รายงานการประชุมสภาองค์ การบริหารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 6) ประจาปี พ.ศ.2553
วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2553 เวลา 14.00 น.
ณ ห้ องประชุมองค์ การบริหารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
***************************
ผู้มาประชุม
1. นายคณะวัฒน์
2. นายวีระวัฒน์
3. นายราเมศ
4. นายรชตะ
5. นายสุ ชาติ
6. นายชวาล
7. นายชยุต
8. นายพรชัย
9. นายชาคริ ต
10. นายบุญดี
11. นายกลวัชร
12. นายธวัฒน์
13. นายสมพงษ์
14. นายสมโภชน์
15 .นายสมเกียรติ
16. น.ส.สุ ธาสิ นี
17. นายพิชยั ศักดิ์
18. นายพิเชฎฐ์
19. น.ส.จุฑาสัณห์
20. นายโกวิทย์
21. นายศักดิ์เกษม
22. นายโป้ ย
23. นายศรัณยพงศ์
24. นายอัฎฐกร
25. นายศิรสิ ทธิ์
26. นายสมบูรณ์
27. นายพงษ์พนั ธุ์
28. นายไพฑูรย์
29. นายอดุลย์
30. นายองอาจ
31. นายประพจน์

อังสนานิวฒั น์
มิตรสูงเนิ น
เรื องธนานุรักษ์
ด่านกุล
ภิญโญ
พัฒนกาชัย
พงศ์ธนทรัพย์
อานวยทรัพย์
ทิศกลาง
วงศ์ไตรรัตน์
อึ้งสวัสดิ์
ศิริปริ ญญานันต์
เทียบขุนทด
จินตนามณี รัตน์
ตันดิลกตระกูล
ศิริโภคานนท์
ชัยศรี
ชัยศรี
ตั้งตรี วีระกุล
เลาวัณย์ศิริ
สัตยานุชิต
พรหมอภิบาล
อนิวตั กูลชัย
อินทร์ศร
เลิศด้วยลาภ
นิยมไร่
พันธุ์ศรี นคร
เพ็ญจันทร์
อยูย่ ืน
พฤกษ์พนาเวศ
ธรรมประทีป

ส.อบจ.เขต.อ.สี คิ้ว เขต 1
ส.อบจ.เขต.อ.เมืองฯ เขต 7
ส.อบจ.เขต.อ.ประทาย
ส.อบจ.เขต.อ.ด่านขุนทด เขต 1
ส.อบจ.เขต.อ.แก้งสนามนาง
ส.อบจ.เขต.อ.ขามสะแกแสง
ส.อบจ.เขต.อ.ครบุรี เขต 1
ส.อบจ.เขต.อ.ครบุรี เขต 2
ส.อบจ.เขต.อ.เฉลิมพระเกียรติ
ส.อบจ.เขต.อ.โชคชัย
ส.อบจ.เขต.อ.ชุมพวง
ส.อบจ.เขต.อ.ด่านขุนทด เขต 2
ส.อบจ.เขต.อ.เทพารักษ์
ส.อบจ.เขต.อ.โนนแดง
ส.อบจ.เขต.อ.โนนสูง เขต 1
ส.อบจ.เขต.อ.โนนสูง เขต 2
ส.อบจ.เขต.อ.บัวใหญ่ เขต 1
ส.อบจ.เขต.อ.บัวใหญ่ เขต 2
ส.อบจ.เขต.อ.บัวลาย
ส.อบจ.เขต.อ.บ้านเหลื่อม
ส.อบจ.เขต.อ.ปักธงชัย เขต 1
ส.อบจ.เขต.อ.ปักธงชัย เขต 2
ส.อบจ.เขต.อ.ปากช่อง เขต 1
ส.อบจ.เขต อ.ปากช่อง เขต 2
ส.อบจ.เขต.อ.ปากช่อง เขต 3
ส.อบจ.เขต.อ.พิมาย เขต 1
ส.อบจ.เขต.อ.พิมาย เขต 2
ส.อบจ.เขต.อ.พระทองคา
ส.อบจ.เขต.อ.เมืองฯ เขต 2
ส.อบจ.เขต.อ.เมืองฯ เขต 3
ส.อบจ.เขต.อ.เมืองฯ เขต 4

ประธานสภา อบจ.นม.
รองประธานสภา คนที่ 1
รองประธานสภา คนที่ 2
เลขานุการสภา อบจ.นม.
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32. นางวนิดา
33. นายณัฐชัย
34. นายสมบัติ
35. นายประเวทย์
36. นายกิตติ
37. น.ส.กนกกาญจน์
38. นางจินตนา
39. นายชาญ
40. นางอรอนงค์
41.นายประชา
42.นายวิสูตร
43.นายมนัส
44.นายชุณห์
45. นายสมจิต
ผู้ลาประชุม
1. นายกิติพงศ์
2. นายประสงค์
ฝ่ ายบริหาร
1. นายสาเริ ง
2. นายเถกิงศักดิ์
3. นายนพดล
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. นายอภิวตั น์
2. นางวิรัลพัชร
3. นางสาวสริ ตา
4. นายสัญญา
5. นายสมชาย
6. นายจิรยุทธ
7. นางวรรณภา
8. น.ส.วรัทยา
9. นางณัฐยา
10. นางศรี วรรณ
11. นางเพ็ญประภา
12. นางสาวศุดิสธร
13. นางสาวจิราภา
14. นายเพิ่มพล
15. นายอมรพันธ์

เสตะปุตตะ
ธิ ติรัตนานนท์
กาญจนวัฒนา
ชุมสงฆ์
เชาวน์ดี
ตรงจันทึก
จันทเมนชัย
เขียวแก้ว
ธนสุ นทรสุ ทธิ์
ฉัตรวงศ์วาน
เจริ ญสันธิ์
ศรี บงกช
ศิริชยั คีรีโกศล
คิดการ

ส.อบจ.เขต.อ.เมืองฯ เขต 5
ส.อบจ.เขต.อ.เมืองฯ เขต 6
ส.อบจ.เขต.อ.เมืองฯ เขต 8
ส.อบจ.เขต.อ.เมืองยาง
ส.อบจ.เขต.อ.ขามทะเลสอ
ส.อบจ.เขต.อ.สี คิ้ว เขต 2
ส.อบจ.เขต.อ.เสิ งสาง
ส.อบจ.เขต.อ.หนองบุญมาก
ส.อบจ.เขต.อ.ห้วยแถลง
ส.อบจ.เขต.อ.คง
ส.อบจ.เขต.อ.จักราช
ส.อบจ.เขต.อ.โนนไทย
ส.อบจ.อ.วังน้ าเขียว
ส.อบจ.เขต.อ.สี ดา

พงศ์สุรเวท
มีสวัสดิ์

ส.อบจ.เขต.อ.เมืองฯ เขต 1
ส.อบจ.เขต.อ.สูงเนิน

แหยงกระโทก
สุ ขวาสนะ
เนียมสูงเนิน

นายก อบจ.นม.
รองนายก อบจ.นม.
รองนายก อบจ.นม.

พลสยม
พูนพิพฒั น์
กันตยาสกุล
อังคตรี รัตน์
กัลยะกิติ
อาสาเสน
นวลฉิ มพลี
วัชรธี รเดช
นริ นทร์นอก
เจริ ญเดช
ภูมิโคกรักษ์
นิตย์กระโทก
ทานกระโทก
เขียวทะเล
มีกลาง

ปลัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
ผูอ้ านวยการกองคลัง
รก.ผูอ้ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
ผูอ้ านวยการกองช่าง
รก.ผูอ้ านวยการกองส่ งเสริ มคุณภาพชีวิต
ผูอ้ านวยการกองกิจการสภา
รก.ผูอ้ านวยการกองแผนและงบประมาณ
นักวิชาการประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าพนักงานธุรการ
ผช.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
สันทนาการ 5
ผช.เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
พนักงานจ้างทัว่ ไป

-3-

26. นางพิจิตรา
ปิ ดตาฝ้ าย
เจ้าพนักงานธุรการ
27. นางอรนุช
นิยะโมสถ
หัวหน้าฝ่ ายกิจการสภาฯ
28. นางรังสิ ยา
นุทกิจ
หัวหน้าฝ่ ายส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชน
29.นางจิตรา
ชิตไธสง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
30.นางสาวปิ่ นนภา
สุ ดาทิพย์
เจ้าพนักงานธุรการ
31.นางสุ รีรัตน์
แนมพลกรัง
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
32.นางลัดดาวัลย์
ญาณอุบล
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
33.นางบัวรอง
สุ ขสมัย
เจ้าพนักงานธุรการ
34.นางทองแม้น
กองโคกสู ง
เจ้าพนักงานธุรการ
35.นางมาลิน
จันทร์ศรี นวล
เจ้าพนักงานธุรการ
36.นางสุ พรรณี
ครุ ฑธะกะ
เจ้าพนักงานธุรการ
37.นายบรรลือ
แพงพงศ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
38.นางชูรัตน์
อยูค่ งดี
ลูกจ้างประจา
39.นายกิติศกั ดิ์
ชายากร
พนักงานจ้างทัว่ ไป
40.นางบุญเลี้ยง
กองเพชร
พนักงานจ้างทัว่ ไป
41.นายวสันต์ชาย
อุลิตสถิตย์
พนักงานจ้างทัว่ ไป
42. นายมานะ
แย้มจะบอก
ผูส้ ื่ อข่าว
43. นายมงคล
แย้มจะบก
ผูส้ ื่ อข่าว
44. นายศิริ
อินทร์อร่ ามวงษ์
ผูส้ ื่ อข่าว
45. นายธี ระศักดิ์
คาแก้ว
ผูส้ ื่ อข่าว
46. นายประวิทย์
สุ ดเนตร
ผูส้ ื่ อข่าว
47. นายเกษม
ชนาธิ นาถ
ผูส้ ื่ อข่าว
48. นางกัญญลักษณ์
รุ่ งสุ ขประเสริ ฐ
ผูส้ ื่ อข่าว
49. จ่าเอกทวีศกั ดิ์
ชมพูทอง
เจ้าพนักงานธุรการ
50. นางรัตนาภรณ์
ขอมเกาะ
ผูส้ ื่ อข่าว
51.นายภานุวตั น์
ชิดสาโรง
นิติกร
เริ่มประชุมเวลา
14.20 น.
เลขานุการสภา อบจ.นม. ขณะนี้องค์ประชุมครบแล้ว ขออนุญาตเรี ยนเชิญประธานสภา อบจ.นม. รองประธานสภา อบจ.นม.ขึ้น
บัลลังก์เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ครับ
ประธานสภา อบจ.นม. ขณะนี้เป็ นการประชุมสภา อบจ.นม. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 6) ประจาปี พ.ศ.2553
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานจะแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ
ประธานสภา อบจ.นม. ตามที่ ได้ประกาศเรี ยกประชุมสภา อบจ.นม. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2553 ตั้งแต่วนั ที่ 5
สิ งหาคม 2553 ภายในกาหนดสี่ สิบห้าวัน จะครบกาหนดเวลาการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ประจาปี พ.ศ.2553 ในวันที่ 18 ก.ย.53 และได้มีการสัง่ ขยายสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1)
ออกไปอีก 15 วัน ตั้งแต่วนั ที่ 19 ก.ย.53 ถึงวันที่ 3 ต.ค.53 เนื่องจากยังมีญตั ติที่ตอ้ งพิจารณาอีก
จึงขยายสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 2) ประจาปี พ.ศ.2553 ออกไปอีกสิ บห้าวัน
ตั้งแต่วนั ที่ 4 ต.ค.53 ถึงวันที่ 18 ต.ค.53 จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบครับ
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ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์ การบริหารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
-ไม่ มี –
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่อง การพิจารณาร่ างข้ อบัญญัตอิ งค์ การบริหารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
เรื่อง งบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2554 วาระที่สอง ขั้นแปรญัตติ
ประธานสภา อบจ.นม. ตามที่ สภา อบจ.นม. ได้ลงมติรับหลักการแห่งร่ างข้อบัญญัติ อบจ.นม. เรื่ องงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2554 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ที่ผา่ นมา และกาหนดระยะเวลา
ในการเสนอคาแปรญัตติ จานวน 2 วัน ตั้งแต่วนั ที่ 2-3 ต.ค.53 ต่อไปเป็ นวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ
ขอเชิญ สจ.ชวาล พัฒนกาชัย ได้รายงานผลการดาเนินงานต่อที่ประชุมครับ
นายชวาล พัฒนกาชัย กราบเรี ยนประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผูท้ รงเกียรติทุกท่าน กระผมนายชวาล พัฒนกาชัย ส.อบจ.อ.
ขามสะแกแสงในฐานะคณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่ งมีการกาหนดยื่นแปรญัตติวนั ที่ 2-3 ต.ค.53 และประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติในวันที่ 3 ต.ค. 53โดยคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ มี 7 ท่าน ดังนี้
1.นายประชา ฉัตรวงศ์วาน
ประธานกรรมการ
2. นายชวาล พัฒนกาชัย
คณะกรรมการ
3. นายประสงค์ มีสวัสดิ์
คณะกรรมการ
4. นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล
คณะกรรมการ
5. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท
คณะกรรมการ
6. นายวีระวัฒน์ มิตรสูงเนิ น
คณะกรรมการ
7.นายโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ
เลขานุการคณะกรรมการ
ตามหนังสื อที่ นม 51003/6327 ลงวันที่ 24 กันยายน 2553 ได้ส่งร่ างข้อบัญญัติ องค์การบริ หารส่ วน
จังหวัด เรื่ องงบประมาณรายจ่าย ประจาปี 2554 ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณานั้นคณะกรรมการได้
ดาเนิ นการพิ จารณาแล้ว จึ งขอเสนอผลการพิ จารณา ดังต่ อไปนี้ 1. คณะกรรมการแปรญัตติ โดยมี
นายประชา ฉัตรวงศ์วานส.อบจ.อ.คง เป็ นประธาน นายโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ ส.อบจ.อ.บ้านเหลื่อมเป็ น
เลขานุการ 2. ปรากฎผลพิจารณา ดังนี้ ชื่อข้อบัญญัติองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด ไม่มีผแู ้ ปรญัตติ ไม่มีการ
แก้ไขหลักการและเหตุผล ไม่มีผแู ้ ปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบครับ
ประธานสภา อบจ.นม. ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ไม่มีผแู ้ ปรญัตติ นะครับ
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่อง ขอความเห็นชอบร่ างข้ อบัญญัตอิ งค์ การบริหารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
เรื่อง งบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2554 วาระที่สาม ขั้นลงมติ
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญเลขานุการสภา อบจ.นม. อ่านระเบียบครับ
เลขานุการสภา อบจ.นม. กราบเรี ยน ส.อบจ.ทุกท่าน การพิจารณาร่ างข้อบัญญัติในวาระที่ 3 ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุ มสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 52 การพิจารณาร่ างข้อบัญญัติในวาระที่ 3 ไม่มีการ
อภิ ปราย เว้นแต่ที่ประชุ มสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติ ให้มีการอภิ ปราย ถ้ามีเหตุอนั สมควร ในการพิจารณา
วาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติวา่ จะให้ตราเป็ นข้อบัญญัติฯหรื อไม่ ขอเรี ยนให้ทราบครับ
ประธานสภา อบจ.นม. ต่อไปเป็ นวาระที่ 3 ขั้นลงมติผมขอมติที่ประชุม.. ขณะนี้องค์ประชุมครบ สมาชิกท่านใดให้ตราร่ าง
ข้อบัญญัติองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา เรื่ องงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
พ.ศ.2554 ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติเสนอ “เป็ นข้ อบัญญัตอิ งค์ การบริหารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
เรื่องงบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2554” ขอให้ยกมือขึ้น (41 สี ยง) ท่านใดไม่ให้ตรา
เป็ นร่ างข้อบัญญัติฯ ขอให้ยกมือขึ้น (ไม่มี) ท่านใดงดออกเสี ยง (ไม่มี)
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มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 5
ประธานสภา อบจ.นม.
นายโป้ ย พรหมอภิบาล
ประธานสภา อบจ.นม.
เลิกประชุมเวลา

อนุมตั ิให้ตราข้อบัญญัติองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา เรื่ องงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2554 ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติเสนอ “เป็ นข้ อบัญญัตอิ งค์ การบริหารส่ วนจังหวัด
นครราชสี มา เรื่องงบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2554”
เรื่อง อืน่ ๆ (ถ้ ามี)
ขอเชิญสมาชิกที่มีความประสงค์จะอภิปราย ขอเชิญท่านโป้ ย
ท่านประธานสภา อบจ.นม. กระผมโป้ ย พรหมอภิบาล ส.อบจ.อ.ปักธงชัย ขอเสนอปิ ดการประชุมครับ
มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็ นอย่างอื่นไหมครับ ไม่มีนะครับ ผมขอปิ ดประชุมครับ
15.30 น.

(ลงชื่อ)
ผู้ถอดรายงานการประชุม
(นางสุ พรรณี ครุ ฑธะกะ)
เจ้ าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจ

(นายรชตะ ด่ านกุล)
เลขานุการสภาองค์ การบริหารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา

