รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ (ครั้งที่ ๒) ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๓
วันพฤหัสบดีที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
***************************
ผู้มาประชุม
๑. นายคณะวัฒน์
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.

นายราเมศ
นายรชตะ
นายสุชาติ
นายกิตติ
นายชวาล
นายประชา
นายชยุต
นายพรชัย
นายวิสูตร
นายชาคริต
นายบุญดี
นายกลวัชร
นายธวัฒน์
นายสมพงษ์
นายสมโภชน์
นายสมเกียรติ
น.ส.สุธาสินี
นายมนัส
นายพิชัยศักดิ์
นายพิเชฎฐ์
น.ส.จุฑาสัณห์
นายโกวิทย์
นายศักดิ์เกษม
นายโป้ย
นายศรัณยพงศ์
นายอัฏฐกร
นายศิรสิทธิ์
นายสมบูรณ์
นายพงษ์พันธุ์

อังสนานิวัฒน์

ส.อบจ.เขต.อ.สีคิ้ว เขต ๑

ประธานสภา อบจ.นม.

เรืองธนานุรักษ์
ด่านกุล
ภิญโญ
เชาวน์ดี
พัฒนกาชัย
ฉัตรวงศ์วาน
พงศ์ธนทรัพย์
อานวยทรัพย์
เจริญสันธิ์
ทิศกลาง
วงศ์ไตรรัตน์
อึ้งสวัสดิ์
ศิริปริญญานันต์
เทียบขุนทด
จินตนามณีรัตน์
ตันดิลกตระกูล
ศิริโภคานนท์
ศรีบงกช
ชัยศรี
ชัยศรี
ตั้งตรีวีระกุล
เลาวัณย์ศิริ
สัตยานุชิต
พรหมอภิบาล
อนิวัตกูลชัย
อินทร์ศร
เลิศด้วยลาภ
นิยมไร่
พันธุ์ศรีนคร

ส.อบจ.เขต.อ.ประทาย
ส.อบจ.เขต.อ.ด่านขุนทด เขต ๑
ส.อบจ.เขต.อ.แก้งสนามนาง
ส.อบจ.เขต.อ.ขามทะเลสอ
ส.อบจ.เขต.อ.ขามสะแกแสง
ส.อบจ.เขต.อ.คง
ส.อบจ.เขต.อ.ครบุรี
ส.อบจ.เขต.อ.ครบุรี เขต ๒
ส.อบจ.เขต.อ.จักราช
ส.อบจ.เขต.อ.เฉลิมพระเกียรติ
ส.อบจ.เขต.อ.โชคชัย
ส.อบจ.เขต.อ.ชุมพวง
ส.อบจ.เขต.อ.ด่านขุนทด เขต ๒
ส.อบจ.เขต.อ.เทพารักษ์
ส.อบจ.เขต.อ.โนนแดง
ส.อบจ.เขต.อ.โนนสูง เขต ๑
ส.อบจ.เขต.อ.โนนสูง เขต ๒
ส.อบจ.เขต.อ.โนนไทย
ส.อบจ.เขต.อ.บัวใหญ่ เขต ๑
ส.อบจ.เขต.อ.บัวใหญ่ เขต ๒
ส.อบจ.เขต.อ.บัวลาย
ส.อบจ.เขต.อ.บ้านเหลื่อม
ส.อบจ.เขต.อ.ปักธงชัย เขต ๑
ส.อบจ.เขต.อ.ปักธงชัย เขต ๒
ส.อบจ.เขต.อ.ปากช่อง เขต ๑
ส.อบจ.เขต.อ.ปากช่อง เขต ๒
ส.อบจ.เขต.อ.ปากช่อง เขต ๓
ส.อบจ.เขต.อ.พิมาย เขต ๑
ส.อบจ.เขต.อ.พิมาย เขต ๒

รองประธานสภา คนที่ ๒
เลขานุการสภา อบจ.นม.

๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.

นายไพฑูรย์
นายอดุลย์
นายองอาจ
นายประพจน์
นางวนิดา
นายณัฐชัย

-๒-

เพ็ญจันทร์
อยู่ยืน
พฤกษ์พนาเวศ
ธรรมประทีป
เสตะปุตตะ
ธิติรัตนานนท์

ส.
อบจ.เขต.อ.พระทองคา
ส.อบจ.เขต.อ.เมืองฯ เขต ๒
ส.อบจ.เขต.อ.เมืองฯ เขต ๓
ส.อบจ.เขต.อ.เมืองฯ เขต ๔
ส.อบจ.เขต.อ.เมืองฯ เขต ๕
ส.อบจ.เขต.อ.เมืองฯ เขต ๖

กาญจนวัฒนา
ชุมสงฆ์
ศิริชัยคีรีโกศล
ตรงจันทึก
คิดการ
จันทเมนชัย
เขียวแก้ว
ธนสุนทรสุทธิ์
จันทร์มณี

ส.อบจ.เขต.อ.เมืองฯ เขต ๘
ส.อบจ.เขต.อ.เมืองยาง
ส.อบจ.อ.วังน้าเขียว
ส.อบจ.เขต.อ.สีคิ้ว เขต ๒
ส.อบจ.เขต.อ.สีดา
ส.อบจ.เขต.อ.เสิงสาง
ส.อบจ.เขต.อ.หนองบุญมาก
ส.อบจ.เขต.อ.ห้วยแถลง
ส.อบจ.เขต.อ.ลาทะเมนชัย

ผู้ลาประชุม
๑. นายวีระวัฒน์
๒. นายกิติพงศ์
๓. นายประสงค์

มิตรสูงเนิน
พงศ์สุรเวท
มีสวัสดิ์

ส.อบจ.อ.เมือง เขต ๗
ส.อบจ.อ.เมือง เขต ๑
ส.อบจ.อ.สูงเนิน

ฝ่ายบริหาร
๑. นายนริศ
๒. นายเถกิงศักดิ์
๓. นายนพดล
๔. นางพัฒนฉัตร

เรืองธนานุรักษ์
สุขวาสนะ
เนียมสูงเนิน
ภัทรศาศวัตวงษ์

รองนายก อบจ.นม.
รองนายก อบจ.นม.
รองนายก อบจ.นม.
เลขานุการนายก อบจ.นม.

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางงามนิจ
๒. นางนิ่มนวล
๓. นายอาราม
๔. นายจิรยุทธ
๕. นายวีระชัย
๖. นางอรนุช

พลปัถพี
ศรีสัตตบุตร
สุวรรณชัยรบ
อาสาเสน
ศรีโอษฐ์
นิยะโมสถ

(แทน) ผู้อานวยการกองคลัง
รก.ผู้อานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ผู้อานวยการกองกิจการสภา
ผู้อานวยการกองแผนและงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาฯ

๓๗. นายสมบัติ
๓๘. นายประเวทย์
๓๙. นายชุณห์
๔๐. น.ส.กนกกาญจน์
๔๑. นายสมจิต
๔๒. นางจินตนา
๔๓. นายชาญ
๔๔. นางอรอนงค์
๔๕. นายลพ

รองประธานสภา คนที่ ๒

-๓-

๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.

นางรังสิยา
นางณัฐยา
นางสุรีรัตน์
นางลัดดาวัลย์
นางบัวรอง
นางทองแม้น
นางมาลิน
นางสุพรรณี
นางสาวปิ่นนภา
นางจิตรา
นายบรรลือ

นุทกิจ
นรินทร์นอก
แนมพลกรัง
ญาณอุบล
สุขสมัย
กองโคกสูง
จันทร์ศรีนวล
ครุฑธะกะ
สุดาทิพย์
ชิตไธสง
แพงพงศ์

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.

นางชูรัตน์
นายกิติศักดิ์
นางบุญเลี้ยง
นายวสันต์ชาย
นายสมประสงค์
นางสาวกัญลักษณ์
นายอรรถสิทธิ์
นางรัตนาภรณ์
นางสาวพิชชาภา
นายสังคม

อยู่คงดี
ชายากร
กองเพชร
อุลิตสถิตย์
เลิศธัญญลักษณ์
รุ่งสุขประเสริฐ
วิชัยคามาตย์
ขอมเกาะ
อินทร์อร่ามวงษ์
อินทร์อร่ามวงษ์

ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
บก.นสพ.โคราชไฮคลาส
บก.นสพ.อีสานโพสต์นิวส์
บก.นสพ.สตรีธุรกิจ
นสพ.เดอะนิวส์
นสพ.สีมานิวส์

เริ่มประชุมเวลา
๑๔.๐๐ น.
เลขานุการสภา อบจ.นม. ขอเชิญประธานสภา อบจ.นม. ขึ้นบัลลังก์เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครับ
ประธานสภา อบจ.นม. วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๓
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
- ไม่มี -

-๔-

ระเบียบวาระที่ ๓

ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๔

ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง
นายนริศ เรืองธนานุรักษ์ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หลักการ เพื่อขออนุมัติ
รองนายก อบจ.นม.
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๔ หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เหตุผล องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีความจาเป็นที่จะต้องดาเนินการ
แก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จงงบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี ๒๕๕๔ เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพขององค์ ก ร
ดังต่อไปนี้ ๑. สานักปลัด หมวดค่าครุภัณฑ์ จานวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๒. กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หมวดค่าครุภัณฑ์ จานวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๓๐,๖๐๐,๐๐๐ บาท
(รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายที่ได้นาเสนอให้ท่าน
ได้พิจารณาแล้ว) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๒, ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้ อ ๒๙ การแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน

หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคา
ชี้แจงประกอบงบประมาณดังนี้ จึงเสนอญัตติเพื่อขอรับอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดต่อไป
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญสมาชิกที่มีความประสงค์จะอภิปรายครับ ไม่มีนะครับ ผมขอมติที่ประชุม ขณะนี้องค์ประชุมครบ
แล้ว สมาชิกท่านใดขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๔
ขอยกมือขึ้นครับ (๓๙ เสียง) ขอบคุณครับ ท่านใดไม่อนุมัตคิ รับ (ไม่มี) ท่านใดงดออกเสียง
มติที่ประชุม
สรุปมติที่ประชุมแห่งนี้อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
๒๕๕๔ ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอครับ
ระเบียบวาระที่ ๔

ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ประธานสภา อบจ.นม. มี ๒ ญัตติ ด้วยกัน ญัตติ ๔.๑ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลงครับ
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
นายนริศ เรืองธนานุรักษ์ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หลักการ เพื่อขออนุมัติ

รองนายก อบจ.นม.

-๕-

จากองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครราชสี ม า ในการโอนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวดงบกลาง หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดค่าใช้สอย
ดังต่อไปนี้ เหตุผล ด้ว ยได้รับคาร้องจากกองช่าง และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชน
องค์การบริ หารส่ ว นจั งหวัดนครราชสี มา ว่ามีความจาเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่ อ ให้ ส ามารถด าเนิ น การบริ ห ารราชการให้ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี
รายละเอียด ดังนี้ ๑. โอนเงินงบประมาณ ๑.๑ โอนลดเงินงบประมาณ ๑.๑.๑ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุและประชาชน หมวดงบกลาง หน้า ๔/๒/๖ ข้อ ๑.๒ ประเภทเงินสารองจ่าย เพื่อใช้ในกรณี
ฉุกเฉินจาเป็น หรือที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยตรงของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จานวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๑๗๑,๐๐๐ บาท ๑.๑.๒ กองช่าง
หมวดค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง จานวน ๖ โครงการ เป็นเงิน ๖,๖๕๐,๐๐๐ บาท ๑.๒ โอนเพิ่มเงิน
งบประมาณ ๑.๒.๑ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชน ตั้งจ่ายรายการใหม่ จานวน ๒
โครงการ เป็ น เงิน ๑๗๑,๐๐๐ บาท ดังนี้ ๑.๒.๑.๑ โครงการก่อสร้างระบบส ารองน้าพร้อมอุปกรณ์
จานวน ๑ แห่ง เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ๑.๒.๑.๒ ค่าจัดซื้อเครื่องขัดล้างและปัดเงาพื้น จานวน ๑
เครื่อง เป็นเงิน ๒๑,๐๐๐ บาท รวม ๒ โครงการ เป็นเงินงบประมาณ ๑๗๑,๐๐๐ บาท ๑.๒.๒ กองช่าง
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จานวน ๓ โครงการ เป็นเงิน ๒,๖๕๐,๐๐๐ บาท ๑.๒.๓ กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต หมวดค่าใช้สอย จานวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๑.๒.๔ กองพัสดุและ
ทรัพย์สิน หมวดงบกลาง จานวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๕ โครงการ เป็น
เงินงบประมาณ ๖,๖๕๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ได้เสนอบัญชีโอนลดงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้ท่านพิจารณาพร้อมนี้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ ๒, ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงิ น
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อานาจอนุ มัติของสภาท้องถิ่น จึงเสนอญัตติเพื่ อขอรับการอนุมัติ จากสภาองค์การบริห ารส่ ว นจังหวัด
นครราชสีมา ต่อไป
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญสมาชิกที่มีความประสงค์จะอภิปรายครับ ไม่มีนะครับ ผมขอมติที่ประชุม ขณะนี้องค์ประชุม
ครบแล้ว สมาชิกท่านใดขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามที่
ฝ่ า ยบริ ห ารเสนอขอยกมื อ ขึ้ น ครั บ ( ๓๙ เสี ย ง) ขอบคุ ณ ครั บ ท่ า นใดไม่ อ นุ มั ติ ค รั บ (ไม่ มี ) ท่ า นใด
งดออกเสียง
มติที่ประชุม
สรุปมติที่ประชุมแห่งนี้อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอครับ ต่อไป

-๖-

ระเบียบวาระที่ ๔.๒
ประธานสภา อบจ.นม.
นายนริศ เรืองธนานุรักษ์
รองนายก อบจ.นม.

ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลงครับ
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หลักการ เพื่อขออนุมัติ
จากองค์การบริ ห ารส่ ว นจังหวัดนครราชสี มา ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังต่อไปนี้ เหตุผล ด้วยได้รับคาร้องจาก กองช่าง องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ว่ามีความจาเป็น ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อให้สามารถดาเนินการบริหารราชการให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีรายละเอียดดังนี้ ๑. แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ ๑.๑ กองช่าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
จานวน ๒ โครงการ เป็ นเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ได้เสนอบัญชีแก้ไขคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ท่านพิจารณา พร้อมนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒, ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทา
ให้ลั กษณะ ปริ มาณ คุณภาพเปลี่ ยน หรือ เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอานาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น จึงเสนอญัตติเพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาต่อไป
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญสมาชิกที่มีความประสงค์จะอภิปรายครับ ไม่มีนะครับ ผมขอมติที่ประชุม ขณะนี้องค์ประชุม
ครบแล้ ว สมาชิ ก ท่ า นใดขออนุ มั ติ เ ปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จงงบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอยกมือขึ้นครับ ( ๓๙ เสียง) ขอบคุณครับ ท่านใดไม่อนุมัติครับ (ไม่มี) ท่านใดงดออกเสียง
มติที่ประชุม
สรุ ป มติ ที่ ป ระชุ ม แห่ ง นี้ อ นุ มั ติ เ ปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จงงบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอครับ ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕
ประธานสภา อบจ.นม.
นายโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ
ส.อบจ.อ.บ้านเหลื่อม

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ขอเชิญท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปราย เชิญท่านโกวิทย์ฯ ครับ
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ ส.อบจ.อ.บ้านเหลื่อม ซึ่งในช่วงนี้เป็นช่วง
ที่จังหวัดนครราชสีมาของเรา เจอวิกฤติไม่ว่าจะเป็นเรื่องภัยน้าท่วมค่อนข้างรุนแรงในหลาย ๑๐ ปี ช่วงนี้
จะมีวิกฤติที่จ ะเข้ามาสู่ จั งหวัดนครราชสีมาของเรา คือ ภัยหนาว ที่อยากจะขอความกรุณาจากท่าน
ประธานสภาซึ่งการประชุมสมัยวิสามัญเนื่องจากหมดในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ ที่จะถึงนี้ อยากจะให้
สภาแห่งนี้ทางฝ่ายบริหารได้เข้ามาทางานอย่างคล่องตัวขึ้น ก็เลยขออนุญาตท่านประธานสภาแห่งนี้ว่า
น่าจะขอขยายสมัยวิสามัญต่อไปอีก ๗ วัน ตาม ข้อ ๓๖ วรรคสุดท้าย ยังไงท่านเลขาให้ดูข้อ ๓๖ วรรค
สุดท้ายให้ด้วย อธิบายให้สมาชิกฟังก็จะดีมากท่านเลขาฯ เพื่อให้สภาแห่งนี้ได้ร่วมทางานกับฝ่ายบริหารใช้
งบประมาณได้ถูกจุด ถูกวิกฤติภัยที่กาลังจะมาถึงนี้ เพราะฉะนั้นก็ขอขยายเวลาสมัยวิสามัญออกไปอีก

-๗-

๗ วัน ขอผู้รับรองด้วยครับ
ประธานสภา อบจ.นม. เพื่อความถูกต้องนะครับ มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับ ไม่มีนะครับ ผมขอมติที่ประชุม
ขณะนี้องค์ประชุมครบแล้ว สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ขยายเวลาการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒
ครั้งที่ ๒ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ออกไปอีก ๗ วัน ตั้งแต่วันที่ ๘ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ ขอยกมือขึ้นครับ
( ๓๙ เสียง) ขอบคุณครับ ท่านใดไม่เห็นชอบครับ (ไม่มี) ท่านใดงดออกเสียงครับ (ไม่มี)
มติที่ประชุม
สรุปมติที่ประชุมแห่งนี้อนุมัติเห็นชอบให้ขยายเวลาการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี พ.ศ.
๒๕๕๓ ออกไปอีก ๗ วัน ตั้งแต่วันที่ ๘-๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ ครับผม มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
เพิ่มเติมไหมครับ ไม่มีนะครับ ขอปิดประชุมครับ
เลิกประชุมเวลา

๑๗.๓๐ น.

(ลงชื่อ)

ผู้ถอดรายงานการประชุม
(นางสาวปิ่นนภา สุดาทิพย์)
เจ้าพนักงานธุรการ

;

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจ
(นายรชตะ ด่านกุล)
เลขานุการสภา อบจ.นม.

