
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 1 /2562 

วันพฤหัสบดีที ่14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น.  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

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

 
ผู้มาประชุม 

1. นายชุณห์  ศิริชัยคีรีโกศล  ประธานสภาอบจ.นม. 
2. นายวสิูตร  เจริญสันธิ ์  รองประธานสภาอบจ.นม. คนที ่1 
3. นายนัฏฐชัยฐ ์ ธนกนกนนทณ ์  รองประธานสภาอบจ.นม. คนที ่2 
4. นางสาวจฑุาสัณห์ ตั้งตรีวีระกุล  เลขานุการสภา อบจ. 
5. นายประพจน ์ ธรรมประทีป  ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมาเขต 4  
6. นางสาวรัชฎา  ใจกล้า   ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมาเขต 5  
7. นายวีระวฒัน ์ มิตรสูงเนิน  ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมาเขต 7  
8. นายณัฏฐพชัร ์ อนิวัตกูลชัย  ส.อบจ.อ.ปากช่องเขต 1 
9. นายสมยศ  คุณเวียง   ส.อบจ.อ.ปากช่องเขต 3 
10. นายภาณ ุ  ยนต์สุข   ส.อบจ.อ.ปักธงชัยเขต 1 
11. ดร.ภูกิจ  พันธ์เกษม  ส.อบจ.อ.ปักธงชัยเขต 2 
12. นายชยุต  พงศ์ธนทรัพย ์  ส.อบจ.อ.ครบุรีเขต 1 
13. นายรชฏ  ด่านกุล   ส.อบจ.อ.ด่านขุนทดเขต1 
14. นายธวฒัน ์  ศิริปริญญานนัต ์  ส.อบจ.อ.ด่านขุนทดเขต 2 
15. นายศิริพงศ ์  มกรพงศ์   ส.อบจ.อ.สีคิ้วเขต1 
16. นายเลิศชยั  ธนประศาสน ์  ส.อบจ.อ.สีคิ้วเขต2 
17. นายสถาพร  โชติกลาง   ส.อบจ.อ.โนนสูงเขต 1 
18. นายสมพร  จินตนามณีรัตน ์  ส.อบจ.อ.โนนสูงเขต 2 
19. นายพงษ์พันธุ ์ พันธุ์ศรีนคร  ส.อบจ.อ.พิมายเขต 2 
20. นายพชิัยศักดิ ์ ชัยศรี   ส.อบจ.อ.บัวใหญ่เขต 1 
21. นางสุพัตรา  มากเมือง   ส.อบจ.อ.ขามทะเลสอ 
22. นายชวาล  พัฒนก าชัย  ส.อบจ.อ.ขามสะแกแสง 
23. นายไกรวัจน ์  จุลศิริวัฒนกุล  ส.อบจ.อ.คง 
24. นายไพฑูรย ์  เพ็ญจันทร์  ส.อบจ.อ.พระทองค า 
25. นายโกวทิย ์  เลาวัณย์ศิริ  ส.อบจ.อ.บ้านเหลื่อม 
26. นายสมจิต  คิดการ   ส.อบจ.อ.สีดา 
27. นายสมโภชน ์ จินตนามณีรัตน ์  ส.อบจ.อ.โนนแดง 
28. นายบัวพันธ ์  จันค าวงษ ์  ส.อบจ.อ.ประทาย 
29. นางสาวรมย์ธีรา แปลนด ี   ส.อบจ.อ.เมืองยาง 



 

๒ 

 
30. นางอรอนงค ์  ธนสุนทรสุทธิ ์  ส.อบจ.อ.ห้วยแถลง 
31. นายชาคริต  ทิศกลาง   ส.อบจ.อ.เฉลิมพระเกียรติ 
32. นายบุญด ี  วงศ์ไตรรัตน ์  ส.อบจ.อ.โชคชัย 
33. นายศุภชัย  ไพบูลย์วงค ์  ส.อบจ.อ.หนองบุญมาก 
34. นายชาญชัย  ศรีวิพัฒน ์  ส.อบจ.อ.เทพารักษ์ 
35. นายวีระชาต ิ  ทุ่งไผ่แหลม  ส.อบจ.อ.เสิงสาง 

 
ฝ่ายบริหาร 

1. ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์   สุวรรณฉว ี  นายกอบจ.นม.     
2. นายประดิษฐ ์ กิ่งโก้   รองนายก อบจ.นม. 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1.   นางบุญสิตา  ขันธะวินะหุ  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 2.   นายไพศาล  สมุทรเผ่าจินดา  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 3.   นางอุไรวรรณ  ภัทรปิติพล  (แทน) ผู้อ านวยการส านักการคลัง 

4.   นายธีระชยั  เทพนอก   ผู้อ านวยการส านักการช่าง 
5.   นายทรงยศ  โดดเดี่ยว   (แทน) ผู้อ านวยการส านักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
6.   นายตวงสิทธิ ์  อภิชัยบุคคล  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจงัหวัด 
7.   นางรังสิยา  นุทกิจ   ผู้อ านวยการกองส่งเสริมสุขภาพชีวิต 
 8.   นางจิรยุทธ  อาสาเสน  ผู้อ านวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
9.   นายชัยเกียรต ิ เกษรบัวทอง  ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ 
10. นายเจษปฐมพงศ ์ ธนเดชาพทิักษ ์  รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข 
11. นายวสิา  นราเทียม  ผู้อ านวยการส่วนพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน 
12. นางนงนชุ  กาหลง   หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
13. นางนิภา  แขนรัมย์   หัวหน้าฝุายงบประมาณและการพัฒนา 
14. นางกฤติมา  ไชยวงศ ์   นักบริหารงานการคลัง 
15. นางยุภาพร  ไชยเมือง   นักวิชาการคลังช านาญการ 
16. นางวรรณภา  นวลฉิมพล ี  หัวหน้าฝุายตรวจติดตามและประเมินแผน 
17. นางพรเพ็ญ  แพเกาะ   หัวหน้าฝุายสรรหาฯ 
18. นางประทปี   ถิ่นโคกสูง  นักบริหารงานทั่วไป 
19. นายวสิุทธิ ์  บุญการกิจ  หัวหน้าฝุายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
20.  นางสาวใจดาว จันทร์ทัน   หัวหน้าฝุายกิจการสภา 
21.  นางวนิญา  ศรีอุทธา   หัวหน้าฝุายประชุมสภา 
22. นางศรีวรรณ  เจริญเดช   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
23. นายนิพิฐพนธ ์ มหัทธนบุญนพ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
24. นางณัฐชยา  นรินทร์นอก  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
25. นายภูริชช ์  พัจนสนุทร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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26. นางสาวเจนจิรา สุค าภา   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
27. นางสาวศุภรัตติยา เทียมทัด   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
28. นางดาราวรรณ โฆษิตอัมพรวัฒน ์  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
29. นางสาวสุรีรัตน ์ พงษ์สุวรรณ  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
30. นางสุวรรณ ี  อนันธศิริ   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
31. นายศุภรัตน ์  คอนงูเหลือม  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
32. นางสาวพิฐชญาณ ์ รุจิรัตน์ธนชัย  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
33. นางสาววีรวรรณ กลิ้งทะเล  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
34. นางสาวกนกรัตน์  ด าเดช   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

 35. นางสุพรรณ ี  ครุฑธะกะ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 36. นางปรียาภรณ์ ถนอมพุดซา  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  
 37. นางเพ็ญประภา ภูมิโคกรักษ์  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 38. นางมาลิน  จันทร์ศรีนวล  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 39. นางรุ่งทิพย ์  จ าปีเพ็ชร  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 40. นายบรรลือ  แพงพงศ์   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 41. นางสาวเสาวภา สังข์แก้ว   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 42. นางสาวกชพร สมลือชาชัย  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป      
 43.นางสาวพัชรา  ไชยเพชร   ผู้ช่วยเจ้าหนา้ทีส่่งเสริมการท่องเที่ยว 
 44.นายณัฐดนยั  วิชชาธรตระกูล  ผู้ช่วยเจ้าหนา้ทีส่่งเสริมการท่องเที่ยว 
 45.นางสาวปราณ ี ยิ่งจอหอ   ผู้ช่วยเจ้าหนา้ทีส่่งเสริมการท่องเที่ยว 

46.นายกิติศักดิ์  ชายากร   พนักงานจ้างทั่วไป 
 47. นายวันชนะ  สมฤทธิ์   พนักงานจ้างทั่วไป 

48. นางสาวปรมาภรณ ์ หมายเงา   พนักงานจ้างทั่วไป 
49. นายถิรวุฒ ิ  เนียมสูงเนิน  พนักงานจ้างทั่วไป 

 50. นายราชวตั ิ  ราชรักษา  ผู้สื่อข่าวโคราชคนอีสาน 
 51. นางสาวสุพชิญ์ญา อุทโท   นสพ.โคราชคนอีสาน 
 52. นางสาวประภัทรษร จันทร์สระบัว  นสพ.โคราชคนอีสาน 
 53. นายณัฐพงศ ์  อรชร   ผู้สื่อข่าวช่อง 8 
 54. นายนพบวร  พิทยาศักดิ์งาม  บก.นสพ.โพลนิวส์ 
 55. นางสาวกรกฎ กมลาสน ์  นักศึกษาฝึกงาน/ โคราชไฮคลาส 
 56. นางสาวกัญศลักษณ์  รุ่งสุขประเสริฐ  อมรินทร์/โคราชไฮคลาส 
 57. นางสาวอัชราภรณ ์ พหลเวช   IPM/โคราชไฮคลาส 
 58. นายทีฆชนม ์  แผ่วจะโปะ  นสพ.โคราชไฮคลาส 

59. นายอนุสรณ ์  อนิโนปณุวัฒน ์  นสพ.วิถีแห่งเมือง ฉ.ข่าวเด็ด 
60. นายไพฑูรย์  ดาบพิมาย  ส านักข่าวทีนิวส์ 

 61. นายมานะ  แย้มจะบก  ส านักข่าวทีนิวส์ 
 62. นางกิติวจ ี  จารุจิตร   บรรณาธิการบริหาร นสพ.อิสานวาไรตี้ 
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เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 
ผอ.กองกิจฯ - เชิญรองประธานสภาฯ จุดเทยีน ธูป บูชาพระรัตนตรัยและน าสมาชิกสวดมนต ์
 - เชิญรองประธานสภาฯ ขึน้ท าหน้าที่แทนประธานสภา  
รองประธานสภาฯ  - เนื่องจากเลขานุการสภาฯ ลาออก จึงต้องมีการเลือกเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ตามระเบียบ 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ   กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาฯ พ.ศ.2554 ข้อ 19 วรรคท้าย ในการประชุม

คร้ังใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถ่ิน หรือมีแต่ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่ยอม
ปฏิบัติหน้าที่ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนั้น โดยให้
น าความในข้อ 13 และข้อ 26 วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระท า
ด้วยวิธีการยกมือ  ขณะนี้องค์ประชุม 35 เสียง ต่อไปขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
เลขานุการสภา อบจ.นม.ชั่วคราว  เชิญท่านชยุต  ครับ 

นายชยุต พงศ์ธนทรัพย์ กระผมนายชยุต  พงศ์ธนทรัพย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ าเภอครบุรี   
เขต 1 ขอเสนอนายจิรยุทธ  อาสาเสน  ผู้อ านวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวั ด
นครราชสีมา เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ชั่วคราวครับ 

รองประธานสภาฯ   ขอผู้รับรองครับ  ผู้รับรองถูกต้องครับ  มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอชื่อท่านใดอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ      
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนายจิรยุทธ  อาสาเสน  ผู้อ านวยการกองกิจการสภา
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
   ชั่วคราว 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนายจิรยุทธ  อาสาเสน  ผู้อ านวยการกองกิจการสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ชั่วคราว 
 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว   - อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562 ด้วยในคราวประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ก าหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 ภายในก าหนดเวลา 45 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 
กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2562 ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 22 และ
มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2552 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 
2562 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประกาศ ณ วันที่ 15 
มกราคม 2561 นายสมบัติ กาญจนวัฒนา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  

รองประธานสภาฯ  ขอบคุณครับ ท่านเลขาฯครับ ผมขออนุญาตกราบเรียนท่านนายกองค์การบริหารสว่นจังหวัด        
ปฏิบัติหนา้ที่ประธานสภาฯ   นครราชสีมา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ท่าน    
   รองปลัด ท่านผู้อ านวยการกอง ตลอดจนผู้ทรงเกียรติทุกทา่นครับ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
   จังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 ผมหวังว่าการประชุมสภา  
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมยัที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 จะ               



 

๕ 

 
   ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยมปีระสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิง่ท่านทั้งหลายจะได้แสดงความคิดเห็น  
   ข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสดุ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่น บัดนีไ้ด้เวลาอันสมควรแล้ว 
   ครับ ผมขอเปิดการประชุมสภาแห่งนี้ เพื่อด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปครับ ขออนุญาตไป 
   ยังระเบียบวาระที่ 1 นะครับ ซึง่จะเป็นเร่ืองที่ประธานสภาจะแจ้งให้ทราบนะครับ  

เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
เรื่องที่ 1 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ.2562 
รองประธานสภาฯ ด้วยจังหวัดนครราชสีมาได้แจ้งหนังสือด่วนที่สุด ที่ นม 0023.4/ว 0471 ลงวันที่ 18 ม.ค.62 เรื่อง  
ปฏิบัติหน้าที่  แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ.2562 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประธานสภาฯ ในจังหวัดนครราชสีมารับทราบ และถือปฏิบัติดังนี้ 1.ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนหรือ

ช่วยเหลือคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ.2562 
ทั้งนี้ ตามหน้าที่และอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2. แจ้งให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น วางตนเป็นกลางทางการเมืองโดยเคร่งครัด และไม่สนับสนุนหรือ
ช่วยเหลือพรรคการเมืองหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งในการหาเสียงเลือกตั้งไม่ว่าทางใด ๆ เนื่องจากเป็น
ความผิดและมีบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 78 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 149 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 ซึ่งก าหนดโทษห้ามมิให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายกระท าการใด ๆ เพื่อเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่
ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง และก าหนดบทลงโทษผู้ฝุาฝืนต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปีและ
ปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดยี่สิบปี     
3.แจ้งประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ทราบถึงความผิดและบทก าหนดโทษตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พ.ศ.2561 เพื่อมิให้กระท าความผิดซึ่งมีบทก าหนดโทษตามกฎหมายดังกล่าว จึงแจ้งให้ที่ประชุม
แห่งนี้เพื่อทราบครับ 

ที่ประชุม - ทราบ – 

 

เรื่องที่ 2 อบจ.นครราชสีมาได้ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 เปลีย่นแปลง/
เพิ่มเติม ครั้งที่ 7 

 รองประธานสภาฯ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาไดป้ระกาศใช้แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ      
ปฏิบัติหนา้ที่ประธานสภาฯ พ.ศ.2561 เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 7 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงแจ้งให้ที่ประชุมแห่งนี้เพื่อทราบครับ 
ที่ประชุม - ทราบ – 

 
 

เรื่องที่ 3 อบจ.นครราชสีมา ได้ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
รองประธานสภาฯ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาไดป้ระกาศใช้แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ      
ปฏิบัติหนา้ที่ประธานสภาฯ พ.ศ.2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงแจ้งให้ที่ประชุมแห่งนี้เพื่อทราบครับ 
ที่ประชุม - ทราบ – 

 
 
 



 

๖ 

 
 
เรื่องที่ 4 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2561 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – เดือนกันยายน 2561) 
รองประธานสภาฯ ขอเชิญฝุายบริหารรายงานครับ 
ปฏิบัติหนา้ที่ประธานสภาฯ 
ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา และผูท้รงเกียรติทุกท่าน หลักการ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หมายถึง การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้นเปน็การติดตามว่าการด าเนินโครงการได้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และเพื่อ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้การด าเนินงานโครงการต่าง ๆ โดยเทียบกบัระยะเวลา 
ความก้าวหน้า ความพึงพอใจของประชาชนในท้องถิ่นที่เกิดขึ้นมีมากน้อยเพียงใด เป็นไปตามเปูาหมาย 
วัตถุประสงค์การด าเนินโครงการในระดับใด มีความสอดคล้องกับแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
ยุทธศาสตร์ระดบัชาติ แผนกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาองค์การบริหารสว่นจังหวัด
นครราชสีมา ตลอดจนนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นทีไ่ด้ก าหนดและแถลงไว้ในสภาท้องถิ่น เหตุผล 
กระทรวงมหาดไทย ได้ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาไว ้ โดยมีเจตนารมณ์ที่
จะให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา ต้องด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ท้องถิ่น แล้วรายงานผลให้ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ แล้วประกาศให้ประชาชนทราบภายในที่เปิดเผยภายในสบิห้าวัน นับ
แต่วันรายงานและเสนอความเห็นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ไดจ้ัดท ารายงาน
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารสว่นจังหวัดนครราชสีมา ดังรายละเอียด
ปรากฏตามรายงานที่เสนอมา ณ โอกาสนี้  ระเบยีบวิธปีฏิบัต ิ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2561 ข้อ 29 (3) เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 
29 (3) ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจงัหวัดนครราชสีมา จงึขอรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลโครงการภายใต้
ยุทธศาสตร์ และใช้เคร่ืองมือในการติดตามและประเมินผลจากแบบสอบถาม การสังเกต การสัมภาษณ ์
น าข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติและหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับบริบทขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ใช้แบบสอบถาม จ านวน 33,446 
ฉบับ สุ่มจากโครงการพัฒนา จ านวน 258 โครงการ 49 กิจกรรม และส่วนของโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ใช้แบบสอบถาม จ านวน 92,083 ฉบับ สุ่มจากโครงการพัฒนา 
จ านวน 619 โครงการ ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจงัหวัดนครราชสีมาตามรายยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา สาระส าคัญในเอกสาร รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 สรุปได้ดังนี้ ส่วนที่ 1 บทน า  ส่วนที ่2 รายงานผลการติดตามประเมินผลตาม
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส่วนที่ 3 รายงานผลการติดตามประเมินผล
โครงการพัฒนาตามรายยุทธศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส่วนที่ 4 สรุปปัญหา อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะจากการติดตามประเมินผลโครงการ ส่วนที่ 5 การประเมินยุทธศาสต์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  สรุปภาพรวมการ
ด าเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาผลการประเมิน 
ระดับความพงึพอใจโครงการภาพรวมทุกยุทธศาสตร์การพฒันาต่อผลการด าเนนิงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยกเว้นโรงเรียนในสังกัดคิดเป็นร้อยละ 84.60 อยู่ในเกณฑ์ระดับมากและ



 

๗ 

 
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาทั้ง 6 กลุ่มโรงเรียนภาพรวมมีผลการประเมิน
ความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 89.80 อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก จึงเสนอสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา เพื่อทราบ 

รองประธานสภาฯ ฝุายบริหารได้รายงานให้ที่ประชมุแห่งนี้เพื่อทราบแล้วนะครับ 
ปฏิบัติหนา้ที่ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม - ทราบ – 

 

เรื่องที่ 5 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับการย่ืนบัญชี
ทรัพย์สินและหนี้สิน จ านวน 6 ฉบับ 

รองประธานสภาฯ  ด้วยองค์การบริหารส่วนจงัหวัดนครราชสีมา ได้แจง้ตามหนงัสือจังหวัดนครราชสีมาวา่ คณะกรรมการ
ปฏิบัติหนา้ที่ประธานสภาฯปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
   การปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 ออกประกาศ จ านวน     6 ฉบับ ที่เก่ียวข้องกับการ 
   ยื่นบัญชีทรัพย์สนิและหนี้สิน เอกสารเล่มสีเหลืองได้วางให้ทุกท่านบนโตะ๊เรียบร้อยแล้ว จึงแจ้งให้ที ่
   ประชุมแห่งนี้เพื่อทราบครับ  
 

ที่ประชุม - ทราบ – 

 

เรื่องที่ 6   หนังสือจากจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0023.4/3030 ลงวันที่ 5 ก.พ. 62 เรื่อง สมาชิกสภา 
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาขอลาออก  
รองประธานสภาฯ          ด้วยได้รับหนังสือจากจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0023.4/3030 ลงวันที่ 5 ก.พ.62 เร่ือง สมาชกิสภา  
ปฏิบัติหนา้ที ่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาขอลาออก 13 ราย ดังรายชื่อต่อไปนี ้                          
ประธานสภาฯ  1. นายสมบัต ิ กาญจนวฒันา ส.อบจ.อ.เมืองฯ เขต 8 
 2. นายพิเชฏฐ ์ ชัยศร ี  ส.อบจ.อ.บัวใหญ่ เขต 2 
 3. นายกลวัชร อึ้งสวัสดิ ์ ส.อบจ.อ.ชุมพวง 
 4. นายอดุลย ์ อยู่ยืน  ส.อบจ.อ.เมืองฯ เขต 2 
 5. นายองอาจ พฤกษ์พนาเวศ ส.อบจ.อ.เมืองฯ เขต 3 
 6. นายมนสั ศรีบงกช  ส.อบจ.อ.โนนไทย 
 7. นายพรชัย อ านวยทรัพย ์ ส.อบจ.อ.ครบุรี เขต 2 
 8. นายรักชาต ิ กิริวัฒนศักดิ์ ส.อบจ.อ.สูงเนิน 
 9. นายอัฏฐกร    อินทร์ศร  ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต 2 
 10. นายสมชาย ภิญโญ  ส.อบจ.อ.แก้งสนามนาง 
 11. นายชยกฤต ยินดีสุข  ส.อบจ.อ.ล าทะเมนชัย 
 12. นายกิติพงศ ์ พงศ์สุรเวท ส.อบจ.อ.เมืองฯ เขต 1 
 13. นายสาทิช บวชสนัเทียะ ส.อบจ.อ.พิมาย เขต 1 
 
ที่ประชุม - ทราบ – 

 

 

 



 

๘ 

 
 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
 2.1 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2561 
 2.2 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2561 
 2.3 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 4/2561 เมือ่วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2561 

รองประธานสภาฯ          2.1 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2561 ขอเชิญสมาชิกทีม่ ี
ปฏิบัติหนา้ที ่  ความประสงค์จะแก้ไขครับ มีสมาชิกท่านใดที่จะแก้ไขไหมครับ ไม่มีนะครับ ผมจะขอมติทีป่ระชุมนะครับ 
ประธานสภาฯ  ขณะนี้องค์ประชุม 35  เสียง  สมาชิกทา่นใดรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที ่2 คร้ังที ่
   2/2561 เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2561 ขอยกมือขึ้นครับ รับรอง  34  เสียง  สมาชิกฯ ท่านใดไม่
   รับรอง –ไม่มี- สมาชิกฯ ท่านใดงดออกเสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 28 
กันยายน พ.ศ.2561ด้วยมติรับรอง 34 เสียง ไม่รับรอง –ไม่ม-ี งดออกเสียง1 เสียง (ประธานสภาฯ) 

 
รองประธานสภาฯ  2.2 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ขอเชิญสมาชกิที่มีความ
ปฏิบัติหนา้ที่ประธานสภาฯ  ประสงค์จะแก้ไขครับ มสีมาชิกท่านใดจะแก้ไขไหมครับ ไม่มนีะครับ ผมขอมติที่ประชุมนะครับ ขณะนี ้
  องค์ประชุม 35 เสียง สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมยัที่ 2 คร้ังที่ 

3/2561 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2561 ขอยกมือขึ้นครับ รับรอง 34 เสียง  สมาชิกฯ ท่านใดไม่
รับรอง –ไม่มี-  สมาชิกฯ ท่านใดงดออกเสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมยัที ่ 2 คร้ังที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 5 
ตุลาคม พ.ศ.2561 ด้วยมติรับรอง 34 เสียง ไม่รับรอง –ไม่ม-ี งดออกเสียง 1 เสียง(ประธานสภาฯ) 

 
ประธานสภาฯ 2.3 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ขอเชิญสมาชิกทีม่ี

ความประสงค์จะแก้ไขครับ มสีมาชิกท่านใดที่จะแก้ไขไหมครับ ถ้าไม่มีผู้ใดนะครับ ผมขอมติทีป่ระชุมนะ
ครับ ขณะนี้องค์ประชุม 35 เสียง สมาชิกทา่นใดรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 
คร้ังที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2561 ขอยกมือขึ้นครับ รับรอง 34  เสียง  สมาชิกฯ ท่าน
ใดไม่รับรอง –ไม่ม-ี สมาชิกฯ ทา่นใดงดออกเสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 11 
ตุลาคม พ.ศ. 2561 ด้วยมติรับรอง 34 เสียง ไม่รับรอง –ไม่ม-ี งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา 
และเลขานุการสภาฯ) 

 
ระเบียบวาระที่ 3 การเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด/รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คนที่ 2 

และการเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
 3.1 การเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
 3.2 การเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา คนที่ 1 
 3.3 การเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา คนที่ 2 
 3.4 การเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
รองประธานสภาฯ  3.1 การเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ล าดับต่อไปเป็นการเลือก   
ปฏิบัติหน้าที่  ประธานสภา อบจ.นม. แทนต าแหน่งที่ว่าง ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว อ่านระเบียบข้อบังคับครับ 
ประธานสภาฯ 



 

๙ 

 
เลขานุการฯ ชั่วคราว พระราชบญัญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2552 มาตรา 19 
 เมื่อต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวัดหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่าง

ลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวัดหรือมีการยุบสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้มีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวัดหรือรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด แลว้แต่กรณี แทนต าแหน่งที่วา่งภายในสบิห้าวันนับแตว่ันที่ต าแหน่งนัน้ว่าง
ลง ขออนุญาตน าเรียนวิธีการเลือก การเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น และ
เลขานุการสภาท้องถิ่น ตามข้อ 8 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยข้อบังคบัการประชุมสภา
ท้องถิ่น (ฉบบัที ่ 2ฝป พ.ศ.2554 ข้อ 8 กรณีเสนอชื่อประธานสภาเพียงคนเดียว ขั้นตอนวิธีการ       
1.สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิน่คนหนึ่งทีต่นเห็นสมควรเปน็ผูด้ ารง
ต าแหน่งประธานสภาท้องถ่ิน 2.ค าเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถ่ินรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นแตล่ะคนมสีทิธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว 3. ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง
เพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นัน้ได้รับเลือก  ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รอง
ประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามกีารเสนอชื่อผู้สมควรได้รบัการแต่งตั้งเพียง
ต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผูน้ัน้ได้รับเลือก กรณีเสนอชื่อแบบไม่จ ากัดจ านวน ขั้นตอนและวิธกีารเลือก 
1.สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิน่คนหนึ่งทีต่นเห็นสมควรให้เป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งประธานสภาท้องถ่ิน  2.ค าเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถ่ินรับรองไม่น้อยกว่า 2 คน โดยให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นแตล่ะคนมสีทิธิรับรองได้เพียงคร้ังเดียว 3.ชือ่ที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน 4.ให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียน ชื่อตัว และชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอคนละหนึ่งชื่อ 
วิธีการนับคะแนน 1. ในการตรวจนับคะแนนให้ประธานสภาท้องถ่ินชั่วคราว เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่
น้อยกว่า 2 คนมาช่วยตรวจนบัคะแนน 2.ให้ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว ประกาศคะแนนตอ่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่น  ผลการนบัคะแนน 1.ผู้ได้คะแนนสงูสุดเปน็ผูไ้ด้รบัเลือก 2.ถ้าได้คะแนนสูงสุดเทา่กันหลาย
คนให้เลือกใหม่เฉพาะคนที่ได้คะแนนเทา่กันโดยใช้วิธีเดิม 3.แต่ถ้าคะแนนสูงสุดเทา่กันอีก ให้ใช้วิธีจบั
สลาก 

รองประธานสภาฯ ขณะนี้องค์ประชุมครบ ขอเชญิสมาชิกเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมาครับ  เชิญทา่นศุภชัยครับ 

นายศุภชัย  ไพบูลย์วงค์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ทา่นสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุก
ท่านครับ ผมนายศุภชัย  ไพบลูย์วงค์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอ าเภอ
หนองบุญมาก ขอเสนอชื่อนายวรีะชาติ  ทุ่งไผ่แหลม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวัดนครราชสีมา 
เขตอ าเภอเสิงสาง เปน็ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาครับ  

รองประธานสภาฯ ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้องครับ  มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่ครับ ขอเชิญท่านภูกิจครับ 
ปฏิบัติหนา้ที่ประธานสภาฯ 
นายภูกิจ  พันธ์เกษม กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

กระผมขอเสนอท่านชณุห์ ศิริชัยคีรีโกศล เป็นประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดครับ 
รองประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองครับ  ผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีทา่นใดจะเสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม่ครับ  ไม่มีนะครับ เชิญเลขาฯ 
ปฏิบัติหนา้ที่ประธานสภาฯ   
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว เรียนท่านประธานสภาฯ  ทา่นคณะผู้บริหาร ทา่นสมาชิกฯ ผูท้รงเกียรติครับ วิธีการเลือกผมได้อธิบายให้

ทราบแล้วในเบื้องต้นครับ น าเรียนว่าวิธีการเลือกจะเชิญท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติเรียงตามอกัษรของแต่
ละอ าเภอ รับบัตรเลือกตั้งทีละคน เดินไปที่โตะ๊คูหาลงคะแนน วธิีการลงคะแนน โดยการเขียนชือ่ ชื่อสกุล 
ของผู้ที่ท่านจะเลือก ตามรายชือ่ที่ถูกเสนอมาเพียง 1 ชื่อนะครับ เขียนเสร็จหย่อนบัตรลงในหบีบัตร ท่าน
ที่สองที่ผมอ่านรายชื่อท่านก็จะเดินตามมาอย่างนี้จนกวา่จะครบนะครับ  

รองประธานสภาฯ เชิญท่านโกวิทย์ครับ 
ปฏิบัติหนา้ที่ประธานสภาฯ   



 

๑๐ 

 
นายโกวทิย์  เลาวัณย์ศิริ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านนายกฯ  ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายโกวทิย ์ 

เลาวัณย์ศิริ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอ าเภอบ้านเหลื่อม วันนี้เป็นวนัแห่ง
ความรกั และเป็นวันที่ทั้งโลกเขาบอกว่าให้รักกัน วันนี้จะเปน็การเลือกผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาฯ ซึ่ง
เป็นประมุขของฝุายนิตบิัญญัติ สิ่งที่อยากจะขออนุญาตท่านประธานฯ เพื่อได้ออกค าสั่งวา่การเลือกคร้ัง
นี้อยากให้ท่านประธานฯ ใช้สทิธิ์ของท่านในการสั่งการ โลกโซเชียลค่อนข้างรุนแรง ถ้าไม่มีการถ่ายเฟส 
ลงเฟส สิ่งที่ส าคัญก็คือเทคโนโลยีพวกกล้องวีดีโอต่าง ๆ วันนี้ขออนุญาตทา่นประธานใช้อ านาจท่านขอให้
สื่อมวลชนออกจากห้องเพื่อจะได้ท าการเลือกประมุขของฝุายนติิบัญญัติของสภา อบจ. อย่างถกูต้องและ
เป็นไปตามระเบยีบข้อกฎหมาย  ขออนุญาตท่านประธานฯ ครบั 

รองประธานสภาฯ เชิญท่านจุฑาสัณห์ครับ 
ปฏิบัติหนา้ที่ประธานสภาฯ   
น.ส.จุฑาสัณห์ ตั้งตรีวีระกุล เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านผูบ้ริหารฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติ ทุกท่าน ดิฉันจุฑาสณัห์  ตั้งตรี

วีระกุล สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอ าเภอบัวลาย  ดิฉันอยากให้เปิดกล่อง
ใส่บัตร เพื่อดูว่าไม่มีกระดาษอะไรอยู่ข้างในคะ  เพื่อให้โปร่งใส ขอบคุณคะ 

รองประธานสภาฯ ครับ    ตามที่ท่านโกวิทย์ขอไว้ ขอความกรุณาให้สื่อมวลชนได้ออกจากห้องประชุมในวาระนี้ก่อนนะครับ ทราบผล
ปฏิบัติหนา้ที่ประธานสภาฯ  แลว้ผมจะแจ้งให้ทราบภายหลังครับ เชิญเจ้าหนา้ที่เปิดกล่องหีบบตัรให้สมาชิก อบจ.ได้ตรวจดูครบั 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ผมจะอ่านรายชื่อทา่นสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านตามรายอ าเภอครับ ท่านที่ 1 นางสุพัตรา  มากเมือง  

ส.อบจ.อ.ขามทะเลสอ 2.นายชวาล พัฒนก าชยั ส.อบจ.อ.ขามสะแกแสง  3.นายไกรวัจน์  จุลศิริวัฒนกลุ 
ส.อบจ.อ.คง 4.นายชยุต พงศ์ธนทรัพย์ ส.อบจ.อ.ครบุรี เขต 1 5.นายชาคริต ทิศกลาง ส.อบจ.อ.เฉลิม
พระเกียรติ 6.นายบุญดี วงศไ์ตรรัตน์ ส.อบจ.อ.โชคชัย 7.นายรชฎ ด่านกุล ส.อบจ.อ.ด่านขุนทด เขต 1 
8.นายธวัฒน์ ศิริปริญญานันต์ ส.อบจ.อ.ด่านขุนทด เขต 2 9.นายชาญชัย ศรีวิพัฒน์ ส.อบจ.อ.เทพารักษ ์
10.นายสมโภชน ์จินตนามณีรตัน์ ส.อบจ.อ.โนนแดง 11.นายสถาพร โชติกลาง ส.อบจ.อ.โนนสูง เขต 1 
12.นายสมพร จินตนามณีรัตน ์ ส.อบจ.อ.โนนสูง เขต 2 13.น.ส.จุฑาสัณห์ ตั้งตรีวีระกลุ ส.อบจ.อ.    
บัวลาย 14.นายพชิัยศักดิ์  ชยัศรี ส.อบจ.อ.บัวใหญ่ เขต 1 15.นายโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ ส.อบจ.อ.บ้าน
เหลื่อม 16.นายบัวพันธ์ จันค าวงษ์ ส.อบจ.อ.ประทาย 17.นายภาณุ ยนต์สุข ส.อบจ.อ.ปักธงชัย เขต 1 
18.นายภูกิจ พันธ์เกษม ส.อบจ.อ.ปักธงชัย เขต 2 19.นายณัฏฐพัชร์ อนิวัตกูลชยั ส.อบจ.อ.ปากช่อง 
เขต 1 20.นายสมยศ คุณเวียง ส.อบจ.อ.ปากช่อง 21.นายไพฑูรย์ เพ็ญจันทร์ ส.อบจ.อ.พระทองค า 
22.นายพงษ์พนัธุ์ พนัธุ์ศรีนคร ส.อบจ.อ.พิมาย เขต 2 23.นายประพจน์ ธรรมประทีป ส.อบจ.อ.เมือง
นครราชสีมา เขต 4 24. น.ส.รัชฎา ใจกล้า ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 5 25.นายนัฎฐชยัฐ ์     
ธนกนกนนทณ์ ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 6 26.นายวีระวัฒน ์  มิตรสูงเนนิ ส.อบจ.อ.เมือง
นครราชสีมา เขต 7  27.น.ส.รมย์ธีรา แปลนดี ส.อบจ.อ.เมืองยาง 28.นายชุณห์ ศิริชยัคีรีโกศล        
ส.อบจ.อ.วังน้ าเขียว 29.นายศิริพงศ์ มกรพงศ์ ส.อบจ.อ.สีคิ้ว เขต 1 30.นายเลิศชัย ธนประศาสน ์    
ส.อบจ.อ.สีคิ้ว เขต 2 31.นายสมจิต คิดการ ส.อบจ.อ.สีดา 32.นายวีระชาต ิทุง่ไผ่แหลม ส.อบจ.อ.เสิงสาง 
33.นายศุภชัย ไพบลูย์วงค์ ส.อบจ.อ.หนองบุญมาก  34.นางอรอนงค์  ธนสนุทรสทุธิ์ ส.อบจ.อ.ห้วย
แถลง 35.นายวิสูตร  เจริญสนัธิ์ ส.อบจ.อ.จักราช (นายวิสูตร เจริญสันธิ์ ของดการลงคะแนน) 

ประธานสภาฯ ชั่วคราว ขณะนี้ลงคะแนนครบทุกท่านแล้ว ขอเชิญท่านโกวิทย์ และท่านชวาล มาเป็นสักขีพยานในการนบั
คะแนนครับ ส.อบจ.ใช้สิทธิล์งคะแนนครบ 34 ทา่นครับ ผมขอสรุปผลการลงคะแนน คะแนนรวม
ทั้งหมดของท่านวีระชาต ิ ทุ่งไผแ่หลม ได้ 14 คะแนน คะแนนรวมของท่านชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล ได้ 20 
คะแนน งดลงคะแนน 1 คะแนน(รองประธานสภาฯ คนที่ 2) สรุป นายชุณห์  ศิริชัยคีรีโกศล เป็นผู้ได้รับ
คะแนนสงูสุดเปน็ผูไ้ด้รับเลือกให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวัดครราชสีมา
ครับ   

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกนายชุณห์  ศิริชัยคีรีโกศล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
เขตอ าเภอวังน้ าเขียว  เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  



 

๑๑ 

 
 
รองประธานสภาฯ ขอเชิญท่านชุณห์  ศิริชัยคีรีโกศล ขึ้นท าหนา้ทีป่ระธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาครับ 
ปฏิบัติหนา้ที่ประธานสภาฯ เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวัดนครราชสีมา ผูท้รงเกียรติทุกท่านครับ  
ขอบคุณครับ  คร้ังหนึ่งในชีวิตครับ วันนี้เป็นวนัวาเลนไทน ์ วนัแห่งความรัก ถือว่าเป็นวันส าคัญอย่างยิ่ง
วันหนึ่ง วันนี้ผมเห็นพี่น้องสมาชิกฯ องค์การบริหารส่วนจงัหวัดนครราชสีมาเราเป็นคนบ้านเดียวกัน
อันดับแรกนั้นถือว่าเปน็บา้นที่รม่เย็นมาโดยตลอด และคร้ังนีอ้ีกคร้ังหนึ่ง ท่านได้ให้ความไวว้างใจ ให้
ความรัก ให้ความเคารพ กระผมในคร้ังนี้ ผมเองก็จะถือว่ามีความส าคัญที่ท่านได้ให้ความเคารพครั้งนี้ ก็
จะน าสู่สภาฯ เราเพื่อความโปร่งใสและชอบธรรม ให้ไปในทศิทางที่เดินเพื่อพี่น้องประชาชน ขอว่าทุก
ท่านที่มีในวันนี้ไดน้ั้นสภาฯ เรามีความรัก สามัคคีมาโดยตลอด และขอให้สภาฯ แห่งนี้มีอย่างหนึ่งอย่าง
ใดก็ขอให้เป็นสภาสมานฉันท์ร่วมกับท่านนายกฯ ฝุายบริหาร จังหวัดนครราชสีมาเปน็จังหวัดที่จะเปน็
ตัวอย่าง เราก็จะพยายามมาท างานนี้ร่วมกับฝาุยบริหาร และทกุฝุาย ไม่วา่จะเปน็ฝาุยเจ้าหนา้ที่ ผมก็จ
ขอความอนุเคราะห์ให้พวกเรานั้นมีความตั้งใจทีไ่ด้รับเลือกตั้ง มีความตั้งใจที่ได้มาเปน็เจ้าหน้าที่ เจ้า
พนักงานท าให้คุ้มค่ากับสิ่งที่เราได้มีความตั้งใจให้ดีที่สดุ ขอบคุณครับ เข้าสู่วาระต่อไปครับ 

  
 3.2 การเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา คนที่ 2   
ประธานสภาฯ เชิญเลขาฯ อ่านข้อระเบียบครับ 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารทุกท่านครับ ขออนุญาตน าเรียน 

พระราชบญัญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2552 มาตรา 19 
 เมื่อต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวัดหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่าง

ลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวัดหรือมีการยุบสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้มีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวัดหรือรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด แลว้แต่กรณี แทนต าแหน่งที่วา่งภายในสบิห้าวันนับแตว่ันที่ต าแหน่งนัน้ว่าง
ลง ขออนุญาตน าเรียนวิธีการเลือก การเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น และ
เลขานุการสภาท้องถิ่น ตามข้อ 8 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยข้อบังคบัการประชุมสภา
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 8 กรณีเสนอชื่อปรานสภาเพียงคนเดียว ขั้นตอนวิธีการ 1.สมาชิก
สภาท้องถิ่นแต่ละคนมสีิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึง่ที่ตนเห็นสมควรเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
ประธานสภาท้องถิ่น 2.ค าเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นแต่ละคนมสีิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว 3. ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รบัการแต่งตั้งเพียง
ต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นัน้ได้รับเลือก  ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภา
ท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาทอ้งถ่ิน ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน 
ให้ถือว่าผู้นั้นได้รบัเลือก กรณีเสนอชื่อแบบไม่จ ากัดจ านวน ขั้นตอนและวิธีการเลือก 1.สมาชิกสภา
ท้องถิ่นแต่ละคนมสีิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
ประธานสภาท้องถิ่น  2.ค าเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า 2 คน โดยให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นแต่ละคนมสีิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว 3.ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน 4.ให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียน ชื่อตัว และชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอคนละหนึ่งชื่อ 
วิธีการนับคะแนน 1. ในการตรวจนับคะแนนให้ประธานสภาท้องถ่ินชั่วคราว เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่
น้อยกว่า 2 คนมาช่วยตรวจนบัคะแนน 2.ให้ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว ประกาศคะแนนตอ่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่น  ผลการนบัคะแนน 1.ผู้ได้คะแนนสงูสุดเปน็ผูไ้ด้รบัเลือก 2.ถ้าได้คะแนนสูงสุดเทา่กันหลาย
คนให้เลือกใหม่เฉพาะคนที่ได้คะแนนเทา่กันโดยใช้วิธีเดิม 3.แต่ถ้าคะแนนสูงสุดเทา่กันอีก ให้ใช้วิธีจบั
สลาก 



 

๑๒ 

 
ประธานสภาฯ ขณะนี้องค์ประชุม 35 เสียง ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งรองประธานสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา คนที่ 2ครับ  เชิญทา่นจฑุาสณัห์ครับ 
น.ส.จุฑาสัณห์ ตั้งตรีวีระกุล เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านผูบ้ริหารฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติ ทุกท่าน ดิฉันจุฑาสณัห์  ตั้งตรี

วีระกุล สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอ าเภอบัวลาย  ดิฉันขอเสนอท่านผู้มีทั้ง
คุณวุฒิและวัยวุฒ ิ เป็น ส.อบจ.มา 4 สมัย 16 ปี สามารถประสานกับองค์กรในจังหวัดนครราชสีมาได ้
ดิฉันขอเสนอท่านนัฏฐชัยฐ ์ ธนกนกนนทณ ์ เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวัดนครราชสีมา 
คนที่ 2  

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง  ผู้รับรองถูกต้องครับ  มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอผู้อื่นอีกหรือไม่ครับ  ไม่มีนะครับ  ถ้าไม่มี
ถือว่านายนัฏฐชัยฐ์ ธนกนกนนทณ์ สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ าเภอเมือง
นครราชสีมา เขต 6 เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารสว่นจงัหวัดนครราชสีมา คนที่ 2  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกนายนัฏฐชัยฐ์ ธนกนกนนทณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
อ าเภอเมืองนครราชสีมาเขต 6 เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาคนที่ 2 

 
 3.3 การเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ประธานสภาฯ ขณะนี้องค์ประชุม 35 เสียง ตอ่ไปเป็นการเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวัดนครราชสีมา   
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว หมวด 1 การเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น และเลขานุการสภาท้องถิ่น ขอ้ 8 การ

เลือกประธานสภา รองประธานสภา และเลขานุการสภา กรณีเสนอชื่อเลขานุการสภาฯ เพียงคนเดียว 
ขั้นตอนวิธีการ 1.สมาชิกสภาทอ้งถ่ินแต่ละคนมสีิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึง่ที่ตนเห็นสมควร
เป็นผู้ด ารงต าแหน่งเลขานุการสภาท้องถ่ิน 2.ค าเสนอนั้นต้องมสีมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสอง
คน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมสีิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว 3. ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับ
การแต่งตั้งเพียงต าแหนง่ละหนึง่คน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก  ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถ่ิน 
รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแตง่ตั้งเพียง
ต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผูน้ัน้ได้รับเลือก กรณีเสนอชื่อแบบไม่จ ากัดจ านวน ขั้นตอนและวิธกีารเลือก 

  กรณีเสนอชื่อแบบไม่จ ากัดจ านวน ขั้นตอนและวิธีการเลือก 1.สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสทิธิเสนอ
ชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งทีต่นเห็นสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งเลขานุการสภาท้องถิ่น 2.ค าเสนอ
นั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า 2 คน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสทิธิรับรองได้
เพียงครั้งเดียว 3.ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน 4.ให้สมาชิกสภาทอ้งถ่ินลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านัน้ โดย
วิธีเขียน ชื่อตัว และชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอคนละหนึ่งชื่อ วิธีการนับคะแนน 1. ในการตรวจนับคะแนน
ให้ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 2 คนมาช่วยตรวจนบัคะแนน 2.ให้
ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว ประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น  ผลการนบัคะแนน 1.ผู้ได้
คะแนนสงูสุดเปน็ผูไ้ด้รับเลือก 2.ถ้าได้คะแนนสูงสุดเทา่กันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะคนที่ได้คะแนน
เท่ากันโดยใชว้ิธีเดิม 3.แต่ถ้าคะแนนสูงสุดเท่ากนัอีก ให้ใช้วิธีจับสลาก 

ประธานสภาฯ ขณะนี้องค์ประชุม 35 เสียง ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  เชิญท่านชวาลครับ 

นายชวาล  พัฒนก าชยั กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  เพื่อนสมาชิกฯ ผูท้รงเกียรติ  กระผมนายชวาล  พัฒนก าชยั  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอ าเภอขามสะแกแสง ผมขอเสนอนางสาวจุฑา
สัณห์ ตั้งตรีวีระกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอ าเภอบัวลาย เป็น
เลขานุการสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดนครราชสีมา 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองครับ  ผู้รับรองถูกต้องนะครับ  มสีมาชิกฯ ทา่นใดจะเสนอชื่อท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ  ไม่มีนะ
ครับถ้าไม่มีถือว่านางสาวจฑุาสณัห์  ตั้งตรีวีระกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวัดนครราชสีมา 
อ าเภอบัวลาย เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวัดนครราชสีมา  

 




