
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที ่1 /2562 

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น.  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

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

ผู้มาประชุม 
1. นายชุณห์  ศิริชัยคีรีโกศล  ประธานสภาอบจ.นม. 
2. นายชวาล  พัฒนกําชัย  รองประธานสภาอบจ.นม. คนที ่1 
3. นายนัฏฐชัยฐ ์ ธนกนกนนทณ ์  รองประธานสภาอบจ.นม. คนที ่2 
4. นางสาวจฑุาสัณห์ ตั้งตรีวีระกุล  เลขานุการสภา อบจ. 
5. นายประพจน ์ ธรรมประทีป  ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมาเขต 4  
6. นางสาวรัชฎา  ใจกล้า   ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมาเขต 5  
7. นายวีระวฒัน ์ มิตรสูงเนิน  ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมาเขต 7  
8. นายณัฏฐพชัร ์ อนิวัตกูลชัย  ส.อบจ.อ.ปากช่องเขต 1 
9. นายสมยศ  คุณเวียง   ส.อบจ.อ.ปากช่องเขต 3 
10. นายภาณ ุ  ยนต์สุข   ส.อบจ.อ.ปักธงชัยเขต 1 
11. ดร.ภูกิจ  พันธ์เกษม  ส.อบจ.อ.ปักธงชัยเขต 2 
12. นายชยุต  พงศ์ธนทรัพย ์  ส.อบจ.อ.ครบุรีเขต 1 
13. นายธวฒัน ์  ศิริปริญญานนัต ์  ส.อบจ.อ.ด่านขุนทดเขต 2 
14. นายศิริพงศ ์  มกรพงศ์   ส.อบจ.อ.สีคิ้วเขต1 
15. นายเลิศชยั  ธนประศาสน ์  ส.อบจ.อ.สีคิ้วเขต2 
16. นายสถาพร  โชติกลาง   ส.อบจ.อ.โนนสูงเขต 1 
17. นายสมพร  จินตนามณีรัตน ์  ส.อบจ.อ.โนนสูงเขต 2 
18. นายพงษ์พันธุ ์ พันธุ์ศรีนคร  ส.อบจ.อ.พิมายเขต 2 
19. นายพชิัยศักดิ ์ ชัยศรี   ส.อบจ.อ.บัวใหญ่เขต 1 
20. นางสุพัตรา  มากเมือง   ส.อบจ.อ.ขามทะเลสอ 
21. นายไกรวัจน ์  จุลศิริวัฒนกุล  ส.อบจ.อ.คง 
22. นายไพฑูรย ์  เพ็ญจันทร์  ส.อบจ.อ.พระทองคํา 
23. นายโกวทิย ์  เลาวัณย์ศิริ  ส.อบจ.อ.บ้านเหลื่อม 
24. นายสมจิต  คิดการ   ส.อบจ.อ.สีดา 
25. นายสมโภชน ์ จินตนามณีรัตน ์  ส.อบจ.อ.โนนแดง 
26. นายบัวพันธ ์  จันคําวงษ ์  ส.อบจ.อ.ประทาย 
27. นางสาวรมย์ธีรา แปลนด ี   ส.อบจ.อ.เมืองยาง 
28. นางอรอนงค ์  ธนสุนทรสุทธิ ์  ส.อบจ.อ.ห้วยแถลง 
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29. นายชาคริต  ทิศกลาง   ส.อบจ.อ.เฉลิมพระเกียรติ 
30. นายบุญด ี  วงศ์ไตรรัตน ์  ส.อบจ.อ.โชคชัย 
31. นายศุภชัย  ไพบูลย์วงค ์  ส.อบจ.อ.หนองบุญมาก 
32. นายชาญชัย  ศรีวิพัฒน ์  ส.อบจ.อ.เทพารักษ์ 
33. นายวีระชาต ิ  ทุ่งไผ่แหลม  ส.อบจ.อ.เสิงสาง 

 
ฝ่ายบริหาร 

1. ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์   สุวรรณฉว ี  นายกอบจ.นม.     
2. นายประดิษฐ ์ กิ่งโก้   รองนายก อบจ.นม. 
3. นายวสิูตร  เจริญสันธิ ์  รองนายก อบจ.นม. 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1.  นางบุญสิตา  ขันธะวินะหุ  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
  2.  นางสาววิมลศรี  สกุลณมรรคา  ผู้อํานวยการสํานักการคลัง  

3.  นายธีระชยั  เทพนอก   ผู้อํานวยการสํานักการช่าง 
 4.  นายกริชต์จอมพล  ภูจอมจิตฆ์  ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

5. นางจิรยุทธ  อาสาเสน  ผู้อํานวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
6.  นายชัยเกียรต ิ เกษรบัวทอง  ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
7. นายเจษปฐมพงศ ์ ธนเดชาพทิักษ ์  รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองสาธารณสุข  
8. นางอมลรชา    ศรีเนตรกูล  (แทน)หัวหน้าสํานักปลดัองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
9.  นางสาวนนัทน์ภัส แนมขุนทด  (แทน)ผู้อาํนวยการกองส่งเสริมสุขภาพชีวิต  
10. นางสาวพรชนก ดวงเงิน   (แทน)ผู้อาํนวยการกองการเจ้าหน้าที ่
11.  นางอุไรวรรณ ภัทรปิติพล  ผู้อํานวยการส่วนบริหารงานการคลัง 
12. นายภิรมย ์  วงศ์สุข   ผู้อํานวยการส่วนช่างสุขาภิบาล 
13. นายวสิา  นราเทียม  ผู้อํานวยการส่วนพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน 
14. นายนิธิโรจน ์  บุญญาวฒันานนัท์  ผู้อํานวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง 
15. นางกฤติมา  ไชยวงศ ์   รักษาการผู้อํานวยการส่วนบริหารงานพัสดุ 
16. นางนิภา  แขนรัมย์   หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและการพัฒนา 
17. นางสาวอิชยา  วงศ์กันยา  หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน 
18. นายวสิุทธิ ์  บุญการกิจ  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
19. นางสาวใจดาว จันทร์ทัน   หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 
20. นางวนิญา  ศรีอุทธา   หัวหน้าฝ่ายประชุมสภา 
21. นายสนัต ิ  ทองแสง   รักษาการหัวหน้าฝ่ายออกแบบ 
22. นางพิมพน์ภัส  นพตลุง   นักวิชาการพัสดุชาํนาญการ 
23. นางศรีวรรณ  เจริญเดช   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญการ 
24. นายภูริชช ์  พัจนสนุทร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
25. นางสาวศุภรัตติยา เทียมทัด   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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26. นางดาราวรรณ โฆษิตอัมพรวัฒน ์  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
27. นางสาวสุรีรัตน ์ พงษ์สุวรรณ  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
28. นางสุวรรณ ี  อนันธศิริ   นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
29. นายศุภรัตน ์  คอนงูเหลือม  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
30. นางสาววีรวรรณ กลิ้งทะเล  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
31. นางสาวกนกรัตน ์ ดําเดช   นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
32 นางอิสราดา    กาญจนวฒันา  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 

 33. นางสุพรรณ ี  ครุฑธะกะ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
34. นางเพ็ญประภา   ภูมิโคกรักษ์  เจ้าพนักงานธุรการชาํนาญงาน 

 35. นางมาลิน  จันทร์ศรีนวล  เจ้าพนักงานธุรการชาํนาญการ 
 36. นางรุ่งทิพย ์  จําปีเพ็ชร  เจ้าพนักงานธุรการชาํนาญการ 
 37. นางภัคธมล  กูลฤทธานนท ์  เจ้าพนักงานธุรการชาํนาญการ 
 38. นายบรรลือ  แพงพงศ์   เจ้าพนักงานธุรการชาํนาญการ 
 39. นางสาวเสาวภา สังข์แก้ว   เจ้าพนักงานธุรการชาํนาญงาน 
 40. นางสาวกชพร สมลือชาชัย  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 

41. นายกิติศักดิ์  ชายากร   พนักงานจ้างทั่วไป 
 42. นายวันชนะ  สมฤทธิ์   พนักงานจ้างทั่วไป 

43. นายวสนัต์ชาย อุลิตสถิต   พนักงานจ้างทั่วไป 
44. นางสาวปรมาภรณ ์ หมายเงา   พนักงานจ้างทั่วไป 
45. นายทวีศักดิ์    สวัสดิ์ธรรมกิจ  พนักงานจ้างทั่วไป 
46. นางกิติวจ ี  จารุจิตร   บรรณาธิการบริหาร นสพ.อิสานวาไรตี้ 
47. นางรัตนาภรณ์  ขอมเกาะ  บก.บห.สตรีธุรกิจ 
48. นายอรรถสิทธิ์ วิชัยคํามาตย ์  บก.บห.ทรัพย์อีสานโพสตน์ิวส์ 

 49. นายราชวตั ิ  ราชรักษา  ผู้สื่อข่าวโคราชคนอีสาน 
 50. นายรัฐชัย  อรชร   เนชั่น TV 
 51. นายศุภชัย  อรชร   ผู้สื่อข่าวช่อง 8 
 52. นางรุจิกร  จิวจันทรากูล  โคราชอินไซด ์
 53. นายประสิทธิ ์ คณะกรกิจ  อมรินทร์ TV 
 54. นายเกียรติศักดิ์ ปีกกลาง   ช่อง 8 
 55. นางสาวกรกฎ กมลาสน ์  นักศึกษาฝึกงาน/ โคราชไฮคลาส 
 56. นายประสิทธิ ์ จองรัตนวนิช  สยามรัฐ ข่าว 
 57. นายไพฑูรย์  ดาบพิมาย  สํานักข่าวทีนิวส์ 
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เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 
เลขานุการสภาฯ  - เชิญประธานสภาฯ จุดเทียน ธปู บูชาพระรัตนตรัย และนําสมาชิกสวดมนต์   
   - เชิญประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้ึนทําหน้าที่ 
เลขานุการสภาฯ - ประกาศสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดนครราชสีมา เร่ือง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัด

นครราชสีมา สมัยวสิามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2562  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
มีความจําเปน็ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาพจิารณาเก่ียวกับงานในหนา้ที่ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ดังนั้น เพื่อประโยชน์แห่งองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อาศัย
อํานาจตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2552 มาตรา 25 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
ข้อ 36 (1) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงเรียกประชุมสภาองคก์ารบริหาร
ส่วนจังหวัด สมัยวิสามัญ สมัยที ่1 ประจําปี พ.ศ.2562 มีกําหนด 7 วัน ตั้งแต่วนัจนัทร์ที่ 10 มิถุนายน 
2562 ถึงวันอาทิตย์ที ่16 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวัดนครราชสีมา 
(สํานักการช่าง) ต.มะเริง อ.เมือง จ.นครราชสีมา  ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2562 

 ประธานสภาฯ - กราบเรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา  ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการกอง  
ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุม ผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2562 ในวันนี้เป็นวันสําคัญวันหนึ่งของท่านผู้มีเกียรติ
ทุกท่านจะได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ผมหวังว่าการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2562 จะดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งท่านสมาชิกจะได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดประโยชน์เพื่อความเจริญก้าวหน้าของ
ท้องถิ่น  บัดนี้ได้เวลาอันสมควรผมขอเปิดการประชุมสภาฯ แห่งนี้ เพื่อดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระต่อไป 

 
เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   เรื่องที่ 1   อบจ.นครราชสีมา ได้ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  
                แก้ไขคร้ังที่ 3 
ประธานสภาฯ ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 แก้ไข คร้ังที่ 3  เสร็จเรียบร้อยแล้ว เล่มประกาศได้วางไว้บนโต๊ะทุกท่านแล้ว
นะครับ  จึงประกาศใช้แผนดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารงานและควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และเป็นเครื่องมือ
ในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานต่อไป 

ที่ประชุม   - ทราบ – 
 
 



 

๕ 

 
   เรื่องที่ 2 อบจ.นครราชสีมา ได้ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
   เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 
ประธานสภาฯ  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม คร้ังที่ 2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เล่มประกาศได้วางไว้บนโต๊ะทุกท่านแล้ว
นะครับ จึงประกาศใช้แผนดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารงานและควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และ
เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานต่อไป 

ที่ประชุม   - ทราบ – 
 
   เรื่องที่ 3 ขอแสดงความยินดีกับ นายวิสูตร  เจริญสันธิ์  ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองนายก 
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตามคําสั่ง อบจ.นม. ที่ 2390/2562 แต่งตั้งให้นายวิสูตร  
   เจริญสันธิ์ เป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป 
   ขอเสียงปรบมือและขอแสดงความยินดีด้วยครับ 
ที่ประชุม   - ทราบ – 
 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

- สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3/2562  เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 
ประธานสภาฯ          เป็นวาระการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาสมัยสามญั สมัยที่ 1 

คร้ังที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ขอเชิญสมาชิกที่มีความประสงค์จะแก้ไขครับมีสมาชิก 
ท่านใดที่จะแก้ไขไหมครับ ไมม่ีนะครับ ผมจะขอมติที่ประชมุนะครับ ขณะนี้องคป์ระชุม 33 เสียง  
สมาชิกทา่นใดรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมยัสามญั สมยัที ่1 
คร้ังที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2562 ขอยกมือขึ้นครับ รับรอง  30  เสียง  สมาชิกฯ ท่าน
ใดไม่รับรอง –ไม่ม-ี สมาชิกฯ ทา่นใดงดออกเสียง งดออกเสียง 3 เสียง (ประธานสภาฯรองประธานสภาฯ 
1 ท่าน และเลขานุการสภาฯ) 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ 
สมัยที่ 1 คร้ังที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2562 ด้วยมติรับรอง 30 เสียง  ไม่รับรอง   
–ไม่ม-ี งดออกเสียง 3 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 1 ท่าน และเลขานุการสภาฯ) 

 

ระเบียบวาระที่ 3  ญัตติ เร่ือง ขอความเห็นชอบให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนปรางค์ทองวิทยา 
   ก่อสร้างห้องพยาบาล ในพื้นที่บริเวณโรงเรียนปรางค์ทองวิทยา อ.คง จ.นครราชสีมา 
ประธานสภาฯ  เชิญฝ่ายบริหารแถลงครับ 
ร.ต.หญิงระนองรักษ์ฯ เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  หลักการ เพื่อรายงานขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในการอนุญาตให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนปรางค์ทอง
วิทยา ก่อสร้างห้องพยาบาล ในพื้นที่บริเวณโรงเรียนปรางค์ทองวิทยา  เหตุผล องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา  ได้รับรายงานจากโรงเรียนปรางค์ทองวิทยา ว่าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น



 

๖ 

 
พื้นฐานโรงเรียนปรางค์ทองวิทยา โดยนายพัชรินทร์  สกุลกลาง  ตัวแทนคณะกรรมการฯ มีความ
ประสงค์จะก่อสร้างห้องพยาบาล เพื่อใช้เป็นสถานที่สําหรับให้นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนได้
ใช้บริการเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วย ซึ่งในการก่อสร้างห้องพยาบาลดังกล่าว  ต้องใช้พื้นที่บริเวณโรงเรียนฯ 
ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 11.50 เมตร ซึ่งที่ดินได้ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขที่ นม.2661 
ตําบลบ้านปรางค์ อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบแปลนก่อสร้างฯ จํานวน 24 หน้า โดยใช้เงิน
บริจาคของคณะกรรมการฯ จํานวน 510,000. -บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เมื่อดําเนินการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จจะบริจาคให้เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อใช้ประโยชน์
ในภารกิจของโรงเรียนปรางค์ทองวิทยา  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/020147 ลงวันที่ 
18 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ข้อหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุ พ.ศ.2560 “กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุใด ถ้าการกระทําดังกล่าว
มีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นได้ ต่อเมื่อ
ได้ รับความเห็นชอบจากสภาหน่ วยการบริหารราชการส่ วนท้ องถิ่ น ประกอบกับหนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.1/ว 502 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 กําหนดว่า การให้บุคคลใด
ใช้ประโยชน์หรือได้รับสิทธิใด ๆ อันเกี่ยวกับพัสดุ ประเภทที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  จึงขอรายงาน
เสนอญัตติเพื่อขอความเห็นชอบในการอนุญาตให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนปรางค์
ทองวิทยา โดย นายพัชรินทร์  สกุลกลาง  ตัวแทนคณะกรรมการฯ ก่อสร้างห้องพยาบาลในพื้นที่บริเวณ
โรงเรยีนฯ ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 11.50 เมตร ตามแบบแปลนก่อสร้างฯ จํานวน 24 หน้า เพื่อใช้
ประโยชน์ในภารกิจของโรงเรียนปรางค์ทองวิทยา โดยห้ามมิให้นําไปหาผลประโยชน์ในทางธุรกิจใด ๆ 
ทั้งสิ้น และเมื่อดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะบริจาคให้เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาเห็นชอบ ต่อไป   

ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกฯ ที่มีความประสงค์จะอภิปรายครับ  ไม่มีนะครับ  ผมจะขอมติที่ประชุม  ขณะนี้องค์
ประชุม 33 เสียง ท่านใดเห็นชอบให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนปรางค์ทองวิทยา 
ก่อสร้างห้องพยาบาล ในพื้นทีบ่ริเวณโรงเรียนปรางคท์องวิทยา อ.คง จ.นครราชสีมา ตามทีฝ่่ายบริหาร
เสนอ  ขอให้ยกมือขึ้นครับ  เห็นชอบ 30 เสียง  ท่านใดไม่เห็นชอบยกมือครับ ไม่เห็นชอบ – ไม่มี – ท่าน
ใดงดออกเสียง  งดออกเสียง 3 เสียง(ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 1 ทา่น และเลขานุการสภาฯ) 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนปรางค์ทองวิทยา ก่อสร้าง
ห้องพยาบาล ในพื้นที่บริเวณโรงเรียนปรางค์ทองวิทยา อ.คง จ.นครราชสีมา ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ  
ด้วยมติเห็นชอบ 30 เสียง  ไม่เห็นชอบ – ไม่มี – งดออกเสียง 3 เสียง(ประธานสภาฯ รอง
ประธานสภาฯ 1 ท่าน และเลขานุการสภาฯ) 

 
 
 
 
 



 

๗ 

 
ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 

(กันเงินมิได้ก่อหนีผู้กพัน) 
ประธานสภาฯ เชิญฝ่ายบริหารครับ 
นายวิสูตร  เจริญสันธิ์ เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หลักการ เพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
(รายการกันเงินมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เหตุผล  ด้วยสํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมาแจ้งว่ามีความจําเป็นต้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รายการกันเงินมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) โดยมีรายละเอียดดังนี้ โครงการ
ก่อสร้างอาคารห้องน้ํานักเรียน โรงเรียนวังน้ําเขียวพิทยาคม จํานวนเงิน 500,000 บาท เป็นการแก้ไข
คําชี้แจงเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเพื่อความเหมาะสมในการใช้งาน  เนื่องจาก (แบบ สน.ศท.ส.10) ที่
โรงเรียนอ้างอิงเป็นแบบก่อสร้างห้องน้ํานักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษา มีขนาดเล็กและแคบ ซึ่ง
ไม่เหมาะสมกับนักเรียนโรงเรียนวังน้ําเขียวพิทยาคม ซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น -ตอน
ปลาย  ข้อความเดิม เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารห้องน้ํานักเรียน (สน.ศท.ส.10) โรงเรียนวังน้ําเขียว
พิทยาคม ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.2561 -2564) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการศึกษา หน้า 308 ลําดับที่ 252 ส่วนรายละเอียดอื่นเป็นไปตามเดิม 
ข้อความใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารห้องน้ํานักเรียน โรงเรียนวังน้ําเขียวพิทยาคม ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง
และเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการศึกษา หน้า 308 ลําดับที่ 252 
ส่วนรายละเอียดอื่นเป็นไปตามเดิม ระเบียบวิธีปฏิบัติ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอน
และแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 31 การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการ
ที่ได้เบิกตัดปี หรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจให้เบิกตัดปี 
หรือขยายเวลาเบิกตัดปี ข้อ 32 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
ประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้ประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้
ประชาชนทราบ แล้วแจ้งประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบภายในสิบห้าวัน  เนื่องจากโครงการนี้
เป็นการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ เพื่อมิให้เกิดปัญหาในการดําเนินการทางพัสดุและการเบิกจ่า ยเงิน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายให้ถูกต้อง
ต่อไป  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

   ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกฯ ที่มีความประสงค์จะอภิปรายครับ ไม่มนีะครับ ผมจะขอมติทีป่ระชุม  ขณะนี้องค์
ประชุม 33 เสียง สมาชิกฯ ท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจา่ย  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 (กันเงินมิได้ก่อหนี้ผูกพนั) ตามทีฝ่่ายบริหารเสนอ ขอให้ยกมือข้ึนครับ อนุมัต ิ
30 เสียง  ท่านใดไม่อนุมัติยกมือครับ ไม่อนุมัติ – ไม่มี – ท่านใดงดออกเสียง  งดออกเสียง 3 เสียง
(ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 1 ท่าน และเลขานุการสภาฯ) 

 



 

๘ 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2561 (กันเงินมิไดก้่อหนี้ผูกพัน) ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ด้วยมติอนุมัติ 30 เสียง ไม่อนุมัติ – ไม่มี –  
งดออกเสียง 3 เสียง(ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 1 ทา่น และเลขานุการสภาฯ) 

 
ระเบียบวาระที่ 5  ญัตติเรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2562 
ประธานสภาฯ เชิญฝ่ายบริหารแถลง 
นายประดิษฐ์  กิ่งโก้ เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  หลักการ  เพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เหตุผล 
ด้วยได้รับคําร้องจากสํานักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ว่ามีความจําเป็นต้องขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.05201) บ้านเหลื่อม-บ้านกุดเวียน อําเภอบ้านเหลื่อม 
จังหวัดนครราชสีมา  งบประมาณ 3,170,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย เนื่องจากมีหน่วยงานกรมทางหลวงชนบทแขวงทางหลวง
ชนบทชัยภูมิ ได้ดําเนินการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Paverment InPlace 
Recycling) ทับบางส่วนของโครงการฯ จึงมีความจําเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย รายละเอียดปริมาณงาน ตําแหน่ง พิกัดการซ่อมสร้างใหม่ ให้ตรงกับสภาพความเป็นจริงของ
พื้นที่ ดังนี้ ข้อความเดิม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ช่วงที่ 1) ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร (ช่วงที่ 2) ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 630 เมตร รวม 2 ช่วง มี
พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 9,780 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด 
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2552 ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -
2564) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 36 ลําดับที่ 40 ตั้งงบประมาณไว้ที่สํานักการช่าง 
ข้อความใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ช่วงที่ 1) ขนาดกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 1,421 เมตร (ช่วงที่ 2) ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 349 เมตร รวม 2 ช่วง มีพื้นที่ลา ด
ยางไม่น้อยกว่า 10,620 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด ส่วน
รายละเอียดอื่นเป็นไปตามเดิม ระเบียบวิธีปฏิบัติ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอน
และแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ข้อ 32 ภายใต้บังคับข้อ 39 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอํานาจแล้ว ให้ประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดเพื่อทราบ ภายในสิบห้าวัน  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 



 

๙ 

 
ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกฯ ที่มีความประสงค์จะอภิปรายครับ ไม่มนีะครับ ผมจะขอมติทีป่ระชุม  ขณะนี้องค์

ประชุม 33 เสียง สมาชิกฯ ท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจา่ย  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2562  ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ขอให้ยกมือขึ้นครับ อนุมัติ 30 เสียง  ท่านใดไม่อนุมัติ
ยกมือครับ ไม่อนุมัติ –ไม่มี– ท่านใดงดออกเสียง งดออกเสียง 3 เสียง(ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 
1 ท่าน และเลขานุการสภาฯ) 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ด้วยมติอนุมัติ 30 เสียง ไม่อนุมัติ – ไม่มี –  งดออกเสียง 3 เสียง
(ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 1 ท่าน และเลขานุการสภาฯ) 

 
ระเบียบวาระที่ 6 การเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา คนที่ 1 แทนต าแหน่งที่ว่าง 
ประธานสภาฯ วาระที่ 6 นี้เป็นวาระเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา คนที่ 1 แทน

ตําแหน่งที่ว่าง  เชิญท่านเลขาฯ อ่านระเบียบครับ 
เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ดิฉันขอเรียนขั้นตอนการเลือกรอง
ประธานสภาฯ ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 
พ.ศ.2552 มาตรา19 เมื่อตําแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดหรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้มีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี แทนตําแหน่งที่ว่างลง ภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันที่ตําแหน่งนั้นว่างลง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 หมวด 1 ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น   

 และเลขานุการสภาท้องถิ่น ข้อ 8 การเลือกประธานสภา รองประธานสภา และเลขานุการสภา กรณี
เสนอชื่อรองประธานสภาเพียงคนเดียว ขั้นตอนวิธีการ 1.สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อ
สมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นสมควรให้เป็นผู้ดํารงตําแหน่งรองประธานสภาท้องถ่ิน 2.คําเสนอนั้น
ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้
เพียงครั้งเดียว 3. ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตําแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับ
เลือก  ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถ่ิน ถ้า
มีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตําแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก กรณีเสนอชื่อ
แบบไม่จํากัดจํานวน ขั้นตอนและวิธีการเลือก 1.สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภา
ท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นสมควรให้เป็นผู้ดํารงตําแหน่งรองประธานสภาท้องถิ่น  2.คําเสนอนั้นต้องมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า 2 คน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้ง
เดียว 3.ชื่อที่เสนอไม่จํากัดจํานวน 4.ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียน 
ชื่อตัว และชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอคนละหนึ่งชื่อ วิธีการนับคะแนน 1. ในการตรวจนับคะแนนให้
ประธานสภาท้องถิ่น เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 2 คนมาช่วยตรวจนับคะแนน 2.ให้
ประธานสภาท้องถิ่น ประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น  ผลการนับคะแนน 1.ผู้ได้คะแนนสูงสุด
เป็นผู้ได้รับเลือก 2.ถ้าได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะคนที่ได้คะแนนเท่ากันโดยใช้วิธี
เดิม 3.แต่ถ้าคะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลาก ขอเรียนเชิญท่านประธานฯ ดําเนินการต่อคะ 

ประธานสภาฯ ขณะนี้องค์ประชุม 33 เสียง ขอเชิญสมาชิกฯ เสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งรองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา คนที่ 1 เชิญท่านศุภชัย ไพบูลย์วงค์ ส.อบจ.อ.หนองบุญมาก ครับ 



 

๑๐ 

 
นายศุภชัย  ไพบูลย์วงค์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  กระผมนายศุภชัย  

ไพบูลย์วงค์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอําเภอหนองบุญมาก  กระผมขอ
เสนอนายวีระชาติ  ทุ่งไผ่แหลม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอําเภอเสิงสาง 
เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาครับ   

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองครับ  ผู้รับรองถูกต้องครับ  มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ  เชิญท่านภูกิจ
ครับ 

นายภูกิจ  พันธุ์เกษม เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายภูกิจ พันธุ์ เกษม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา เขตอําเภอปักธงชัย เขต 2 ขอเสนอท่านชวาล  พัฒนกําชัย  สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอําเภอขามสะแกแสง เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คน
ที่ 1 ครับ  

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองครับ  ผู้รับรองถูกต้องครับ  มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  ต่อไปเป็นการ
ลงคะแนนเลือกรองประธานสภาฯ คนที่ 1 ขอเชิญเลขาฯ ดําเนินการ  เชิญท่านศุภชัยครับ 

นายศุภชัย ไพบูลย์วงค์ เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมนายศุภชัย  ไพบูลย์วงค์ ส.อบจ.อ.หนองบุญมากครับ  ขอปรึกษาหารือท่าน
ประธานฯ  เพื่อให้การเลือกตั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา คนที่ 1 เป็นไป
ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม ผมขอหารือท่านประธานฯ  ขอให้ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านงดใช้
เครื่องมือสื่อสารหรือโทรศัพท์เข้าคูหา เพื่อความบริสุทธิ์ยุติธรรม  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ  ไม่มีนะครับ ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามที่ท่านศุภชัย ไพบูลย์วงค์ 
เสนอนะครับ  เชิญท่านประพจน์ครับ 

นายประพจน์  ธรรมประทีป เรียนท่านประธานสภาฯ  กระผมนายประพจน์  ธรรมประทีป สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา อําเภอเมือง  เขต 4 ท่านประธานฯ ครับ ท่านประธานต้องขอมติในที่ประชุมนะครับ ใน
เมื่อมีคนเสนอมาอย่างนี้นะครับ กราบเรียนครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านชาคริตครับ 
นายชาคริต  ทิศกลาง เรียนท่านประธานสภาฯ  กระผมนายชาคริต  ทิศกลาง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจั งหวัด

นครราชสีมา เขตอําเภอเฉลิมพระเกียรติ  ไม่ทราบว่าการเลือกประธานฯ รองประธานฯ เป็นการแนะนํา
ตัวหรือแสดงวิสัยทัศน์ หรือมีเหตุผลอะไรที่จะมาเสนอไหมครับ จะได้มีเหตุผลอ้างอิงครับ มีท่านใดที่จะ
แสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่ครับ เนื่องจากการเสนอชื่อมา 2 ท่านก็คงจะมีการลงคะแนนในหีบบัตร
เลือกตั้ง หรือจะต้องตั้งเจ้าหน้าที่คณะกรรมการ  เชิญเลขาฯ ดําเนินการครับ 

เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่าสมาชิกสภาฯ 
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน การเลือกรองประธานสภาฯ คนที่ 1 จะใช้วิธีที่ 2 เมื่อมีการเสนอชื่อ 2 ท่าน ก็จะใช้
วิธีการหย่อนบัตร ท่านสมาชิกฯ เขียนชื่อสกุลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ โดยจะอ่านชื่อทีละ 1 ท่าน แล้ว
เดินมาเขียนชื่อสกุล และหย่อนลงในบัตร เปิดกล่อง และบัตรให้สมาชิกฯ ได้ตรวจสอบดูคะ  เรียบร้อย
นะคะ ดิฉันจะอ่านชื่อครั้งละ 1 ท่าน และหัวหน้าวินญา จะเป็นผู้แจกบัตรให้ท่านเขียนคะ เริ่ม
ดําเนินการ ท่านที่ 1 นางสุพัตรา  มากเมือง  ส.อบจ.อ.ขามทะเลสอ 2.นายชวาล พัฒนกําชัย ส.อบจ.อ.
ขามสะแกแสง  3.นายไกรวัจน์  จุลศิริวัฒนกุล ส.อบจ.อ.คง 4.นายชยุต พงศ์ธนทรัพย์ ส.อบจ.อ.ครบุรี 
เขต 1 5.นายชาคริต ทิศกลาง ส.อบจ.อ.เฉลิมพระเกียรติ 6.นายบุญดี วงศ์ไตรรัตน์ ส.อบจ.อ.โชคชัย 7. 
นายธวัฒน์ ศิริปริญญานันต์ ส.อบจ.อ.ด่านขุนทด เขต 2 8.นายชาญชัย ศรีวิพัฒน์ ส.อบจ.อ.เทพารักษ์ 
9.นายสมโภชน์ จินตนามณีรัตน์ ส.อบจ.อ.โนนแดง 10.นายสถาพร โชติกลาง ส.อบจ.อ.โนนสูง เขต 1 
11.นายสมพร จินตนามณีรัตน์ ส.อบจ.อ.โนนสูง เขต 2 12.นายพิชัยศักดิ์  ชัยศรี ส.อบจ.อ.บัวใหญ่ เขต 
1 13.นายโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ ส.อบจ.อ.บ้านเหลื่อม 14.นายบัวพันธ์ จันคําวงษ์ ส.อบจ.อ.ประทาย 15.
นายภาณุ ยนต์สุข ส.อบจ.อ.ปักธงชัย เขต 1 16.นายภูกิจ พันธ์เกษม ส.อบจ.อ.ปักธงชัย เขต 2 17.
นายณัฏฐพัชร์ อนิวัตกูลชัย ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต 1 18.นายสมยศ คุณเวียง ส.อบจ.อ.ปากช่อง 19.
นายไพฑูรย์ เพ็ญจันทร์ ส.อบจ.อ.พระทองคํา 20.นายพงษ์พันธุ์ พันธุ์ศรีนคร ส.อบจ.อ.พิมาย เขต 2 



 

๑๑ 

 
21.นายประพจน์ ธรรมประทีป ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 4 22. น.ส.รัชฎา ใจกล้า ส.อบจ.     
อ.เมืองนครราชสีมา เขต 5 23.นายวีระวัฒน์  มิตรสูงเนิน ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 7  24.น.ส.
รมย์ธีรา แปลนดี ส.อบจ.อ.เมืองยาง 25.นายศิริพงศ์ มกรพงศ์ ส.อบจ.อ.สีคิ้ว เขต 1 26.นายเลิศชัย ธน
ประศาสน์ ส.อบจ.อ.สีคิ้ว เขต 2 27.นายสมจิต คิดการ ส.อบจ.อ.สีดา 28.นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม ส.
อบจ.อ.เสิงสาง 29.นายศุภชัย ไพบูลย์วงค์ ส.อบจ.  อ.หนองบุญมาก  30.นางอรอนงค์  ธนสุนทรสุทธิ์ 
ส.อบจ.อ.ห้วยแถลง 31.น.ส.จุฑาสัณห์ ตั้งตรีวีระกุล ส.อบจ.อ.บัวลาย 32.นายนัฏฐชัยฐ์  ธนกนกน
นทณ์  ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 6 33.นายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล  ส.อบจ.อ.วังน้ําเขียว (นายชุณห์  
ศิริชัยคีรีโกศล ของดการลงคะแนน) 

ประธานสภาฯ ชั่วคราว ขณะนี้ลงคะแนนครบทุกท่านแล้ว ขอเชิญท่านสมาชิกฯ 2 ท่าน มาเปน็สักขีพยานในการนบัคะแนนครับ 
 ผมขอเชิญท่านโกวิทย์ครับ 
นายโกวทิย์  เลาวัณย์ศิริ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายโกวิทย์  เลาวณัย์ศิริ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดนครราชสีมา เขตอําเภอบ้านเหลื่อม กราบขอบคุณทา่นประธานฯ ที่เคารพ ผมขออนุญาตเสนอ
ท่านชาคริต  ทิศกลาง  ทาํหน้าที่เป็นสักขีพยาน ทา่นที่ 2 เชญิท่านประพจน์  ธรรมประทปีครับ  

นายประพจน ์  ธรรมประทีป กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพครับ ผมนายประพจน ์  ธรรมประทปี  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอเมืองฯ เขต 4 ผมขอสละสทิธิ์ให้ท่านบุญดี  วงศ์ไตรรัตน์  ทํา
หน้าที่สักขีพยานครั้งนี้ครับ   

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านชาคริต ทิศกลาง  และท่านบุญดี วงศ์ไตรรัตน์ ทาํหน้าที่ครับ ต่อไปเป็นการนับคะแนนครับ 
ส.อบจ.ใช้สิทธิ์ลงคะแนนครบ 33 ท่านครับ ผมขอสรุปผลการลงคะแนน คะแนนรวมทัง้หมดของนาย   
วีระชาต ิ ทุ่งไผ่แหลม ได้ 14 คะแนน คะแนนรวมของนายชวาล  พฒันกําชัย ได้ 17 คะแนน งด
ลงคะแนน 1 คะแนน(ประธานสภาฯ) บัตรเสีย 1 คะแนน สรุป นายชวาล  พฒันกาํชัย เป็นผูไ้ด้รับ
คะแนนสงูสุดเปน็ผูไ้ด้รับเลือกให้เป็นผู้ดํารงตาํแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารสว่นจังหวดัครราช
สีมา คนที่ 1 ครับ  ขอแสดงความยินดีด้วยครับ และขอเชิญขอบคุณเพื่อนสมาชิกฯ และทาํหนา้ที่ครับ 

นายชวาล  พัฒนกําชยั เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ฝ่ายบริหาร เพื่อนสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติครับ ผมต้องกราบขอบคุณ
เพื่อนสมาชิกฯ ทุกทา่นครับ ทีไ่ด้ให้เกียรติเลือกผมเป็นรองประธานสภาฯ คนที่ 1 ตามอาวุโส ขอบคุณ
มากครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกนายชวาล  พัฒนก าชัย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขต
อ าเภอขามสะแกแสง  เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดนครราชสีมา คนที่ 1 

 
 
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 7.1 แจ้งปัญหาความเดือดร้อน/งานกิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นของราษฎรในพื้นที่ 
ประธานสภาฯ  อยากให้ท่านเพื่อนๆ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดของเรา ได้แจ้งปัญหาความเดือดร้อน และ 

เรื่องงานกิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นของราษฎรในพื้นที่  ที่มีความสําคัญกับพี่น้องประชาชนนะครับ เพื่อ
เราจะได้เอาไปบรรจุในวาระต่างๆ นะครับ  

นายชาคริต  ทิศกลาง กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านผู้ทรงเกียรติ และเพื่อนสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา กระผมนายชาคริต  ทิศกลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด   เขตอําเภอเฉลิม
พระเกียรติ ขอเรียนปรึกษาท่านประธานไปยังฝ่ายบริหารและกองแผนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาครับ เมื่อสักครู่ทางฝ่ายบริหารได้เสนอประกาศใช้แผนเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ได้ให้
ความเห็นชอบและพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ซึ่งผมอ่านดูส่วนใหญ่ก็เป็นแผนที่แก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าเพื่อที่จะดําเนินการใช้จ่ายเงิน   เป็นแผนที่ทําให้กับโรงเรียนต่างๆ ในความรับผิดชอบของ



 

๑๒ 

 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาของเรา ก็เห็นดีด้วยครับเพราะว่ามันก็เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน 
ผู้ปกครองนักเรียน และพี่น้องประชาชนของเรา การพิจารณาแผนของแต่ละอําเภอ ซึ่งจะต้องพิจารณา
แผนและก็ข้อบัญญัติปี 2563 ซึ่งสภานี้จะต้องประชุมกันในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับ กระผมใน
ฐานะที่เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอําเภอเฉลิมพระเกียรติ ทั้งนี้ไม่มีแผนที่จะนํา
โครงการต่างๆ เข้าข้อบัญญัติงบประมาณปี 2563 เนื่องจากว่า แผนของเราที่จะพิจารณานั้นส่วนใหญ่ก็
มีโครงการต่างๆ มาจากแผน 4 ป ีเร่ิมต้นปี 2561-2564 เป็นระยะเวลา 4 ปีด้วยกัน เท่าที่เห็นแผน 4 
ปี ในฐานะที่เป็นกรรมการแผนระดับจังหวัด แล้วก็กรรมการแผนระดับอําเภอผมก็ดูทุกปีครับ แล้วก็
ได้รับการเชิญประชุมร่วมกับคณะกรรมการแผนระดับอําเภอทุกปี ผมก็ทราบโดยตลอดครับว่า โครงการ
ต่างๆ นั้นมีอะไรบ้าง เมื่อสองสามวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาประชุมเพื่อทบทวนตั้งแต่ระดับจังหวัดนะครับที่
ทางกองแผนจัดขึ้นที่โรงแรมสบายนะครับ ซึ่งตรงนี้ก็จัดกันมาทุกปี ผมก็มีโอกาสมาร่วมทุกปีเช่นเดียวกัน 
ผมก็เห็นตลอดนะครับว่าแผนสี่ปี ตอนนี้ก็ใช้มาสองปี เข้าสามปีแล้วครับ ก็ถือว่าเป็นแผนที่ล้าสมัยมาก 
เป็นแผนที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง แต่ก็น่าจะมีการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงได้แล้ว ที่ผมพูดได้อย่างนี้
ก็เพราะว่าในฐานะที่ผมเป็นคณะกรรมการแผนระดับอําเภอ ผมก็เช็คตลอดว่าในแผนสี่ปีนี้มีอะไรบ้าง ผม
รู้หมดครับ และผมคิดว่าท่านสมาชิกแต่ละอําเภอก็รู้เหมือนกันนะครับ ว่าในแผนสี่ปีนี่มีอะไรบ้าง 
เพราะฉะนั้นความผิดพลาดบกพร่องที่มันมีอยู่ มันก็คงผิดพลาดบกพร่อง อยู่เช่นนั้นเหมือนเดิม ไม่มีการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง ยกตัวอย่างก็ได้ครับ เช่น โครงการถนนหินคลุกของหมู่บ้านหนึ่ง และอีกหมู่บ้านหนึ่ง
ก็เชื่อมระหว่างอบต.กับอบต. แต่ถนนเส้นนี้ตั้งอยู่บนคลองชลประทานครับ ดําเนินการไม่ได้ ก็อยู่อย่าง
นั้นตลอด ทุกวันนี้ก็อยู่อย่างนั้นตลอด แผนสี่ปีก็ยังคงอยู่ อีกโครงการหนึ่งก็ถนนหินคลุกเช่นเดียวกัน 
งบประมาณสามแสนบาท ก็ไปเชื่อมระหว่างอําเภอกับอําเภออีกเช่นเดียวกัน แต่งบประมาณเพียงสาม
แสนบาท ซึ่งไปแก้ปัญหาถนนยาวห้ากิโลเมตร อย่างนี้เป็นต้น อันนี้คือความผิดพลาดบกพร่องที่ควรจะ
ได้รับการแก้ไข ประการต่อมาก็คือว่า โครงการที่ได้ทําๆ ไปแล้วเนี่ยก็น่าจะตัดออกแล้วก็นํามาบูรณาการ
ใหม่ ให้เป็นแผนใหม่ที่พร้อมที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชน พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่
น้องประชาชน ผมก็มั่นใจครับว่า สจ.แต่ละพื้นที่เขารู้ดีว่าอันไหนคือความถูกต้อง อันไหนคือความ
เดือดร้อน อันไหนคือปัญหาที่จะต้องแก้ไข แล้วก็ประสานกับกรรมการประสานแผนระดับอําเภอคือ
นายกอบต.มาโดยตลอดนะครับ เพราะฉะนั้นผมจึงอยากจะกราบเรียนต่อท่านประธาน ผ่านไปยังฝ่าย
บริหารและกองแผนนะครับว่า ปีนี้ก่อนที่จะทําข้อบัญญัติงบประมาณปี 2563 ก็ขอความกรุณาสักนิด
เถอะครับว่า ขอให้มีการบูรณาการแผนใหม่ มีการเพิ่มแผน มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนให้มันถูกต้อง
และมีจํานวนมากเพียงพอ อย่างอําเภอเฉลิมพระเกียรติเนี่ย แผนสี่ปีมีงบเพียงไม่กี่ล้าน แป้บเดียวก็ใช้
หมดละครับ ปีนี้ถ้าโครงการทําหมดทั้งที่อยู่ในข้อบัญญัติ  และโครงการที่พอจะหาผู้รับจ้างได้เนี่ย 
โครงการที่เป็นถนนถ่ายโอน ที่อยู่ในความรับผิดชอบก็เต็มหมดนะครับ ไม่มีอะไรที่จะต้องทําอีกแล้ว 
เพราะฉะนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบูรณาการแผนใหม่แล้วก็หาโครงการต่างๆ  เข้ามาเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องของประชาชน 
ฉะนั้นผมจึงกราบเรียนท่านประธาน ผ่านไปยังฝ่ายบริหารและกองแผนนะครับว่าปีนี้ถ้าจะมีการเพิ่มเติม
แผนก็ขอให้มาบูรณาการทั้งระบบครับ เชิญส.อบจ.ทุกอําเภอมาร่วมประชุมแผนที่ทางอบจ. ระดับอําเภอ
ที่เขาเสนอเข้ามา อันไหนที่พอจะอลุ้มอล่วยแก้ไขเปลี่ยนแปลงกันได้ ทราบว่าการวางแผนทุกวันนี้มันมี
ข้อจํากัด และมีกระบวนการหลายอย่างที่ทางกองแผนเค้าระบุเอาไว้  เป็นต้นว่า จะต้องเป็นโครงการ
เชื่อมโครงการขนาดใหญ่ หรืออะไรต่อมิอะไรก็แล้วแต่ และสิ่งที่สําคัญก็คือว่าจะต้องมีปล.4 ปล.5 ผมก็



 

๑๓ 

 
ไม่แน่ใจว่าระเบียบที่ของกระทรวงหรือระเบียบอะไรก็แล้วแต่ ที่เค้าระบุว่าจะต้องมีปล.4 ปล.5 เพราะ
ความเดือดร้อนต่างๆ ของพี่น้องประชาชนเนี่ย มันรอปล.4 ปล.5 ไม่ได้ ถามว่าตาสีตาสา ตามีตามา หรือ
พี่น้องประชาชนชาวไร่ชาวนาที่เดือดร้อน เขาเสนอความต้องการเข้ามาเนี่ย จะต้องมีปล.4 ปล.5  ด้วย
หรือไม่ แม้แต่โรงเรียนในสังกัดของอบจ.ก็เช่นเดียวกันว่าจะทําแผนเนี่ยจะต้องมีปล.4 ปล.5 และปล.4 
ปล.5 คนที่ทําก็คือกองช่าง โรงเรียนเขาทําเป็นหรือเปล่านะครับ จะให้เขามาประสานกับกองช่าง ให้กอง
ช่างไปคํานวณหา ปล.4 ปล.5 มันก็ได้ครับ แต่ความสะดวกหรือความเป็นไปได้ เกรงอกเกรงใจ ขอความ
ร่วมมือ มันไม่เหมือนกับผู้บริหารสั่งทํานะครับ เพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเขาเสนอความต้องการอะไรมา ก็
เสนอมาได้ เพียงเขียนชื่อแล้วเขียนความต้องการเหล่านั้นมาให้ทางกองแผน กองแผนก็ดําเนินการไป 
ประสานกับกองช่างหรือหาคนสํารวจออกปล.4 ปล.5 ก็น่าจะได้ ไม่จําเป็นว่าต้องไปเอา ปล.4 ปล.5 กับ
พี่น้องประชาชนแล้วก็มาเข้าแผนนะครับ สิ่งนี้จะเป็นขอบเขตที่จะทําให้การดําเนินการของแผนแล้วก็
กองช่างในการที่จะดําเนินการตามความเดือดร้อนของประชาชนล่าช้า ผมก็ขอกราบเรียนท่านประธาน
ผ่านไปยังฝ่ายบริหารนะครับ ขอบคุณครับ 

นายชวาล  พัฒนกําชัย เชิญ ท่านศุภชัย ไพบูลย์วงศ์ ส.อบจ.หนองบุนมาก ครับ 
ทําหน้าที่ประธานสภาฯ 
นายศุภชัย  ไพบูลย์วงศ์ ขอบคุณครับ ท่านทําหน้าที่ประธานสภานะครับ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกผู้ทรง

เกียรติทุกท่านครับ กระผมนายศุภชัย ไพบูลย์วงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
เขตอําเภอหนองบุกมากนะครับ ก่อนอื่นนะครับ กระผมที่จะหารือเกี่ยวกับเรื่องวาระอื่นนะครับ 
เนื่องจากในเขตอําเภอหนองบุนมาก ผมในฐานะที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนนะครับ ถนนต่างๆ ที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ลงไปทําทั้งหมด 5 สายนะครับ พี่น้องประชาชนรู้สึกขอบคุณ
ในความเป็นตัวแทน ขอบคุณในความเอาใจใส่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและคณะ
ผู้บริหารนะครับ ต่อจากนั้นครับเมื่อถนนที่จะใช้สัญจรดีทั้ง 5 เส้นนะครับ ขออนุญาตเอ่ยนามถึงอําเภอ
ข้างเคียงนะครับ อําเภอโชคชัยนะครับ โดยท่านบุญดี วงศ์ไตรรัตน์นะครับ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เขตอําเภอโชคชัย ทราบว่าคณะสภาแห่งนี้ได้ผ่านไปแล้วนะครับเกี่ยวกับงบประมาณของไฟ
ส่องสว่างตามถนน ซึ่งในเขตของอําเภอหนองบุนมากได้รับงบประมาณ 5 เส้นทางทั้งสิ้น 50 กว่าเสาไฟ
นะครับ ผมในฐานะเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชน ซึ่งพี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์นะครับ แต่ก็ไม่
ทราบว่าติดขัดอะไร ฝากเรียนท่านประธานผ่านไปยังฝ่ายบริหารด้วยนะครับ ผมขออนุญาตยกตัวอย่าง
ในเขตอําเภอโชคชัย อําเภอทุ่งอรุณนะครับ ไฟส่องโซล่าเซลส่องสว่างจ้า พี่น้องประชาชนชอบอกชอบใจ
นะครับสว่าง ปลอดภัยนะครับ ผมในฐานะตัวแทนพี่น้องประชาชนเขตอําเภอหนองบุนมาก ถนนก็ดีแล้ว
ครับ ถนนนี่ได้รับการแก้ไขดีหมด ตอนนี้รอครับ รอโซลาเซล ผมก็ไม่ทราบว่าติดขัดอะไรทําไมอําเภอโชค
ชัยไปแล้ว อําเภอหนองบุนมาก ซึ่งอยู่พื้นที่ใกล้กัน 70 กิโลเมตรเนี่ย ทําไมถึงไม่มาล่ะครับมันติดขัดอะไร
ครับ ผมขอฝากท่านประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหารนะครับ ช่วยดูนะครับ เพราะพี่น้องประชาชน
ผมรอไม่ได้ครับ นะครับ ถ้าหากเกิดมีการสูญเสีย การเจ็บป่วยหรือว่าเกิดมีการ รถล้มตาย ขึ้นมานะครับ 
มันจะลําบากนะครับ ขอนะครับไฟส่องสว่างที่ 5 เส้นทางผ่านสภาแห่งนี้ซึ่งเรายกมือไปแล้วนะครับ ขอ
ความอนุเคราะห์ผ่านไปยังฝ่ายบริหารนะครับ ช่วยดําเนินการให้พี่น้องเขตอําเภอหนองบุนมากของผม
ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายชวาล  พัฒนกําชัย ครับ ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ 
ทําหน้าที่ประธานสภาฯ 



 

๑๔ 

 
นายประดิษฐ์  กิ่งโก ้ เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้

ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ ผมก็ขอรวบรัดเป็นประเด็นเร่ืองแผนเพราะว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนี่ ใช้
แผนสี่ปีในการบริหารงบประมาณซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่  15 มิถุนายน 2562 ในวันพรุ่งนี้ สาเหตุก็
เพราะว่า กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มีหนังสือสั่งการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ 
ปรับแผน หนังสือเขาสั่งมาลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 สั่งให้ปรับแผนสี่ปี เป็นห้าปี โดยให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 15 มิถุนายน ซึ่งกระบวนการก็คือว่า ปรับแผนเดิมที่มีอยู่หรือจะเพิ่มเข้าไปก็ได้ ให้เป็นจากสี่
ปี ขยายเป็นห้าปี ทั้งนี้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้อนุมัติแผนห้าปีไปแล้วนะครับ 
ด้วยวันนี้ภาคเช้านะครับ แล้วผมจะประกาศใช้ตามกําหนด สําหรับกระบวนการที่ท่านถามมานะครับ 
ต้องแยกเป็นสองส่วน ส่วนหนึ่งที่จะทําในแผนห้าปีนะครับ โดยผ่านขั้นตอนเข้ามานะครับ ทําได้ตลอดนะ
ครับ ท่านส่งเข้ามาเลย เป็นส่วนหนึ่งที่เราเร่งดําเนินการอยู่ขณะนี้  คือ งบประมาณรายจ่ายประจําปี 
2563 ซึ่งประกาศดําเนินการมาตั้งแต่พฤษภาคม มิถุนายน ทุกส่วนจะต้องส่งโครงการให้แล้วเสร็จ
ภายใน 31 กรกฎาคม กองแผนต้องทําให้แล้วเสร็จภายในวันที่  15 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันสุดท้าย แล้ว
นําเสนอสภาเพื่ออนุมัติใช้วันที่ 1 ตุลาคม ปัญหาในประเด็นที่ว่า คือ โครงการที่จะนํามาใช้ในปี 2563 
ต้องอยู่ในแผนห้าปีเท่านั้นนะครับ เพราะว่าถ้าไม่มีแผนก็ไม่มีเงิน ตรงนี้ท่านต้องตรวจสอบดู แต่ทีนี้การ
วางแผนของเราเนี่ย วางแผนมากกว่าเงินที่มีอยู่ วางแผนตั้ง หลายพันกว่าล้านบาท เงินมีแค่พัน สองพัน 
ล้านบาท เพราะฉะนั้นแผนของท่านจะตก ปี61 ก็ตก ปี62 ก็ตก ปี63 ก็ตก เพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่ที่ว่า
ในการที่โครงการจะเข้ามาในงบปี63 เราสามารถดูได้ตั้งแต่งบปี61 ที่ยังไม่ได้ใช้ก็มีสิทธินําเข้ามาได้ 
เพราะผ่านกระบวนการแผนที่ถูกต้องแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นในปี63 ที่เรากําลังทําอยู่เนี่ย ก็ขอ
พิจารณาว่าตรวจสอบจากกองต่างๆ นะครับ ที่จะตั้งงบประมาณขึ้นมานะครับ ท่านดูนะครับว่าเข้าไหม 
โครงการถ้าอยู่ในแผนห้าปีนะ ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป         (15 มิย 62) มีสิทธิเข้ามาใช้เงินในปี 63 
แต่ดึงได้มาบางส่วน และในปี 64 ก็ดึงเหมือนเดิมนะครับ นี่คือระบบที่ทําอยู่ เพราะฉะนั้นในการที่บอก
ว่าโครงการมันไม่เข้ามาในระบบ ก็ต้องบอกว่าเกิดจากต้นทาง อบต. ว่ามีแผนเข้ามาไหม ผ่านการ
ประสานแผนระหว่างอําเภอข้ึนมาไหม แล้วก็ระบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด นะครับตรงนี้ในส่วนที่ว่า
จะได้อย่างไร นั่นก็เป็นกระบวนการภายใน เพราะว่าเรายึดยุทธศาสตร์  10ยุทธศาสตร์ นะครับ 
ยุทธศาสตร์ของเราก็คือ โครงการเนื่องในพระราชดําริการศึกษา สาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐาน การ
บริหารบ้านเมืองที่ดี อันนี้ก็ขอเรียนให้ทราบนะครับ ส่วนที่ในการที่จะเร่งรัดแก้ไขปัญหานะครับ 
เนื่องจากว่าปัญหาในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ธรรมดาครับ เรามีงบกลางรายจ่ายที่ฉุกเฉินและจําเป็น อะไร
ที่เป็นงบกลางตรงนี้ ก็น่าจะพิจารณาใช้ อะไรที่ต้องแก้ไข งบกลางอย่างไรก็หนีแผนไม่พ้น ถ้าไม่มีแผน
แล้วก็จะมีปัญหาในการทํางบประมาณนะครับ ผมก็ขออนุญาตเรียนในหลักการ ก็ขอเล่าให้ฟังเท่านี้นะ
ครับ ขอบคุณครับ 

นายชวาล  พัฒนกําชัย เชิญ  ท่านโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ ครับ 
ทําหน้าที่ประธานสภาฯ 
นายโกวิทย์  เลาวัณย์ศิริ เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ กระผมนายโกวิทย์ เลา

วัณย์ศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดเขตอําเภอบ้านเหลื่อม ก็ขออนุญาตนําเรียนที่
ปรึกษาเพื่อความชัดเจนและเข้าใจตรงกัน เราต้องยอมรับเรื่องแผน เพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อน บาง
ท่านนั้นผมเชื่อว่าตอนนี้ผมได้รับข้อมูลมาว่า มีประมาณ 10 กว่าอําเภอได้รับแผนเข้ามาเรียบร้อยแล้ว 
แล้วผมก็เข้าใจว่าทุกคนก็คงเข้าใจว่าในแผนระดับอําเภอนั้น ท่านจะได้รับการบรรจุเป็นแผนขององค์การ



 

๑๕ 

 
บริหารส่วนจังหวัดแน่นอน ผมคิดว่าอย่างนั้นนะ ทุกท่านคิดว่าอย่างนั้น มันไม่ใช่ ผมบอกท่านซะก่อนนะ
ครับว่าการที่นําเสนอแผน ประสานแผน ระดับอําเภอเข้ามาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ถ้าเจ้าหน้าที่
เขาตรวจรายละเอียด และโครงการของท่านไม่ตามเป้าหมายที่กระทรวงมหาดไทยเขากําหนด มาให้เรา 
เขาก็จะส่งโครงการตัวนั้นไปที่จังหวัด ช่องหนึ่งนะครับ ช่องที่สองถ้าเข้ากฎกติกาของแผนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ก็จะจัดลงในแผนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วก็ในฐานะที่เป็นกรรมการ
พัฒนาแผนซึ่งได้ประชุมกันเมื่อเช้าที่ผ่านมาก็มีผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นตัวแทนของท้องถิ่นต่างๆ แล้วก็ส่วน
ต่างๆ ที่เข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการ เขาก็ท้วงติงคณะกรรมการ คือท้วงติงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นั่นแหละว่าทําไม มีในแผนแล้วไม่ได้รับงบประมาณ แล้วก็บางท่านก็ไปเอาความเดือดร้อนของประชาชน
แบบกระชั้นชิดมาเสนอในฐานะที่เป็นกรรมการบอกจะต้องเอาให้ได้ ในฐานะที่เป็นกรรมการเราก็อธิบาย
ขั้นตอนของแผน ถ้าไม่มีในแผนมันก็จะไปจัดงบประมาณให้กับโครงการของท่านไม่ได้ เพราะฉะนั้นวันนี้
ก็เพื่อจะให้เข้าใจตรงกัน หลังจากเลิกประชุมน่าจะคุยกันเร่ืองแผนจะดีไหม ขอเรียนปรึกษาท่านประธาน 
เพราะท่านปลัด ท่านก็จะได้อธิบายว่าแผนของท่านนั้นจะต้องมายังไง แล้วแผนของท่านจะต้องเป็นแผน
ตําบลด้วย เพราะมันจะมีใบแนบของแผนตําบลแนบมากับแผนของท่านด้วย ไม่ใช่ท่านไปเขียนโครงการ
เชื่อมมาเอง แล้วตําบลเขาไม่มีแผน เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องคัดทิ้ง หรือไม่ก็ต้องส่งไปให้กับจังหวัด ถ้าเป็น
งบประมาณใหญ่นะครับ แต่ว่าขั้นตอนรายละเอียด เดี๋ยวท่านปลัดบุญสิตา ท่านจะอธิบายเพื่อจะให้
เข้าใจตรงกันทีเดียวนะครับ เพราะต่างคนต่างเข้าใจอาจจะคลาดเคลื่อนเพราะเราต่างก็ได้ฟังจากทางนั้น
ที ทางนี้ทีเพราะฉะนั้นก็หลังจากเลิกประชุม หรือปิดประชุมไปแล้วก็ขอคุยกันเรื่องแผนจะดีไหมท่าน
ประธาน ขออนุญาตปรึกษา นะครับ คือถ้าถามกันอย่างนี้มันก็ไม่จบ จะได้อธิบายไปทีเดียวเลย จะได้จบ
ไปทีเดียว  

นายชวาล  พัฒนกําชัย เชิญท่านจุฑาสัณห์ครับ 
ทําหน้าที่ประธานสภาฯ 
น.ส.จุฑาสัณห์  ตั้งตรีวีระกุล  เรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

ด้วยเร่ืองของแผนนี้ ดิฉันอยากจะหารือท่านประธานสภาฯ ถึงผู้บริหาร ได้ขอให้ท่านปลัดฯ ซึ่งอยู่ ณ ที่นี้
อธิบายให้ท่าน ส.อบจ.ทุกท่านได้ทราบ จะเป็นความชัดเจนมากกว่าหรือไม่ 

นางบุญสิตา  ขันธะวินะหุ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ดิฉันนางบุญสิตา   
ปลัด อบจ.นม. ขันธะวินะหุ  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ก่อนอื่นต้องทําความเข้าใจกันก่อน ตอนนี้

แผน 4 ปีที่มีอยู่ เป็นอันพับไปแล้ว เราใช้แผน 5 ปี ทําไมถึงต้องใช้แผน 5 ปี  สืบเนื่องจากมีพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 มาตรา 19 วรรค 3 
กําหนดให้เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และประกาศใช้แล้ว การจัดทํา
แผนของ อปท. และการดําเนินกิจการของจังหวัดและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด  ความหมายคือ เมื่อจังหวัดเป็นแผน 5 ปี อปท.ก็ต้องเป็นแผน 5 ปี ด้วย  
กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 กว่า
จะถึง อบจ.ประมาณวันที่ 20 กว่า บอกว่า อบจ.จะต้องมีการทบทวนก่อน คําว่าทบทวนในความหมาย
ของเขาหมายความว่าจะทําซ้ําหรือไม่ จะพิจารณาใหม่อีกครั้งไหม เพื่อให้โครงการที่มีอยู่ถูกต้อง ตรงกับ
สภาพพื้นที่จริง สอดคล้องกับนโยบายและการพัฒนาที่เป็นจริง กล่าวคือ ทบทวนนโยบายและการพัฒนา
ที่เป็นจริงของแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 61 – ปี 64 ปรับเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 61 – ปี 65 การ
ทบทวนดังกล่าวนั้นในความหมายคือ ถ้าทําแล้วยังทําไม่หมด ก็สามารถจะนําที่เหลือมาปรับปรุงได้ ไม่ทํา



 

๑๖ 

 
ไม่สร้างใด ๆ ตัดทิ้งก็ได้ ทําแล้วเสร็จหมดแล้วอันนี้ให้ค้างไว้เฉพาะปี 61 ปี 62 ไม่มีในแผนเพิ่มเข้ามา ไม่
มีทําให้มี เปลี่ยนแปลงที่มีอยู่แล้ว มีในแผนให้แก้ไขแผน ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมีส่วนที่
ต้องรับผิดชอบอยู่ 2 ส่วน ส่วนที่ 1 คือ บทบาทของการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีนี้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดต้องถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการที่เขากําหนดไว้เมื่อสักครู่ คือแยกเป็นยุทธศาสตร์ของ
ท้องถิ่นเราก่อน เอาไปให้ท้องถิ่นในจังหวัดดําเนินการทําแผน และทําให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ตรงนี้
จะสัมพันธ์กับท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกท่าน สาเหตุเนื่องจากโครงการในพื้นที่
จะต้องเข้าช่องประสานแผนท้องถิ่นมา การประสานแผนท้องถิ่นหมายความว่าท้องถิ่นนั้น ๆ เกิน
ศักยภาพที่จะทําโครงการเหล่านี้ได้ ในระเบียบเขากําหนดไว้ว่าเวลาที่จะประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นต้อง
ทําภายในกรอบที่ อบจ.กําหนดให้เขา และต้องมีแบบฟอร์มที่เขากําหนดไว้ด้วย  แผนนี้จะต้องไปปรากฎ
อยู่ที่องค์การบริหารส่วนตําบล หรือเทศบาลในพื้นที่ก่อน แต่การที่ท่านจะนําไปใส่ท่านต้องให้เจ้าหน้าที่
ของเราที่เป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานได้พยายามใส่ในบริบทหรือคําพูดที่ว่าโครงการนี้เป็นอํานาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด กล่าวคือ ถ้าเป็นถนน ถ้าเขียนตําบลเพียงตําบลเดียว สํารวจที่เดียว 
เวลาที่มาผ่านคณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับอําเภอและจัดลําดับมาแล้ว ไม่ได้ ทางกองแผนฯ เขาก็
แนะนําไว้แล้วว่าท่านจะต้องเขียนว่าทําในพื้นที่ตําบลนี้ แต่เส้นทางนี้ใช้ประโยชน์ 2 ตําบลร่วมกัน หรือ
เชื่อมกันอย่างไร โดยมีรูปแบบและเอกสารที่สําคัญที่สุด พอบรรจุในแผนของท้องถ่ินนั้น ๆ แล้ว มันจะถูก
กําหนดด้วยแบบที่เป็นตาราง อันใหม่เขาให้บรรจุใน ผ.02/1 พอบรรจุในแผนฯ ของท้องถิ่นเรียบร้อย
แล้ว ท้องถิ่นในอําเภอนั้น ๆ จะต้องนําโครงการของแต่ละพื้นที่ในพื้นที่นั้น ๆ มาคัดเลือกแล้วจัดลําดับ
และส่งมาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะแยกเป็น 2 ขา ตามที่ท่านรอง
นายกฯ บอกเมื่อสักครู่ ขาหนึ่งถ้าถูกต้องตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด จะถูกเก็บไว้
สําหรับมาบรรจุในแผนของ อบจ. อีกขาหนึ่งถ้าไม่ใช่หรือเป็นจํานวนที่เกินความจริง จะถูกส่ง เป็นแผนที่
ส่งไปที่จังหวัดแบบบูรณาการ 2 เล่มนี้ผ่านแค่คณะกรรมการประสานแผนระดับอําเภอและจังหวัดเท่านั้น 
ในปัจจุบันนี้เราได้ประสานไปกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ประสานงานไปแล้วบางส่วนว่าถ้าท่าน ส.อบจ.มี
โครงการที่จะพัฒนาในพื้นที่ ท่าน ส.อบจ.จะต้องไปโทรหรือไปมีส่วนร่วมกับ อปท. ที่เป็นเจ้าของพื้นที่ 
และทําตามเงื่อนไขที่เขากําหนดไว้ในขั้นตอนนั้น และส่งมาที่คณะกรรมการประสานแผนระดับอําเภอ นี่
คือโครงการในพื้นที่ นี่คือเรื่องการประสานแผนจะมาเข้าช่องทางขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้
อย่างไร อีกกรณีหนึ่ง แผนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเอง ในกรณีนี้ เม่ือสักครู่ได้อ่านแล้วใช่ไม๊คะ เขา
ให้ทบทวน แก้ไข เพิ่มเติม หรือเพิ่มได้ในบริบทที่เป็นอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยตรง 
เช่น การพัฒนาถนนหรืออะไรต่าง ๆ ในโรงเรียน ถนนถ่ายโอนของ อบจ. เป็นแผนของเรา ทําได้เลย 
แก้ไขได้เลย โครงการที่เราได้ประชุมผ่านเมื่อเช้านี้จึงเป็นโครงการที่ส่วนใหญ่อยู่ ในอํานาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอยู่แล้ว แต่ในส่วนที่เป็นบัญชีเกินศักยภาพตอนนี้ได้รับทราบประสานมาเป็น
การภายในว่ายังส่งมาไม่ครบ ส่วนตรงนี้จะสัมพันธ์กับท่านมาก ๆ เพราะถ้าท่าน สจ.ไม่มีโครงการ และไม่
ผ่านกระบวนการตรงนั้น เจ้าหน้าที่เขารับโครงการท่านไม่ได้ จะเข้าสู่กระบวนการไปเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่
พื้นที่เลย ก็จะเกิดความยุ่งยากข้ึน ที่เราประสานท่านว่าขอความกรุณาทา่นหาข้อมูลหรือนําความต้องการ
ตรงนี้ไปคุยกับท้องถ่ินหรือท้องที่ก่อน เพื่อให้กระบวนการนี้จะได้เริ่มต้นได้พร้อม ๆ กัน ในส่วนนี้คือส่วน
ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจําเป็นจะต้องดําเนินการทําแผน วันนี้เราประกาศไปแล้วคือประกาศใช้แผน 
5 ปี 2561 -2565 ขั้นตอนต่อไปเราก็จะรองรับโครงการที่เป็นบัญชีเกินศักยภาพ เราก็จะทําแผน
เพิ่มเติม 5 ปี ฉบับที่ 1 พ.ศ.2562 ตรงนี้ที่เราจําเป็นจะต้องทําแผนเพิ่มเติม ในการทําแผนเพิ่มเติมครั้ง



 

๑๗ 

 
นี้ก็คือรับเป็นบัญชีเกินศักยภาพและสมมุติว่าโครงการใดที่มีการโอนเงิน อย่างโครงการอบรมไม่อบรม
แล้วจะไปทําโครงสร้างพื้นฐาน โครงการเหล่านี้จะต้องมีแผนรองรับ ตอนนี้ทําไม่ทันแล้วท่านจะต้องไป
เพิ่มในแผนเพิ่มเติมฉบับที่ 1 แผน 5 ปี พ.ศ.2562 หรือตอนนี้เราจะทําควบกันคือทําเพิ่มเติมด้วย และ
ทําเปลี่ยนแปลงแผน 5 ปีด้วย ก็จะต้องมาดูกันอีกว่าที่ทําไว้ ท่าน ส.อบจ.บางท่านเป็นคณะกรรมการจะ
เห็นแล้วว่าร่างแผนที่นําเข้าที่ประชมุยังไม่ได้ปรับเกลี่ย ไม่เป็นไปตามนโยบาย เขาบอกให้ย้ายปีได้ ปรับได้ 
แก้ไขได้ แต่มันผ่านกระบวนการไปแล้ว มันเพิ่งเสร็จเมื่อเช้านี้เอง ในส่วนของข้อบัญญัติฯ สิ่ งที่ท่าน
จะต้องเริ่มต้นคือตอนนี้ท่านมีโครงการอยู่ในมือหรือยัง โครงการของท่านถ้าเป็นโครงการในพื้นที่อยู่ใน
พื้นที่ของ อปท.นั้น ๆ หรือยัง เป็นแผนหรือยัง พอเป็นแล้วท่านจึงจะเข้าสู่กระบวนการประชาคมระดับ
อําเภอ  

นายชวาล  พัฒนกําชัย ขออนุญาตเพื่อนสมาชิกฯ เกี่ยวกับเร่ืองแผนเท่าที่ทราบจริง ๆ ผมเองพยายามติดตามเรื่องนี้มาตลอดใน 
ทําหน้าที่ประธานสภาฯ เร่ืองของการจัดทําแผน ปัจจุบันเป็นที่ทราบว่าหนังสือสั่งการจากกระทรวงที่ให้ท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นรีบ 
   ดําเนินการในเรื่องของแผน 5 ปี นั้น ค่อนข้างจะเร่งรัดและจริง ๆ แล้วเราก็ประสานกับทางท้องถ่ินผม 
   คิดว่าเพื่อนสมาชิกฯ หลาย ๆ ท่านประสานมา แต่ปรากฏว่าแต่ละท้องถิ่นเขาทําเฉพาะแผนในส่วนของ 
   ท้องถิ่น ไม่ได้ทําเชื่อมต่อระหว่างตําบลกับตําบล ที่ทราบก็คือท่านปลัดได้นําเรียนกับเราว่าเรายังมีการ 
   ประชุมแผนเพิ่มเติมอีกรอบหนึ่งสําหรับโครงการเกินศักยภาพตรงนั้นที่เพื่อนสมาชิกจะสามารถไป 
   ประสานกับทางท้องถ่ินให้เขาประชุมอีกรอบหนึ่ง เพราะที่ผ่านมาทุกท้องถิ่นผมขออนุญาตยกตัวอย่าง 
   มีบางโครงการที่เป็นเชื่อมต่อ ก็คงต้องทําความเข้าใจและต้องเรียนเพื่อนสมาชิกฯ สิ่งที่เพื่อนสมาชิกฯ  
   สงสัยอะไรต่าง ๆ  หรือสอบถามฝ่ายบริหาร ผมเองจะให้ในส่วนของเลขาฯ ได้ติดตามเร่ืองนี้ สําหรับใน 
   ส่วนของแผนผมคิดว่าน่าจะสรุปกันแล้ว เชิญท่านปลัดครับ 
นางบุญสิตา ขันธะวินะหุ ในส่วนที่เราประสานไปที่ศูนย์ประสานงานแผนระดับอําเภอ เราขอข้อมูลของเขาตามหนังสือที่เราแจ้งไป

แล้ว เราขอวันที่ 15 กรกฎาคม ความหมายคือเราจะทํา 2 ขา ขาหนึ่งคือทํากระบวนการแผน ทําแผน
เพิ่มเติม อีกขาหนึ่งคือเราจะร่างข้อบัญญัติไปพร้อมกัน พอท่านประสานกับท้องถิ่นท้องที่ได้แล้วท่าน
จะต้องเอาสําเนาส่วนหนึ่งเอามาให้เจ้าหน้าที่เพราะเจ้าหน้าที่ เขาจะมีการตรวจสอบรายละเอียดในเรื่อง
ของพิกัด ปล.4 ปล.5 เป็นหน้าที่ของเรา 2 ขา ขาหนึ่งท่านต้องไปทํากระบวนการให้ครบถ้วน อีกขาหนึ่ง
คือเรายกร่างข้อบัญญัติฯ คะ 

นายชยุต  พงศ์ธนทรัพย์ กราบเรียนท่านประธานฯ กระผมนายชยุต  พงศ์ธนทรัพย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา อําเภอครบุรี เขต 1 ปัญหาในเรื่องของระยะเวลา อําเภอครบุรี 15 แห่ง เราก็ได้ไป
ประสานประชุมประชาคมในระดับหมู่บ้าน ร่วมกับ อบต.หรือเทศบาล อบต.ไม่ต้องเข้าประชุมสภาฯ 
สามารถปรับแผนฯ ได้เลย โดยใช้แบบ ผ.03 ตอนนี้เป็นแผน 5 ปี ให้ใช้ ผ.02/1 ซึ่งเป็นปัญหาที่ อบต. 
หนังสือสั่งการบอกว่าให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 15  บาง อบต.เขากําหนดสมัยประชุมวันที่ 15 มิถุนายน 
หรือเดือนหน้า ฉะนั้นห้วงเวลาจะไม่ทันกัน ผมก็เลยใช้วิธีว่างั้นบางคนให้ไปประชาคมในหมู่บ้าน ทํา
โครงการที่เกินศักยภาพมา เสร็จแล้วประชาคมเข้าสภาฯ อบต.เห็นชอบ นายกฯ อนุมัติให้ใช้แผนฯ แล้ว
พอเข้ามาที่ศูนย์ประสานแผนฯ ระดับอําเภอ ตรงนี้ผมทําเรียบร้อยแล้วเพียงแต่จะให้ส่งวันไหน ตอนนี้ส่ง
ได้แล้วครับ  

 




