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

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

รองประธานสภา คนที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา อบจ.นม.
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 6
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.ขามสะแกแสง
ส.อบจ.อ.คง
ส.อบจ.อ.พระทองคา
ส.อบจ.อ.บ้านเหลื่อม
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32. นายสมจิต
33. นายสมโภชน์
34. นายบัวพันธ์
35. นางสาวจุฑาสัณห์
36. นายชยกฤต
37. นางสาวรมย์ธีรา
38. นายกลวัชร
39. นางอรอนงค์
40. นายชาคริต
41. นายบุญดี
42. นายชาญชัย
43. นายกรีธาพล
44. นายรักชาติ
45. นายวีระชาติ
46. นายชุณห์
ผู้ลาประชุม
1. นายกิติพงศ์
2. นายมนัส
ฝ่ายบริหาร
1. ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์
2. นายนพดล
3. นายอุทัย
4. นายคณะวัฒน์
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางเพลินพิศ
2. นายชนะชัย
4. นางอมลรชา
5. นางสาวสริตา
6. นางงามนิจ
7. นายอาราม
8. นายธีระชัย
9. นางรังสิยา
10. นายวีระชัย
12. นางวิสาขา
13. นายเจษปฐมพงษ์
15. นางนงนุช

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

พงศ์สุรเวท
ศรีบงกช

ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 1
ส.อบจ.อ.โนนไทย

สุวรรณฉวี
เนียมสูงเนิน
มิ่งขวัญ
อังสนานิวัฒน์

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

สุนทรพุทธศาสน์
ชอบบัว
ศรีเนตรกูล
กันตยาสกุล
พลปัถพี
สุวรรณชัยรบ
เทพนอก
นุทกิจ
ศรีโอษฐ์
ราชธา
ธนเดชาพิทักษ์
กาหลง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
(แทน) หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
รักษาการ หัวหน้าสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองกิจการสภา
ผู้อานวยการกองแผนและงบประมาณ
(แทน) ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่
รักษาการ ผู้อานวยการกองสาธารณสุข
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
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16. นายวิสุทธิ์
17. น.ส.ใจดาว
18. นางวินญา
19. นางดาราวรรณ
20. นางสุรีรัตน์
21. นางสุวรรณี
22. นางสุพรรณี
23. นายปฐมพงษ์
25. นางมาลิน
26. นางรุ่งทิพย์
27. นางภัคธมล
28. นางศิรินารถ
28. นางชูรัตน์
29. นายกิติศักดิ์
30. นางบุญเลี้ยง
31. นายวสันต์ชาย
32. นางปราณี
33. นางพัชภา
36. น.ส.พิชชาภา
38. นางชลลดา
37. น.ส.ศิริวรรณ
38. นางปฏิมา
39. นายอนุสรณ์
40. นายมานะ
41. นางกัญศลักษณ์

บุญโนนแต้
จันทร์ทัน
ศรีอุทธา
โฆษิตอัมพรวัฒน์
แนมพลกรัง
อนันธศิริ
ครุฑธะกะ
กามนต์
จันทร์ศรีนวล
จาปีเพ็ชร
กูลฤทธานนท์
จันทะกรณ์
อยู่คงดี
ชายากร
กองเพชร
อุลิตสถิตย์
ยิ่งจอหอ
ไชยเพชร
เตชะบุตรศรี
อิ่มทรัพย์
ธันหกุล
ป้อมชัย
อธิโนปุญวัฒน์
แย้มจะบก
รุ่งสุขประเสริฐ

นักบริหารงานทั่วไป
นักบริหารงานทั่วไป
นักบริหารงานทั่วไป
จนท.บริหารงานทั่วไป
จนท.บริหารงานทั่วไป
จนท.บริหารงานทั่วไป
จนท.บริหารงานทั่วไป
นิติกร 6 ว
จพง.ธุรการ
จพง.ธุรการ
จนท.ธุรการ
นักพัฒนาชุมชน 5
พนักงานธุรการ
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
นสพ.เดอะนิวส์
นสพ.เดอะนิวส์
เลขานุการ สจ.สมยศ คุณเวียง
รายการ อบจ.
นสพ.วิถีแห่งเมือง ฉบับข่าวเด็ด
บก.นสพ.มหาชน
นสพ.โคราชไฮคลาส

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม
ผอ.กองกิจการสภาฯ
- เชิญประธานสภาฯ จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และนาสมาชิกสวดมนต์
- เชิญประธานและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขึ้นทาหน้าที่
ประธานสภาฯ
เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่านรองนายกฯ ท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่านผู้บริหารและผู้มีเกียรติทุกท่าน วันนี้เป็นวันประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง ที่ 4 ประจาปี 2557 วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม
2557 ผมขอเปิดการประชุมครับ เนื่องจากท่านกิติพงศ์ พงศ์สุรเวทได้ลาออกจากตาแหน่งประธานสภา
ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2557 ดังนั้น ผมในฐานะรองประธานสภาฯ มาปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ 17 เชิญ ผอ.กองกิจการสภา อ่านระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ
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ผอ.กองกิจการสภาฯ

ประธานสภาฯ

ผอ.กองกิจการสภาฯ

ประธานสภาฯ
นายธวัฒน์

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ประธานสภาฯ
นางรังสิยา นุทกิจ

เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ ท่านผู้บริหารฯ ดิฉันนางรังสิยา
นุทกิจ ผู้อานวยการกองกิจการสภา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไ ขเพิ่ ม เติม ฉบั บที่ 2 พ.ศ.2554) ข้อ 17 รองประธานสภามี หน้า ที่ ช่ ว ย
ประธานสภาท้ องถิ่นในกิจการอันเป็น อานาจหน้ าที่ของประธานสภาท้ องถิ่น หรือปฏิบั ติการตามที่
ประธานสภาท้องถิ่นมอบหมาย ในกรณีไม่มีประธานสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ หรื อ ไม่ ย อมปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ให้ ร องประธานสภาท้ อ งถิ่ น เป็ น ผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาท้ อ งถิ่ น กรณี ที่ ส ภาท้ อ งถิ่ น ใดมี ร องประธานสภาท้ อ งถิ่ น มากกว่ า หนึ่ ง คน ให้ ร อง
ประธานสภาท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาท้องถิ่นตามลาดับ
เนื่องจากท่านมนัส ศรีบงกช เลขานุการสภาฯ ลา เราต้องเลือกเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ.
2554 ข้อ 17 เชิญ ผอ.กองกิจการสภา อ่านระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ข้อ 18 และข้อ 19
เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ ท่านผู้บริหารฯ ดิฉันนางรังสิยา
นุทกิจ ผู้อานวยการกองกิจการสภา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554) ข้อ 18 ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือ
ข้าราชการส่ วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้ นหรือสมาชิ กสภาท้องถิ่นนั้น คนหนึ่ง เป็ น
เลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้คานึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น ข้อ 19
วรรคท้าย ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือข้าราชการ
หรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะ
ในการประชุมคราวนั้น โดยการเลือกนี้ให้ลงคะแนนโดยวิธียกมือ ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภา
ท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง
เพียงตาแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก
เชิญท่านสมาชิกฯ เสนอชื่อผู้ทาหน้าที่เลขาฯ ครับ เชิญท่านธวัฒน์ครับ
เรีย น ท่ านประธานสภาฯ ท่ า นรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ ท่า นผู้ บริหารฯ
กระผมนายธวัฒน์ ศิริปริญญานันต์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอาเภอด่าน
ขุนทด เขต 2 ผมขอเสนอนางรังสิยา นุทกิจ ผู้อานวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาชั่วคราว
ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านใดเสนอท่านอื่นหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ที่ประชุมให้ความ
เห็นชอบเลือกนางรังสิยา นุทกิจ ผู้อานวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็น
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาชั่วคราว
มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนางรังสิยา นุทกิจ ผู้อานวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาชั่วคราว ด้วยมติเห็นชอบ 44 เสียง ไม่
เห็นชอบ –ไม่มี- งดออกเสียง 2 เสียง
เชิญเลขานุการสภาฯ อ่านประกาศสภาฯ
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ขยายสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจาปี พ.ศ.2557 ตามที่ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
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สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2557 ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2557 ภายในกาหนดสี่สิบห้าวัน
และครบกาหนดเวลาการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมั ยสามัญ สมัยที่ 2
ประจ าปี พ.ศ.2557 ในวัน ที่ 1 ตุ ล าคม 2557 นั้ น เนื่ องจาก สภาองค์การบริหารส่ ว นจั ง หวั ด
นครราชสีมา ยังมีญัตติที่ต้องพิจารณาอีก เพื่อประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 มาตรา 22 วรรคสาม สั่งขยาย
สมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1)ประจาปี พ.ศ.
2557 ออกไปอีกสิบ ห้า วัน ตั้ง แต่วั นที่ 2 ตุ ลาคม 2557 ถึงวั นที่ 16 ตุล าคม 2557 ณ ห้อง
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่
19 กันยายน 2557 ลงนามโดยนายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ขอเชิญท่านประธานสภาฯ ดาเนินการตามระเบียบวาระคะ
เข้าระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประกาศใช้แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
- ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) เปลี่ยนแปงและเพิ่มเติม ฉบับที่ 5
- ประกาศแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
- ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
ประธานสภาฯ
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ส่งประกาศใช้แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสี ม า เพื่ อ แจ้ ง สภาฯ รั บ ทราบดั ง นี้ ประกาศใช้ แ ผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.2557 -2559)
เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 ประกาศแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) จึงแจ้งให้ที่
ประชุมรับทราบ
ที่ประชุม
- รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
- ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ 3
ประธานสภาฯ
นางรังสิยา นุทกิจ

เรื่อง พิจารณาเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา แทนตาแหน่งที่ว่างลง
ขอเชิญท่านเลขาฯ อ่านระเบียบฯ
ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2552)
มาตรา 18 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ดารงตาแหน่งจนครบอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวรรค
หนึ่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจาก
ตาแหน่ง เมื่อ (1) ลาออก โดยยยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด มาตรา 19 เมื่อตาแหน่ ง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่างลงเพราะ
เหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาองค์การบริหารส่ วนจังหวัดหรือมีการยุบสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ให้มีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือรองประธานสภาองค์การ
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บริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี แทนตาแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตาแหน่งนั้นว่างลง ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ.2554) ข้อ 8 วิธีการเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อ
สมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมครให้เป็นผู้ดารงตาแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้น
ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้
เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จากัดจานวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น
โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ ประชุม
ประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุด
เท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายัง
มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ไ ด้คะแนนสูงสุดเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมเชิญ
สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนน ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น
รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียง
ตาแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก
ประธานสภาฯ
ขอเชิญท่านสมาชิกฯ เสนอผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานสภาฯ ครับ เชิญท่านชวาลครับ
นายชวาล พัฒนกาชัย เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ ท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผมนายชวาล พัฒนกาชัย สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอาเภอขามสะแกแสง ขอเสนอนายสมบัติ กาญจน
วัฒนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ เขตอาเภอเมืองนครราชสีมา เขต 8 เป็นประธานสภาฯ
ประธานสภาฯ
ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ โปรดยกมือครับ ไม่มีนะครับ
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนายสมบัติ กาญจนวัฒนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ เขต
อาเภอเมืองนครราชสีมา เขต 8 เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เชิญท่าน
สมบัติครับ
นายสมบัติ กาญจนวัฒนา เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ ท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมบัติ กาญจนวัฒนา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอาเภอเมืองนครราชสีมา เขต 8 ต้องกราบ
ขอบพระคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และท่านฝ่ายบริหาร และต้องขอกราบ
ขอบพระคุณท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาทุก ๆ ท่านที่ให้เกียรติและให้ความ
กรุณามอบหมายให้ผมเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ขอรับปากและสัญญา
กับท่านสมาชิกฯ ทุก ๆ ท่านว่าจะทางานอย่างเต็มความสามารถและจะทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถ
และกราบเรียนว่าผมพร้อมที่จะร่วมงานและทางานร่วมกับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
ฝ่ายบริหารทุก ๆ ท่าน ผมพร้อมที่จะร่วมทางานกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุก ๆ ท่า น
พร้อมที่จะทางานกับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุก ๆ ท่าน สุดท้ายนี้ผมพร้อมที่จะรับฟังคา
ชี้แนะ คาติชมและคาร้องเรียนต่าง ๆ พร้อมที่จะแก้ไขความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนคู่ไปกับฝ่าย
บริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายข้าราชการครับ ขอบคุณครับ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนายสมบัติ กาญจนวัฒนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ
เขตอาเภอเมืองนครราชสีมา เขต 8 เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
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ระเบียบวาระที่ 4

กระทู้ถาม/ข้อสอบถาม
- ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
5.1 แจ้งปัญหาความเดือดร้อน/งานกิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นของราษฎรในพื้นที่
มีสมาชิกท่านใดจะแจ้งปัญหาความเดือดร้อนหรือแจ้งกิจกรรมวัฒนธรรมของราษฎรในพื้นที่หรือไม่ครับ
เชิญท่านสมพรครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ ท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมยศ คุณเวียง สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอาเภอปากช่อง เขต 3 กระผมขอแจ้งเปลี่ยนชื่อสกุลเป็น
นายพลวัฒน์ ศิลปคุณเวียง แต่ยังไม่ได้แจ้งเปลี่ยนอย่างเป็นทางการ ผมขอขอบคุณท่านนายกฯ เมื่อ
เทศกาลกินปลาครั้งที่แล้ว วันที่ 1 ในนามของทาง สจ.ปากช่อง และท่านที่ปรึกษาฯ รวมทั้งหมด 4
ท่าน ขอขอบคุณท่านนายกฯ ที่ได้มอบหมายให้กับรองนายกฯ ทั้ง 2 ท่านไปเป็นประธาน และไปมอบ
ทุนสนับสนุนโครงการเทศกาลกินปลา ทางนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองสาหร่าย นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลจันทึก ได้ฝากขอบคุณมา ขอบคุณครับ
มีสมาชิกฯ ท่านใดจะแจ้งปัญหาความเดือดร้อนอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ผมขอปิดประชุมครับ

ประธานสภาฯ
นายสมยศ คุณเวียง

ประธานสภาฯ

เลิกประชุมเวลา 15.00 น.
(ลงชื่อ)
ผู้ถอดรายงานการประชุม
(นางดาราวรรณ โฆษิตอัมพรวัฒน์)
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป 6 ว
(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางรังสิยา นุทกิจ)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

