รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3/2557
วันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2557 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (กองช่าง)
***************************
ผู้มาประชุม
1. นายกิติพงศ์
2. นายวิสูตร
3. นายพิเชฎฐ์
4. นายอดุลย์
5. นายองอาจ
6. นายสุพจ
7. นางสาวรัชฎา
8. นายวีระวัฒน์
9. นายสมบัติ
10. นายณัฏฐพัชร์
11. นายอัฏฐกร
12. นายสมยศ
13. นายศิริพงศ์
14. นายเลิศชัย
15. นายภาณุ
16. ดร.ภูกิจ
17. นายชยุต
18. นายพรชัย
19. นายรชฏ
20. นายธวัฒน์
21. นายสถาพร
22. นายสมพร
23. นายสาทิช
24. นายพงษ์พันธุ์
25. นายพิชัยศักดิ์
26. นายสมชาย
27. นางสุพัตรา
28. นายไกรวัจน์
29. นายไพฑูรย์

พงศ์สุรเวท
เจริญสันธิ์
ชัยศรี
อยู่ยืน
พฤกษ์พนาเวศ
ธรรมประทีป
ใจกล้า
มิตรสูงเนิน
กาญจนวัฒนา
อนิวัตกูลชัย
อินทร์ศร
คุณเวียง
มกรพงศ์
ธนประศาสน์
ยนต์สุข
พันธ์เกษม
พงศ์ธนทรัพย์
อานวยทรัพย์
ด่านกุล
ศิริปริญญานันต์
โชติกลาง
จินตนามณีรัตน์
บวชสันเทียะ
พันธุ์ศรีนคร
ชัยศรี
ภิญโญ
มากเมือง
จุลศิริวัฒนกุล
เพ็ญจันทร์

ประธานสภา อบจ.นม.
รองประธานสภา อบจ.นม. คนที่ 1
รองประธานสภา อบจ.นม. คนที่ 2
ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 2
ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 3
ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 4
ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 5
ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 7
ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 8
ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต 1
ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต 2
ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต 3
ส.อบจ.อ.สีคิ้ว เขต 1
ส.อบจ.อ.สีคิ้ว เขต 2
ส.อบจ.อ.ปักธงชัย เขต 1
ส.อบจ.อ.ปักธงชัย เขต 2
ส.อบจ.อ.ครบุรี เขต 1
ส.อบจ.อ.ครบุรี เขต 2
ส.อบจ.อ.ด่านขุนทด เขต 1
ส.อบจ.อ.ด่านขุนทด เขต 2
ส.อบจ.อ.โนนสูง เขต 1
ส.อบจ.อ.โนนสูง เขต 2
ส.อบจ.อ.พิมาย เขต 1
ส.อบจ.อ.พิมาย เขต 2
ส.อบจ.อ.บัวใหญ่ เขต 1
ส.อบจ.อ.แก้งสนามนาง
ส.อบจ.อ.ขามทะเลสอ
ส.อบจ.อ.คง
ส.อบจ.อ.พระทองคา
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30. นายโกวิทย์

เลาวัณย์ศิริ

ส.อบจ.อ.บ้านเหลื่อม

31. นายสมจิต
32. นายสมโภชน์
33. นายบัวพันธ์
34. นางสาวจุฑาสัณห์
35. นายชยกฤต
36. นางสาวรมย์ธีรา
37. นายกลวัชร
38. นางอรอนงค์
39. นายชาคริต
40. นายบุญดี
41. นายชาญชัย
42. นายกรีธาพล
43. นายรักชาติ
44. นายวีระชาติ
45. นายชุณห์

คิดการ
จินตนามณีรัตน์
จันคาวงษ์
ตั้งตรีวีระกุล
ยินดีสุข
แปลนดี
อึ้งสวัสดิ์
ธนสุนทรสุทธิ์
ทิศกลาง
วงศ์ไตรรัตน์
ศรีวิพัฒน์
ไพบูลย์วงค์
กิริวัฒนศักดิ์
ทุ่งไผ่แหลม
ศิริชัยคีรีโกศล

ส.อบจ.อ.สีดา
ส.อบจ.อ.โนนแดง
ส.อบจ.อ.ประทาย
ส.อบจ.อ.บัวลาย
ส.อบจ.อ.ลาทะเมนชัย
ส.อบจ.อ.เมืองยาง
ส.อบจ.อ.ชุมพวง
ส.อบจ.อ.ห้วยแถลง
ส.อบจ.อ.เฉลิมพระเกียรติ
ส.อบจ.อ.โชคชัย
ส.อบจ.อ.เทพารักษ์
ส.อบจ.อ.หนองบุญมาก
ส.อบจ.อ.สูงเนิน
ส.อบจ.อ.เสิงสาง
ส.อบจ.อ.วังน้าเขียว

ผู้ลาประชุม
1. นายมนัส
2. นายนัฏฐชัยฐ์
3. นายชวาล

ศรีบงกช
ธนกนกนนทณ์
พัฒนกาชัย

เลขานุการสภา อบจ.นม.
ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 6
ส.อบจ.อ.ขามสะแกแสง

ฝ่ายบริหาร
1. ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์
2. นายกิตติ
3. นายอนุวัฒน์
4. นายอุทัย
5. นายคณะวัฒน์

สุวรรณฉวี
เชาวน์ดี
คณาจันทร์
มิ่งขวัญ
อังสนานิวัฒน์

นายก อบจ.นม. (ลาประชุม)
รองนายก อบจ.นม.
รองนายก อบจ.นม.
รองนายก อบจ.นม.
เลขานุการนายก อบจ.นม.

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางเพลินพิศ
2. นายชนะชัย
3. นางบุญสิตา
4. นายจิรยุทธ
5. นางอุไรวรรณ
6. นางงามนิจ

สุนทรพุทธศาสน์
ชอบบัว
ขันธะวินะหุ
อาสาเสน
ภัทรปิติพล
พลปัถพี

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
(แทน) ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
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7. นายอาราม
8. นายไพศาล
9. นายธีระชัย
10. นางรังสิยา
11. นายวีระชัย
12. นางวิสาขา
13. นายภิรมย์
14. นายเจษปฐมพงษ์
15. นางนงนุช
16. นายวิสุทธิ์
17. น.ส.ใจดาว
18. นางวินญา
19. นางดาราวรรณ
20. นางสุรีรัตน์
21. นางสุวรรณี
22. นางสุพรรณี
23. นายปฐมพงษ์
24. นางเพ็ญประภา
25. นางมาลิน
26. นางรุ่งทิพย์
27. นางภัคธมล
28. นางชูรัตน์
29. นายกิติศักดิ์
30. นางบุญเลี้ยง
31. นายวสันต์ชาย
32. นายณัฐดนัย
33. สถาพงษ์
34. นายอานาจ
35. นางกิติวจี
36. น.ส.พิชชาภา

สุวรรณชัยรบ
สมุทรเผ่าจินดา
เทพนอก
นุทกิจ
ศรีโอษฐ์
ราชธา
วงศ์สุข
ธนเดชาพิทักษ์
กาหลง
บุญโนนแต้
จันทร์ทัน
ศรีอุทธา
โฆษิตอัมพรวัฒน์
แนมพลกรัง
อนันธศิริ
ครุฑธะกะ
กามนต์
ภูมิโคกรักษ์
จันทร์ศรีนวล
จาปีเพ็ชร
กูลฤทธานนท์
อยู่คงดี
ชายากร
กองเพชร
อุลิตสถิตย์
วัชรตระกูล
เสนาไชย
นาคเทียม
จารุกิจพาณิชย์
เตชะบุตรศรี

รักษาการ หัวหน้าสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อานวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองกิจการสภา
ผู้อานวยการกองแผนและงบประมาณ
(แทน) ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่
ผู้อานวยการกองทรัพยากรธรรมชาติ
รักษาการ ผู้อานวยการกองสาธารณสุข
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
นักบริหารงานทั่วไป
นักบริหารงานทั่วไป
นักบริหารงานทั่วไป
จนท.บริหารงานทั่วไป
จนท.บริหารงานทั่วไป
จนท.บริหารงานทั่วไป
จนท.บริหารงานทั่วไป
นิติกร 6 ว
เจ้าพนักงานธุรการ 6ว
จพง.ธุรการ
จพง.ธุรการ
จนท.ธุรการ
พนักงานธุรการ
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
ผู้สื่อข่าว
ผู้สื่อข่าว
ผู้สื่อข่าว
นสพ.เดอะนิวส์

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
ผอ.กองกิจการสภาฯ
- เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และนาสมาชิกสวดมนต์
- เชิญ ประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขึ้นทาหน้าที่
ประธานสภาฯ
เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่านรองนายกฯ ท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสี มา ท่านผู้บริหารและผู้มีเกียรติทุกท่าน วันนี้เป็นวันประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจาปี 2557 ขออนุญาตเปิดการ
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ประชุมฯ ก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุมเนื่องจากท่านเลขานุการสภาฯ ได้ลาป่วย วันนี้ไม่ได้มาประชุม
ฉะนั้นในระเบียบการประชุมต้องมีการเลือกเลขานุการชั่วคราว เพื่อขึ้นทาหน้าที่ชั่วคราว โดยท่าน
สมาชิ ก ฯ สามารถเสนอได้ ทั้ ง ข้ า ราชการหรื อ เป็ น สมาชิ ก ฯ ด้ ว ยกั น เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตาม ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบั บที่ 2)
พ.ศ.2554 ข้อ 19 วรรคสอง เชิญท่านสมาชิกฯเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสม เชิญท่านธวัฒน์ครับ
นายธวัฒน์ ศิริปริญญานันต์ กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่านรองประธานฯ คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ ผู้ ทรงเกียรติ ในการที่จะเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนจัง หวั ดนครราชสีม าชั่ วคราวนั้น ผมขอเสนอนางรังสิย า นุ ทกิจ ผู้อานวยการกองกิจการสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประธานสภาฯ
ขอผู้รับรองด้วยครับ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านใดเสนอท่านอื่นหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ที่ประชุมให้
ความเห็นชอบเลือกนางรังสิยา นุทกิจ ผู้อานวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็น
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาชั่วคราว
มติที่ประชุม
มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนางรังสิยา นุทกิจ ผู้อานวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาชั่วคราว ด้วยมติเห็นชอบ 42 เสียง
ไม่เห็นชอบ –ไม่ม-ี งดออกเสียง 3 เสียง
ระเบียบวาระที่ 1
ประธานสภาฯ

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ 1 ผมต้องขอกราบเรียนท่านสมาชิกฯ ว่าสภาฯ เราประชุมวันนี้และกาหนดไว้ถึงวันที่ 1 ตุลาคม
2557 ในสมัยการประชุมสามัญ สมัยที่ 2 และขยายระยะเวลาออกไปอีก 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 2 – 16
ตุลาคม 2557 เพื่อจะดาเนินการต่อไปในการเลือกประธานสภาฯ เรื่องที่ 2 วันนี้ถือเป็นการทา
หน้าที่ครั้งสุดท้ายของผม ผมต้องขอขอบพระคุณทุกท่าน ท่านนายกฯ ท่านคณะผู้บริหารฯ ท่านรอง
ประธานทั้ง 2 ท่าน ท่านเลขาฯ และท่านสมาชิกฯ ตลอดทั้งข้าราชการทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือ
ในทาหน้าที่ของผมอย่างดียิ่ง ผมได้รับเลือกจากที่ประชุมแห่งนี้เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555 วันนี้
วันที่ 29 กันยายน 2557 เท่ากับผมดารงตาแหน่งตรงนี้ 2 ปี กับ 1 เดือน ฉะนั้น ก็เป็นบทบาทที่
ผมได้ทุ่มเททางานให้กับสภาฯ แห่งนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ท่านสมาชิกฯ ได้ให้
ความร่วมมือ และจะเห็นว่าบรรยากาศของการประชุมก็ดี ทั้งการแต่งกายด้วยเครื่องแบบและการ
แต่งกายด้วยชุดสูทสากลและติดบัตร ถือว่าเป็นมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของทุกคน อยากให้ทุกท่านได้
รักษากติกาไว้ต่อไป นอกจากนั้นผมก็ได้รับความเมตตาในการทางานจากท่านนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดได้รับความร่วมมือทุก ๆ เรื่องในการดาเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายข้าราชการประจาที่ได้ให้
ความร่วมมืออย่างดียิ่ง โดยถือว่าข้าราชการ อบจ.เป็นข้าราชการที่มีศักยภาพและมีประสิทธิภาพในการ
ทางาน พร้อมให้ความร่วมมือสนับสนุนนโยบายและสนองนโยบายในการทางาน ฉะนั้นจึงเป็น 2 ปี 1
เดือน แห่งความประทับใจและความภาคภูมิใจที่ได้มาทาหน้าที่ตรงนี้ ในส่วนที่การลาออกอยากจะให้
เข้าใจหลาย ๆ ฝ่ายตรงกันว่าสถานการณ์ที่ลาออกไม่ได้มีการกดดันใด ๆ ทั้งสิ้น ผมตัดสินใจในการ
ลาออกเนื่องจากเห็นว่าเหตุการณ์มันค่อนข้างรุนแรง แต่รุนแรงแล้วจะกระทบกับท่านนายกฯ โดยที่ท่าน
นายกฯ ก็ไม่ได้อยู่ในที่ประชุม และไม่รู้เรื่อง หลายท่านก็อาจจะมีความรู้สึกว่า อบจ.ไปทาร้ายความรู้สึก
ของประชาชนส่วนหนึ่ง ฉะนั้น อะไรที่สามารถยับยั้งและทาให้บรรยากาศที่ดีตามนโยบายของ คสช.คืน
ความสุขให้กับพี่น้องประชาชน เป็นบรรยากาศที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วยดี ผมจึงตัดสินใจในการ
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ลาออก ในการลาออกก็ไม่ได้หารือกับใครทั้งสิ้นต้องกราบขออภัยท่านนายกฯ ที่ไม่ได้หารือ หรือผู้ใหญ่
ท่านใดผมก็ไม่ได้หารือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งไม่ใช่การลาออกเพื่อมีการกดดันหรือต้องการดาเนินการหรือ
จะครบวาระหรืออะไรก็แล้วแต่ในกรณีของผมไม่มีในเรื่องนี้เป็นความสมัครใจและเป็นความเต็มใจที่
รักษาองค์กรในการทาหน้าที่ตรงนี้อย่างดีที่สุด ฉะนั้น ผมก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านนายกฯ ที่ให้ความ
เมตตา ขอบพระคุณท่านสมาชิกฯ ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือด้วยดี ขอบคุณข้าราชการทุกท่านที่ให้ความ
ร่ว มมื อในครั้ ง นี้ ผ มก็ จ ะไปท าหน้ า ที่ ของสมาชิ ก ฯ ที่ ดี ต่ อ ไปเหมื อ นกับ ท่ า นที่ ท าหน้ า ที่ อยู่ ในขณะนี้
ขอบพระคุณครับ
- รับทราบ

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
- สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 4 สิงหาคม 2557
- สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 11 กันยายน 2557
ประธานสภาฯ
เป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 4 สิงหาคม 2557 และสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 11
กันยายน 2557 เชิญเลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ
นายณัฏฐพัชร์ อนิวัตกูลชัย กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา คณะผูบ้ ริหาร สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายนายณัฏฐพัชร์ อนิวัตกูลชัย สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อาเภอปากช่อง เขต 1 ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม ขอรายงานว่าคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้พิจารณาจากรายงานการประชุมไป
แล้วทั้ง 2 ครั้ง คือ 1.รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2557 วันที่
4 สิงหาคม 2557 2. รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2557 วันที่
11 กันยายน 2557 ซึ่งได้พิจารณาไปแล้วในวันที่ 24 กันยายน 2557 และได้จดั ส่งให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้ตรวจสอบแล้ว
ประธานสภาฯ
ท่านสมาชิกท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ผมจะขอมติครับ ขณะนี้องค์
ประชุ ม 45 เสี ย ง สมาชิ ก ท่ า นใดรั บ รองรายงานการประชุ ม สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
นครราชสีมา ทั้ง 2 ครั้ง รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2557
วันที่ 4 สิงหาคม 2557 2. รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2557
วันที่ 11 กันยายน 2557 โปรดยกมือครับ รับรอง 42 เสียง ไม่รับรอง –ไม่มี- งดออกเสียง 3 เสียง
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาองค์ การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาฯ
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2557 วันที่ 4 สิงหาคม 2557 2.รายงานการประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2557 วันที่ 11 กันยายน 2557 ด้วยมติรับรอง 42 เสียง
ไม่รับรอง –ไม่มี- งดออกเสียง 3 เสียง

๖

ระเบียบวาระที่ 3

การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 วาระที่สอง, วาระที่สาม
ประธานสภาฯ
เชิญท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติครับ
นายโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมนายโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขต อ.บ้านเหลื่อม ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ขออนุญาตให้ท่านเลขาคณะกรรมการฯ ได้รายงานต่อทีป่ ระชุมครับ
นายชาคริต ทิศกลาง
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่า นสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมนายชาคริต ทิศกลาง สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขต อ.เฉลิมพระเกียรติ ในฐานะคณะกรรมการแปรญัตติ กราบ
เรียนประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายชาคริต ทิศกลาง ส.อบจ.อ.
เฉลิมพระเกียรติ ในฐานะคณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งมีการกาหนดยื่นแปรญัตติ จานวน 1 วัน คือ วันที่
25 กันยายน 2557 เวลา 15.10 น. ถึงวันที่ 26 ก.ย.57 เวลา 16.00 น.และประชุมคณะกรรมการ
แปรญัตติ ในวันที่ 28 กันยายน 2557 เวลา 09.00 – 09.30 น. และแจ้งประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เวลา 10.30 น. โดยคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ มี 7 ท่าน ดังนี้ นาย
โกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ ประธานกรรมการ 2.นายกลวัชร อึ้งสวัสดิ์ กรรมการ 3.นายพิเชฎฐ์ ชัยศรี
กรรมการ 4.นายสมจิต คิดการ กรรมการ 5.นางอรอนงค์ ธนสุนทรสุทธิ์ กรรมการ 6.นายมนัส ศรี
บงกช กรรมการ 6.นายชาคริต ทิศกลาง กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติได้ดาเนินการ
พิจารณาแล้ว จึงเสนอผลการพิจารณาดังต่อไปนี้ 1.คณะกรรมการแปรญัตติ โดยมีนายโกวิทย์ เลาวัณย์
ศิริ เป็นประธานกรรมการ นายชาคริต ทิศกลาง เป็นเลขานุการ 2. ผู้ที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา มอบหมายให้มาชี้แจงแทน คือ นายกิตติ เชาวน์ดี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 3. ปรากฏผลพิจารณา ดังนี้ ชื่อข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มี
การแก้ไข หลักการและเหตุผล ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข ร่างเดิมไม่มีผู้แปรญัตติไม่มีการแก้ไข การ
แปรญัตติ ไม่มีผู้มายื่นแปรญัตติ จึงเรียนมาเพื่อให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบ
ประธานสภาฯ
ท่านสมาชิกฯ ครับ ตามที่กระผมได้แจ้งนัดประชุมในที่ประชุมเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 และได้ส่ง
หนังสือแจ้งในวันที่ 28 กันยายน 2557 เวลา 11.30 น. ไปแล้วนั้น ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ
ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลาดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติ
แต่เนื่องจากว่าไม่มีผู้แปรญัตติใด ๆ ทั้งสิ้นในสาระสาคัญที่ท่านเลขาฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้
แล้ว ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามร่างที่เสนอมาในวาระที่สอง ต่อไปผมจะเสนอเข้าสู่วาระที่สาม คือวาระ
ลงมติ ขณะนี้องค์ประชุม 45ท่าน สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในวาระที่สาม โปรดยก
มือครับ เห็นชอบ 42 เสียง ท่านใดไม่ เห็นชอบ –ไม่มี- งดออกเสียง 3 เสียง (ประธานสภาฯ รอง
ประธานสภาฯ 2 ท่าน) หลังจากนี้ไปผมจะได้ นาเสนอส่งให้กับท่านผู้ว่าราชการจั งหวัด เพื่อพิจารณา
อนุมัติต่อไปตามขั้นตอน
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ตราร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด้วยมติเห็นชอบ 42 เสียง
ไม่เห็นชอบ - ไม่มี – งดออกเสียง 3 เสียง
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กระทู้ถาม
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
5.1 แจ้งปัญหาความเดือดร้อน/งานกิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นของราษฎรในพื้นที่
เชิญฝ่ายบริหารครับ
กราบเรียนท่านประธานฯ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ดิฉันในฐานะที่อยูฝ่ ่ายบริหารต้องขอขอบคุณท่านสมาชิก
ทุกท่านเรื่องการผ่านงบประมาณประจาปี พ.ศ.2558 หลังจากที่เสนอท่านผู้วา่ ฯตามขั้นตอนทุกอย่าง
แล้วถือว่าถ้ามีงบประมาณเข้ามาก็ถือปฏิบัติงานได้เลย ขอบคุณคะ
สมาชิกฯ ท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ หรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ วันนีถ้ ือเป็นบรรยากาศที่ดีและวาระที่ 3 ผ่าน
เรียบร้อยและจะได้ทาหน้าที่กันต่อไป และท่านรองประธานฯ จะได้ทาหน้าทีจ่ ากนีไ้ ปเพือ่ เตรียมสู่
กระบวนการเลือกตั้งประธานสภาฯ ในครั้งต่อไป ขอขอบคุณทุกท่าน ขอปิดประชุมครับ

ประธานสภาฯ
นายก อบจ.นม.

ประธานสภาฯ

เลิกประชุมเวลา 15.00 น.

(ลงชื่อ)
ผู้ถอดรายงานการประชุม
(นางดาราวรรณ โฆษิตอัมพรวัฒน์)
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป 6 ว
(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางรังสิยา นุทกิจ)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

