึงมีความจําเป็นต้องกําหนดให้สภาท้องถิ่นมีอํานาจพิจารณา
แต่ตรงนี้มันเป็นการ เขาเรียกว่ามีหน่วยงานหรือภาคเอกชนหรือเจ้าของที่ดินยกที่ให้  อบจ. แล้วแต่ อบจ.จะไป
สร้างอะไรจะเอาไปทําอะไรโดยเสร็จสิ้นเท่าที่ผ่านมาอย่าลืมท่านประธานก็คงทราบแม้กระทั่งที่ของ อบจ.ที่
ยกตัวอย่างเช่นที่อําเภอจักราชทางกรมการปกครองหรือเจ้าหน้าที่ตํารวจหรือทางสถานีตํารวจ เขาจะก่อสร้าง
บ้านพักเขาต้องมาขออนุญาตทางที่ของ อบจ. ซึ่งจักราชรู้สึกจะมีเนื้อที่ 27 ไร่หรือเท่าไหร่นี่แหละครับ ต้องมา
ขออนุญาตสภาอนุมัติในการที่จะให้ใช้พ้ืนที่แล้วกําหนดแบบแปลนเรียบร้อย แล้วถึงจะให้ใช้ ตรงนี้เป็น
สาระสําคัญที่ผมจะต้องพูดให้สภาอย่างนี้ได้บันทึกไว้และพูดช้าๆเพ่ือที่จะได้บันทึกอย่างชัดเจนว่าวันนี้มี
ข้อเสนอแนะซึ่งตั้งเป็นข้อสังเกตเฉยๆ ในการที่จะดําเนินการเพราะว่าอะไรครับ เพราะว่าพอมาถึงบันทึก
ข้อความของ อบจ. จากสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาถ้าท่านเปิดตามต่อไปบันทึกข้อความ
ส่วนราชการสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ฝ่ายนิติกรแล้วก็เบอร์โทร บัดนี้กรมป่าไม้ได้อนุญาตแล้วก็
ยินดี ผมไปดูเองด้วยตาตนเองเมื่อเช้าปักป้ายเสร็จเรียบร้อยไม่มีโดนปรับแน่ แต่พอเสนอท่านนายกฯ จํานวน 
35 ไร่ถูกต้อง เสร็จแล้วในการปักป้ายข้อที่ 1.1 การปักป้ายองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับอนุญาตพ้ืนที่แห่ง
นี้ว่าด้วยการป่าไม้แล้วมีกําหนดระยะเวลา 180 วันซึ่งไปปักเรียบร้อยแล้วก็ปรับ ดูให้ดีตรงนี้ 1.1 ปรับ 
2,000 บาท โดนปรับ 2000 บาท ข้อความตรงกันอย่างที่ผมตั้งข้อสังเกตไว้แต่ในบันทึกขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดและสํานักปลัด ปรับอีกวันละ 900 บาทซึ่งในหนังสือของกรมป่าไม้ปรับ 100 เดียวอันนี้ยังไม่โดน
ปรับ แต่เอกสารอย่างนี้มันจะผิดพลาดไม่ได้ กรมป่าไม้บอกปรับ 2,000 บาทเสร็จแล้วก็วันละ 100 แต่สํานัก
ปลัดบอกปรับ 2,000 บาท ตรงกัน แต่ว่าวันละ 900 ดูข้อที่ 1.2  180 วันเหมือนกันรายการที่จะแสดงแนว
เขตทําหลักเขตอะไรให้เรียบร้อยผมเข้าไปดูครับปักหลักเขตเรียบร้อยไว้สูงประมาณ 2 เมตร 50 ทาสีแดงโร่
เลย ก็เป็นแสดงแนวเขตที่ชัดเจนอันนี้ไม่โดนปรับ 2000 บาท แต่ว่าถ้าไม่ปักป้ายแสดงแนวเขตป่าไม้เขาทํา
เงื่อนไขมาโดยนายสราวุธ อุเทนรัตน์ รักษาการผู้อํานวยการจัดการทรัพยากรที่ 8 นครราชสีมา ปรากฏว่าของ 
อบจ.มาเขียนว่าปรับวันละ 400 ถ้าไม่ปักหลักเขตแสดงแนวเขตชัดเจน ปรับวันละ 400 บาทตรงนี้ก็จัดทํา
แผน ส่วนการดําเนินการหรืออะไรก็แล้วแต่ระมัดระวังการบุกรุกพ้ืนที่การก่อสร้างอะไรก็ตรงกันหมดแล้วครับ
อยากจะเรียนท่านประธานผ่านไปยังเพ่ือนสมาชิกและโดยเฉพาะฝ่ายบริหารว่าวันนี้ท่านยื่นญัตติอันมี
ความสําคัญและถือเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งที่เดียวเพราะว่าอย่างที่ผมกราบเรียนแล้วว่าความเป็นมาตรงนี้
ความลําบากลําบนของปู่ย่าตายายที่อยู่ในบ้านพักคนชราลําบากจริง ๆ ผมไปดูอากาศดีด้วย 2 ด้านข้างเป็นป่า 
ด้านหน้าเป็นวิทยาลัยนาฏศิลป์ แล้ววันนี้ถนนหนทางอะไรต่ออะไรก็เรียบร้อยแล้วไปปักที่เรียบร้อยแล้วก็ขอ
อนุญาตในการที่จะตั้งข้อสังเกตในเรื่องที่กราบเรียนต่อสภาแห่งนี้แล้วก็วันนี้ก็ขออนุญาตในการที่จะลงมติ
เห็นชอบในการที่จะให้ก่อสร้างในการที่จะใช้สถานที่แต่โปรดกรุณาว่าไปปรึกษารายละเอียดเงื่อนไขสัญญาให้
มันรอบคอบสักนิดหนึ่ง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังฝ่ายบริหารที่เคารพทุกท่านครับ 
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ประธานสภาฯ มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้ออภิปรายเพ่ิมหรือไม่ครับ ฝ่ายบริหารจะตอบ         
ข้อซักถามหรือไม่ครับ เชิญท่านรองฯ สมเกียรติครับ 

นายสมเกียรติ เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ต้องขอขอบคุณ 
รองนายกฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ที่ได้ให้ข้อแนะนําในบางเรื่อง ฝ่ายบริหารโดยท่านนายกได้มีดําริ

ชัดเจนว่าการที่จะดําเนินการก่อสร้างบ้านพักคนชราที่ที่ดินที่ได้ทําการขอใช้จากกรม
ป่าไม้ได้ดําเนินการกสนมาตั้ งแต่ปี 2557 ตามขั้นตอนการขอใช้ที่ดิน
สาธารณประโยชน์ก็ผ่านขั้นตอนต่าง ๆ บัดนี้ได้ผ่านมติของจังหวัดทั้งมาตรา 8 และ
มาตรา 9 ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอเริ่มดําเนินการในที่ดินแปลง
สาธารณประโยชน์ในช่วงระยะเวลาเช่าจากกรมป่าไม้ระยะเวลา 30 ปีตั้งแต่ปี 
2563 เป็นต้นมา แบบนี้ในระเบียบต่างๆหรือข้อกําหนดที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดต้องดําเนินการในปีที่ 1 การจัดตั้งป้ายในปีที่ 2 ที่ 3 จนครบ 5 ปีแรกทาง
ฝ่ายบริหารจึงขอให้สภาได้โปรดพิจารณาอนุมัติในเรื่องนี้เพ่ือที่จะได้ตั้งงบประมาณใน
การดําเนินการซึ่งเรามีแผนพัฒนาสร้างบ้านผู้สูงอายุบ้านพักคนชรานี้ในแผนปี 
2561-2564 ตั้งแผนพัฒนาสร้างอาคารสํานักงานบ้านพักคนชราไว้จํานวน 15 
ล้ านบาทในข้ อห่ ว ง ใยของท่ านสมาชิ ก ใน เ รื่ อ ง ระ เบี ยบของการ ใช้ที่ ดิ น
สาธารณประโยชน์ ปัจจุบันเราก็ได้ดําเนินการมาถึงขั้นที่สามารถเข้าดําเนินการใน
พ้ืนที่ได้อย่างถูกต้องเหลือเพียงขอเพ่ือนํางบประมาณไปลงในการก่อสร้าง สิ่งใดที่
ท่านได้ห่วงใยในเรื่องข้อกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการทางฝ่าย
บริหารจะรับไปดําเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบของการขอใช้ที่ดินทุกประการ     
จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาได้โปรดพิจารณาอนุมัติให้กับฝ่ายบริหารได้ดําเนินการขอบคุณ
ครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านประพจน์ครับ 
นายประพจน์ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ  กระผมประพจน์  

ธรรมประทีป  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอเมือง เขต 
4 วันนี้ก็ต้องดีใจและขอแสดงความยินดีกับคนชราทั้งบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วงเอง
โดยเฉพาะบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลางอยู่ ในบริ เวณที่ แออัด ติดกับเทศบาล 
เพราะฉะนั้นวันนี้ เราได้ พ้ืนที่แห่งใหม่นับว่าเป็นนิมิตหมายอันดีซึ่ ง เป็นการ
ประสานงานที่ยอดเยี่ยมของท่านฝ่ายบริหารซึ่งติดตามเรื่องเก่าได้เป็นอย่างดี  ในเมื่อ
เรามีสถานที่แล้วขั้นตอนต่อไปก็ต้องมีการออกแบบบ้านพักคนชราฯ ผมอยากจะฝาก
ตั้งข้อสังเกตตรงนี้ว่าผู้ใดที่ออกแบบก็แล้วแต่ให้ถือว่าถ้าตัวเองไปอยู่ตรงนั้นท่าน
อยากจะมีความสุขสบายอย่างไรไม่ว่าจะเป็นห้องน้ํา ไม่ว่าจะเป็นที่นอน ไม่ว่าจะเป็น
ทางเดินไม่ใช่จะเป็นแต่ผู้ชราอย่างเดียว อาจจะเป็นผู้พิการด้วยการออกแบบต่างๆ
ขอให้คํานึงถึงคนที่จะใช้งานด้วย เอาตัวเราเองเป็นที่ตั้งถ้าเกิดเราเป็นแบบนั้นเรา
ต้องการความสะดวกสบายอย่างไร เพราะฉะนั้นพอมาถึงการออกแบบต้องฝากไว้
ก่อนเลยครับว่าวันนี้เรายังไม่เห็นแบบแปลนต่าง ๆ แต่ถ้าท่านเขียนเสร็จท่านก็จะมา
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เข้าสภาฯ อีกทีขออนุมัติจ่ายเงินว่าตามแบบแปลนดังต่อไปนี้ มันก็จะเสียเวลาในการ
แก้ไขแบบแบบอะไรต่างๆ อยากฝากท่านประธานสภาฯ ไปยังฝ่ายบริหารและกองที่
เกี่ยวข้อง สํานักที่เกี่ยวข้องหรือเราจะไปจ้างผู้ออกแบบอะไรก็แล้วแต่ขอให้คํานึงถึง
ความสะดวกสบายของบุคคลที่จะใช้สถานที่บริการแห่งนั้น โดยเฉพาะน่าจะมีบ้านพัก
ของพนักงานอยู่ในนั้นด้วยเพ่ืออํานวยความสะดวกในการที่จะประสานงานได้อย่าง
รวดเร็วและให้การดูแลกับผู้ที่มาอาศัยนั้นจะเป็นรุ่นคุณปู่คุณตาคุณยายที่อยู่ในนั้น
เพ่ือความสะดวก วันนี้ต้องกราบขอบพระคุณอย่างสูงครับสําหรับฝ่ายบริหารที่ได้
คํานึงถึงตรงนี้และควรที่จะย้ายไปตั้งนานแล้วด้วย เพราะเรายังไม่มีสถานที่ที่
เหมาะสม แต่วันนี้ได้แล้วขอให้ท่านดําเนินการด้วยความรวดเร็ว ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดประสงค์จะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ผมจะได้ขอมติที่
ประชุมซึ่งขณะนี้องค์ประชุมมีจํานวน 45 เสียง ถือว่าครบองค์ประชุม สมาชิกท่านใด
เห็นชอบให้มีการยื่นขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่ง
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2485 เพ่ือก่อสร้างสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรม
ปกรณ์(วัดม่วง) และสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์(โพธิ์กลาง)    ตามที่ฝ่ายบริหาร
เสนอ ขอยกมือครับ เห็นชอบ 42 เสียง  ท่านใดไม่เห็นชอบยกมือครับ ไม่เห็นชอบ –
ไม่มี- ท่านใดงดออกเสียง งดออกเสียง 3 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 
คนที่ 2 และเลขานุการสภาฯ)  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการยื่นขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า ตาม
มาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2485 เพื่อก่อสร้างสถานสงเคราะห์
คนชราบ้านธรรมปกรณ์(วัดม่วง) และสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์(โพธิ์กลาง) 
ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ด้วยมติเห็นชอบ 42 เสียง  ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- งดออกเสียง 3 
เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คนที่ 2 และเลขานุการสภาฯ)  

 
ระเบียบวาระท่ี 4   ญัตติ  เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วาระที่ 1 
ขั้นรับหลักการ 

ประธานสภาฯ ในการพิจารณางบประมาณจะมี 3 วาระ วาระที่ 1 คือขั้นรับหลักการ วาระที่ 2 ขั้น
แปรญัตติ วาระที่ 3 ขั้นลงมติ สําหรับวันนี้เป็นการพิจารณางบประมาณตามวาระที่ 
1 ขั้นรับหลักการ  ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลงครับ 

นายก อบจ.   เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่านคะ     ดิฉันนาง
ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา บัดนี้จะได้
เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ 2555 ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้
ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการใน
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ปีงบประมาณพ.ศ 2555 ดังต่อไปนี้ คําแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถานการณ์คลัง งบประมาณรายจ่าย
ทั่วไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีสถานะการเงิน ดังนี้  1.1.1  เงินฝากธนาคาร
 จํ า น ว น  4 , 3 2 6 , 3 7 5 , 6 7 1 . 0 6  บ า ท  1 . 1 . 2  เ งิ น ส ะ ส ม จํ า น ว น    
4 , 2 2 5 , 7 4 6 , 7 3 4 . 0 2  บ า ท  1 . 1 . 3 ทุ น สํ า ร อ ง เ งิ น ส ะส ม  จํ า น ว น      
819,635,633.48 บาท 1.1.4  รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้
เบิกจ่าย จํานวน 133 โครงการ รวม 76,497,086.00 บาท 1.1.5  รายการที่ได้
กั น เ งิ น ไ ว้ โ ด ย ยั ง ไ ม่ ไ ด้ ก่ อ ห นี้ ผู ก พั น  จํ า น ว น  7 7 5  โ ค ร ง ก า ร  ร ว ม          
542,943,715.32 บาท 1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 41,343,000.00 บาท      
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  2.1 รายรับจริง จํานวน  
3,666,147,335.80  บาท  ประกอบด้วย  หมวดภาษีอากร  จํ านวน      
140,571,929.64 บาท หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จํ า น ว น        
1 0 , 3 5 0 , 0 2 8 . 5 6  บ า ท  ห ม ว ด ร า ย ไ ด้ จ า ก ท รั พ ย์ สิ น  จํ า น ว น        
43,547,013.84 บาท หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 
 จํานวน 0.00 บาท หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 3,958,575.50 บาท หมวด
รายได้จากทุน จํานวน0.00 บาท หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 1,401,599,088.26 บาท    
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 2,066,120,700.00 บาท 2.2 เงินอุดหนุนที่
รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 165,357,448.52 บาท2.3 รายจ่ายจริ ง  
จํานวน 2,522,513,927.63บาท ประกอบด้วยงบกลาง จํานวน 12,936,086.55 บ า ท
 งบบุคลากร จํานวน 1,202,060,750.14 บาท งบดําเนินงาน จํานวน,148,635,586.94บาท
 งบลงทุน  จํานวน 43,306,504.00 บาท งบเงินอุดหนุน จํานวน15,575,000.00 บาทงบ
รายจ่ายอ่ืน จํานวน 0.00 บาท 2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดย
ระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 203,134,305.16 บาท 2.5 รายจ่ายที่จ่ายจากเงิน
สะสม จํานวน 140,376,348.14 บาท   2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงิน
ส ะ ส ม จํ า น ว น 0 . 0 0  บ า ท 2.7ร า ย จ่ า ย ที่ จ่ า ย จ า ก เ งิ น กู้  จํ า น ว น                       
0.00 บาท 3. งบเฉพาะการ ประเภทกิจการสถานีขนส่ง  กิจการสถานีขนส่งโชคชัย         
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายรับจริง จํานวน 1,327,206.38 บาทรายจ่ายจริ ง
จํานวน 940,791.52 บาท เงินกู้จากธนาคาร /อื่น ๆ จํานวน 0.00 บาทยื ม เ งิ น
สะสม จํานวน 0.00 บาท กําไรสะสม จํานวน 0.00 บ า ท  เ งิ น ส ะ ส ม  จํ า น ว น           
2,970,278.86 บาท ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 992,786.00 บาทเงินฝาก
ธนาคาร จํานวน 3,982,072.42 บาท ทรัพย์รับจํานํา จํานวน 0.00 บาท 4.การ
บริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 4.1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ตั้งประมาณการรายรับไว้ทั้งสิ้น 
 จํานวน 2,622,444,400.00 บาท ประกอบด้วยหมวดภาษีอากร จํานวน         
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115,000,000.00 บาท หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญ าต
 จํ านวน  12 ,000 ,000 .00  บาท หมวดราย ได้ จ ากทรัพย์ สิ น  จํ านวน           
20,000,000.00 บาท หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 1,400,000.00 บาท   
หมวดรายได้จากทุน จํานวน 60,000.00 บาท หมวดภาษีจัดสรร  จํานวน   
1 , 1 5 1 , 5 4 0 , 0 0 0 . 0 0  บ า ท  ห ม ว ด เ งิ น อุ ด ห นุ น ทั่ ว ไ ป จํ า น ว น   
1,322,444,400.00 บาท 4.2ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วน
จั ง ห วั ด น ค ร ร า ช สี ม า  ไ ด้ ตั้ ง ป ร ะ ม า ณ ก า ร ร า ย จ่ า ย ไ ว้ ทั้ ง สิ้ น  จํ า น ว น  
2,622,444,400.00 บาท ประกอบด้วย งบกลาง จํานวน    143,994,640.00 บาท   
งบ บุ ค ล า ก ร  ( เ งิ น เ ดื อ น  ค่ า จ้ า งป ร ะจํ า  แ ล ะค่ า จ้ า ง ชั่ ว ค ร า ว ) จํ า น ว น   
1,376,125,500.00 บาท งบดําเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค) จํานวน 693,073,300.00 บาท งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)จํานวน 409,250,960.00 บาท เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตาม
นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้
โปรดพิจารณาต่อไปค่ะ  

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านสมาชิกฯ ที่มีความประสงค์จะอภิปรายครับ เชิญท่านประพจน์ครับ 
นายประพจน์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ  กระผมนายประพจน์  

ธรรมประทีป  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอเมืองฯ เขต 
4 วันนี้ เป็นการผ่านข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2565 วาระแรก จากคําแถลง
งบประมาณของฝ่ายบริหารนั้นเป็นสิ่งที่น่าชื่นชม เพราะแต่ละหมวดเงินนั้นจัดสรรได้
อย่างเหมาะสม วันนี้อยากจะให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมหรือถอด
รายงานการประชุมได้ไปทบทวนดูตัวเลขที่ท่านนายกฯ ได้อ่าน ว่าตรงกันกับที่ท่านได้
เสนอเป็นตัวหนังสือหรือเปล่า เพราะเดี๋ยวจะไปถอดเอาแต่ในเทป มันก็จะผิดเพ้ียนไป
จากตรงนี้ 10 สตางค์ก็มี 200 ก็มี ยกตัวอย่างเช่น ข้อ 2.3 รายจ่ายจริงจํานวน 
2,522,513,927.63 บาท ท่านบอกว่า 53 สตางค์ ผิดไป 10 สตางค์อย่างนี้นะ
ครับ คือมันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตครับ แต่มันเป็นตัวเลข ตัวเงิน ถ้าเป็นธนาคารต้องหากัน
ตลอดเวลา มีหลายแห่งที่ท่านบางทีอาจจะตาลายไปนิดหนึ่ง เพราะตัวเลขเยอะ นี่คือ
งบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ฝากให้ตรวจสอบให้ตรงกันแค่นั้นเอง
ที่จะบันทึกไว้เป็นหลักฐานในรายงานการประชุม อีกข้อหนึ่งอย่างข้อ 2.1 หมวด
รายได้จากทรัพย์สินท่าน บอกว่า 23 ล้านหรือ 43 ล้านผมก็ไม่ทันเท่าไหร่เช็คดูตรง
นี้ด้วยเพ่ือความถูกต้องเพราะว่าบัญชีตัวเลขมันเยอะในการป้องกันการผิดพลาดจะ
ขอให้เจ้าหน้าที่ถอดเทปได้เทียบดูด้วยถ้ามันไม่ตรงก็ปรับให้มันตรงกับตัวที่เป็น
เอกสารที่ทางสมาชิกได้มี ไม่มีอะไรมากครับก็ฝากไว้ตรงนี้ครับเป็นข้อสังเกตครับ
ขอบคุณครับ 
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ประธานสภาฯ  เชิญท่านอดุลย์ครับ 
นายอดุลย์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ ท่านคณะผู้บริหาร ข้าราชการแล้วก็เพ่ือน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกท่าน ผมมีเรื่องอยากจะตั้งเป็นข้อสังเกต
นิดนึงในส่วนเรื่องของประมาณการรายรับขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  หน้าที่ 
18-19 เดิมเราเคยมีตั้งรายรับปี 62-63 3,400 ล้าน 3,600 ล้าน ปี 2564 
3,300 ล้าน แต่ปี 2565 เราตั้งไว้เพียง 2,600 กว่าล้าน ซึ่งพอมาดูในรายละเอียด
ส่วนของเงินอุดหนุน เดิมแล้วเคยได้เป็นประมาณ 2 พันกว่าล้าน ซึ่งลดลงไป 35% 
มันจะเหลืออยู่ประมาณ 1,300 กว่าล้าน ซึ่งตรงนี้ก็เข้าใจได้ว่าทางรัฐบาลจะไม่มีเงิน
มาให้ แต่พอย้อนกลับไปดูหน้าที่ 18 อย่างเช่น ค่าธรรมเนียมบํารุง อบจ. จากผู้เข้า
พักโรงแรม ปี 64 เราเก็บได้แค่ 1,600,000 แต่ปี  65 เราไปบอกว่าเราจะเก็บเพ่ิม
ได้อีก 25% ที่ 2 ล้าน ผมว่ามันก็จะขัดแย้งกันนิดนึง อย่างเช่น ถัดมาข้างบนภาษี
บํารุงจากท่าน้ํามันปี 62 63 เราเคยเก็บได้ 30 กว่าล้าน ปี 64 เหลือ 13 ล้าน พอ
ปี 65 เราบอกว่าเรากําลังจะเก็บเพ่ิมขึ้นได้อีกเป็น 18 ล้าน ซึ่งตรงนี้เองมันอาจจะ
ไม่ใช่เป็นจุดใหญ่แต่กําลังจะบอกว่าถ้างบประมาณมันไม่ได้ตามนี้ยอดรายรับมันก็จะ
ไมถ่ึง 2,600 ล้าน อันนี้เพราะฉะนั้นยอดรายรับ 2,600 ล้านมันไม่ถึงรายจ่ายที่เรา
ตั้งไว้ประมาณการทางด้านเรื่องทั้งโครงสร้างพ้ืนฐาน เรื่องการศึกษา เรื่องชุมชน
ทั้งหลายแหล่ตอนนี้เราก็ตั้งไว้ 2.600 ล้าน  ตามรายรับ ฉะนั้นถ้ารายรับมันไม่ได้
ตามเป้า มันก็จะมีบางโครงการที่จะต้องหดหายไป ตรงนี้ก็ฝากผู้บริหารครับว่าในส่วน
สภาก็โดยภาพรวมผมเชื่อว่าเราก็ครอบคลุมเกือบจะทุกส่วนในกรณีที่รายรับมันไม่ได้
ตามเป้าจริงๆสองพันกว่าล้านเราอาจจะต้องฝากผู้บริหารครับว่าจะต้องเลือกดูหลาย ๆ  
โครงการที่มีความจําเป็นเร่งด่วนอาจจะต้องให้ทําก่อน ส่วนอันไหนไม่เร่งด่วนอาจจะ
ต้องขอให้เลื่อนไปครับเพราะว่าอันนี้เป็นอํานาจของผู้บริหารอยู่แล้วว่าอันไหนที่คิดว่า
จําเป็นกับไม่จําเป็นครับก็ผมมีเรื่องที่จะชี้แนะประมาณขนาดนี้ว่าในส่วนของรายรับ
เพราะว่าในรายจ่ายก็คงไม่น่ามีอะไรก็ครอบคลุมทุกส่วนครับขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านประพจน์ครับ 
นายประพจน์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ กระผมนาย

ประพจน์  ธรรมประทีป  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาอําเภอ
เมืองเขต  4 นั่งดูมา 3 วันเล่มหนา ๆ แบบนี้ ก็ไม่มีอะไรติดใจแต่เผอิญมาดูเล่มใหญ่
สีชมพูหน้า 161 ครับ จะมีอยู่ข้อหนึ่งครับ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกให้ทําการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง จํานวน 5 ล้านบาท ไม่เข้าใจครับว่าอย่างใดอย่างหนึ่งนี่หรือ
รายละเอียดนั้นแจ้งไว้ตรงไหน จะได้ไปดูครับ ว่า 5  ล้านจ้างบุคคลภายนอกทําอะไร
ได้บ้าง เพราะฉะนั้นท่านช่วยแจงหน่อยครับให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจ้งในคําว่า
บุคคลภายนอกที่ทําการอย่างใดอย่างหนึ่งมันเกี่ยวกับเรื่องอะไรได้บ้าง ต้ัง 5 ล้าน
บาทครับผม ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านสมพรครับ 
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นายสมพร กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะท่านฝ่ายบริหาร ท่านนายก ท่านรองนายก
เพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านข้าราชการ ตลอดจนสื่อมวลชน 
กระผมนายสมพร จินตนามณีรัตน์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา อําเภอโนนสูง เขต 2 ขออนุญาตวันนี้ครับท่านประธานที่เคารพครับ
เป็นวันที่น่ายินดีอีกวันหนึ่ง ทีป่ระชาชนชาวโคราช 2 ล้านกว่าคนจะได้ใช้งบประมาณ
ในปี 65 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดและโดยผ่านมติขั้นรับหลักการของ
ข้อบัญญัติในปี 65 ท่านประธานที่เคารพครับก่อนที่เราจะพิจารณาในรายละเอียด
ตามที่ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติในการที่จะเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ประจําปี 
2565 ก็ขออนุญาตว่าในภาวะวิกฤตอย่างนี้  เพ่ือนสมาชิกหลายท่านเมื่อกี้ก็ได้
อภิปรายในร่างข้อบัญญัติอันนี้ด้วยระบบเสียงที่ อู้อ้ี ๆ รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็ต้อง
กราบขอบพระคุณเจ้าหน้าที่เพราะว่ามีการท้วงติงในเรื่องของรายงานการประชุม
เกรงว่าจะผิดพลาดก็ต้องเห็นใจ ต้องกราบเรียนครับว่าก่อนจะมาเป็นร่างข้อบัญญัติ 
2 เล่มใหญ่ ๆ นอนอ่าน 3 วัน 3 คืนครับท่านประธานที่เคารพ นอนอ่านหา
รายละเอียดว่ามันเป็นตัวเลขเท่าไหร่ไปใช้งบประมาณอะไรบ้างครับแล้วก็ไป
เปรียบเทียบว่าในปี 63 แล้วก็ในปี 64 ในปี 63 รายรับจริง 3,666 ล้าน  ในปี 64 
ประมาณการแล้วก็รายรับจริง 3,357 ล้าน มาในปี 65 ที่เรากําลังจะรับร่างกันอยู่นี่
แหละครับต้องเห็นใจทั้งฝ่ายบริหารโดยเฉพาะท่านนายกครับต้องขอประทานโทษที่
เอ่ยนามท่าน ท่านนายก ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล พร้อมคณะท่านรองนายก ท่านก็
อยากจะทํางานให้เต็มที่แต่ด้วยสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของ covid 19 งบประมาณปี 
2565 ไม่ว่าจะเป็นของท้องถิ่นโดนตัดหมดแหละครับ ทุกกระทรวงทบวงกรม 10 
เปอร์เซ็นต์ ผมเองก็เห็นใจว่ากว่าจะมาเป็นเล่ม 2 เล่ม กว่าจะมาประมาณการ กว่า
มาจะสํารวจออกแบบไม่ว่าจะฝ่ายช่างทํางานกันหามรุ่งหามค่ํา เจ้าหน้าที่ข้าราชการ
ต้องคัดกรองรายละเอียดแม้กระทั่งเอาเข้าสภาวันนี้  รายละเอียดก็ยังแก้ไขกันอยู่เลย
เกรงว่าในรายละเอียดในเรื่องแบบปร 4 ปร 5 อะไรนี่มันจะผิดพลาดเพราะถ้า
ผิดพลาดแล้วประกาศเป็นข้อบัญญัติไปแล้วรับร่างไปแล้ว  ไม่มีการแปรญัตติและ
ประกาศใช้ในการดําเนินการอาจจะต้องมาแก้ไขปัญหากันอีกเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้อง
ขอขอบคุณฝ่ายบริหารที่ไดน้ําเรื่องนี้เข้าสภาฯ เพ่ือตราเป็นข้อบัญญัติเพ่ือที่จะได้ใช้ให้
เกิดประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชนทั้ง 32 อําเภอแล้วก็ 2 ล้านกว่าคน ท่านประธานที่
เคารพครับในปีงบประมาณปี 2565 ประมาณการรายจ่ายไว้ตามเล่มผมขอเสนอ
เป็นตัวเลขกลม ๆ ก็คือ 2,600 ล้าน น้อยมากงานเท่าเดิมรายจ่ายเท่าเดิมเพ่ิมเติม
คือรายรับน้อยลง ตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าเห็นใจแต่เหนือสิ่งอ่ืนใดก็ตามขอลงรายละเอียดว่า
ประเด็นที่ 1 งบกลาง 143 ล้าน งบกลางคืองบอะไรครับ งบที่ทางฝ่ายบริหาร
ตามปกติแล้วเคยตั้งไว้ 200 กว่าล้าน ในปีที่ผ่านมาแล้วครับในปี 64 และปีนี้ต้อง
กราบขอบพระคุณฝ่ายบริหาร ท่านตัดท่านเอาเฉพาะงบกลาง ผมก็คิดว่ามี
ความสําคัญจริงๆ ตั้งไว้ที่ 143 ล้านเพ่ือให้อํานาจฝ่ายบริหารได้ดําเนินการแก้ไข 
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ปัญหาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนต่าง ๆ และท่านประธานที่เคารพครับงบกลางตัว
นี้ล่ะครับที่ฝ่ายบริหารได้ใช้ ผมขออนุญาตที่จะนําเรียนท่านประธานไปยังข้อแตกต่างในปีที่ผ่านมา ในปี 63 
แล้วก็ 64 ท่านประธานที่เคารพครับเมื่อก่อนเราใช้งบกลางในกรณีแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนจริงๆ ใน
ปี 63 สมัยท่านนายกนกขออนุญาตที่เอ่ยนามท่านก็แล้วกัน ท่านได้ใช้เงินสะสมในการแก้ไขปัญหา covid ถ้า
ท่านเปิดดูที่ท่านประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบในระเบียบวาระวันนี้ ในเรื่องที่ 7 หรือ 8 ผมจําไม่ได้แล้วครับ
ในการแก้ไขปัญหา covid ท่านนายกนกในปี 63 ท่านได้ใช้งบประมาณคือใช้เงินสะสมที่ไม่ต้องผ่านสภาไป ใน
ปี 2563  69 ล้านครับไม่ว่าจะเป็นซื้อหน้ากากอนามัยซื้อแอลกอฮอล์ ซื้ออะไรก็แล้วแต่ แต่โดยการนําของ
ท่านนายกโฉมใหม่ด้วยความเคารพครับท่านแก้ไขปัญหาของโควิดท่านก็คงจะทราบดี ท่านเพ่ิงเข้ามา 8 เดือน
ท่านใช้เงินสะสมไปในการแก้ไขปัญหา covid-19 แม้กระทั่งที่เราประชุมกันที่เทอร์มินอลวันนี้แหละครับ ท่าน
ใช้เงินไปแล้ว 8 เดือนแต่ทํางานจริงๆน่าจะประมาณสัก 5 เดือนไม่ว่าจะเป็นเรื่องถุงยังชีพ ซึ่งผมก็เป็น
คณะกรรมการที่จะพิจารณาช่วยเหลือถุงยังชีพให้กับพ่ีน้องประชาชนทั้ง 32 อําเภอและโดยทางท้องถิ่นที่เกิน
กว่าศักยภาพของเขาได้ร้องขอมา รวมทั้งท่าน สจ.รัชฎา ใจกล้า ขอประทานโทษที่ต้องเอ่ยนาม และท่าน สจ.
อําเภอคง มีคณะกรรมการที่พิจารณาประกอบไปด้วยในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัด ป้องกันภัยจังหวัด แล้วก็
พัฒนาการจังหวัด ประกอบไปด้วยฝ่ายสภาด้วยครับโดยเฉพาะท่านนายก นั่งเป็นประธานเอง แล้วก็มอบหมาย
ผมเรียกว่าหมอกุ่ยแล้วกัน ท่านวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม เป็นประธานพิจารณากันด้วยรายละเอียดเพราะว่าอะไร
ครับเพราะว่าอยากจะช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนให้รอดพ้นภัย covid ไปด้วยกัน ใน 8 เดือนที่ผ่านมาท่าน
นายกใช้เงินสะสมโดยไม่ผ่านสภา ทั้งหมดผมก็ลืมว่ามันเท่าไหร่รู้สึกร้อยล้าน ในการแก้ไขปัญหา covid-19 
เรียนท่านประธานผ่านไปยังเพ่ือนสมาชิกในสภาแห่งนี้ว่าวันนี้ฝ่ายบริหารได้ตั้งงบกลางไว้เพียง 143 ล้าน กับ
ถนน 1,500 สาย โรงเรียน 58 โรง กับระยะทาง 5,000 กว่ากิโลเมตร ในการที่จะดูแลแก้ไขปัญหากับ
ประชากร 2 ล้านคน 32 อําเภอผมก็เหนื่อยแทนเหมือนกันโดยเฉพาะส่วนที่ 2 รายจ่ายประจําครับที่ผมกราบเรียน
ท่านประธานว่ารายจ่ายเท่าเดิมเพ่ิมเติมก็คือรายได้รายรับไม่เคยมี เพราะว่างบบุคลากร 1,376 ล้านต้องจ่าย
อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนครูครับ ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรของ อบจ.ต่างๆตรงนี้มันต้องตั้งยอดไว้ยังไงคงที่และ
เพ่ิมเติมทุกครั้งส่วนงบดําเนินการ 693 ล้านขออนุญาตไปเร็วเพราะว่าเอาตัวเลขกลม ๆ ก็แล้วกัน ทีนี้เรามาดู
งบลงทุนครับ ท่านประธานที่เคารพงบลงทุนท่านตั้งไว้ 409 ล้าน งบลงทุนคืออะไรครับ ในการที่จะไปดูแล
แก้ไขปัญหาในเรื่องของสาธารณูปโภค ไฟฟ้าประปา ถนนแหล่งน้ําหารยังไงก็ไม่พอครับ 32 อําเภอ สจมี 48 
คน  32 อําเภอ ถ้าอําเภอละ 10 ล้านก็ไปแล้ว 300 กว่าล้าน 300 กว่าล้านเอาไปทําอะไรได้ครับ 32 
อําเภอแล้วกี่เขตครับ รับผิดชอบต่อประชากร รับผิดชอบต่อพ้ืนที่ จังหวัดนครราชสีมามีพ้ืนที่ที่ใหญ่ที่สุด สจ.ที่
ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พ้ืนที่มากที่สุดรองจากกรุงเทพฯเพราะฉะนั้น 409 ล้านนี้ผมว่าไปทําถนนถ้า 32 
อําเภอแล้วก็ก่ีตําบลไปแยกก็เห็นใจท่าน สจ.ที่ที่เป็นอําเภอใหญ่แล้วก็มีหลายตําบล การที่จะกระจายขอถนนสัก
ล้านนึงไปลง ตรงโน้นก็ร้องตรงนี้ก็ร้อง ถนนตรงโน้นทางไปซ่อมให้หน่อย แล้วท่านประธานที่เคารพครับ ท่าน
นายกท่านก็ยอดเยี่ยมจริงๆแล้วก็ต้องขอชื่นชมท่าน ผอ.กองช่างฮิตาชิสั่งปุ๊บไปปั๊บ ยกเว้นว่ามันติดคิวแค่นั้นเอง 
แล้วแต่ละสายที่ไปซ่อมวันเดียวไม่เสร็จหรอกครับ ยกตัวอย่างที่ไปดูในโลกของ Social วันนี้โลกออนไลน์ โลก
แห่งการสื่อสารเพ่ือนสมาชิกเรานี่แหละในกลุ่ม Line บอกว่าขอบพระคุณท่านนายกส่งทีมงานไปดูแลแก้ไข
ปัญหาในการที่จะซ่อมแซมถนนที่ชํารุด ปรากฏว่าไปได้วันเดียว วัสดุ เช่น ยางมะตอยที่จะไปปะผุหมดต้องรอ 
ตรงนี้ที่ฝากไว้ด้วยว่างบลงทุนเดี๋ยวผมจะเข้าสู่อ่ืนๆนี่แหละครับ งบลงทุนครับปรากฏว่าวันนี้ สจ 48 คน บอก
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อยากจะเอา อยากจะกราบร้องขอว่าช่วยไปดูช่วยไปสร้างถนนเส้นนี้เถอะผมไปรับปากกับพ่ีน้องประชาชนกว่า
จะเข้ามาอยู่ตรงนี้ได้ก็ไปเดินหาเสียงไปเห็นความทุรกันดารไปเห็นความลําบากของพ่ีน้องประชาชนในทุกพ้ืนที่
ในทุกตําบลและในทุกหมู่บ้านด้วย และแน่นอนครับว่าฝ่ายบริหารก็เช่นกันผมยังชื่นชมท่านนายกบอกลงจริงๆ 
ไปดูในโลกของ Social ไม่ว่าจะเป็นใน LINE กลุ่มหรือ LINE ของอบจ.นครราชสีมา ท่านลงพ้ืนที่ถนนหนทางที่
ลําบากจริงๆแล้วเคียงข้างท่านคือใครล่ะครับ เคยีงข้างท่านที่ได้รับการร้องขอนั่นเป็นความเดือดร้อนจริงๆนายก 
อบต. นายกเทศบาล โดยเฉพาะท่าน สจ.นี่แหละครับลองขอมาเลยถามว่าท่านสจ. จริงๆคงไม่ทราบหรอกว่าแต่
ละตําบลและแต่ละหมู่บ้าน บางท่านยังลงไม่ครบด้วยซ้ําไปแล้วไม่รู้ว่าเส้นไหนเป็นถนนของ อบจ.บ้างก็อยากจะ
นําเรียนท่านนายกว่าให้มาช่วยซ่อมถนนเส้นนี้ให้หน่อยอย่างน้อยๆ จากที่มันเป็นหลุมเป็นบ่อ ซ้ายก็หลุมขวาก็
หลุม หน้าก็หลุม ถอยหลังก็หลุม ไม่รู้จะหลบไปทางไหนเกรดมาทิ้งซะเลยได้ไหม ให้มันเป็นถนนหินคลุกซะยัง
จะดีกว่า ถนน อบจ.นี่แหละครับ เพราะฉะนั้นในงบประมาณตรงนี้ผมถึงต้องกราบเรียนว่าในการที่จะ
ดําเนินการมาเป็นร่างข้อบัญญัตินั้นผมมาเปิดดูทั้งเล่มเล็กเล่มใหญ่ทั้ง  ปร.4 ปร.5 ผมก็เห็นมีแต่ซื้อน้ํามัน
เชื้อเพลิงรู้สึกจะประมาณ 9 ล้านแล้วก็มาซ่อมเตรียมวัสดุในการซ่อมแซมผิวจราจรอยู่ซักประมาณน่าจะซัก
ประมาณ 10 ล้านหรือมันจะไปอยู่ตรงไหนผมก็ไม่ทราบครับ แต่ผมอ่านได้แค่นี้เองครับ ส่วนในเรื่องของการ
จัดซื้อเครื่องจักรเพ่ิมเติม ผมพูดทุกครั้งเวลาผ่านร่างข้อบัญญัติตั้งแต่ปี 43 มาจนถึงปี 64 พูดทุกครั้งผ่านร่าง
ข้อบัญญัติทุกครั้งว่าจัดซื้อไปเถอะ และจัดเป็น 4 โซน จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดใหญ่และ 4 โซน พ่ีน้อง 
สจ.ไปประสานกับทางพ่ีน้องท้องถิ่นหรือพ่ีน้องประชาชนเดือดร้อนสมัยก่อนมีการปลูกข้าวไปปลูกกล้วยบนถนน 
อบจ.แต่ปีนี้ค่อนข้างจะแล้งก็เลยไม่มีน้ําที่จะให้ไปปลูกกล้วย ออกข่าวทีวีกันอึกทึกครึกโครมผมก็ไม่อยากจะเห็น
สภาพแบบนั้นเกิดขึ้นอีก ด้วยความเคารพครับว่าในเมื่องบลงทุน 409 ล้านผมก็เห็นใจฝ่ายบริหารว่ามันมีแค่นี้
จริงๆมันมีแค่นี้จริงๆแล้วก็งบกลางก็มีน้อยเราจะทํายังไงอีกครั้ง ผมคิดว่าปีนี้ถ้ายังไงก็ตามในเรื่องของการ
กระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่จะกําหนดลงมาว่าให้ท้องถิ่นได้ใช้เงินสะสมซึ่งเคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อปี 64 ให้ใช้
เงินสะสมได้ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ของเงินสะสมตัวเองโดยกันเงินในความจําเป็นกันเงินตามระเบียบปฏิบัติ
แล้วก็ให้นําเงินสะสมออกมาใช้แก้ไขปัญหาในปี 64 พิจารณาใช้เงินสะสมในการแก้ไขปัญหาเอาเรื่องของถนน
อย่างเดียว เรียนท่านประธานว่าเฉพาะใช้เงินสะสมตอนนั้นที่พิจารณากันในสภาที่แล้วใช้เงินสะสมไปประมาณ 
500 กว่าล้านจริงๆแล้วเวลาใช้เงินสะสมมาขอสภา สภาก็ทําไปปรากฏว่าประมาณ 600 ล้านแต่ปรากฏว่าพอ
ผ่านสภาไปเสร็จเรียบร้อยบางสายไม่สามารถดําเนินการได้ เช่นทําถนนลาดยางทั้งสายปรากฏว่า อบต. หรือ
เทศบาลทนความลําบากไม่ไหวเอาไปเทถนนคอนกรีตคั่นไว้ซะ 500 เมตร 1 กิโลเมตร ตรงนั้นบางโครงการตั้ง
ไว้ 8 ล้าน 10 ล้าน ก็ทําไม่ได้เพราะระเบียบในเรื่องของช่างที่เขียนแบบ ปร 4 ปร 5 นี่แหละครับท่านประธาน
ฯ คงจะเห็น เพ่ือนสมาชิกคงจะเห็นว่าเล่มใหญ่ข้อบัญญัติที่ส่งให้เราแล้วเล่มเล็กที่ส่งมาให้นี่คือแบบ ปร 4 ปร 
5 ซึ่งตัวเลขและสถานที่อะไรมันจะผิดไม่ได้เลยครับ ผิดแม้แต่สถานที่ ผิดแม้แต่งบประมาณ ผิดแม้แต่พิกัด ผิด
แม้แต่ตัวเลขจากแก้ไขทั้งทีต้องเปิดสภาเพ่ือทําการแก้ไข นี่คือความสําคัญแล้วก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกกอง
ทุกหน่วยที่ดําเนินการแม้กระทั่งเมื่อกี้นี้ขนาดประชุมสภากันอยู่ขอใบแทรกเพ่ือให้มันถูกต้อง นี่คือความสําคัญ
เพราะฉะนั้นด้วยความเคารพต่อสภาแห่งนี้ก่อนที่จะยกมือรับร่างข้อบัญญัติในปีงบประมาณ 2565  ถึงแม้มัน
จะน้อยนิดก็ภาวนาครับว่าถ้า covid มันหลุดพ้นในปลายปี ซึ่งคาดว่าตามกราฟของแล้วแต่ละอําเภอหรือแต่ละ
จังหวัดเขาก็ประมาณการว่าน่าจะเป็นปลายเดือนสิงหาคมหรือประมาณปลายเดือนตุลาคมทั้งวัคซีน ทั้งอะไรต่อ
อะไรที่จะเข้าเต็มสตีมก็น่าจะหยุดในการที่จะโรค covid-19 ได้ แล้วหลังจากนั้นในปีหน้าคือปี 65 เราจะต้อง
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มาฟ้ืนฟูความสุขให้กับพี่น้องประชาชนถามว่าความสุขให้กับพ่ีน้องประชาชนคืออะไรครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องถนน
หนทางหรือเรื่องความเป็นอยู่หรือเรื่องการใช้ชีวิตก็ตามเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็ดูรายละเอียดแล้วในเรื่องของงบ
ลงทุนฝากจริง ๆ โคราชเป็นเมืองเกษตรจริง ๆ มันสําปะหลังนี่ครบุรี เสิงสางปลูกเป็นอันดับ 1 ของโลก การทํา
นาผมว่าหนึ่งล้านไร่ละครับ แต่ปรากฏว่าวันนี้เรื่องแหล่งน้ําผมก็ได้ทักท้วงไปแล้วก็ขออนุญาตท่านประธานว่าถ้า
เป็นไปได้นี่ไปขุดลอกคลองให้เขาเถอะเพราะอย่างน้อยๆ คลองมันก็เสมือนโอ่งน้อย ๆ น่ะครับที่อยู่ตามบ้านเขา 
ให้เขาขุดไปเถอะครับอย่างน้อย ๆ ปีนี้แล้งหรือมีน้ํามาบ้างซึ่งมันแปดสองแปด แปดหน้าแล้งแล้ว  แปดหลังก็ยัง
แล้งอีกภาษาชาวบ้านก็บอกว่าแปดสองแปด หน้าแล้งแล้ว ก็ยังแล้งอีก อําเภอโนนสูงนี่ถ้าแล้งปีนี้อีกแล้งซ้ําซาก 
3 ปีติดตอ่กัน ปีที่แล้วนี่ไม่ได้ข้าวเลย ทุกหมู่บ้านยกเว้นชุมชนเดียวที่ไม่ได้ประกาศเป็นภัยแล้ง และเป็นหมู่บ้าน
เดียวที่ไม่ได้รับเงินชดเชยในเรื่องของภัยแล้ง นอกนั้นทุกหมู่บ้านได้หมด 200 กว่าหมู่บ้านได้หมด 16 ตําบลได้
หมด ยกเว้นชุมชนเดียวคือชุมชนในตลาด ชุมชนตลาดใหม่เพราะไม่มีที่นาตรงนั้นไม่ได้เงินชดเชยภัยแล้ง นี่
แหละครับความสําคัญในการที่จะดําเนินการในการที่จัดหาในเรื่องของแหล่งน้ําดูแลเขาเถอะครับ  ผมเห็นแล้ว
น้อยจริงๆรู้สึกว่าจะมีประมาณสัก 20 ล้านแค่นั้นเองครับในเรื่องของการเกษตร นี่แหละครับเป็นสิ่งที่อยากจะ
ฝากท่านประธานเสนอไปยังฝ่ายบริหารว่าถึงแม้งบประมาณปีนี้มันจะได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา แต่สภาแห่งนี้ก็เป็น
กําลังใจให้เพราะว่าเชื่อใจอยู่แล้วครับว่าฝ่ายบริหารโฉมใหม่นี่ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
และผลที่ได้ก็จะก่อให้เกิดกับพ่ีน้องประชาชนทั้ง 2 ล้านคนและ 32 อําเภออย่างแน่นอน วันนี้ผมขอฝากเรื่อง
ถ้าเป็นไปได้ขอจัดซื้อเครื่องจักรเถอะครับ เครื่องจักรสักชุดสองชุดมีรถอะไรบ้างล่ะครับรถเกรดเดอร์ รดน้ํา รถ
บดอัดแค่นี้เอง แต่ละชุดให้ไปทํางานแล้วเป็น 4 โซนแล้วแต่ท่านจะจัดไปโซนไหน ผมก็ว่าสํานักช่างเราก็มี
ประสิทธิภาพพอสมควรในการที่จะดําเนินการแก้ไขปัญหาเคียงข้างกับท่านนายกเคียงข้างกับฝ่ายบริหาร  วันนี้
จัดชุดเฉพาะกิจ อย่างที่กราบเรียนว่าแจ้งความเดือดร้อนมาปุ๊บวันนี้ก็มีสายตรงท่านนายกด้วย ร้องเรียนกับท่าน
นายกได้โดยตรงมี homepage ครับมีอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่ในการที่จะติดต่อกับทางฝ่ายบริหารโดยตรง 
บางครั้งนี้ สจ. ยังไม่ทราบเรื่องด้วยซ้ํา ก็ต้องกราบเรียนตรงนี้ว่าซื้อเครื่องจักรเถอะครับไม่มีใครหวงหรอกครับ 
สภาฯ แห่งนี้ยกมือให้ทันที แต่ว่ารถประจําตําแหน่งรถอะไรพอเถอะครับไม่ต้องซื้อแล้วครับ รถปิคอัพซื้อที่
จําเป็นจริงๆและเกิดประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชนจริงๆครับ เพราะฉะนั้นก็ฝากท่านประธานผ่านไปยังฝ่าย
บริหารเพราะว่าถึงแม้ว่ารถกลางท่านจะน้อยไปหน่อยแต่ 8 เดือนท่านใช้เงินสะสม ฝ่ายบริหารได้ใช้เงินสะสม
โดยอํานาจนายกไม่ต้องผ่านสภาใช้เงินไปแล้ว 167 ล้าน ตัวเลขประมาณการกลมๆ ชุดหลังสุดถ้าสภาแห่งนี้
ทราบก็คงจะทราบดีและเกิดประโยชน์ที่จะเริ่มฉีดตั้งแต่วันที่ 22 อบจ.ซื้อวัคซีน 82 ล้านหรือเท่าไหร่ตัวเลขผม
ไม่แน่ใจจะเป็นเงิน 80 กว่าล้าน วันนี้รายละเอียดออกมาแล้วรายชื่อตามหลักเกณฑ์เป็นพระภิกษุ ผู้สูงอายุ 70 
ปีขึ้นไป จิตอาสา บุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ จัดการตามสัดส่วน ผมก็เพ่ิงเปิดดูวันนี้
เองของโนนสูงที่จะฉีดวันที่ 23 และวันที่ 24 แต่ก็ด้วยความเคารพวันนี้โลกโซเชียลมันเร็วแม้กระทั่งแม่ของ
หมอ ญาติของหมอ ลูกของหมอหรืออะไรไปแทรกวัคซีนขนาดเอาไปเก็บก้นขวดแล้วมาฉีดให้แม่ มันก็กลายเป็น
กระแสไป ตรงนี้ก็อยากจะกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังเพ่ือนสมาชิกและทั้งฝ่ายบริหารว่าต้องกราบ
ขอบพระคุณที่เห็นความสําคัญและเห็นความเดือดร้อนเพราะชิโนฟาร์มฉีดได้ตั้งแต่อายุ 18 ปี ยันถึง 100 ปี  
ปรากฏว่าพอไปถามพ่ีน้องประชาชนชาวบ้านยี่ห้ออ่ืนซิโนแวคก่อนแล้วตามด้วยแอสต้าเซเนก้า ไม่เอาครับไม่เอา
ครับแต่ถ้าชิโนฟาร์มของ อบจ.วันนี้พูดกันไปเต็มหมดครับว่า อบจ.ได้จัดงบประมาณจัดซื้อที่ชิโนฟาร์มและ
เป็นไปตามเง่ือนไขของทางสถาบันจุฬาภรณ์ เป็นสิ่งที่ต้องกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังฝ่ายบริหารและ 
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เพ่ือนสมาชิกว่าความสําคัญตรงนี้ในฐานะที่เราเป็นสมาชิก อบจ.และมอบหมายให้
ฝ่ายบริหารได้ดําเนินการแล้วท่านก็ไปตั้งคณะกรรมการในการที่จะพิจารณาช่วยเหลือ
พ่ีน้องประชาชน วันนี้เฉพาะซื้อถุงยังชีพทราบว่าประมาณ 30 กว่าล้าน และปิด
หมู่บ้านในทุกหมู่บ้าน ท่านนายกลงพื้นที่หรือไมก่็มอบหมายให้ท่านรองนายก  ไปเป็น
ตัวแทนจนเขาเรียกหมอกุ่ยแล้ว ไปมอบถุงยังชีพแล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่  ขอบคุณ 
หลายคณะกรรมการในการที่จะดําเนินการให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ของฝ่ายบริหาร
ในการคัดกรองที่จะใช้เงินหลวงให้คุ้มค่าเกิดประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชนอย่าง
แท้จริงเพราะฉะนั้นเห็นด้วยในการที่จะรับหลักการวาระแรกข้อบัญญัติที่จะใช้
งบประมาณในปี 2565 ในวาระต่อไปขอขอบพระคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านชุณห์ครับ  
นายชุณห์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายชุณห์   

ศิริชัยคีรีโกศล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอําเภอวังน้ํา
เขียว เรียนท่านประธานสภาฯ โดยเฉพาะงบประมาณปีนี้  เรียกว่างบประมาณปี 
2565 เท่าที่ดูที่ได้ตั้งงบประมาณผมก็เห็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาหลายสิบปี
แล้ว ก็จะตั้งกันเดิม ๆ แบบนี้แหละ ส่วนใหญ่แล้วการแก้ปัญหาเราได้ข่าวว่าภัยแล้ง
น้ําท่วม แต่ว่าเราแก้ปัญหานั้น ก็จะตั้งงบประมาณแบบเดิม ๆ อยู่ เช่นงบข้อ 1.1.4 
รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย อันนี้มีถึง 133 โครงการ
แสดงว่าการจัดซื้อจัดจ้างนั้นถือว่าช้า เพราะว่ายังมีค้างอยู่ที่ 133 โครงการ 1.1.5 
นั้นรายการที่ได้รับการเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันถึง 775 โครงการ อีก 2 เดือน
ก็จะหมดงบประมาณแล้ว หมดงบปี 64 แล้ว 775 โครงการอย่างนี้ หมายถึงว่ายัง
ไม่มีก่อหนี้ผูกพันนั้นก็ยังไม่ได้ทําสัญญาในการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณที่ทุกครั้ง 
775 โครงการแล้วก็ยังมีเงินกู้คงค้าง ผมไม่รู้ใครเป็นหนี้ใคร ว่าเงินกู้ของเราค้างเขา
หรือเขาค้างเรา ประมาณ 7,334,000 บาท ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าเงินกู้คงค้าง
เป็นอย่างไร อยากจะให้อธิบายให้สักนิดนึง แต่อย่างไรก็ตามการจัดงบประมาณปี 
2565 ของเราก็คงจะจัดช้ากว่ารัฐบาลวันเดียว รัฐบาลเพ่ิงจะผ่านงบประมาณ
โดยเฉพาะงบปี 65 66 ของเราช้าเพราะว่าเรารองบจาก อบต.จากส่วนเทศบาล
ต่างๆ เข้ามาและมาจัดงบประมาณ แต่ถ้าเราไปดูสํานักงบประมาณจังหวัดเขาจัดแต่
ต้นปีประมาณกุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายนเขาเสร็จแล้ว ของเรายังไม่ได้เริ่มเลยลอง
หาวิธีดูซิว่าถ้าเราจะจัดงบประมาณปี 66 ก็ฝากถึงฝ่ายบริหารด้วยว่าเราจะทํา
อย่างไรจะได้เร็วกว่านี้ขึ้น สมมุติว่าเราจัดตอนนี้งบ อบต. ส่วนท้องถิ่นเหมือนกันเขา
จัดงบแล้วเขาถึงเอางบมาให้เรา แต่ว่าเราในระดับจังหวัดทางเราจะช้า เช่น งบเกิน
ศักยภาพเราจะไปขอส่วนกลางมันก็ขอไม่ได้เพราะว่าเราจัดพร้อมกับรัฐบาลอย่างนี้
เป็นต้น ฝากฝ่ายบริหารว่างบประมาณนั้นจริงๆแล้วก็ไม่มีงานอะไรมากมาย องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดยกเว้นมีการศึกษาที่มาอยู่กับส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เรา
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ต้องคอยดูแล แต่ส่วนอื่นนั้นก็มีอยู่แค่ 2 อย่างหางบประมาณกับนํางบประมาณไปใช้
จ่ายแล้วหน้าที่จริงก็มีอยู่แค่ 2 อย่างนี่แหละ แต่ว่าของเรามันน่าจะเร็วกว่านี้ ผม
อยากจะฝากถึงฝ่ายบริหารชุดนี้ครับ ผมมั่นใจแล้วก็ชื่นชมว่าท่านเป็นฝ่ายบริหารที่ดี
ถึงดีมากด้วย ยกตัวอย่าง อําเภอขามทะเลสอหรือโนนไทยเราแก้ปัญหาภัยแล้งแก้ปี
ไหนก็เหมือนเดิม ลองคิดหาวิธีว่าคลองที่กว้าง 20 เมตร  เราไปขยาย 80 ได้ไหม
โดยใช้งบองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบส่วนกลางของฝ่ายบริหารทําสักจุดหนึ่ง
ประมาณสัก 1,000 เมตร หรือ 2,000 เมตร หน้าแล้งน้ําก็มีใช้ หน้าฝนน้ําก็มีเก็บ 
อันนี้อยากจะเป็นนโยบายให้ฝ่ายบริหารได้เอาไปคิดก่อนถ้าทุกอําเภอทําได้เช่นนี้ ผม
คิดว่าจุดไหนที่มีนาเรียกว่านาโคกก็จะบรรเทาได้มากเลย อันนี้อยากจะฝากถึงฝ่าย
บริหาร ส่วนงบประมาณช่วงนี้โดยเฉพาะงบกลางของฝ่ายบริหารนั้นก็จะงบรายจ่าย
ออกมาแต่ละจังหวัด ซึ่งอาทิตย์หน้าก็จะมีงบเงินกู้เศรษฐกิจ ซึ่งจะมีการพิจารณาวัน
อังคารหน้า ของเราส่งไปก็อยู่ 999 ล้านไม่รู้จะได้เท่าไหร่ฝ่ายบริหารว่าท่านเคยทํา
โครงการส่งไปผมชื่นชมท่านเพราะว่านายกฯโคราชยังไม่เคยทําของบส่วนนี้ไป ซึ่งเป็น
งบส่วนหนึ่งที่จะผลักดันจากงบประมาณที่เรามีอยู่แล้วเราต้องการเอางบส่วนกลาง
นั้นมาแก้ไขให้กับพ่ีน้องประชาชนชาวโคราชของเรา อยากจะฝากไว้ อย่างไรก็ตาม
โคราชนั้นยังต้องการแก้ปัญหางบภัยแล้งน้ําท่วมโดยเฉพาะบางที่ผักตบชวาเมื่อเช้าดู
ข่าวที่แถวปทุมธานี นนทบุรี ผมดูแล้วเขาเก็บผักตบชวา มีรองนายกที่ปทุมธานีใช้เรือ
ประมาณลําหนึ่ง 5-6 แสนบาท มีอยู่ 2 ลํา เก็บแปร๊บเดียว ของเราซื้อมาลําหนึ่ง
เกือบ 10 ล้านบาทไปไหนก็ไม่ได้ รถย้ายไม่มีถ้าซื้อจํานวนน้อยผมคิดว่าย้ายก็ง่าย
แล้วก็สามารถเก็บได้ทุกอําเภอ เพราะเวลานี้คิวแรกจองคืออําเภอพิมาย ไม่รู้ว่าได้ไป
เก็บยังไม่ทราบ ตอนนี้ได้ข่าวว่าเรือมาแล้ว ยังไม่เคยไปเก็บที่ไหนหรือเปล่าเอาไว้ว่า
การซื้อเครื่องจักรเครื่องมือนั้นเมื่อกี้ท่านสมาชิกท่านสมพรก็บอกว่าอยากให้ซื้อ
เครื่องจักรตอนนี้เรามีอยู่ 4 ชุดใช้ได้อยู่ 2 ชุด ถ้าซื้อมาอีก 2 ชุดก็เป็น 6 ชุด ใช้ได้
อยู่ 3 ชุด หมายถึงว่าบุคลากรถ้าเราไม่พร้อมเครื่องจักรซื้อมาน๊อตตัวเดียวไม่
เหมือนกับเขาเรียกว่าผู้ประกอบการที่แท้จริงนั้นเขาสามารถสั่งอะไหล่ได้ทั้งวันทั้งคืน
ของเราสั่งน๊อตตัวเดียว 2 วันก็อยากจะฝากว่าเอาเท่าที่บุคลากรทําได้ ทําให้ดีแล้ว
ค่อยเพิ่มจํานวนแต่ถ้าซื้อเครื่องจักรมาบุคลากรไปพร้อมน่ะผมคิดว่ามันอาจจะเอาเงิน
ส่วนหนึ่งนั้นไปให้กับผู้ที่มีความพร้อมมากกว่า อยากฝากเรื่องที่ไม่ใช่อาชีพเป็น
ผู้รับเหมาพูดง่ายๆจะซื้อเครื่องจักรไปบด ไปเกรด ไปปรับ ผมดูแล้วยากมากเลย
เพราะว่าวิ่งไปวันจันทร์วันศุกร์วิ่งกลับ วิ่งไปวิ่งมาอยู่นั่นแหละ ยังดีว่าช่วงนี้ไม่ติดโค
วิด ทุกคนก็ยังปลอดภัยอยู่ นี่ก็หมายถึงอยากให้ในการดําเนินงานให้เป็นขั้นตอนที่
เรียกว่าให้มีความสวยงามแล้วก็ทําให้ชื่อเสียงของ  อบจ. ชุดโฉมใหม่มีความ
เจริญก้าวหน้า วันนี้เรามาประชุมท่านสมาชิกใหมทุ่กท่านได้ทําหน้าที่อย่างยิ่งโดยการ
ดูแลประชาชนร่วมกับฝ่ายบริหาร คือท่านนายก ท่านรองนายก และก็ข้าราชการทุก
พ้ืนที่ของเรา ตอนนี้ชื่อเสียงในการเยี่ยมเยียนพ่ีน้องประชาชนนั้นดีมาก ฝากขอบคุณ
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ด้วย อย่าไรก็ดีวันนี้ผมคิดว่างบประมาณที่ท่านได้พิจารณาครั้งนี้ก็ดูแล้วก็เหมาะสม
อาจจะมีผิดบ้างเล็กน้อย ผมคิดว่าไม่เป็นอุปสรรคเพราะว่าพวกเรานั้นตั้งใจที่จะใช้
งบประมาณให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดครับก็ขอกราบขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านโกวิทย์ครับ 
นายโกวิทย์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติครับ กระผมนาย

โกวิทย์  เลาวัณย์ศิริ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  สังกัดเขต
อําเภอบ้านเหลื่อม วันนี้ไฟดีเสียงอู้อ้ี คราวที่แล้วไฟไม่ดีแต่เสียงดี ก็ดีกันคนละอย่าง 
ท่านประธานฯ ที่เคารพครับ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติครับ วันนี้เป็นระเบียบวาระที่ 
4 เป็นญัตติเรื่องขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจําปี 
2565 ที่ทางฝ่ายบริหารได้เสนอ ในยอด 2,622,444,400 บาท ก่อนอ่ืนต้องขอ
ชื่นชมและแสดงความยินดีกับพ่ีน้องชาวโคราช ที่ทางฝ่ายบริหาร ได้เสนอร่าง
ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ได้รวดเร็วตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย  เพราะระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยนั้นว่า 15 สิงหาคม  อันนี้ฝ่ายบริหารจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติ
เข้าสู่สภาท้องถิ่น ทางฝ่ายบริหารพร้อมทีมงานและข้าราชการก็ได้ทําหน้าที่ของท่าน
อย่างสมบูรณ์แบบ ก็ต้องบอกว่าสมบูรณ์แบบ มีทั้งร่างข้อบัญญัติ มีทั้ง ปร 4 ปร 5 
ตามที่ผมสัมผัสมา 30  ปีต้น ๆ เมื่อปีที่แล้วถ้าเป็น สจ.เก่าคงจะจําได้ว่าเราผ่าน
งบประมาณ ปี 64 วันสุดท้ายของเดือนกันยายน  เป็นวันเสาร์ อาทิตย์ด้วยในวาระที่ 
3  แต่คราวนี้ก็ต้องบอกว่าได้ถูกต้องแล้วก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์
ด้วยซ้ําไป วันนี้ก็ต้องกราบขอบคุณท่านนายกเป็นอย่างสูงครับ ท่านนายกครับ ท่าน
ประธานครับ ก็ฝากอยู่เรื่องหนึ่งก็คือด้วยงบมันหายไปเยอะเมื่อปีที่แล้วเราตั้งไว้ 
3,300 ถึง 3,400 ล้านบาท ปีนี้ 2,600 ล้านบาท  ก็หายประมาณ 700-800 
ล้านบาท ด้วยสถานการณ์ covid แต่ท่านประธานที่เคารพครับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเรายังต้องอาศัยเงินส่วนหนึ่งจากรัฐบาล ตามที่ดูในวาระ 2-3 ของสภา
ผู้แทนราษฎรในเรื่องของบประมาณ ก็ยังตั้งอยู่ 3300 ล้าน แทบไม่ลดเลย 
เพราะฉะนั้นท้องถิ่นทําไมของเราลด รัฐบาลกลางกลับไม่ลด สิ่งที่อยากจะฝากท่าน
ประธานไปถึงท่านนายกก็ส่วนนึงที่ผมดูตัวเลขแล้วก็ได้ถามข้อมูลคร่าวๆจาก
เจ้าหน้าที่อาจจะผิดพลาดทางเทคโนโลยีเทคนิคอะไรก็ไม่ทราบเพราะตามที่อ่านบวก
ตัวเลขมันจะเป็นตัวเลขท่ีฝากเงินฝาก เงินสะสมเป็นเงินถึง 9,000 กว่าล้าน แต่ท่าน
ผอ.หลินบอกว่าอันนั้นมันเป็นตัวเลขเก่า ตอนนี้ก็เหลือน่าจะหลักพันล้าน แต่ยังไงก็
ขอฝากท่านประธานไปถึงฝ่ายบริหารเงินจ่ายขาดเงินสะสมยังสามารถบริหาร วันนี้ใน
เรื่องของงบระมาณได้ แล้วก็อีกเรื่องนึงครับท่านประธานครับฝากถึงท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเรามีสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย 
ซึ่งเป็นองค์กรที่จะต้องประสานแล้วก็เสนอความต้องการไปยังรัฐบาลก็ต้องบอกว่า
ช่วงหลังสมาคมเราก็ค่อนข้างจะง่อนแง่นไปนิดนึง การประสานหรือ covid มาหรือ
ยังไงก็ไม่สามารถจะออกได้ครับเพราะว่าเป็นองค์กรที่จะต้องไปต่อรองกับฝ่ายรัฐ  ใน
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เรื่องของงบประมาณที่จะจัดสรรให้กับท้องถิ่น ซึ่งครั้งหนึ่งเราเคยเขียนไว้ใน
รัฐธรรมนูญว่า 35% แต่ตอนนี้ก็ยัง 27-28 % ไม่ได้ขยับไปไหนเลย เพราะฉะนั้นก็
คงจะต้องฝากท่านประธานไปถึงฝ่ายบริหาร  โดยเฉพาะท่านนายกซึ่ งเป็น
คณะกรรมการของสมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย ซึ่งจะต้องเข้าไปพูดคุยกับ
ฝ่ายรัฐบาลในเรื่องของการมาดูแลพี่น้องประชาชนในท้องถิ่น เพราะผมเชื่อว่าท้องถิ่น
เราเกิดมาจากสังคมโลกที่มองเห็นว่าประเทศที่พัฒนาแล้วท้องถิ่นต้องเข้มแข็ง 
ท้องถิ่นจะต้องได้รับงบประมาณจากรัฐบาลกลางนั้นมาดูแลพ่ีน้องอย่างทั่วถึง  ไม่ว่า
จะเป็นญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศส เขาก็มีงบประมาณจากรัฐบาลกลางลงมาถึงท้องถิ่น
ของประเทศญี่ปุ่นนี้ก็ 40 50% ฝรั่งเศสก็หลัก 40 50% ของเราก็ยังไม่ไปไหนมา
ไหนเลย ก็ยัง 27-28 % อยู่ ได้ยินข่าวว่าจะถ่ายโอนงานสาธารณสุข โดย รพ.สต ก็
เห็นนิ่งไปอีกแล้ว ยึกยัก ๆ อยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นก็ฝากท่านว่าเราต้องไปต่อสู้
ตรงนั้นถ้าปล่อยให้รัฐบาลจัดให้เราโดยที่เราไม่ร้องไม่ต่อสู้ก็คงไม่ได้  เพราะอย่าลืมว่า
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเราเกิดมาในยุคที่มีการต่อสู้กัน ไม่ใช่ว่าเราเกิดมาเพราะว่า
เราอยู่เฉยๆแล้วเขาให้มา ในปี 2539 2540 นั้นเราก็ไปต่อสู้เพ่ือจะเกิดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ซึ่งมีการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบเกิดขึ้น ก็
ต้องไปต่อสู้ไม่ใช่นั่งอยู่เฉยๆ แล้วเขาจะเอามาให้เรา เพราะฉะนั้นก็คงต้องฝากท่าน
ประธานฯ ไปถึงท่านนายกฯ ในฐานะที่เป็นคณะกรรมการในการไปดูแลเรื่อง
งบประมาณสู่ท้องถิ่น สู่ อบจ.ของพวกเรา วันนี้ก็ต้องกราบขอบคุณท่านนายกฯ ที่ได้
เสนองบประมาณเข้าสู่สภาฯ อันทรงเกียรติ ทุกสิ่งทุกอย่างและที่สําคัญขั้นตอนยังไม่
จบง่าย ๆ ยังมีวาระ 2 วาระ 3 ซึ่งต้องใช้เวลาอีกเกือบ 10 วัน จึงจะเข้าวาระ 2 
วาระ 3 เสร็จแล้วยังต้องเสนอไปยังจังหวัดฯ เสนอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอีก 10 
กว่าวัน ก็ทัน  ก็ถือว่าอยู่ ในกรอบงบประมาณของปี 64 ปี 65 เราก็คงได้ใช้
งบประมาณในปี 65 ได้ทันท่วงที  ฝากไปถึงงบประมาณปี 65 ด้วย พอสิ้น
ปีงบประมาณนี้เราต้องมีการกันเงิน ดูแล้วคงต้องกันแน่นอน แต่เชื่อว่าในงบปี 65 นี้ 
ฝากท่านประธานฯ ไปถึงฝ่ายบริหารว่าถ้าผ่านไปเรียบร้อยเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว  
ให้จัดซื้อจัดจ้างไปได้เลย เพราะในตัวขมวดท้ายสัญญาถึงแม้จะไม่มีเงินท้ายสัญญาก็
สามารถขมวดข้อความไว้ได้ว่าถ้างบประมาณเข้ามาก็จะเรียกผู้รับจ้างมาดําเนินการ
ทําสัญญากับ อบจ.ได้ ไม่ต้องรอว่าเงินเข้าแล้วต้องไปดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  เพราะ
โดยเฉพาะงบที่เกิน 500,000 บาท เป็นระบบ e-bidding ที่ต้องใช้เวลาค่อนข้างจะ
หลายวัน เป็นเดือนถึงสองเดือนด้วยซ้ําไป กว่าจะได้ผู้รับจ้าง ยิ่งช้าเข้าไปใหญ่ ฝาก
เรื่องนี้ไว้กับท่านประธานไปถึงฝ่ายบริหารด้วย ก็คงไม่มีอะไรนอกจากจะยกมือให้กับ
ฝ่ายบริหารในร่างข้อบัญญัติ ปี 65 ครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านศิริพิพัฒน์ครับ 
นายศิริพิพัฒน์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายศิริ

พิพัฒน์ ประจิตร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอสีดา 
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เรื่องงบประมาณปี 65 ผมก็เป็น สจ.ใหม่ เพ่ิงเข้าสภาเป็นครั้งแรก ก็ดูงบประมาณ
รายจ่ายที่ทางผู้บริหารตั้งไว้ในข้อ 42 จํานวน 2,622 กว่าล้าน  แบ่งเป็นงบกลาง 
143 ล้าน งบบุคลากร 1,300 กว่าล้าน งบดําเนินการ 693 ล้าน งบลงทุนซึ่งผมก็
เข้าใจว่างบลงทุนน่าจะเป็นงบพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ อบจ. ผมก็มานั่งกดเครื่อง
คิดเลขถ้าคิดแบบธรรมดา ๆ แบบทื่อ ๆ 409 ล้าน ถ้าแบ่งเป็น 48 เขต ตัวเลขก็จะ
ออกมาประมาณ 8 ล้านกว่า ๆ ต่อเขต ที่ผ่านมาเราได้ไม่ถึง ก็อยากจะฝากท่าน
ประธานฯ ไปถึงผู้บริหารเพ่ิมให้อีกสักหน่อยในปี 66 ต่อเขตในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพ่ือจะได้พัฒนาพื้นที่ที่มันยังไม่เจริญ ยังทุรกันดารอยู่ ผมคิดตัวเลขอย่างนี้ ไม่รู้ว่าจะ
ถูกหรือผิด ก็ฝากท่านประธานฯ ไปถึงฝ่ายบริหาร เรื่องตัวเลขตรงนี้  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านชวาลครับ 
นายชวาล กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  เพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านฝ่าย

บริหารที่เคารพทุกท่านครับ กระผมนายชวาล  พัฒนกําชัย  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอขามสะแกแสง ก่อนอ่ืนต้องขอชื่นชมฝ่าย
บริหารในการจัดทํารูปเล่มในร่างข้อบัญญัติฯ งบประมาณปี 2565 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดในวันนี้ซึ่งทําให้เพ่ือนสมาชิกฯ สามารถที่จะดูงบประมาณ
เปรียบเทียบกับปี 62 63 64 และ 65 ทําให้เราสามารถที่จะดูได้ง่ายขึ้นจากการ
จัดทํางบประมาณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายบริหารได้ตระหนักถึงความจําเป็น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถนนถ่ายโอนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเราจัดทํางบประมาณ
ไว้หลายโครงการด้วยกัน เพ่ือแก้ปัญหาในส่วนของถนนถ่ายโอนขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดของเรา ซึ่งได้รับคําตําหนิจากพ่ีน้องประชาชนที่ค่อนข้างจะเป็นจํานวน
มาก ผมเองก็ต้องเรียนว่าการบริหารงบประมาณในครั้งนี้ถือว่าฝ่ายบริหารได้ดูแล
อย่างทั่วถึง ผมเองก็ต้องเรียนเพ่ิมเติมตรงนี้ว่างบประมาณของปีนี้ก็เป็นที่ทราบกันใช้
งบประมาณไม่ได้เยอะมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งงบประมาณที่เราต้องปรับลดน้อยลง
จากปีงบประมาณ 64 จํานวน 735 ล้านบาท สรุปประมาณ 26% จริง ๆ แล้วก็คง
ไม่มีปัญหาอะไรมาก ถ้างบประมาณล้นขึ้นมาเราก็สามารถที่จะเรียกประชุมสภาฯ 
เพ่ือตั้งงบประมาณเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 2 3 อดีตก็เคยทํามาแล้ว ผมเองต้องขอนําเรียน
ที่ประชุมแห่งนี้เกี่ยวกับเรื่องคําแถลงงบประมาณฝ่ายบริหารเกี่ยวกับเรื่องขอเพ่ิมเติม
เพ่ือนสมาชิกฯ ท่านชุณห์  ศิริชัยคีรีโกศล ที่ได้ติงเรื่องงบประมาณข้อ 1.1.5 รายการ
ที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จริง ๆ แล้วมีข้อ 1.1.4 ซึ่งกันเงินไว้กรณีก่อ
หนี้ผูกพัน นี่ถือว่าเราได้ทําในเรื่องของสัญญาไว้แล้ว ไม่มีปัญหาอะไร แต่ที่ไม่ก่อหนี้
ผูกพันผมเรียนว่างบประมาณต่าง ๆ น่าจะเป็นงบประมาณที่ติดค้างตั้งแต่ปี 62 63  
เพราะงบประมาณปี 64 คงไม่เป็นเรื่องที่จะต้องกันเงิน คงเป็นช่วงของเดือน
กันยายน ประชุมคราวต่อไปก็คงจะต้องมีการกันเงินของปีงบประมาณ 64 ฉะนั้น  
775 โครงการผมว่าไม่ใช่น้อย และผมมีความมั่นใจว่าทําอย่างไรก็ไม่ทัน ผมเรียนว่า
ฝ่ายบริหารจะต้องตอบสภาฯ แห่งนี้ ว่าทั้ง 775 โครงการนั้นติดขัดอะไร แล้วมี



-26- 
 

งบประมาณของปีงบประมาณ 62 63 กี่โครงการ และมีงบประมาณอะไรด้วย หาก
ฝ่ายบริหารไม่สามารถที่จะตอบเพ่ือนสมาชิกฯ ฯ ได้ในวันนี้ ก็นําเรียนถึงฝ่ายบริหาร
ว่าในการประชุมคราวหน้า อยากจะรบกวนว่าโครงการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน มันมี
โครงการอะไรด้วย อยากจะกราบเรียนท่านประธานฯ ถึงฝ่ายบริหารขอให้ได้จัดทํา
เอกสารเพ่ือให้สภาฯ แห่งนี้ได้ทราบ ผมมีความมั่นใจว่าผู้บริหารชุดนี้โดยการนําของ
ท่านนายกฯ ยลดา  หวังศุภกิจโกศล และท่านรองนายกฯ เป็นบุคคลที่มีคุณภาพคง
จะสามารถดําเนินการในเรื่องของงบประมาณได้แล้วเสร็จ ไม่ให้สภาฯ แห่งนี้ต้องกัน
เงินต่อไปอีก นี่เป็นความหวังเพราะว่าสิ่งที่เป็นงบประมาณอยู่แล้ว เรามีเงินอยู่แล้ว 
เราสามารถที่จะดําเนินการเพ่ือตอบสนองความต้องการของพ่ีน้องประชาชนทั้ง
จังหวัดนครราชสีมา เป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดโฉมใหม่ ก็คงมีความมุ่งหวังว่า
โครงการต่าง ๆ ที่จะไปแก้ปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชนคงจะได้รับการแก้ไข ส่วน
งบประมาณท่ีจะจัดตั้งในครั้งนี้ที่ต้องลดลงไปถึง 735  ล้านบาท ก็คงสืบเนื่องมาจาก
สถานการณ์โควิดที่เราทราบกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหมวดรายได้จากทรัพย์สินที่ผ่าน
มาลดปีละ 10 กว่าล้านตลอด ซึ่งผมก็ต้องเรียนถามฝ่ายบริหารว่าจริง ๆ รายได้จาก
ทรัพย์สินคือส่วนใดบ้าง ถ้าเป็นไปได้ถ้าฝ่ายบริหารพอจะมีข้อมูลอยู่บ้างกราบเรียน
ท่านประธานฯ ถึงฝ่ายบริหารกรุณาให้คําตอบกับในส่วนของสภาฯ แห่งนี้ด้วย อีก
ประเด็นหนึ่งเกี่ยวกับบัญชีแก้ไขซึ่งเจ้าหน้าที่ได้มาให้เราในช่วงก่อนจะเปิดประชุม 
จริง ๆ ผมเองไม่ติดใจในหลาย ๆ ข้อความไม่ว่าจะเป็นข้อ 1 ข้อ 2  สํานักศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม และจะมีสํานักศึกษาอีก กองสวัสดิการสังคม กองช่าง ในส่วน
ข้อ 7 8 9 มาสงสัยข้อ 10 จริง ๆ แล้วข้อความเดิม ขออนุญาตท่านประธานฯ 
อยากจะให้เพ่ือนสมาชิกฯ ได้ดูตาม เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ LED จํานวน 8 ต้น โดยโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ต่าง ๆ รายละเอียด
ทั้งหมดท้ัง 8 ข้อ แก้เป็นข้อความใหม่เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อและติดตั้งโคมไฟส่องถนน
พลังแสงอาทิตย์แอลอีดีสตรีทไลท์โซล่าเซล จํานวน 8 ต้น ตามแบบและรายละเอียด 
อบจ.กําหนด ผมเองไปดึงใน ปร.4 ปร.5 พอไปอ่านใน ปร.4 ปร.5 มันเหมือนกับที่
เราจะแก้ไข คือเหมือนข้อความเดิมทั้งหมดเลย ผมถามวันนี้ว่าถามเหตุผลว่าต้อง
เขียนว่าตามรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมากําหนด 
หมายความว่าอย่างไร ในเมื่อ ปร.4 ปร.5 ชัดเจนครับ โคมไฟถนน 8 ต้นของเรา
ประกอบด้วยอะไร ตั้งแต่ติดตั้งโคม  เหมือนกันทุกอย่างกับข้อความเดิม ก็เลย
อยากจะสอบถามผ่านท่านประธานฯ ถึงฝ่ายบริหารว่ามีคําตอบให้เราหรือเปล่าว่า
รายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกําหนด ปร.4 ปร.5 มันคือที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกําหนด มันคือแบบแปลนหรือเปล่า อันนี้ผมมีความเข้าใจว่ามันคือแบบ
แปลน ทุกอย่างตัวเลขเหมือนกันหมด ก็คงต้องขอคําตอบผ่านท่านประธานฯ ถึงฝ่าย
บริหาร ขอบคุณครับ ขอบคุณฝ่ายบริหารได้จัดทําร่างข้อบัญญัติงบประมาณต่าง ๆ 
เหล่านี้ ให้ฝ่ายบริหารได้ตอบข้อซักถามของผมเอง ส่วนงบประมาณผมถือว่าเป็นสิ่งที่
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ดีอยู่แล้วครับ ปี 2565 ฝ่ายบริหารได้กระจายงบประมาณต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้จัดทํางบประมาณในส่วนของเงินอุดหนุนให้กับถนนถ่ายโอนของ
เราเป็นจํานวนมาก ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านเสกสรรครับ 
นายเสกสรร กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่ เคารพ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ 

จริง ๆ ต้องขอบคุณในเรื่องสภาวะวิกฤตโรคระบาดขณะนี้ เรื่องการจัดเก็บรายได้ ไม่
ว่าจะเป็นภาครัฐ ระดับประเทศ กระทบจนมาถึงระดับท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ยังโดนตัดไปตั้ง 2,000 กว่าล้าน ท้องถ่ิน อปท. 1,000 กว่า 2 จุด ที่จะต้องกระทบ
กับเงินอุดหนุน แต่สภาพเราทําได้ขนาดนี้ผมถือว่าต้องขอบคุณคณะผู้บริหาร 
ขอบคุณท่าน ผอ.สํานักการช่าง ขอบคุณเจ้าหน้าที่น้อง ๆ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการลง
พ้ืนที่จัดทํา ปร.4 ปร.5 ที่เตรียมความพร้อม สําหรับงบประมาณลงมาก็น่าจะรวดเร็ว 
ไม่ติดค้างเหมือนที่ผ่านมา ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับพ่ีน้อง
ประชาชนในพ้ืนที่ได้ในระดับหนึ่งแต่ส่วนที่อยากจะฝากต่อ ถ้ามีงบประมาณส่วนใด
หรือเงินสะสมสิ่งที่สําคัญในพ้ืนที่เราตอนนี้หลัก ๆ เลยเรื่องโครงสร้างเป็นหลัก ถนน 
น้ํา ไฟ อย่างท่าน สจ.ชุณห์ ขออนุญาตเอ่ยนามท่าน แหล่งน้ําผมยกตัวอย่าง ผมเอา
ลําเชียงไกรตอนบนที่สร้างอยู่ตอนนี้ จุน้ําได้ 9,000,000 ลูกบาศก์เมตร แต่น้ําที่
ไหลผ่านตรงนั้น 100 กว่าล้านลูกบาศก์เมตร แต่ภาครัฐมีโครงการจะไปดึงน้ําที่เขื่อน
ป่าสักแล้วมาใช้ที่ลําตะคองใช้งบประมาณ 40,000 กว่าล้าน แต่ถ้าเราเพ่ิมสันเขื่อน 
เพ่ิมแหล่งน้ําตรงอ่างเก็บน้ําลําเชียงไกรตอนบน ใช้งบประมาณไม่ถึง 2,000 – 
3,000 ล้าน น้ํา 100 ล้านลูกบาศก์เมตรสามารถกันน้ําท่วมโนนสูง โนนไทย ด่าน
ขุนทด กันภัยแล้งแต่ใช้งบประมาณที่ถูก อย่างนี้ต้องฝากนําเรียนท่าน อีกส่วนหนึ่ง
ขอบคุณท่านเรื่องวัคซีน เพราะตอนนี้หลาย ๆ ท่านเห็นบ่นอย่างผมได้ชิโนฟาร์มไป 
244 โดส 244 คน ถือว่าน้อยที่จัดสรรลงไป ส่วนของผมท่านนายอําเภอ 
สาธารณสุขอําเภอให้เกียรติ สจ.คือให้เราเป็นคนคัดเลือกกลุ่ม แต่ผมก็คืนให้ท่าน ผม
ก็จัดไม่ได้กี่คน แต่หลาย ๆ ท่านบอกว่าส่งแล้วไม่มีรายชื่อเลย ในส่วนของ สจ. 200 
คน ฝากถึงท่านนายกฯ อบจ.สระบุรี ซื้อเอง และให้คนไปฉีดที่ อบจ. โดยให้ สจ.เป็น
คนจัด ในเรื่องประชาสัมพันธ์ด้วย ในเรื่องของในการช่วยเหลือขององค์กร ให้
ความสําคัญกับองค์กรเราด้วย ในรอบต่อไปถ้ามีเพราะบางรายผมว่า สจ.ก็อาจจะเข้า
ไม่ถึงส่วนราชการ แต่ถ้าส่วนราชการให้เกียรติ ก็จะให้เราไปร่วมพิจารณาด้วย ฝาก
ท่านประธานฯ ถึงท่านนายกฯ ด้วยครับ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ฝ่ายบริหารมีเรื่องชี้แจงหรือไม่ครับ เชิญครับ 
นายสมเกียรติ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนาย

สมเกียรติ  ตันดิลกตระกูล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องขอขอบคุณใน
ข้อสังเกตและคําแนะนําที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้กล่าวถึงเรื่องต่างๆ ผมขอเรียนชี้แจง
บางประเด็น ตามท่ีเราตั้งงบประมาณปี 2565 นี้ 2,622 ล้านเศษ ก็ด้วยเหตุที่เรา 
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ได้รับเงินคาดว่าลดลงทุกประเภท เช่น เงินอุดหนุนเกินศักยภาพด้านการศึกษาปีนี้เราก็ได้รับลดลง 70 กว่าล้านบาท 
เงินอุดหนุนในการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ภารกิจถ่ายโอนปีที่ผ่านมาแล้ว  เราได้รับ 155 ล้าน ปี 2555 
เราได้รับ 99 ล้านก็ลดไป 50 ล้านบาทเศษ แล้วก็เงินที่อุดหนุนให้กับ อสม.ก็ไม่ได้ผ่านกับ อบจ.แล้ว
งบประมาณปี 2565 เราจึงตั้ง 2,622 ล้านบาทเศษ ต่างจากปี 2564 ที่ผ่านมาประมาณ 750 ล้านบาท ก็
ด้วยข้อห่วงใยที่ท่านสมาชิกได้พูดถึงว่าที่ตั้งประมาณการไว้ขนาดนี้เกิดภาวะเหตุการณ์โรคระบาดโควิด ถ้าหาก
รัฐบาลอุดหนุนมาแล้วเงินจะเข้าไม่ครบตามที่เราตั้งประมาณการไว้  ก็ขอให้เราคิดวิธีการที่จะใช้จ่ายให้เกิด
ประสิทธิภาพที่สุด ต้องขอบคุณที่เราตั้งประมาณการก็เป็นขั้นต่ําแล้วคาดว่าตามกฎหมายการถ่ายโอนและการ
กระจายอํานาจเราก็ตั้งไว้ที่ยอดขนาดนี้เป็นขั้นต่ําคาดว่าเงินอุดหนุน เงินรายได้ที่รัฐจัดส่งมาให้จะครบตามที่เรา
ประมาณการไว้ ส่วนงบกลางที่ปีนี้ตั้งไว้ประมาณ 140 ล้านเศษ ก็ตั้งลดลงก็ด้วยที่กรอบของตัวเลขงบประมาณ
ชัดเจน เราไม่สามารถจะตั้งได้มากทั้ง ๆ ที่ปีที่ผ่านมา 2564 มีความชัดเจนว่าเราใช้เงินงบกลางไปในการช่วย
สนับสนุน สสจ. และ สปก.จังหวัดถึง 200 กว่าล้านในขั้นต่ําครั้งนี้เราก็ตั้งไว้งบกลางประมาณ 140 กว่าล้าน
บาทครับ เราก็พยายามตั้งในขั้นต่ําที่สุดส่วนในข้อคําถามของท่านสมาชิกสภา ท่านผู้ทรงเกียรติท่าน สจ.ชุณห์  
ขออนุญาตที่เอ่ยนามท่านได้ถามถึงเรื่องของรายการที่กล่าวไว้ในข้อบัญญัตินี้  การกันเงินที่ก่อหนี้ผูกพันยังไม่ได้
เบิกจ่าย 133 โครงการและการกันเงินโดยไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 775 โครงการ ประมาณ 900 โครงการนี้ขอ
ประทานโทษที่ตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่เริ่มต้นตอนที่ฝ่ายบริหารเข้ามาทํางานประมาณกุมภาพันธ์ 2564 นี้ขณะนี้
ประมาณ 5 เดือนเศษที่ได้ดําเนินการไปคาดว่าโครงการต่าง ๆ เหล่านี้จะเหลือโครงการที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันจะ
ไม่ถึง 1 ใน 3 ของจํานวนนี้ล่ะครับ โครงการที่กันเงินไว้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 แล้วก็ดําเนินการแล้ว
เสร็จหมดไม่กนัเงินต่อไปโครงการที่การเงินงบประมาณปี 2563 ก็จะให้มีก่อหนี้ผูกพันทุกรายการจะมีคงเหลือ
โครงการปี 2564 เท่านั้น ที่จะมีการเงินโดยไม่ก่อหนี้ผูกพันเรียนให้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้ทราบ ส่วนเงินกู้
คงค้างจํานวน 41 ล้านบาทเศษ เป็นเงินกู้ที่เราต้องชําระให้กับแหล่งเงินกู้ที่เรานําเงินกู้มาก่อสร้างบ้านพักครู
ของโรงเรียนในสังกัดของ อบจ.วันนี้เราชําระไปได้ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วครับจากยอด 80 ล้านบาทเศษเหลือ นี่
คงต้องชําระประมาณ 41 ล้านบาท งบลงทุนที่มีเพียง 409 ล้านบาทของปี 2565 นี่แหละครับก็ด้วยที่
ข้อจํากัดงบประมาณเราจึงมีงบลงทุนน้อยเพียง 409 ล้านในงบลงทุนส่วนนี้นอกจากจะเป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน
ส่วนหนึ่งแล้วยังเป็นเรื่องของค่าครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งปลูกสร้างด้วยครับ ไม่ได้เป็นงานโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งหมด วันนี้
ก็ได้รับคําแนะนําแล้วก็ข้อเสนอแนะจากท่านสมาชิกสภาหลายท่านว่าโคราชเราเป็นจังหวัดใหญ่  งบพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานหรืองบลงทุนน้อยมากมีเพียง 400 ล้าน แต่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีเงินสะสมที่
สามารถนํามาพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาได้ทางฝ่ายบริหารก็มีความตั้งใจโดยการนําของท่านนายกยลดาหวังศุภ
กิจโกศล ได้พูดถึงเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นแล้วว่าในโอกาสต่อไปทางฝ่ายบริหารจะมีโอกาสนําเสนองานที่จะพัฒนา
จังหวัดนครราชสีมารวมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยจะมาขออํานาจสภาในการใช้เงินสะสมในการบริหาร
จังหวัดนครราชสีมาในคราวต่อๆไป ในเรื่องดังกล่าวนี้ด้วยทางฝ่ายบริหารท่านนายกได้มีการห่วงใยในเรื่องของ
เรื่องน้ําโครงสร้างพ้ืนฐานที่เราดําเนินงานมาในหลายๆปีที่ผ่านมาขาดการพัฒนาเรื่องน้ําในช่วงปีนี้ เราได้รับการ
ประสานงานจากคณะกรรมการน้ําแห่งชาติ ซึ่งประสานมาที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและก็จะให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดของเราตั้งเป็นศูนย์ข้อมูลน้ําจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์ข้อมูลน้ําเราจะมีข้อมูลจากทุก
หน่วยงานทั้งกรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ํา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆข้อมูลเบื้องต้นทางเราได้
ประสานกับทางกองทัพภาคท่ี 2 เราจะตั้งศูนย์ข้อมูลน้ําของเราในสํานักการช่าง แล้วก็จะให้องค์กรปกครอง 
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ส่วนท้องถิ่น อบต. เทศบาลที่ต้องการรับการสนับสนุนในเรื่องแหล่งน้ํา ขอมาที่อบจ. ๆ  
จะเป็นศูนย์ข้อมูลเดียวที่จะนําเสนอให้กับรัฐบาลเพ่ือขอเลือกแหล่งน้ําให้กับจังหวัด
นครราชสีมานี่เป็นเรื่องล่าสุดที่ท่านนายกท่านได้ประสานกับทางคณะกรรมการน้ํา
แห่งชาติ ซึ่งมีท่านรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ขณะนี้ที่สํานักการช่างของเราได้
จัดห้องทํางานไว้เรียบร้อยแล้ว คาดว่าถ้าศูนย์ข้อมูลน้ําแห่งชาตินี้เราดําเนินการที่ศูนย์
ข้อมูลน้ําจังหวัดนครราชสีมาเราจัดตั้งเสร็จก็จะเรียนให้ท่านสมาชิกทราบว่าเราจะ
ประสานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ที่จะขอรับการสนับสนุนและเสนอ
ข้อมูลมาที่ อบจ.อีกครั้งหนึ่ง ตามที่ท่านสมาชิกท่านใดห่วงใยว่าเราอยากจะให้ทํา
เรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ําในจังหวัดด้วย ในส่วนที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้เห็น
ว่าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีเครื่องจักรที่
ไปซ่อมแซมถนนต่างๆไม่เพียงพอแล้วก็ที่มีอยู่แล้วก็ซื้อมาหลายปีชํารุดเสียหายด้วย
ข้อจํ ากัดงบประมาณขณะนี้ ที่ เ ร ายั งมี จํ ากัดแต่ท่ านนายกได้ประสานกับ
กระทรวงมหาดไทย แล้วก็ได้ให้ทางอบจ. ของเราทําการขอรับการสนับสนุน
เครื่องจักรใหม่จากกระทรวงมหาดไทยโดยตรง ทางสํานักการช่างได้สนองนโยบายที่
ท่านนายกฯ ได้บัญชามา เราได้นําเสนอขอเครื่องจักรจากกระทรวงมหาดไทย จํานวน
ทั้งหมด 4 ชุดนอกจากเป็นเครื่องจักรในการบํารุงรักษาถนนทางแล้วรถเกรดรถบด
ต่างๆและเป็นเครื่องจักรเพ่ือการเกษตรด้วยที่ขอไป รถเกี่ยวข้าว รถตัดอ้อยก็อยู่ใน
รายการที่เราดําเนินการขอรับการสนับสนุนไปที่กระทรวง มูลค่าขอไปประมาณ 140 
ล้าน เดี๋ยวท่านนายกฯ จะไปติดตามอีกครั้งหนึ่ง มีอีกเรื่องนึงอยากเรียนท่านสมาชิกผู้
ทรงเกียรติได้รับทราบว่าท่านนายกได้ไปติดตามในเรื่องของที่ดินที่เราจะใช้สร้าง
สํานักงาน อบจ.ที่ถนนสาย 304 ขณะนี้เรื่องอยู่ที่ผ่านจากกองทัพภาคที่ 2 ไปอยู่ที่
กองทัพไทยเรียบร้อยแล้วอยู่ที่คณะกรรมการชุดคณะกรรมการยุทธศาสตร์ครับท่าน
ได้ดําเนินการกําลังพิจารณาในเรื่องนี้ ท่านนายกก็ได้ติดตามและก็ให้ท่านที่ปรึกษาได้
ติดตามเรื่องนี้โดยตลอด ถ้ามีความคืบหน้าจะเรียนให้ท่านสมาชิกได้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 
ในคําแนะนําต่างๆที่ท่านสมาชิกได้พูดถึงและก็ได้แนะนําในครั้งนี้ทางฝ่ายบริหารจะ
นําไปประมวลแล้วก็คาดว่าในการประชุมในคราวต่อไปจะขอเสนอในเรื่องของการ
พัฒนาโคราชโดยขอสภาในเรื่องของการใช้เงินสะสมเรื่องโครงการต่างๆก็จะขอ
นําเสนอและหารือกันอีกครั้งหนึ่งทางฝ่ายบริหารมีความตั้ งใจอย่างเต็มที่ ว่า
งบประมาณท่ีเป็นภาษีของราษฎรทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะใช้งบประมาณนี้
อย่างคุ้มค่าแล้วก็ให้มีประสิทธิภาพที่สุด สิ่งใดที่เราดําเนินการได้ด้วยความรวดเร็ว
เพ่ือแก้ปัญหาในท้องถิ่นแล้วก็จะดําเนินการให้มีประสิทธิภาพ ในส่วนที่ขอเสนอให้
พิจารณางบประมาณปี 2565 ทางฝ่ายบริหารก็เรียนมาเพ่ือขอให้สภาได้โปรด
พิจารณาอนุมัติในวาระที่ 1 ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านธวัฒน์ครับ 
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นายธวัฒน์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกฯ คณะผู้บริหารของ อบจ. พ่ีน้อง
เพ่ือนๆ สจ.จังหวัดนครราชสีมาที่เคารพทุกท่าน กระผมธวัฒน์  ศิริปริญานันต์ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอด่านขุนทด เขต 2  วันนี้
เป็นการพิจารณาขั้นรับหลักการในเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณ 2 พันกว่าล้าน
บาท ดูตัวเลขแล้วพ่ีน้องประชาชนถ้าทราบก็บอกว่าเยอะ ๆ มาก แต่ปีนี้ 2565 มัน
น้อย ๆ กว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เกิดจากปัญหาก็ทราบดีเป็นปัญหาของชาติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของไวรัส covid-19 พ่ีน้องทุกๆอาชีพทุกๆองค์กรรายได้
ลดลง คนที่ไม่มีรายได้เลยก็เยอะ เมื่อรายได้น้อยเปรียบเสมือน อบจ.เรามีงบน้อยถ้า
ย้อนไปที่ท่านนายก ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล ท่านนายกฯ ได้เชิญ สจ.ทุกคนที่ กกต.
รับรองแล้วไปพบปะพูดคุยว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นและหลายๆสมัยที่ผ่านมา 1 ก็คือใน
เรื่องของคุณภาพงานไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน งบศึกษาดูงาน งบนั้นงบนี้ ขอให้
มีคุณภาพ ขอให้ได้มาตรฐานจากการที่ท่านนายก จากการที่ผู้บริหาร และ สจ.รับ
ตําแหน่งมาเกือบจะครบ 1 ปีเต็ม เห็นนายก เห็นผู้บริหาร เห็นที่ปรึกษาลงพ้ืนที่ไป
ดูแลความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนหรือแม้แต่ไปดูถนนในการก่อสร้างของอบจ.
ถือว่าดีขึ้นเยอะ ถือว่าดีกว่าเก่ามาก คุณภาพได้ แต่ของในเขตด่านขุนทดยังไม่ได้
เดินทางไปดู สัญญาครบประกันหรือยัง สัญญาค้ําประกันครบหรือยัง ถ้าไม่ครบเรียก
ผู้รับเหมามาซ่อมแซมให้มันคงสภาพเหมือนเดิม นี่คือส่วนหนึ่งที่งานที่ได้คุณภาพเมื่อ
กี้ผมบอกว่ารายได้พ่ีน้องประชาชนมีน้อยแต่ต้องประหยัดค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกับงบ
อบจ.มีน้อยไม่เหมือนกับปีที่ผ่านมาเราก็ต้องเน้นในเรื่องของคุณภาพของงาน ท่าน
ประธานที่เคารพครับผมขอหยิบยกประเด็นของขออนุญาตท่านสจงศิริพิพัฒน์ จาก
อําเภอสีดา ดูงบประมาณในเรื่องของค่าบํารุงก่อสร้างและก็ที่ดิน ตัวเลขให้กดดูเอา
จํานวน 48 ของสจ. ของโคราช ท่านผู้บริหารก็ได้กระจายงบประมาณไปสู่ สจ.ทั้ง 
48 คน 48 เขตเท่ากันหมดแต่ปี 65 วันนี้งบประมาณเราไม่ติดใจ เราไม่ติดใจใน
เรื่องของตัวเลข แต่จะขอว่าปี 66 เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดถ้าบอกว่า
อบจ.ก็คือพ่ี พ่ีใหญ่ เทศบาล อบต. เรียกว่าสามพ่ีน้องท้องถิ่น เล็กกลางใหญ่ ที่นี่การ
กระจายงบประมาณไปสู่พ้ืนที่ของ สจ.แต่ละเขตถามว่ามากไหมตัวเลขก็ไม่เยอะ
เท่าไหร่ แต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ แต่ถ้าจะเพ่ิมงบประมาณให้กับแต่ละเขต แต่ละคนซึ่ง
ไม่ใช่งบ สจ.แต่เป็นผู้บริหารที่กระจายงบประมาณไปสู่พ่ีน้องประชาชน ขอฝากว่า ปี 
66 เป็นต้นไป ถ้าเพ่ิมได้ให้กับแต่ละเขตก็ขอความกรุณา ปี 65 ไม่มีปัญหาเรา
เห็นชอบก่อนที่จะรับหลักการ แต่เมื่อวานนี้ได้คุยนอกรอบ สจ.ก็มากันหลายคน ตอน
แรกคิดว่าท่านนายก ดร.ยลดา จะมาพูดคุยกับเราด้วย แต่ท่านคงจะติดภารกิจก็เลย
ฝากท่านรองฯ สมเกียรติ บอกว่าปี 65 จะทําข้อบัญญัติเสร็จเรียบร้อยเพียงแต่ขอว่า
งบเหลือจ่าย หรือเงินสะสมถ้าจัดสรรไปแต่ละเขตได้สักล้านครึ่งล้านก็จะเป็นการดี 
ถ้าเราไปทําเป็นตัวใหญ่ผมเรียนว่า ถ้าเราทําเป็นตัวใหญ่งบน้อย ยกตัวอย่างด่านขุนทด 
มี 18 ท้องถิ่นของผม 11 ท้องถิ่น เขต 1 ต่างหาก ผมอยู่เขต 2 แต่ละปี ๆ เรา
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กระจายงบไปได้เพียงแค่ไม่ถึงครึ่ง ส่วนที่เขาไม่ได้แล้วบอกว่าเป็นปีหน้า ๆ ได้ไหม
ปัญหาเกิดขึ้นก่อนที่จะครบ 4 ปีมันก็มีปัญหาเพ่ิมเติมมาอยู่เรื่อยๆ อันนี้ขอฝากฝ่าย
ประธานไปถึงฝ่ายบริหาร ขอเพ่ิมเติมในเรื่องของวัคซีนนิดนึงครับ จากการที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดโดยท่านผู้บริหาร ใช้งบประมาณจัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์ม ล๊อตแรก
มา 29,000 โดส กระจายไป วันที่ท่านรองฯ วีระชาติ ท่านให้ สจ.จัดทํามาท่านละ 
200 คน แต่การจัดทํารายชื่อผู้ที่จะได้รับวัคซีนซิโนฟาร์ม มันมีหลักเกณฑ์ ต้องเข้า
หลักเกณฑ์ เป็นจิตอาสา เป็นพระภิกษุสงฆ์ เป็นบุคลากรทางการแพทย์ เป็นบุคลากร
ทางการศึกษา อะไรต่าง ๆ เหล่านี้ ผู้สูงอายุต้อง 70 ปีขึ้นไป ต้องเข้าหลักเกณฑ์ การ
ทํารายชื่อส่งไป ผมและ สจ.เขต 1 คือ สจ.เจษฎา  พิทยาภรณ์  ทํารายชื่อเสร็จแล้ว
ไปปรึกษาโดย สสอ. 

ประธานสภาฯ ขออนุญาตท่านธวัฒน์ครับ ตอนนี้เรากําลังพิจารณาเรื่องของญัตติในการรับหลักการ
ร่างข้อบัญญัติอยู่นะครับ 

นายธวัฒน์ ที่ผมพูดผมจะต่อท่านเสกสรร เรื่องข้อบัญญัติฯ อันนั้นเข้าใจครับ ผมจะชี้ให้เห็นว่า
ส่วนหนึ่งคือในเรื่องของวัคซีน งบประมาณของ อบจ. ผมขออนุญาตท่านประธานฯ 
ตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวในเรื่องของการรับหลักการ แต่เป็นการแสดงความคิดเห็น เพราะว่า
เงิ นงบประมาณของ  อบจ . ไปจั ดซื้ อ  200 คนต่ อ  สจ .1  คน ท่ านสสอ . 
ตัด เขต 1 เหลือ 110 คน 

ประธานสภาฯ ท่านครับผมคิดว่าเรากําลังพิจารณาเรื่องของญัตติ เรื่องของวัคซีนถ้าท่านจะพูดก็ไว้ไป
พูดในวาระอ่ืน ๆ ดีกว่าครับ  

นายธวัฒน์ เพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตครับ ถ้ามันไม่อยู่ในเรื่องของการรับหลักการในเรื่องของ
งบประมาณ ขออนุญาตฝากประธานสภาฯ ถึงผู้บริหารเรื่องงบประมาณ ถ้าเพ่ิมเติม
ได้ก็ขอพิจารณาไปแต่ละเขตด้วยครับ ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีคงจะต้องมีการลงมติ ขณะนี้องค์ประชุม 
44 เสียง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ โปรดยกมือครับ  เห็นชอบ 41 
เสียง ท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- ท่านใดงดออกเสียง -งด
ออกเสียง 3 เสียง- (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ (นายศิริพงศ์ มกรพงศ์) และ
เลขานุการสภาฯ) 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วาระที่ 1 
ขั้นรับหลักการ ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ด้วยมติ เห็นชอบ 41 เสียง ไม่เห็นชอบ   
–ไม่มี- งดออกเสียง 3 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ (นายศิริพงศ์ มกรพงศ์) 
และเลขานุการสภาฯ) 

รับหลักการเวลา 16.00 น. 
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ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นขั้นตอนของคณะกรรมการแปรญัตติครับ ขอเชิญท่านโกวิทย์ ประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติครับ 

นายโกวิทย์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติครับ กระผมนายโกวิทย์  
เลาวัณย์ศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สังกัดเขตอําเภอ
บ้านเหลื่อมครับ ในขั้นแปรญัตติผมขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติซึ่งสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแห่งนี้ได้แต่งตั้งไว้แล้วจํานวน  7  ท่านก็มี 1.นายโกวิทย์  เลาวัณย์ศิริ   
ส.อบจ.อ.บ้านเหลื่อม 2.นางสาวจุฑาสัณห์  ตั้งตรีวีระกุล ส.อบจ.อ.บัวลาย 3.นาย
สมชาย แพทย์เมืองจันทร์ ส.อบจ.อ.เสิงสาง 4.นายไพฑูรย์ เพ็ญจันทร์ ส.อบจ.อ.พระ
ทองคํา 5.นายสถาพร โชติกลาง ส.อบจ.อ.โนนสูง เขต 1 6.นายเลิศชัย ธน
ประศาสน์ ส.อบจ.อ.สีคิ้ว เขต 2 7.นายชาคริต ทิศกลาง ส.อบจ.อ.เฉลิมพระเกียรติ 
ขอผู้รับรองครับ 

ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง  ต่อไปเป็นเรื่องของการกําหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการเสนอคํา
แปรญัตติครับ  เชิญท่านโกวิทย์ครับ 

นายโกวิทย์ ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ กระผมนายโกวิทย์  เลาวัณย์ศิริ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สังกัดเขตอําเภอบ้านเหลื่อมครับ 
ผมขอกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้ 4 วันดังนี้ครับ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 
สิงหาคมถึงวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 จํานวน 4 วัน ตั้งแต่เวลา 08.30 น.  
ถึง 16.30น. ณ ห้องประชุมเฟ่ืองฟ้า ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ขอผู้รับรองครับ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ผมขอสรุปมติที่ประชุมครับ ที่
ประชุมกําหนดเวลาการเสนอคําแปรญัตติ 4 วัน ตั้งแตว่ันจันทร์ที่ 23 สิงหาคมถึงวัน
พฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 จํานวน 4 วัน ตั้งแต่เวลา 08.30 น.ถึง 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมเฟ่ืองฟ้า ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติก าหนดเวลาการเสนอค าแปรญัตติ 4 วัน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 
สิงหาคมถึงวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 จ านวน 4 วัน ตั้งแต่เวลา 
08.30 น.ถึง 16.30 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 2 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  
 แจ้งปัญหาความเดือดร้อน/งานกิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นของราษฎรในพื้นที่ 
ประธานสภาฯ ครับผมเชิญท่านรองฯ ศิริพงศ ์ทําหน้าทีแ่ทนครับ 
นายศิริพงศ ์ เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ เชิญท่านสมาชิกฯ แต่ละอําเภอได้แจ้งปัญหาความ 
ทําหน้าที่ประธานสภาฯ เดือดร้อน และกิจกรรมวัฒนธรรมของท้องถิ่นในพ้ืนที่ของท่าน เชิญครับ เชิญท่าน

ประพจน์ครับ 
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นายประพจน์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ  ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ  กระผมนาย
ประพจน์  ธรรมประทีป  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอ
เมืองฯ เขต 4 ท่านประธานฯ ครับ วันนี้เราได้รับแต่สิ่งดี ๆ ที่ผ่านมานั้นมันเกิด
ปัญหาที่เกิดเป็นโรคระบาดในจังหวัดนครราชสีมาอย่างมากมาย ในเขตรับผิดชอบ
ของผมก็คือตําบลหมื่นไวยและตําบลหนองกระทุ่ม ซึ่งตําบลหมื่นไวยนั้นท่านนายกฯ 
ได้ลงไปมอบเจลแอลกอฮอลล์ให้กับพ่ีน้องที่อยู่ในตําบลหมื่นไวย ที่ได้รับเชื้อและ
ผลกระทบเป็นกลุ่มเสี่ยง ตลอดจนได้ลงไปทํานากับพระ เรียกว่านาพระทํา สิ่งต่าง ๆ 
เหล่านี้เป็นวิสัยทัศน์และเป็นภาพที่ดีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ใน
วันนั้นได้เจอกับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหมื่นไวย คือ ท่านวัชรินทร์  พัด
เกาะ ซึ่งเป็นคณะกรรมการพัฒนาแผนของ อบจ.ด้วย ได้ฝากมากลัวท่านนายกฯ จะ
ลืมว่าถนนเล็กนิดเดียวประมาณ 400 เมตร จากวัดโคกไผ่ไปเชื่อมกับหนองกระทุ่ม
ซึ่งที่ผ่านมานั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้ทําจากศาลปกครองมา
จนถึงหนองกระทุ่มแล้ว ก็เหลืออีกประมาณซัก 400 เมตร เป็นถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ก็อยากจะขอความกรุณาท่านนายกครับได้จัดสรรงบประมาณลงไปให้กับ
องค์การบริหารส่วนตําบลหมื่นไวย ตรงนี้ด้วยนี่คือโครงการที่หนึ่ง ซึ่งวันนั้นท่าน
นายกก็ได้รับปากกับทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหมื่นไวย แล้วโครงการที่ 
2 ครับถนน อบจ.ของเราที่เชื่อมกันระหว่างหมู่บ้านตะคองเก่า ตําบลปรุใหญ่เชื่อม
กับตําบลหนองจะบก หมู่บ้านกรีน ประมาณ 300 เมตรเท่านั้นเองครับ ของอบจ.เรา
ซึ่งเป็นถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อมานาน ซึ่งมาปรึกษากับช่างเขตของอําเภอเมืองบอกว่า
ตรงนี้ต้องใช้ให้เป็นถนนคอนกรีตประมาณ 400 เมตรไม่เกินนี้ นําเรียนท่าน ก็ขอ
ความกรุณาท่านด้วยเพราะว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาก็ได้จัดงบประมาณไปทําถนนแอสฟัลติกให้กับตําบลปรุใหญ่ หมู่บ้าน  
ตะคองเก่าแห่งนี้อีกนิดเดียวครับคือตําบลหนองกระทุ่มซึ่งได้รับความเดือดร้อนมาก
เป็นถนนของอบจ.เราเองครับ ซึ่งปีงบประมาณ 2564 นั้นผมได้จัดงบประมาณที่
ท่านนายกได้ให้ความกรุณาให้จัดไปดูแลผมก็ไปทําถนนของอบจ.ตัวนี้ในถนนของ
อบจ.ระหว่างบ้านนาตมไปหนองยารักษ์ซึ่งถ้าทําตรงนี้ไปแล้วขณะนี้กําลังคิดว่ากําลัง
อยู่ในขั้นดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเหลือถ้าทําตรงนี้เสร็จอีกประมาณ 400 เมตร
คงจะเหลือพ้ืนที่ที่จะต้องทําการพัฒนาอีกประมาณไม่เกิน 800 เมตรก็จะเสร็จ
สมบูรณ์เป็นถนนอบจ.ที่สวยงาม ซึ่งจะเป็นการร่นระยะทางในการคมนาคมของพ่ี
น้องที่อยู่ในตําบลพุดซา ตําบลพลกรังที่จะย่นระยะทางเข้ามาในตัวเมืองของเราได้
เพราะฉะนั้นพ่ีน้องชาวตําบลหนองกระทุ่ม ตําบลหมื่นไวย ตลอดจนพ่ีน้องตําบล
ใกล้เคียงที่จะได้รับการใช้ประโยชน์จากถนนของ อบจ.เส้นนี้ ฝากมายังท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดครับขอความกรุณาแจ้งจัดสรรงบประมาณไปเพ่ือที่จะได้
ดูแลพี่น้องแล้วก็ฝากกราบขอบพระคุณมาท่ีท่านได้ลงไปดูแลพ่ีน้องในเขตอําเภอเมือง
ครับก็ต้องฝากขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ เพราะฉะนั้นอีกเรื่องนึงครับเรื่องของ
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โควตาที่เราได้รับการสนับสนุนจากท่านนายก อบจ. เรื่องของชิโนฟาร์มขณะนี้ยังไม่
ทราบเลยครับว่าจะได้ฉีดเมื่อไหร่อะไรอย่างไร บุคคล 7 กลุ่มที่กําหนดไปให้นั้นไม่ว่า
จะเป็นบุคลากรทางสาธารณสุข ทางการแพทย์ บุคลากรทางการศึกษา มูลนิธิต่างๆ
ตลอดจนผู้ป่วย ผู้สูงอายุ 70 ปี เป็นผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและเป็นพระภิกษุ วันนี้เรา
เราก็ได้จัดสรรลงไปอย่างทั่วหน้าแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดครับวันนี้เรา
อยากจะรู้ว่า สสจ.นั้นประสานงานกันแล้วจะดําเนินการวันไหนให้เราได้และจะทราบ
ข่าวได้ทางใด เพราะฉะนั้นต้องกราบขอบพระคุณทางนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดที่ได้ที่ได้จัดสรรงบประมาณมาให้กับทางจังหวัดนครราชสีมาของเราและหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสต่อไปถ้าไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นคงได้รับการสนับสนุน
จากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกหรือ สจ.เราทั้งหมดครับ
พร้อมครับพ่ีจะให้ความร่วมมือที่จะช่วยพ่ีน้องทั้ง 32 อําเภอ อ.เมืองของเราฝาก    
3 ถนนสามเส้นครับท่านนายกครับ กราบขอบพระคุณอย่างสูงครับ ขอบคุณครับ 

นายศิริพงศ ์ เดี๋ยวผมให้ท่านนายกฯ ได้ชี้แจงเพ่ือนสมาชิกก่อน เชิญท่านนายกฯ ครับ 
ทําหน้าที่ประธานสภาฯ 
นางยลดา เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะคะ ขอตอบคําถาม

ของท่านประพจน์ในเรื่องของถนนวัดคลองไผ่ถึงหนองกระทุ่มนะคะ ดิฉันเองก็ได้ลง
ไปกับทางท่านประพจน์ไปดูนะคะเหลืออยู่ 400 เมตร มันก็อยู่ในแผนนะคะอันนี้
เดี๋ยวค่อยจัดการดําเนินการให้นะคะ แล้วก็อีกเส้นนึงนะคะหนองจะบกเหลือ
ประมาณ 300 เมตรอันนี้เขาจะเอาเงินงบสะสมนะคะเงินสะสมลงไปดําเนินการให้
ค่ะ ดังนั้นแล้วก็ขอบคุณนะคะเพราะว่าดิฉันเองได้ลงพ้ืนที่ 32 อําเภอนะคะ ก็
ขอบคุณทุกท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติซึ่งดิฉันลงไป ดิฉันก็ดีใจมากๆที่ทุกท่านบอกว่า
อยากให้นายก มาเห็นว่าอยากพัฒนาด้านไหนแบบไหนอย่างไรนะคะ ฉะนั้นวันนี้ดิฉัน
เองก็ขอบคุณจากใจเลยและก็จะตั้งใจทํางานและพัฒนาเพ่ือพ่ีน้องประชาชนเรา 
โดยเฉพาะพ่ีน้องซึ่งอยู่ในอําเภอเมือง บางคนบอกว่าอําเภอเมือง ขอพูดนิดหนึ่งเพราะ
ท่านประพจน์ขออนุญาตเอ่ยถึงนะคะท่านก็คุยกับดิฉันบ่อย ๆ ว่าคนในเมืองบางครั้ง
ความเจริญเหมือนอยู่ใกล้ตัวแต่ความเจริญอยู่ไกลตัว เพราะฉะนั้นดิฉันเองก็พยายาม
ลงไปในเขตพ้ืนที่ในเมืองทั้ง 8 เขต แล้วก็ 32 อําเภอนะคะ อยากไปดูว่าความ
ต้องการของพ่ีน้องประชาชนแล้วก็สมาชิกทุกท่านอยากให้พัฒนาด้านไหน เพราะว่า
ไปเห็นด้วยตนเอง ก็จะได้มาให้ท่านรองฯ ทุก ๆ ท่าน และก็คณะกรรมการเราต้องมา
คุยมาวิเคราะห์กันว่าเราจะพัฒนาให้กับพี่น้องประชาชนตามที่ต้องการค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายศิริพงศ ์ ขอบคุณท่านนายกฯ ครับที่ได้ชี้แจงให้กับเพ่ือนสมาชิกฯ เชิญท่านชาคริตครับ 
ทําหน้าที่ประธานสภาฯ 
นายชาคริต กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ ท่านปลัด ท่านเพ่ือน

สมาชิกฯที่เคารพทุกท่านครับ ผมชาคริต ทิศกลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา เขตอําเภอเฉลิมพระเกียรติ วันนี้ต้องขออนุญาตที่ประชุมแห่งนี้
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สักเล็กน้อยนะครับ เพื่อที่จะนําปัญหาและความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน เรียน
ต่อท่านประธานฯ ผ่านไปยังฝ่ายบริหารเพื่อที่จะได้หาทางดําเนินการแก้ไขต่อไปเรียน
อย่างนี้นะครับว่าอําเภอเฉลิมพระเกียรตินั้น มีถนนที่เป็นถนนถ่ายโอน ถนนลาดยาง 
ซึ่งเป็นความรับผิดชอบหลักๆ ในพ้ืนที่จริงๆ ประมาณ 3 เส้นทาง ด้วยกันครับ ซึ่ง
ส่วนใหญ่ที่ได้รับการบํารุงซ่อมแซมรักษา ก็จะเน้นเรื่องของผิวจราจรส่วนใหญ่นะครับ 
โดยไม่คํานึงว่าในอนาคตต่อไป จะมีปัญหาแทรกซ้อนเข้ามาหรือไม่ประการใด ผมขอ
อนุญาตเริ่มในเส้นสายที่ 1 ก่อนนะครับ สายนี้เรียกว่าสายบ้านโนนหมัน บ้านมะดัน 
เป็นเส้นทางที่มีระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร อยู่ในพ้ืนที่ของตําบลหนองงูเหลือม
ครับ เริ่มต้นจากถนนมิตรภาพหลักกิโลเมตรที่ 10 ไปถึง เขตเทศบาลท่าช้างไปสู่ตัว
อําเภอเฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นเส้นหลักในการสัญจรไปมา สภาพถนนเป็นอย่างนี้ครับ
ในช่วงที่แยกออกจากถนนมิตรภาพมันจะเป็นที่ต่ํา น้ําที่ไหลเลาะจากมิตรภาพ ก็จะ
มารวมอยู่บริเวณถนน อบจ.ของเรา มันไม่ถึงกับท่วม แต่ปัญหาที่ตามมาคือว่า ถนน 
อบจ.กลายเป็นคันดินที่กั้นน้ํา แล้วก็ผลักดันให้น้ําไปท่วมบ้านเรือนของพ่ีน้อง
ประชาชนและซอยต่าง ๆ ทาง อบต.ก็เดือดร้อน พ่ีน้องประชาชนก็เดือดร้อน เขาก็
เลยวางท่อสองช่องทางจราจรเพ่ือให้น้ําไหลสะดวกข้ามไปข้ามมาระหว่างถนน ซึ่งจะ
เป็นเรื่องที่เราเองก็ห้ามไม่ได้ เพราะเป็นความเดือนร้อน แต่เราแก้ปัญหาได้เพียง
ระยะหนึ่งเท่านั้นเองครับ เพราะว่ามันเป็นถนนของเรา เคยมีหนังสือร้องเรียนมาที่ 
อบจ.หลายฉบับล่าสุดเดือนสิงหาเป็นฉบับที่ 3 ทุกครั้งที่มีหนังสือผมเองก็พยายาม
ติดต่อประสานกับทางสํานักช่าง โซนผู้รับผิดชอบ เขาก็ให้ความเห็นว่า ไม่มีแผน ก็
เลยไม่ได้ดําเนินการใดๆ จนกระทั่งทุกวันนี้นะครับ ซึ่งผมก็คิดว่าถนนถ่ายโอน อบจ.
เป็นความรับผิดชอบของเราและไปสํารวจออกแบบทําแผนเมื่อไหร่ก็ทําได้ แต่ก็ไม่ได้
รับการตอบรับแต่ประการใด อันนี้คือสายที่หนึ่ง ต่อไปสายที่สองเป็นสายระหว่างบ้าน
โนนเรียบ ถึงบ้านหนองยาง ถนนเส้นนี้มีระยะทางประมาณ 7 -8 กิโลเมตร สภาพ
ถนนไม่ค่อยจะเหมาะสมเท่าไหร่นัก เนื่องจากด้านนึงของถนนจะเป็นที่ลาดชันและ
ยาวมาก แต่อีกฝั่งจะเป็นที่ต่ํา เพราะฉะนั้นในช่วงฤดูฝนทุกปี สภาพถนนที่สัญจรไป
มา จะเปลี่ยนจากถนนเป็นลําคลองทันที รถเล็กๆวิ่งไม่ได้ เพราะฉะนั้นปัญหาคือว่า 
น้ําก็ท่วมทุกปี เคยได้รับงบประมาณจาก อบจ. ในปีงบ 2561 18 ล้านเพ่ือที่จะได้
ทํานุบํารุงถนนเส้นนี้ แต่ช่วงระยะเวลาปี 61-62 ก็ไม่ได้รับการดําเนินการ ซึ่งติดขัด
อะไรผมก็ไม่ทราบได้ ความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนเขาก็ส่งเรื่องนี้ไปสู่ศูนย์
ดํารงธรรม ทางศูนย์ดํารงธรรมก็ประสานกับทางอําเภอ  ทางอําเภอก็ประสานกับทาง
จังหวัดของบประมาณจากจังหวัด เห็นว่าเป็นของกรมทางหลวงชนบทไปดําเนินการ
ซ่อมแซมให้ส่วนนึงนะครับ ประมาณ 2 กิโลเมตร ซึ่งถือว่าเขาทําได้ดีมากครับ จาก 
6 เมตร ก็กลายเป็น 9 เมตร ยาวประมาณ 2 กิโลเมตร ซึ่งปัจจุบันก็ผ่านมาเกือบ 2-
3 ปี สภาพถนนยังไม่ชํารุดเสียหายแต่ประการใด ขณะที่ อบจ.เราหลังจากนั้นงบที่
เหลือ 18 ล้าน ก็ทําไม่ทันก็ต้องมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งใช้ได้ในปี 63 ก็เหลือ 
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10 กว่าล้าน ผู้รับเหมารับจ้างก็ไปฟันราคากันน่าจะเหลือประมาณไม่ถึง 10 ล้าน 
แล้วก็ดําเนินการก่อสร้างในปี 63 ผ่านมาไม่ถึงปี 1 ฝนผ่านไป ถนนก็ชํารุดเสียหาย
โดยเฉพาะถนนช่วงของ อบจ.ดําเนินการก่อสร้างเป็นหลุมเป็นบ่อ และที่สําคัญคือ
บางช่วงเป็นหลุมขนาดใหญ่ลึกมาก เป็นที่น่าหวาดเสียวสําหรับพ่ีน้องประชาชนที่จะ
สัญจรไปมา ท่านนายกเองก็รับทราบ ท่านก็ไปดูและทราบว่าเมื่อวานนี้ไปดําเนินการ
วางท่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกเป็นอย่างยิ่ง เรื่องนี้ผมเองได้
ติดตามมาโดยตลอดแล้วก็พยายามประสานกับช่างผู้รับผิดชอบเขาก็บอกว่า มันไม่ใช่
ทางน้ําจะดําเนินการวางท่อก็ไม่ได้ ท่อเหลี่ยมก็ไม่ได้ ผมเสนอไปนะครับก็เลย
กลายเป็นว่าเห็นต่างระหว่างผู้ได้รับความเดือดร้อนกับช่าง เมื่อเห็นต่างก็ไม่ได้ข้อยุติ 
แต่ก็ยุติไปแล้วครับท่านนายกได้ให้ช่างไปดําเนินการวางท่อเรียบร้อย ถนนสายที่สาม 
สายบ้านโสง ต่างกะตา สายนี้ระยะทางประมาณ 2-3 กิโลเมตรขอบถนนจะมีคลอง
ระบายน้ํา ซึ่งสูงกว่าถนนของเรา มีระยะทางประมาณกิโลกว่าๆ เกือบครึ่งหนึ่งของ
ถนนของเรา เมื่อถนนเราต่ํากว่าทุกครั้งที่มีฝนตกถนนของเราก็กลายเป็นแอ่งน้ํา 
ภายในปีเดียวก็ชํารุดเสียหาย ก็มีการร้องเรียนไปยังศูนย์ดํารงธรรมเช่นเดียวกัน ทาง
ท่านนายอําเภอก็ให้ท่านปลัดอาวุโสไปร่วมประชุมเพ่ือปรึกษาหารือในการที่จะแก้ไข
ปัญหากับผู้นํารวมทั้งผมและช่าง อบจ. ซึ่งทราบว่าจะไปดําเนินการซ่อมแซมให้ ถนน
เส้นนี้มีประวัติศาสตร์ครับเมื่อปีน้ําท่วมใหญ่ น่าประมาณ 56-57 ปีนั้นน้ําท่วมใหญ่ 
ประชาชนก็ถือโอกาสตั้งเวที ปิดถนน ขึ้นเปลี่ยนหมุนเวียนกันโจมตีการทํางานของ 
อบจ. ผมเองก็ไปด้วยครับ ก็บอกว่า สจ.พ้ืนที่หน้าจ๋อยไปแล้วครับ แต่ก็โชคดีครับที่
เขาให้ขึ้นเวที เพ่ือที่จะอธิบายแก้ไขเอาตัวรอดไป หลังจากนั้นก็ได้ท่อเหลี่ยมมาสอง
สายเพ่ือที่จะระบายน้ําก็ถือว่าแก้ปัญหาได้ระดับนึง แต่อยากจะเรียนนะครับว่าถ้า 
ตอนนั้นไม่ใช่ท่อเหลี่ยมครับเป็นท่อบล๊อคคอนเวิส ต่อไปจะมีท่อระบายน้ําอีกก็ขอให้
เป็นท่อเหลี่ยม เพราะว่ามันสะดวกแล้วก็แข็งแรงทนทานสิ่งนึงที่ อยากจะเรียนต่อมา
ก็คือว่าเรื่องของน้ําประปา ผมเคยไปนั่งปรึกษากับท่าน ผอ.กองแผนเพ่ือที่จะนําเสนอ 
แนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ําประปาให้กับพี่น้องประชาชน ท่านก็ยืนยันว่า อบจ.เรา
ไม่สามารถทําประปาได้ เนื่องจากว่าการตั้งประปาเป็นถังสูง มันอยู่ในพ้ืนที่เดียวแคบ 
จะขุดสระน้ําเพ่ือเอาน้ํามาทําระบบประปาก็ทําไม่ได้เพราะการขุดสระมันไม่สามารถ
ใช้คําว่าเชื่อมได้ เหล่านี้เป็นต้น ผมก็เคารพในความคิด การตัดสินใจของท่าน เพราะ
ท่านคิดอย่างนั้น แต่ผมไม่คิดเหมือนท่าน เพราะผมคิดแบบง่ายๆ คิดแบบ
นักการเมือง คิดแบบคนใจใหญ่ คิดแบบคนที่มีใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ผมคิดว่านอกจากถัง
ประปา สระน้ํา ยังมีองค์ประกอบอย่างอ่ืนก็คือ การวางท่อประปา การวางท่อเขา
ไม่ได้กําหนดนะครับหรือกฎหมายไม่ได้ห้ามว่าเราจะวางได้ยาวเท่าไหร่ เราสามารถ
วางได้หลายหมู่บ้าน ข้ามไปตําบลอ่ืนก็ได้ เพราะฉะนั้นจึงเป็นการวางท่อสองท้องถิ่น
ขึ้นไป อย่างนี้ทําไมเราไม่คิดว่าเวลาทําแผนเราก็ใช้คําพูดว่า อบจ.สร้างระบบประปา
ขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพน้ําใส สะอาด บริการพ่ีน้องประชาชน ตั้งแต่สองท้องถิ่นขึ้นไป 
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อย่างนี้น่าจะเป็นทางออกที่ดีได้ เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่ามันเป็นปัญหาที่
เป็นระบบความคิดของระบบราชการของ อบจ.ของเราที่จะไม่เห็นปัญหา ไม่เห็น
ความสําคัญในการแก้ปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชนเท่าที่ควร ก็เพราะอะไรครับ ก็
เพราะว่าประชาชนก็ดี หรือ สจ.ในพ้ืนที่ก็ดี ไม่ได้มีผลได้ผลเสีย ไม่สามารถที่จะให้คุณ
ให้โทษต่อหน้าที่ใคร ๆ ได ้

นายสมพร กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับ กระผมสมพร จินตนามณีรัตน์ จากอําเภอโนนสูง 
เนื่องจากเครื่องเสียงมีปัญหาจริงๆ ข้างหลังไม่ได้ยิน ไม่รู้ใครบ่นอะไร ก็หารือท่าน
ประธานว่าโอกาสหน้าในวาระอ่ืนๆก็ให้เพ่ือนสมาชิกได้พูด โดยเฉพาะเครื่องเสียงดีๆ
ถ้าพูดเสียงดังฟังชัด อย่างผมนี่ก็คาดว่าจะรู้เรื่องอยู่ ผมสงสารท่านประธานครับ ท่าน
ก็เงี่ยหูฟัง สงสารฝ่ายบริหารท่านก็เงี่ยหูฟัง แล้วท่านจะตอบคําถามยังไง ก็เลยขอ
หารือท่านประธานครับ ขอบคุณครับ 

นายชาคริต ขอนิดนึงครับสิ่งที่ผมกล่าวมีนี้ผมมีตัวอย่างเล็กๆครับ ที่จะเรียนให้ท่านประธานครับ 
ที่โรงเรียนหนองงูเหลือมจะมีสระน้ําอยู่หน้าโรงเรียนซึ่งมันเป็นที่โล่งสวยงาม 2 สระ 
ซึ่งอยู่หน้าโรงเรียนสระน้ํา 2 สระนี้ตื้นเขินแล้วก็เป็นที่รกทึบ ผมก็เกรงว่าจะมีพวก
สัตว์ร้าย เช่น งูไปอยู่อาศัย ซึ่งก็อาจจะมาทําร้ายพ่ีน้องประชาชนหรือนักเรียนได้ ก็
เลยมีโอกาสปรึกษาทางช่างบอกว่าไปขุดสระน้ําตรงนี้ได้ไหม ขุดสระลูกนึง แล้วก็มา
ถมอีกลูกนึง ส่วนที่ถมขยายเป็นสนามไป ส่วนที่ขุดก็ปรับปรุงให้มันโล่งสวยงามหรือ
ทํา ปลูกผัก สวนครัว ให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารเป็นอาหารกลางวันก็ได้ 
อย่างนี้เป็นต้น  ช่างก็บอกว่า ขุดสระในโรงเรียนทําไม่ได้ ถมที่ในโรงเรียนทําไม่ได้ ผม
ก็เลยไม่รู้จะทํายังไงครับ เพราะความคิดแบบนี้มันไม่สร้างสรรค์ ครับแต่ขณะเดียวกัน
กลับนําสิ่งที่ผมคิดไปเสนอเป็นแผนแล้วก็เสนอต่อฝ่ายบริหารหรือฝ่ายแผนอะไรก็
แล้วแต่ แล้วก็นําเข้าสู่ที่ประชุมสภาให้พิจารณาแผนเมื่อไหร่ผมก็ไม่ทราบได้ ทั้งๆที่ผม
เองก็ประชุมทุกครั้งก็พยายามดูอยู่ ก็ไม่รู้ว่ าเป็นการลัดขั้นตอนหรือไม่ประการใด 
อยู่ๆเมื่อไม่กี่วันมีการเรียกผู้รับจ้างว่าจะขุดสระน้ําโรงเรียนหนองงูเหลือม ผมเองก็ดี
ใจครับ เพราะถือว่าพ่ีน้องประชาชนและโรงเรียนได้รับประโยชน์ 

ประธาน ท่านชาคริตครับผมขอให้ท่านกระชับนิดนึงได้ครับเพราะว่ามีเพ่ือนสมาชิกอีกหลาย
ท่าน หลายอําเภอที่รออภิปราย 

นายชาคริต ครับก็ท้ายสุด ต่อไปขอให้ทางช่างหรือข้าราชการของ อบจ. ได้แบ่งใจมาสนใจปัญหา
ความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนบ้าง อย่าเอาใจไปรอแต่ฟังผู้บังคับบัญชา ที่จะ
สั่งงานอย่างเดียวครับขอบคุณครับ 

นายศิริพงศ ์ ขอบคุณท่านชาคริตมากนะครับ ฝ่ายบริหารมีอะไรจะชี้แจงกับเพ่ือนสมาชิกฯ ไหมครับ 
ทําหน้าที่ประธานสภาฯ  เชิญท่านสมเกียรติครับ 
นายสมเกียรติ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอตอบข้อหารือของ 
รองนายก อบจ. ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับ ที่อําเภอเฉลิมพระเกียรติครับ องค์การบริหารส่วน

จังหวัด เรามีถนนอยู่ทั้งหมด 4 เส้นทางนะครับ บ้านโนนหมัน -มะดัน เรามี
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งบประมาณที่ตั้งไว้ในปี 2563 แล้วก็จัดซื้อจัดจ้างได้ผู้รับจ้างแล้วนะครับมูลค่างาน 
4 ล้านบาท ที่บูรณะซ่อมแซมให้ และในเส้นเดียวกันนี้งบประมาณ 2564 ที่ตั้งไว้อีก 
3 ล้านกว่าอยู่ในขั้นตอนขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างนะครับ ก็คาดว่าจะกันเงินโดยมีข้อ
ผูกพัน ส่วนสายบ้านโนนเรียบ-หนองยาง อันนี้เป็นงานที่เรามีผู้รับจ้างทําไปเมื่อปี 
2563 ช่วงนี้อยู่ในระหว่างค้ําประกันสัญญา เดี๋ยวจะแจ้งให้ผู้รับจ้างไปซ่อมแซมใน
ส่วนที่มีความเสียหายนะครับ ส่วนสายบ้านหนองโจด-บ้านโนนมันเทศ ก็ได้ตั้งไว้ใน
ข้อบัญญัติปีงบประมาณ 2565 นี้จํานวน 5 ล้าน หลังจากที่งบประมาณ ปี 65 เข้า
มาแล้วเราจะรีบดําเนินการให้นะครับ ส่วนอีกหนึ่งเส้นนะครับบ้านโสง-ด่านกะตา ตัว
นี้นะครับไม่ได้ตั้งในข้อบัญญัติปีต่างๆแต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าสภาอนุมัติก็จะขอใช้เงิน
สะสมทําเส้นนี้ให้ท่านตลอดระยะทาง 3 กิโลเมตร จึงเรียนมาให้ท่านประธานได้
รับทราบขอบคุณครับ 

นายศิริพงศ ์ ขอบคุณครับ ท่านชาคริตคงสบายใจขึ้นเยอะครับ ผมขอหารือท่านสมาชิกฯครับ 
อยากให้ท่านสมาชิกนะครับท่านได้อภิปรายที่กระชับนะครับ ไม่อยากให้ยืดยาว
จนเกินไป กอ็ยากหารอืกับพวกเรา ขอให้ได้นําชี้แจงปัญหาในพ้ืนที่ให้กระชับเพราะมี
เพ่ือนสมาชิกหลายท่านที่ยังรอนะครับ เรียนเชิญท่านก้องเกียรติครับ 

นายก้องเกียรติ กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนคราชสีมาที่เคารพครับ ท่าน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะ
ข้าราชการและก็พ่ีน้องสื่อมวลชนทุกท่าน ในเรื่องที่ผมจะขอแจ้งในวาระอ่ืนๆ เรื่อง
ของการแถลงสั้นๆสองข้อ ในเรื่องแรกเป็นเรื่องของการแจ้งเพ่ือทราบ เนื่องจากตัว
ผมได้รับหนังสือจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง แจ้ง
ผลคําวินิจฉัยของคณะกรรมการเลือกตั้ง โดยเป็นหนังสือที่ ลต(นม)003/639 เรื่อง
แจ้งคําวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยเรียนมาที่ชื่อกระผมครับ นายก้อง
เกียรติ  วงศ์นิยม  โดยมีสิ่งที่ส่งมาด้วย เป็นสาระสําคัญเกี่ยวกับคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการเลือกตั้งกลาง ที่ 457/2564 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 โดย
เนื้อหาสาระมีใจความสําคัญว่าตามที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดนครราชสีมา ได้รับการร้องคัดค้านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา อําเภอเมืองนครราชสีมา เขต 1 โดยมีข้อกล่าวหาถึงตัวกระผมและ
บุคคลภายนอกอีกท่านหนึ่ง บัดนี้ มีคําวินิจฉัยจากคณะกรรมการการเลือกตั้งกลาง
ออกมาแล้ว โดยมีสาระสําคัญได้ใจความว่า บรรดาข้อที่ร้องของผู้ร้องไม่มีน้ําหนัก
พยานรับฟังได้ว่าผู้ถูกร้องกระทําความผิด จึงมีคําสั่งยกคําร้องครับ เพราะฉะนั้นจึงนํา
เรียนท่านประธานสภาฯ นําเรียนไปถึงคณะบริหารเพ่ือทราบครับว่า ณ บัดนี้ผล    
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งกลางได้ออกมาแล้ว แล้วก็อาจจะมีหลาย
ครั้งที่ทางกิจการสภา มีข้อสงสัยว่าในบางครั้งการรับรองมติการประชุมในครั้งที่ผ่าน
มาเพราะเหตุใดผม บางครั้งไม่ได้ยกมือรับรองวาระการประชุมเพราะเนื่องจากผม
ไม่ได้เข้ามาใช้สิทธิ์ในฐานะสมาชิกสภาจํานวน 2 ครั้ง ผมจึงไม่ได้รับรองในวาระการ
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ประชุมนั้นไปนะครับ ส่วนข้อที่จะแจ้งต่อมาก็คือว่า ท่านประธานครับ ผมยังไม่ได้เป็น
คณะกรรมการใดๆประจําสภา หลังจากที่มีการแต่งตั้งท่านสมาชิกสภาไปหลายท่าน
แล้วจึงนําเรียนท่านประธานสภา ไปยังหัวหน้าคณะกรรมการทั้งหลายว่าหากมีความ
สนใจที่จะให้ผมไปทํางานในคณะกรรมการใด ผมก็พร้อมจะปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้ต่อไป 
นั่นคือเรื่องท่ีหนึ่งที่ผมอยากจะขอแถลงให้ที่ประชุมทราบ ส่วนเรื่องที่สองจะเป็นเรื่อง
ขออนุญาตร่วมหารือแล้วก็ก่อนที่จะหารือก็ต้องขอขอบคุณท่านคณะฝ่ายบริหารนะ
ครับ โดยเฉพาะท่านนายกนะครับ แล้วก็ท่านรองนายกผู้กํากับดูแลในส่วนของกอง
สาธารณสุข ท่านวีระชาติ  ทุ่งไผ่แหลม  ท่านผอ.กองสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่     
ทุกท่าน ที่เล็งเห็นและมีวิสัยทัศน์ในการช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนในการจัดซื้อวัคซีน
ทางเลือก โดยได้เลือกทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แล้วก็มีการจัดสรรโดยสาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมา ในส่วนตรงนี้นะครับ ผมขออนุญาตเป็นกําลังใจให้กับทุกท่าน
แล้วก็ขอชื่นชมฝ่ายบริหารแล้วก็ขออนุญาตหารือว่าหากท่านมีโอกาส หรือมีจังหวะ
ดีๆอีกสักครั้ง เป็นไปได้ไหมว่าอาจจะมีโครงการที่ได้ดูแลพ่ีน้องประชาชนต่อไปเพราะ
ครั้งนี้ เท่าที่ทราบมาก็คือได้เตรียม 29,000  โดสแล้วก็เพียงพอต่อจํานวนประชากร 
58,000 คน เท่านั้นจึงนําเรียนท่านประธานว่าหากมีโอกาสก็อยากให้ทางฝ่าย
บริหารได้พิจารณาในเรื่องของวัคซีนทางเลือกต่อไป ขอบพระคุณครับ 

นายศิริพงศ ์ เชิญท่านอดุลย์ครับ 
ทําหน้าที่ประธานสภาฯ 
นายอดุลย์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมอดุลย์ อยู่ยืน 

สมาชิกสภาเขต 2 อําเภอเมือง ขออนุญาตแจ้งปัญหาความเดือดร้อนนะครับ สําหรับ
พ่ีน้องประชาชนให้กับทางฝ่ายบริหารรับทราบ พอดีได้เห็นหลายๆ โครงการมีถนน 
อบจ.ได้ทําไปแล้ว ของผมเองขอแจ้งปัญหาตรงนี้ครับ ถนน อบจ.ที่เป็นเส้นระหว่าง
โลตัสไปหนองระเวียงซึ่งตรงนี้เป็นพ้ืนที่ถนน อบจ.ครอบคลุมพ้ืนที่ อบต.หนองบัว
ศาลา เทศบาลหัวทะเล แล้วก็ อบต.หนองระเวียง ปัญหาคือถนนเส้นนี้ได้เข้า
ข้อบัญญัติไปแล้ว เรื่องไฟฟ้าแสงสว่าง แต่พอเวลาไปสํารวจที่หน้างานจริงๆแล้ว 
ปัญหาคือไฟฟ้าแสงสว่างเป็น LED โดยใช้โซล่าเซลล์ที่เราทําไว้ ปัญหาคือเสามันสูงแค่ 
6 เมตร ซึ่งถนนเส้นนี้เป็นถนนกว้าง 4 เลน เพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะต้องขอเรียนไป
ทางฝ่ายบริหารนะครับ ถ้าเป็นไปได้อยากจะขอปรับแก้นะครับ เป็นไฟฟ้าแสงสว่างที่
มีความสว่างและมีความสูงมากกว่านี้เพ่ือที่จะครอบคลุมพ้ืนที่ผิวถนน 4 เลน แล้วก็
ถนนเส้นนี้ถ้าท่านนายกเอง มีโอกาสก็อยากจะชวนไปดูช่วงเย็นๆ ท่านจะเห็นว่าถนน
เส้นนี้เป็นถนน อบจ.ที่อยู่ในเมือง มีโครงการบ้านจัดสรรประมาณ 10 กว่าโครงการ
นะครับ มีการใช้การจราจรคับคั่งมาก แต่ปรากฏว่าไม่มีไฟฟ้าแสงสว่างเลย ซึ่งปัญหา
ก็คือผมได้รับเรื่องการร้องเรียนว่ามีอุบัติเหตุแล้วก็มีเสียชีวิตเกือบทุกวัน ทั้งๆที่เป็นใน
เขตอําเภอเมือง ออกจากกองช่างเราไปนิดเดียวเองก็พบกับถนน อบจ.เส้นนี้แล้วก็ขอ
ฝากแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ 
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นายศิริพงศ ์ เชิญท่านพงษ์พันธุ์ครับ 
ทําหน้าที่ประธานสภาฯ 
นายพงษ์พันธุ์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ท่านสมาชิกฯ ท่านผู้บริหารทุกท่าน ผม    

พงษ์พันธุ์ พันธ์ศรีนคร ส.อบจ. เขต 2 อําเภอพิมายครับ ท่านประธานครับ ก็จะขอ
นําเรียนว่าถนนสายเมน 3 นะครับ ไม่ทราบว่าได้ผู้รับเหมารึยัง เนื่องด้วยปลายเดือน
พฤศจิกายน ถนนเส้นนี้นะครับที่อยู่ในเขต 2 อําเภอพิมาย ตําบลหนองระเวียง
เพราะว่าเป็นถนนที่ผ่านไปทางโรงงานน้ําตาล ปลายเดือนพฤศจิกานี้เขาจะเปิดหีบ 
ผมก็กลัวว่าถนนที่เสียหายอยู่แล้วนะครับเป็นหลุมมาก แล้วตอนนี้มีฝนตกหนักด้วย 
เป็นหลุมลึกลงไป ลงลึกมากกว่าเก่า ก็กลัวพ่ีน้องหลายตําบลต้องผ่านถนนเส้นนี้ จะ
ให้ท่านประธานฯ ฝากไปยังผู้บริหารนะครับช่วยเร่งดําเนินการให้ด้วยนะครับ 
เพราะว่าสําคัญจริงๆครับ เมื่อวานนี้ผมได้ไปดูหลุมยิ่งแต่เพ่ิมมากขึ้น รถไม่สามารถที่
จะผ่านไปได้ รถคันเตี้ยๆผ่านไม่ได้เลยนะครับต้องฝากท่านประธานด้วยนะครับ 
ขอบคุณครับ 

นายศิริพงศ ์ เดี๋ยวผมขออนุญาตนิดนึงนะครับคือฝ่ายบริหารไม่ทราบว่าจะมีอะไรชี้แจง เพ่ือน  
ทําหน้าที่ประธานสภาฯ สมาชิกไหมครับ เดี๋ยวฝ่ายบริหารจะตอบทีเดียวเลยนะครับ ก็เชิญท่านศิริพิพัฒน์ครับ 
นายศิริพิพัฒน์ เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพนะครับ แล้วก็ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมได้รับ

การร้องเรียนเรื่องถนนถ่ายโอนของ อบจ.ซึ่งเป็นถนนที่อยู่ในเขตตําบลโนนประดู่ 
อําเภอสีดา เป็นถนนหมายเลข อบจ.นม.ที่ 12206 ท่านปลัดโนนประดู่ ท่านปลัด  
วีรวิทย์  เทียมจังหรีด ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโนนประดู่ รักษาการนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลโนนประดู่ ท่านได้ร้องเรียนมาว่ามีถนนชํารุดบางช่วง ทีนี้
ท่านก็จะขอรับการสนับสนุนเรื่องเกี่ยวกับยางเพ่ือไปกลบหลุม ที่มันเป็นหลุมบ่อใน
ถนนเส้นนี้ ก็โดย อบต.โนนประดู่จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในเรื่องแรงงานนะครับ 
เพียงแต่ขอสนับสนุนในเรื่องของยาง ที่จะไปกลบหลุมที่ชํารุด แล้วก็เนื่องจากถนน
เส้นนี้มีความยาวประมาณ 8.5 กิโลเมตร มีทางโค้งคดเคี้ยวหักศอกหลายจุดก็จะขอ
อนุญาตติดตั้งป้ายจราจรนะครับ เกี่ยวกับเรื่องความเร็วหรือทางโค้งต่างๆ ในถนนเส้น
นี้ ก็จะฝากขออนุญาตทางผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมานะ
ครับ ก็เพ่ือรอการอนุมัติตามที่นายก อบต.โนนประดู่ร้องขอ ครับขอบคุณครับ 

นายศิริพงศ ์ ขอบคุณท่านศิริพิพัฒน์ครับ ฝ่ายบริหารมีอะไรจะชี้แจงไหมครับ ถ้าไม่มีเดี๋ยวผมจะให้ 
ทําหน้าที่ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสอบถามไปเรื่อยๆนะครับ เชิญท่านสมบูรณ์ครับ 
นายสมบูรณ ์ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านผู้บริหารโดยการนําของท่าน ดร.ยลดา 

หวังศุภกิจโกศลที่เคารพ ท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ผู้ทรง
เกียรติทั้ง 48 ท่าน ผมนายสมบูรณ์ นิยมไร่ สจ.อําเภอพิมายเขต 1 วันนี้มี
วัตถุประสงค์ว่า ปัญหาของอําเภอพิมายเรื่องถนนนะครับ เรื่องแรก เป็นเรื่องใหญ่นะ
ครับเพราะถนน อบจ. ของพิมาย สจ.เขต 1 นี้ มีความชํารุดทรุดโทรมมากนะครับ 3 
สายโดยไม่ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน สายที่หนึ่งคือระหว่างบ้านดงใหญ่ ตําบล 
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ดงใหญ่นะครับเชื่อมบ้านหนองปรือ ตําบลโบสถ์ออกไปที่อําเภอชุมพวง เส้นทางนี้   
8 กิโลชํารุดเสียหาย เส้นที่สองคือระหว่างตําบลท่าหลวงนะครับไปตําบลดงใหญ่ 
โดยเฉพาะสายบ้านจันทร์ตําราไปบ้านกล้วย 4 กิโลเมตร สายที่สามเส้นที่สาม
ระหว่างบ้านตําแย ผ่านไปบ้านเตย แล้วก็บ้านโนนคลอง บ้านโนนกระสัง ออกไปบ้าน
วัด อําเภอคง ทั้งสามเส้นนี้ผมเองได้รับการร้องเรียนจากประชาชน ระหว่างช่วงต้น
เดือนกรกฎาคม ผมเองพร้อมทั้งศูนย์ประสาน อบจ.พิมาย ก็ได้ไปดูของแท้ และเห็น
ชัดเจนว่าเสียหายจริงๆอย่างนี้นะครับ แล้วในวันนั้นไปเห็นระหว่างที่นายกเยี่ยม  
ขวัญสุข ไปแก้ปัญหาโดยระหว่างที่ถนน อบจ. ไม่ใช่ อบต. แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทนความ
เดือดร้อนไม่ไหวนะครับ ลงมือทําเองเลยครับ ระหว่างที่เอาปูนเอาทรายพร้อมทีมงาน 
รองนายกฯ ไปทําเองเลยครับ ปัญหาตรงนี้เกิดความเสียหายมาก ผมเองอยากฝาก
ท่านผู้บริหารช่วยดูแลด้วยครับ สามเส้นนี้นะครับ ถ้าเป็นไปได้ ช่วงงบประมาณปี 64 
นี้นะครับ แก้เร่งด่วนนะครับเรื่องที่หนึ่งนะครับ เรื่องต่อไปก็คือผมเองก็ต้องขอชื่นชม
ระหว่างทีมงานท่านนายกโดยเฉพาะหมอกุ่ยนะครับ ท่านวีระชาติ  ทุ่งไผ่แหลม รอง
นายก อบจ. ท่านเองให้ความสําคัญในระหว่างโครงการฟ้ืนฟูสุขภาพ ใกล้ใจใกล้บ้าน
ที่อําเภอพิมายอันนี้ก็จะเป็นรูปธรรมแล้วครับ เมื่อวานนี้ก็ได้มีโอกาสได้ร่วมประชุมกับ
หัวหน้าสาธารณสุขอําเภอพิมาย ท่าน ดร.ติ๊ก ท่านเองก็ระหว่างที่มีอะไรก็ปรึกษาจะ
ผ่านระหว่าง สจ.มาหาหมอกุ่ยหรือ หา นายก อบจ.เรา ฝากให้ท่านได้ดูแล ให้ประสบ
ความสมหวังและสําเร็จนะครับ เป็นพ้ืนที่นําร่องอันนี้เป็นโครงการดีมากนะครับถึง
ระหว่างที่รากหญ้าของประชาชนจริงๆ ก็รู้สึกได้เห็นความสามารถและเห็นศักยภาพ
ของท่านนายกฯ และทีมงานแล้วก็ชื่นชมมาตลอดนะครับ อันนี้พูดตามตรงครับ แล้ว
นอกจากนี้ ถุงยังชีพนะครับระหว่างที่จะไปมอบให้ ระหว่างผู้ที่กักตัวแล้วก็เป็นโรค   
โควิด ผมเองก็ต้องขอบคุณท่านนะครับ ที่ท่านให้ถุงยังชีพไปพิมาย แล้วก็ให้ผมเป็น
ตัวแทนของผู้บริหารไปมอบให้ถึงไม้ถึงมือประชาชน เรื่องต่อมา เมื่อวานนี้นะครับผม
เองขอชื่นชมอีกครั้งนะครับคือระหว่างเรื่องของโรคลัมปีสกิน อําเภอพิมายนี้ตายแล้ว 
240 ตัวครับ ฉะนั้นโครงการที่ว่านํายา นําอุปกรณ์ต่างๆนี้ ก็ฝากท่านนายกดูแลต่อ
นะครับอันนี้เป็นเศรษฐกิจของประชาชนเป็นอาชีพหลักเลยนะครับ ของผู้มีอาชีพ
เลี้ยววัว  ก็ต้องขอชื่นชมจริงๆนะครับท่านนายก ผอ.ของปศุสัตว์พิมายก็ฝากชื่นชมมา
ฉะนั้นวันนี้ก็ขอดีใจกับท่านนายกทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นร่างข้อบัญญติฯ ท่าน 
สจ.มาทุกท่านทุกคนก็เห็นชอบกันทุกคน ขอบคุณครับ 

นายศิริพงศ ์ ขอบคุณท่านสมบูรณ์ นิยมไร่นะครับ เชิญท่านซ้ายครับ 
ทําหน้าที่ประธานสภาฯ 
นายซ้าย กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกที่เคารพทุกท่าน ผมนายซ้าย ผลกระโทก  

ส.อบจ.อ.โชคชัย ผมไม่มีเรื่องชื่นชมอะไรครับเพราะว่าทั้งผู้บริหารก็ทําดีอยู่แล้ว    
ทุกเรื่อง เพียงแต่ว่าตอนนี้มันมีปัญหาความเดือดร้อนที่เขตโชคชัย เรื่องถนนหนทางก็
ไม่มาก ผมเคยเสนอไปก็ถนนบ้านกอก-ด่านเกวียน หน้าโรงเรียนขี้ตุ่น เหลือที่ยังไม่
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ซ่อมอยู่ประมาณ 100 กว่าเมตร ทางกองช่างก็ไปวัดแล้วนะครับว่าจะไปทําก็ไม่ทํา
ซักที ก็ฝากพิจารณาด้วยครับ เรื่องที่สองเป็นเรื่องใหญ่ใกล้ตัวในปัจจุบัน นั่นก็คือโรค
โควิด ตอนนี้โชคชัยก็ไม่น้อยหน้าปากช่องยอดในผู้ที่ติดเชื้อแต่ละวัน ตอนนี้ชาวบ้าน
เดือดร้อนกันมากจากปัญหาโควิด เชื้อโควิดกระจายมากมาจากโรงงานใหญ่ ๆ ในเขต
โชคชัย เป็นโรงงานแปรรูปขนาดใหญ่ ตอนนี้ก็ติดเชื้อที่หลายคน ติดเชื้อแค่ผู้ที่ทํางาน
ยังไม่พอ ยังเดือดร้อนถึงครอบครัว นั่นก็คือว่าโรงงานพอติดเชื้อกลับมาบ้านก็มา
ปล่อยเชื้อให้ครอบครัว ทุกคนเดือดร้อน ก็ถูกกักตัว ลําบากไปหมดนะครับ ฉะนั้นก็
อยากจะให้ทางท่านนายกหรือรองนายกฯ ซึ่งเป็นคณะกรรมการควบคุมโรคระบาด
ระดับจังหวัด ช่วยเรียกร้องแล้วก็ให้ทางโรงงานแต่ละแห่ง เยียวยาครอบครัวผู้ติดเชื้อ
ด้วยนะครับ เพราะว่าในครอบครัวพอติดแล้วก็ไม่ทํามาหากินอะไรได้แล้วเดือดร้อน
มาก สองเยียวยาผู้ที่ถูกกักตัว นี้ก็หลายร้อยคนครับที่ถูกกักตัว โรงงานก็ควรจะ
เยียวยาด้วย ข้อสาม ควรจะเยียวยาผู้นําของเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นกํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ที่ต้องลําบากอยู่เวรอยู่ยามกัน บางแห่งนี้นั่งเฝ้ากันทั้งวันทั้งคืน 
มาม่าสักกล่องยังไม่มีจะกินกัน นี่คือในเขตโชคชัยนะครับและอันที่สี่ อยากจะให้ทาง
โรงงานเยียวยาเกี่ยวกับอุปกรณ์การแพทย์ครับ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องตรวจ หรือชุด PPE 
ไว้บริการต่างๆ ตอนนี้โชคชัยหลายศูนย์ทุกตําบลต้องเตรียมพร้อมรองรับผู้เจ็บป่วย ก็
อยากจะฝากให้ฝ่ายบริหารของเราที่เป็นคณะกรรมการส่วนหนึ่ง ได้มีส่วนเรียกร้อง
โรงงานต่างๆได้เข้ามารับผิดชอบ เยียวยาความเดือดร้อนของชาวบ้านในเรื่องของ   
โควิดในช่วงนี้ด้วย ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายศิริพงศ ์ ขอบคุณท่านซ้ายนะครับ เชิญท่านธีรวีรค์รับ 
ทําหน้าที่ประธานสภาฯ 
นายธีรวีร ์ กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่านนายกยลดา 

หวังศุภกิจโกศล พร้อมฝ่ายบริหาร ผมมีข้อสอบถามทางฝ่ายบริหารผ่านไปยังท่าน
ประธานสภาฯ นิดนึงครับ ไม่ทราบว่าผมอยากติดตามสอบถามความคืบหน้าในการ
จัดซื้อจัดจ้างชุดตรวจ ATK test หรือ RAPID test ที่ทาง อบจ.นั้นทําการจัดซื้อจัด
จ้างไปยัง รพ.สต.ต่างๆในจังหวัดนครราชสีมานั้น ขั้นตอนนี้ไม่ทราบว่าถึงไหนแล้ว
ครับเพราะว่าจากที่ผมได้ทําการลงพ้ืนที่ไปเยี่ยมให้กําลังใจ อสม. ทีมงานคุณหมอต่าง 
ๆ ทุกคนถามหมดครับว่าเมื่อไหร่ทาง อบจ.นั้นจะทําการจําหน่ายชุดตรวจมายัง    
รพ.สต. เพราะในขณะนี้นั้นสถานการณ์โควิดมีความรุนแรงแล้วก็แพร่ระบาดรวดเร็ว 
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดนครราชสีมาของเรา เพราะฉะนั้นชุดตรวจจึงมีความ
จําเป็นอย่างยิ่งครับในการที่จะช่วยเหลือพ่ีน้องชาวจังหวัดนครราชสีมาของเรา เมื่อ
วันพุธที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสลงไปเยี่ยมเยียน รพ.สต.โคกสูงและ รพ.สต.ตําบลบ้าน
ใหม่ กับท่านนายกฯ ทาง รพ.สต.ได้สอบถามมายังผมและท่านนายกฯ เช่นกัน ว่าชุด
ตรวจนั้นทาง อบจ.จะจัดซื้อจัดจ้างและจําหน่ายแจกไปยังตําบลต่าง ๆ ในจังหวัดของ
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เรานั้นเมื่อไหร่ ผมจึงอยากฝากท่านประธาน ฝากข้อซักถามนี้ไปยังฝ่ายบริหารครับ 
ขอบคุณครับ 

นายศิริพงศ ์ ขอบคุณท่านธีรวีรค์รับ เดี๋ยวจะให้ทางฝ่ายบริหารได้ชี้แจงครั้งเดียวนะครับเชิญท่าน  
ทําหน้าที่ประธานสภาฯ นพวิทย์ครับ 
นายนพวิทย์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ครับ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา ตลอดถึงคณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
กระผมนายนพวิทย์ ควรขุนทด ส.อบจ. เขตอําเภอคง วันนี้ผมได้รับเรื่องร้องเรียนจาก
ทางพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ ก็ขอรบกวนเวลาทางคณะผู้บริหารไม่นาน ก่อนอ่ืนเลย
ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.นม. ที่อยู่ในเขตอําเภอคง มีทั้งหมด 9 สาย
ทาง ระยะทางรวมทั้งหมด 58 กิโลเมตร วันนี้ถนนทั้งหมด 199 สายทางทั้งจังหวัด
มี 1 สายทางที่ยังเป็นถนนดินอยู่ ที่หมายเลขสายทาง อบจ.นม.04201 บ้านโนน
เต็งเชื่อมโนนปอแดง ซึ่งถนนเส้นนี้ระยะสายทางรวมทั้งหมด 18.5 กิโลเมตร ตอนนี้
เหลือระยะทางอยู่ประมาณ 3.4 กิโลที่ยังเป็นถนนลูกรังสลับดินและเป็นหินคลุก  ซึ่ง
ปีงบ 2565 ในปีต่อไป ทาง อบต.โนนเต็ง รองบจาก อบจ.นม. ไม่ไหวจึงขอ
สนับสนุนทางกรมส่งเสริมขึ้นไปและได้รับอนุมัติมาจํานวนระยะทาง 1 กิโลเมตร 
และจะเหลือระยะทางอีก 2.4 กิโลเมตรนะครับ ที่ยังเป็นถนนดินสลับลูกรังอยู่ ถ้า
หากท่านนายกได้ลงพื้นที่อยากจะขอนําเรียนเชิญท่านนายกได้ลงไปดูพ้ืนที่ถนนเส้นนี้
ด้วยนะครับ ซึ่งถนนเส้นนี้มีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจอําเภอคงนะครับ พ่ีน้อง
สามตําบลได้แก่ตําบลบ้านปรางค์ ตําบลหนองบัว และตําบลโนนเต็ง ที่ได้ใช้สัญจร ซึ่ง
ในอนาคตถ้าเราพัฒนาถนนเส้นนี้ เป็นถนนเส้นหลักที่เชื่อมเข้าสู่อําเภอคง เป็นถนนที่
ใช้ติดต่อราชการนะครับ เส้นนี้จะเป็นถนนหลักโดยพ่ีน้องสามตําบลที่อยู่เขตชายแดน
ของอําเภอคง ไม่ต้องขับรถเข้าไปในเขตของอําเภอบ้านเหลื่อมหรืออําเภอขาม
สะแกแสง โดยเราจะใช้ถนนเส้นนี้มุ่งตรงไปยังอําเภอคงได้เลย วันนี้กระผมก็มีปัญหา
ความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนอําเภอคง เพียงเท่านี้ก็อยากจะฝากท่านนายก
และคณะผู้บริหารนะครับ ขอบคุณมากครับ 

นายศิริพงศ ์ ขอบคุณท่านนพวิทย์ครับ เชิญท่านประพจน์ครับ 
ทําหน้าที่ประธานสภาฯ 
นายประพจน์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่ เคารพ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติครับ ผม          

นายประพจน์ ธรรมประทีป อําเภอเมือง เขต 4 วันนี้ก็เอาแต่เนื้อๆครับไม่มีน้ํา ขอ
เวลา 3 นาทีนะครับสําหรับสมาชิกผู้ทรงเกียรติ วันนี้ เรื่องของ โควิด 19 นั้น
โดยเฉพาะในตําบลของผมนะครับ ตําบลปรุใหญ่ ถูกทางการแล้วก็ผู้นําหมู่บ้าน อสม. 
ได้ช่วยกันดูแลเป็นอย่างดี แต่ปิดหมู่บ้าน 1 หมู่บ้าน  เรื่องของถุงยังชีพครับทํา
หนังสือมายัง อบจ.แล้วปรากฎว่า ต้องไปหาหลักฐานเยอะแยะ ผมถามว่าอีกสอง
อาทิตย์ถ้าไม่ได้ เขาเลิกกลุ่มเสี่ยงก็หมดออกไปแล้ว แล้วเราเอาถุงยังชีพให้ตามหลัง
มันไม่ทันการ เพราะฉะนั้นหลักฐานน่าจะตามหลังมาได้พร้อมวันที่ไปมอบโดยเฉพาะ
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คณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัย กว่าจะประชุมกันต้องให้รวมรวบกันหลายๆที
แล้วมาอนุมัติทีเดียว แล้วยังมาติดเรื่องของเอกสารเพราะฉะนั้นครับ ผมคิดว่ากักตัว 
14 วันไม่ทันการ เราไปแจกถุงยังชีพหลังจากท่ีเขากักตัวหมด 14 วันไปแล้ว มันก็จะ
ดูไม่ดี ก็ฝากท่านประธานไปยังฝ่ายบริหารให้ปรับปรุงเรื่องนี้ได้ไหม เรื่องของหลักฐาน
ต่างๆนะครับ ไม่มีใครเอาไปหลอกแน่นอนครับ เรื่องที่สอง วันนี้เราคุยกันแต่เรื่องของ
ถนน จริงครับการทําถนนที่ดีเพ่ือที่จะให้พ่ีน้องประชาชนสัญจรไปมาด้วยความ
สะดวกสบาย ขนพืชผลการเกษตรออกสู่ตลาดได้อย่างสะดวกสบายเช่นเดียวกัน แต่
ไม่มีใครพูดถึงเลยครับ ทําอย่างไรจะมีโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิด 19 พ่ีน้อง
ที่อยู่แต่ละอําเภอ มีกลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชนเยอะแยะที่ได้รับผลกระทบ ไม่ว่าจะ
เป็นโอท๊อปก็ดี ทําอย่างไรแต่ละอําเภอจะได้มีผู้เข้าไปท่องเที่ยว หรือเข้าไปจับจ่ายใน
อําเภอของท่าน เพราะฉะนั้นฝากท่านประธานไปยังฝ่ายบริหาร ฝากให้นึกถึงตรงนี้
ด้วยครับทําอย่างไร ถ้าเศรษฐกิจของพ่ีน้องรากหญ้าดี พี่น้องเราก็อยู่ดีกินดีได้โดยที่ไม่
ต้องไปพึ่งส่วนกลางมากเท่าไห ร่เพราะฉะนั้นอาจจะจํากันได้ว่าสมัยที่ผ่านมาหลายปี
แล้ว  เรามีโคราชด๊ะด๊าดของดี ถ้าเอ่ยชื่อแก้วด๊ะดาด จะเป็นของนายกฯแก้วสมัยนั้น
วันนี้จะเป็นไปได้ไหมครับว่า โคราชดีเจนดอกเดะ หรืออาจจะเป็น หน่อยดีเจนดอก
เดะ ก็ได้ในอนาคต เพราะฉะนั้นฝากท่านประธานไปยังฝ่ายบริหารครับ ทําอย่างไร
หลังโควิด 19  แล้วจะกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับเมืองโคราชให้ได้ โดยเฉพาะพ่ีน้อง   
OTOP พ่ีน้องกลุ่มวิสาหกิจชุมชน แค่อําเภอเมืองฯ ใกล้ ๆ ของ ต.หมื่นไวย มีหมู่บ้านน
วัตวิถี มีโบสถ์ 300 ปี มีขนมจีนประโดก มีสะพาน 200 ปี  และสิ่งที่สําคัญที่สุดมี
หมู่บ้านนวัตวิถีวิสาหกิจชุมชน ที่หลาย ๆ หน่วยงานตอนนี้เข้าไประดมกําลังเพ่ือ
สนับสนุน ฝากท่านประธานฯ ไปถึงฝ่ายบริหารว่าหลังโควิด19 นี้ เราจะทําโครงการ
อะไรไปกระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิด 19 ได้บ้าง เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนในทุกอําเภอ 
32 อําเภอ ได้อยู่ดีกินด ีและช่วยระบายสินค้า OTOP ที่อยู่ในตําบล ในหมู่บ้านของเขา
ออกมาสู่ส่วนกลางให้ได้ ในวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านนายกครับ จะนําความ
ทั้งหมดไปนําเรียนให้กับนายกสุทิน ชาติพุดซา นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนอง
กระทุ่ม และท่านพัชรินทร์  พัดเกาะ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหมื่นไวยว่า
โครงการที่เสนอมานั้น ด้วยความเมตตาของท่านนายกฯ ท่านนายกทั้ง 2 ท่านนั้นคง
จะปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ขอบคุณครับ 

นายศิริพงศ ์ ขอบคุณท่านประพจน์ครับ เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ ท่านวีระชาติครับ 
ทําหน้าที่ประธานสภาฯ 
นายวีระชาติ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้เข้าร่วมประชุม 
รองนายก อบจ. ทุกท่านผมนายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา ขออนุญาตตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกนะครับ ในเรื่องของโควิด
และวัคซีน ในขณะนี้ อบจ.ได้ดําเนินการจัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
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จํานวนทั้งสิ้น 1 แสนโดส ซึ่งในรอบแรกทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดสรรให้ 
อบจ. จํานวน 58,000 โดส ซึ่งจะสามารถฉีดให้ประชาชนได้ 29,000 คน 1 คน
ต่อ 2 โดสนะครับ ณ ขณะนี้ในวันนี้มีอําเภอที่ได้รับจัดสรรวัคซีนลงไป ตามแผนการ
ฉีดวัคซีนของสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ก็คือจะเป็นอําเภอคง อําเภอลําทะเมน
ชัย อําเภอสีคิ้ว และอําเภอเฉลิมพระเกียรติซึ่งดําเนินการฉีดวัคซีนไปในวันนี้เป็นที่
เรียบร้อยแล้วนะครับ ผมเองได้มีโอกาสลงไปดูที่อําเภอลําทะเมนชัยไปเยี่ยมพ่ีน้อง ที่
ได้รับการฉีดวัคซีน รวมถึงท่านรองสมเกียรติ ท่านนายก ก็ไปดูที่เฉลิมพระเกียรติ ทาง
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้จัดสรรวัคซีนมาให้ตั้งแต่เมื่อวาน ตามแผนการฉีดวัคซีนของ
สาธารณสุขจังหวัดที่ได้ทําแผนส่งให้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งขั้นตอนต่าง ๆ ทาง
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ก็ได้กําหนดเอาไว้ตั้งแต่แรกว่า ทางผู้ซื้อวัคซีนจะต้องทํา
แผนการฉีดวัคซีนส่งให้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แล้วก็ถึงกําหนดก่อนวันวันฉีด 1 
วัน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะนําวัคซีนไปส่งให้กับ รพ. ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนในแต่
ละส่วนที่ทางสาธารณสุขจังหวัดได้จัดสรรลงไป ซึ่งในวันนี้ก็มีวัคซีนจัดส่งให้กับอําเภอ
ที่จะได้รับการฉีดในวันต่อไป ตรงนี้เราได้มอบหมายให้กับ สธ.จังหวัดเป็นผู้ดําเนินการ
เนื่องจากว่าทาง อบจ.นม. ได้รับอนุมัติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดให้ทําการจัดซื้อ
วัคซีนให้กับประชาชน จํานวน 100,000 โดส ซึ่งเราเองมีบุคลากรไม่เพียงพอ และ
เราเองก็ไม่สามารถดําเนินการเองได้ เราไม่มีเจ้าหน้าที่พยาบาล เครื่องมือ เราจําเป็น
ที่จะต้องให้สาธารณสุขดําเนินการให้ และให้ทางโรงพยาบาลในทุก ๆ อําเภอทําการ
ฉีดวัคซีน ซึ่งทางสาธารณสุขจังหวัดก็ได้จัดสรรโควต้าให้แต่ละอําเภอตามสัดส่วน 
ตามอําเภอเล็กอําเภอใหญ่ ตามจํานวนประชากร รวมถึงตามพ้ืนที่ต่างๆที่มีการแพร่
ระบาดนะครับ ซึ่งเขาจะดูจากคลัสเตอร์นะครับที่อยู่ในแต่ละตําบลหมู่บ้าน ว่ามีการ
ติดเชื้อจากสถานการณ์ไหน ส่วนมากจะมาจากพ้ืนที่เสี่ยง พ่ีน้องประชาชนกลับมา
จากกรุงเทพ สมุทรปราการ ปทุมธานี ในจังหวัดต่างๆที่มาจากพ้ืนที่สีแดงเข้มแล้วก็
ติดเชื้อกลับมา ยังภูมิลําเนา ซึ่งตัวเลขตรงนี้จะขึ้นสูงมาก แต่การติดเชื้อภายใน 
ในขณะนี้ที่เป็นการติดเชื้ออย่างหนักคงจะเป็นในเรื่องของการติดเชื้อจากพนักงานใน
โรงงานอุตสาหกรรม ที่เป็นกันอยู่ตอนนี้ก็ที่โรงงานซีพี โรงงานคาร์กิล ที่ตอนนี้ทาง
ผู้ว่าได้มีการเน้นย้ําให้โรงงานต่างๆได้จัดทําในเรื่องของ bubble seal นะครับคือการ
ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อในกลุ่มของโรงงาน ซึ่งตอนนี้ทางซีพี และทางคาร์กิล 
ก็ได้จัดทํา bubble seal โดยการเอาพนักงานที่มีความเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ําแยกจากกัน 
ใครเสี่ยงสูงก็ไม่ให้กลับเข้าไปทํางาน ส่วนพนักงานที่มีความเสี่ยงต่ําหรือไม่มีความ
เสี่ยงก็ให้ไปทํางานปกติ เพียงแต่จะให้พนักงานกลุ่มนี้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันไม่ได้ให้กลับ
บ้านเหมือนกับตามปกติ แต่ก่อนหน้านั้นก็มีการได้ให้พนักงานได้กลับบ้าน จึงทําให้
เกิดปัญหาในการแพร่ระบาดจากทั้งในตัวโรงงานเองและแพร่ระบาดไปสู่หมู่บ้าน อัน
นี้ท่านผู้ว่าก็ได้เน้นย้ําให้ดําเนินการที่จะควบคุมในจุดนี้ ซึ่งการแพร่ระบาดก็ลดลง แต่
ว่าตัวเลขที่ยังสูงอยู่ก็เป็นตัวเลขที่มาจากพ้ืนที่เสี่ยง ที่สําคัญวันนี้ในการจัดสรรวัคซีน 
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เราได้รับการจัดสรรมาอย่างครบถ้วน 29,000 ราย ซึ่งผมเองก็ได้มีโอกาสได้คุยกับ
สาธารณสุขจังหวัด โดยท่านนายกฯ ได้มอบหมายให้ดําเนินการว่าจะคุยกับ
สาธารณสุขจังหวัดว่าเราสามารถที่จะขยายหรือแบ่งวัคซีนได้หรือไม่ซึ่งเราซื้อมาแสน
โดส จริงๆเราอยากจะมีการฉีดให้กับประชาชนได้ถึงแสนคน โดยการใช้วัคซีนซิโน
ฟาร์มเป็นวัคซีนเข็มแรก ใช้แอสตร้าเซเนก้าเป็นเข็มสอง ตอนนี้กําลังปรึกษาหารือกับ
สาธารณสุขจังหวัดอยู่ว่าขั้นตอนเหล่านี้จะสามารถดําเนินการได้หรือไม่ ถ้าสามารถ
ดําเนินการได้ เราจะได้เพ่ิมการฉีดให้กับประชาชน 50,000 คน เป็น 100,000 
คน โดยวัคซีนในชุดแรกที่เราซื้อด้วยงบประมาณ 88 ล้านบาท ที่ท่านนายกฯ ได้
อนุมัติไปในรอบแรก 29,000 ราย จัดสรรวัคซีนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในรอบที่สอง
ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้จัดสรรวัคซีนให้กับ อบจ. อีก 40,000 โดส ซึ่งจะ
สามารถฉีดได้อีก 2,000คนเป็นรอบที่สอง ซึ่งตอนนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาได้ดําเนินการ 20,000 คน ได้โอนเงินให้กับทางราชวิทยาลัยเรียบร้อย
แล้วขั้นตอนต่อไปก็คือจัดทํารายชื่อส่งให้กับราชวิทยาลัย เพ่ือให้ราชวิทยาลัยส่ง
วัคซีนให้กับเราอีกครั้งหนึ่ง  ซึ่งคิดว่าภายในสัปดาห์หน้าคงจะได้ประชุมหารือกับทาง
สาธารณสุขจังหวัดในเรื่องของการจัดสรรรายชื่อในตรงนี้ก็คงจะเป็นการจัดสรรในรูป
แบบเดิม ทาง สจ.ของเราก็คงจะได้ร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดสรรผู้ที่จะได้รับ
การฉีดวัคซีน ซึ่งแต่ละอําเภอได้จัดสรรคณะกรรมการโดยมีนายอําเภอเป็นประธาน มี
สมาชิกสภาจังหวัดของเราเป็นคณะกรรมการร่วมด้วยในการคัดสรรรายชื่อผู้ที่จะ
ได้รับการฉีดวัคซีน โดยที่ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะกําหนดมาว่าผู้ที่สามารถได้รับ
การฉีดวัคซีนจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง เราก็จะต้องจัดสรรรายชื่อให้ตรงตามที่
กําหนดเอาไว้ แล้วก็ในส่วนที่สองท่านประพจน์ ขออนุญาตเอ่ยนามที่ท่านได้สอบถาม
ถึงเรื่องของถุงยังชีพ ทาง อบจ. ก็ได้จัดสรรให้กับพ่ีน้องประชาชนตามระเบียบของ
ส่วนราชการที่กําหนด คือทางท้องถิ่นก่อนอ่ืนที่จะดูแลพ่ีน้องประชาชนได้ ท้องถิ่น
จะต้องดูแลพ่ีน้องประชาชนในส่วนนึงก่อน แล้ว อบจ. ถึงจะสามาถลงไปช่วยดูแลใน
รอบหลัง หลังจากที่ท้องถิ่นไม่สามารถที่จะดูแลต่อได้แล้ว อันนี้ตามระเบียบ เรา
จําเป็นต้องปฏิบัติตามระเบียบเนื่องด้วยว่าที่ผ่านมาก็มีการทักท้วงหรือท้วงติงจากผู้
ตรวจสอบว่าการปฏิบัติ หรือการมอบไม่ตรงตามระเบียบก็มีส่วนที่จะต้องมีความ
รับผิดชอบกลับมายัง อบจ. ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือฝ่ายบริหารครับ ฉะนั้นเรา
จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ เพราะในส่วนที่มอบไปแล้วก็ยังมีอีกหลาย
อําเภอที่ยังไม่ได้ส่งเอกสารให้ เราก็พยายามที่จะตาม ก็ยังได้ไม่ครบ บางที่ได้มาครบ
แต่รายชื่อไม่ตรงกับที่ขอมาครั้งแรก ก็ต้องทําการแก้ไขรายชื่อการเปลี่ยนแปลง
เอกสารต่างๆ ทางเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ ขณะนี้ก็มีคนเดียว นอกนั้นก็จะเป็น
เจ้าหน้าที่ท่ีขอมาช่วยราชการ ส่วนนี้ก็เป็นส่วนนึงที่เราจะต้องดําเนินการให้ถูกให้ตรง
ตามระเบียบเพราะว่าการจัดเก็บเอกสารตามหลังค่อนข้างลําบาก และที่สําคัญถ้าได้
เอกสารไม่ตรงมา ทางเจ้าหน้าที่ก็จะต้องถูกเพ่งเล็งและฝ่ายบริหารก็จะถูกเพ่งเล็งจาก
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ผู้ตรวจสอบด้วยเช่นกัน ก็ต้องขออภัยท่านสมาชิกด้วยนะครับที่จะต้องขอให้เอกสารที่
ขอมาครบถ้วนถูกต้องก่อนเข้าที่ประชุม ที่สําคัญถ้าเอกสารไม่ครบถ้วน ถูกต้อง 
นําเข้าที่ประชุม คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนไม่ได้มีเฉพาะเจ้าหน้าที่หรือส่วน
ของ อบจ.นครราชสีมา จะมีส่วนที่มาจากคณะกรรมการจากภายนอก อีก 3 ท่าน 
เขาจะดูเอกสารค่อนข้างที่จะเข้มงวดแล้วก็ตรวจสอบมากพอสมควร ถ้าหากเอกสาร
ไม่ตรงหรือไม่พร้อม ทางคณะกรรมการก็ไม่ค่อยที่จะอนุมัติผ่านให้นะครับ ขอให้ท่าน
สมาชิกที่จะทําการขอรับมอบถุงน้ําใจลงไปยังท้องถิ่นต่าง ๆ  ขออนุญาตที่จะให้
รวบรวมเอกสารมาให้ครบพร้อมถูกต้อง เพ่ือให้การอนุมัติง่ายขึ้น ขออนุญาตนําเรียน
ทางสภาฯ เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ 

นายศิริพงศ ์ เชิญท่านรองสมเกียรติครับ 
ทําหน้าที่ประธานสภาฯ 
นายสมเกียรติ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมนายสมเกียรติ      
รองนายก อบจ. ตันดิลกตระกูล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ขอชี้แจงข้อหารือ

ของท่านสมาชิกสภาฯ นะครับ ท่านสมาชิกสภาฯ เขตอําเภอพิมายนะครับที่ถามถึง
ถนนสายเมนที่ 3 อําเภอพิมาย ขณะนี้เราได้ผู้รับจ้างแล้วนะครับทํางานก่อสร้าง
ปรับปรุงถนนสายเมนที่ 3 มูลค่างาน 2,470,000 บาท  จะเร่งรัดให้รีบดําเนินการ
ครับ ส่วนท่านสมาชิกสภาฯ อําเภอพิมาย ท่านสมบูรณ์ นิยมไร่ ถนนที่ท่านพูดถึงทั้ง 
3 โครงการก็เป็นที่ทราบอยู่แล้วครับว่าทาง อบจ.เรามีรายได้จํานวนจํากัดที่จะ
ปรับปรุงถนนทุกเส้นที่จะให้ได้คุณภาพที่ดีแต่เมื่อประชาชนมีความเดือดร้อน อบจ.
เรามีเงินสะสมอยู่ทางฝ่ายบริหารก็จะพยายามสํารวจโครงการเหล่านี้และขออนุมัติ
สภาฯ เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมถนนต่างๆในเขตของท่านนะครับ รวมทั้งที่เขตของท่าน
สมาชิกสภาฯ อําเภอคง ถนนสาย 04021 ที่เหลืออยู่ 3.4  กิโลเมตร ในปี 64 เรา
ได้รับเงินอุดหนุนจากส่วนกลางมาทําอยู่อีก 3,889,000บาท นะครับส่วนนี้จะรีบ
จัดหาผู้รับจ้างไปดําเนินการให้นะครับ ส่วนถนนที่อําเภอเมืองเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างก็
ได้รับทราบปัญหา เดิมถนนเส้นนี้ได้มีการจะติดตั้งไฟส่องสว่างได้ขออนุมัติสภา
จ่ายเงินสะสมไปเมื่อปี 2563 แต่เป็นไฟโซล่าเซลล์ ซึ่งหลังจากถนนได้รับการขยาย
จาก 2 เป็น 4 เลน ก็ความสว่างน่าจะไม่เพียงพอก็จะต้องดําเนินการในโอกาสต่อไป
นะครับ จะรีบดําเนินการครับ ท่านสมาชิกสภาฯ ของอําเภอโชคชัยนะครับ ส่วนที่ยัง
ขาดอยู่ทางกองช่างจะรีบไปดําเนินการให้นะครับ ในส่วนนี้คือถนนที่ทางเราได้
ดําเนินการก่อสร้างแล้วในส่วนทั้งหมดเลย ยกเว้นส่วนที่เหลืออยู่ 100 กว่าเมตร 
พอดีตอนนั้นรอผู้รับจ้างที่ส่งงานของตอนดังกล่าวเสร็จและรายงานพ้ืนที่ที่เหลือ แล้ว
จะดําเนินการตั้งเงินไปดําเนินการต่อส่วนที่ขาดอยู่ให้ครับ ก็ที่ท่านสมาชิกสภาของ
อําเภอสีดาที่ท่านหารือในเรื่องของ อบต.โนนประดู่ ที่ขอรับการสนับสนุนก็ให้ทํา
หนังสือมาได้เลยนะครับ ขออนุญาตติดตั้งป้ายในถนน อบจ. และขอรับการสนับสนุน
วัสดุซ่อมแซมครับ ครับก็ทางสํานักงานกองช่างก็มีความตระหนักว่าจะรีบดําเนินการ
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ซ่อมแซมสายต่างๆที่เสียหายด้วยงบประมาณที่มีจํากัดก็ดําเนินการอย่างเต็มที่ ใน
โอกาสต่อไปก็จะขอสภาฯ เพ่ือใช้เงินสะสมและดําเนินการส่วนที่ยังขาดอยู่ และเป็น
ความเดือนร้อนของพ่ีน้องประชาชน ขอบคุณที่มีข้อแนะนํานะครับ เรียนท่าน
ประธานสภาครับขอบคุณครับ 

นายศิริพงศ ์ เชิญท่านนายกครับ 
ทําหน้าที่ประธานสภาฯ 
นางยลดา เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชกิสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะคะ ดิฉันนางยลดา หวังศภุกิจโกศล 
นายก อบจ. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ก่อนอ่ืนก็ขอแสดงความยินดีกับทาง

สมาชิกด้วยนะคะ สจ.ก้องเกียรติที่ได้ลงพ้ืนที่กับสจ.ธีรวีย์ ในเรื่องของ rapid test 
สักครู่ได้สอบถามไปทางพัสดุเราก็ตั้งงบที่เตรียมซื้อแล้วนะคะประมาณ 3 หมื่นชิ้น
แล้วก็ สําหรับ ATK เราก็รออยู่เพราะว่าเราก็ต้องดูราคากลางด้วย เพราะว่า 8.5 ชิ้น 
มันยังมีเรื่องราวอยู่ ก็ขอดูในเรื่องของราคาเพ่ือที่จะจัดซื้อลงไปทาง รพ.สต. และรพ. 
ต่างๆนะคะ ดังนั้นแล้ววันนี้ดิฉันอยากนําเรียนว่า ในเรื่องของโควิด ขอเอ่ยถึงท่าน 
สจ.ซ้าย ผลกระโทก นะคะในเรื่องของโรงงานต่างๆ ซึ่งไม่ใช่ภารกิจของ อบจ.ก็จริง
แต่เราอยู่ด้วยกัน เราร่วมกันเราก็ต้องสามารถประสานกับโรงงานต่างๆได้โดยเฉพาะ
ดิฉันได้ลงไปประสานกับทางโรงงานผู้ประกอบการต่างๆ ว่าเราจะดูแลพ่ีน้อง
ประชาชนแบบไหน ผู้ที่มีความเสี่ยงแล้วก็ผู้ที่ไม่มีงานทํา ทางโรงงานต่างๆ ก็บอกว่า
จะดูแลไม่ตัดเงินเดือน แล้วก็จะดูแลรับผิดชอบผู้ที่อยู่หน้าด่าน เพราะฉะนั้นวันนี้ดิฉัน
เองได้ไปประสานหลายๆที่ แล้วก็ขออนุญาตเอ่ยถึงทางท่านที่ปรึกษาฯหัสดิน ก็
อยากจะทําโรงพยาบาลสนามของผู้ประกอบการที่อําเภอเมืองนะคะ ก็อยู่ในระหว่าง
การที่ไปดูสถานที่อยู่นะคะ อีกเรื่องในเรื่องของการรับส่งผู้ป่วยโควิด นายกฯเองก็ดีใจ
ที่มีผู้กล้าหาญอยู่ท่านเดียว คือไจแอ้นท์ ขออนุญาตเอ่ยถึงเป็นผู้ที่ไปรับส่งผู้ป่วยตลอด
ไม่ได้มีวันหยุด นอกจากรถเสีย ดิฉันเองได้ก็ได้ประกันชีวิตให้ เอาเงินเดือนของนายก
เองและจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้กับไจแอนท์แล้วก็มีทีมงานจิตอาสาสองสามคนนะคะ ซึ่งไป
เป็นเพื่อนก็ขอบคุณทางไจแอนท์มากๆ ที่เสียสละตรงนี้เพ่ือพ่ีน้องประชาชนเรานะคะ 
ก็อยากฝากในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะ ก็ขออนุญาตเอ่ยถึงท่าน สจ.
ประพจน์นะคะว่า การที่เราจะดูแลในเรื่องโควิด และดูแลในเรื่องของการกระตุ้น
เศรษฐกิจ มันก็ต้องไปพร้อมๆกันโดยเฉพาะสมาชิกฯ ทุกท่านดิฉันมั่นใจว่าต้องเตรียม
ความพร้อมอยู่แล้วว่าเราจะดูแลพ่ีน้องประชาชนเราแต่ละอําเภอแบบไหนอย่างไร
ควบคู่กับการดูแลสุขภาพชีวิต ในเรื่องของโควิด 19 นี้นะคะ ก็ต้องควบคู่กันไปไม่ใช่
เราตระหนกเรื่องโควิด เราก็ต้องดูแลกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย เราต้องการ์ดอย่าตก ต้อง
ดูแลช่วยกัน เพราะฉะนั้นโคราชของเรานะคะ ตัวดิฉันเองมั่นใจว่าเราจะผ่านวิกฤตนี้
ไปโดยเร็ว ถ้าเราได้ฉีดวัคซีนครบ 32 อําเภอนะคะ เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ดีใจเป็นอย่าง
มากที่ท่านเสนอแนะสิ่งต่างๆที่เป็นปัญหาของพ่ีน้องประชาชน นายกเองและทีม
ผู้บริหารก็จะน้อมรับนําไปเพื่อที่ปรึกษาหารือกันเพ่ือที่พัฒนา จังหวัดนครราชสีมา  






