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รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
สมัยสามัญสมัยที่2ครั้งที่2/2560
วันพุธที่6กันยายน 2560เวลา14.00น.
ณหองประชุมองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
สํานักการชาง ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
***************************
ผูมาประชุม
1. นายสมบัติ
2. นายพิเชฎฐ
3. นายกลวัชร
4. นายกิติพงศ
5. นายองอาจ
6. นายประพจน
7. นางสาวรัชฎา
8. นายนัฏฐชัยฐ
9. นายวีระวัฒน
10. นายณัฏฐพัชร
11. นายอัฏฐกร
12. นายสมยศ
13. ดร.ภูกิจ
14. นายพรชัย
15. นายรชฏ
16. นายธวัฒน
17. นายศิริพงศ
18. นายเลิศชัย
19. นายสถาพร
20. นายสมพร
21. นายสาทิช
22. นายพงษพันธุ
23. นายพิชัยศักดิ์
24. นายสมชาย
25. นางสุพัตรา
26. นายชวาล
27. นายไกรวัจน
28. นายไพฑูรย

กาญจนวัฒนา
ชัยศรี
อึ้งสวัสดิ์
พงศสุรเวท
พฤกษพนาเวศ
ธรรมประทีป
ใจกลา
ธนกนกนนทณ
มิตรสูงเนิน
อนิวัตกูลชัย
อินทรศร
คุณเวียง
พันธเกษม
อํานวยทรัพย
ดานกุล
ศิริปริญญานันต
มกรพงศ
ธนประศาสน
โชติกลาง
จินตนามณีรัตน
บวชสันเทียะ
พันธุศรีนคร
ชัยศรี
ภิญโญ
มากเมือง
พัฒนกําชัย
จุลศิริวัฒนกุล
เพ็ญจันทร

ประธานสภาอบจ.นม.
รองประธานสภาอบจ.นม. คนที่ 2
เลขานุการสภาอบจ.นม.
ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมาเขต 1
ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมาเขต 3
ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมาเขต 4
ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมาเขต 5
ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมาเขต 6
ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมาเขต 7
ส.อบจ.อ.ปากชองเขต1
ส.อบจ.อ.ปากชองเขต2
ส.อบจ.อ.ปากชองเขต3
ส.อบจ.อ.ปกธงชัยเขต2
ส.อบจ.อ.ครบุรีเขต2
ส.อบจ.อ.ดานขุนทดเขต1
ส.อบจ.อ.ดานขุนทดเขต2
ส.อบจ.อ.สีคิ้วเขต1
ส.อบจ.อ.สีคิ้วเขต2
ส.อบจ.อ.โนนสูงเขต1
ส.อบจ.อ.โนนสูงเขต2
ส.อบจ.อ.พิมายเขต 1
ส.อบจ.อ.พิมายเขต2
ส.อบจ.อ.บัวใหญเขต1
ส.อบจ.อ.แกงสนามนาง
ส.อบจ.อ.ขามทะเลสอ
ส.อบจ.อ.ขามสะแกแสง
ส.อบจ.อ.คง
ส.อบจ.อ.พระทองคํา
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29. นายโกวิทย
30. นายสมจิต
31. นายสมโภชน
32. นายบัวพันธ
33. นางสาวรมยธีรา
34. นายมนัส
35. นางอรอนงค
36. นายชาคริต
37. นายบุญดี
38. นายศุภชัย
39. นายรักชาติ
40. นายชาญชัย
41. นายวีระชาติ
42. นายชุณห
ผูลาประชุม
1.นายวิสูตร
2. นายอดุลย
3.นายภาณุ
4.นายชยุต
5.นางสาวจุฑาสัณห
6.นายชยกฤต

เลาวัณยศิริ
คิดการ
จินตนามณีรัตน
จันคําวงษ
แปลนดี
ศรีบงกช
ธนสุนทรสุทธิ์
ทิศกลาง
วงศไตรรัตน
ไพบูลยวงค
กิริวัฒนศักดิ์
ศรีวิพัฒน
ทุงไผแหลม
ศิริชัยคีรีโกศล

ส.อบจ.อ.บานเหลื่อม
ส.อบจ.อ.สีดา
ส.อบจ.อ.โนนแดง
ส.อบจ.อ.ประทาย
ส.อบจ.อ.เมืองยาง
ส.อบจ.อ.โนนไทย
ส.อบจ.อ.หวยแถลง
ส.อบจ.อ.เฉลิมพระเกียรติ
ส.อบจ.อ.โชคชัย
ส.อบจ.อ.หนองบุญมาก
ส.อบจ.อ.สูงเนิน
ส.อบจ.อ.เทพารักษ
ส.อบจ.อ.เสิงสาง
ส.อบจ.อ.วังน้ําเขียว

เจริญสันธิ์
อยูยืน
ยนตสุข
พงศธนทรัพย
ตั้งตรีวีระกุล
ยินดีสุข

รองประธานสภาอบจ.นม. คนที่ 1
ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมาเขต 2
ส.อบจ.อ.ปกธงชัยเขต1
ส.อบจ.อ.ครบุรีเขต 1
ส.อบจ.อ.บัวลาย
ส.อบจ.อ.ลําทะเมนชัย

ฝายบริหาร
1. รอยตรีหญิงระนองรักษ สุวรรณฉวี
2. นายกิตติ
เชาวนดี
3. นายอุทัย
มิ่งขวัญ
4. พ.ต.อ.วิทยา
นิไทรโยค
ผูเขารวมประชุม
1. นางเพลินพิศ
สุนทรพุทธศาสน
2. นายชนะชัย
ชอบบัว
3. นางบุญสิตา
ขันธะวินะหุ
4. นางสาวสริตา
กันตยาสกุล
5. นายธีระชัย
เทพนอก
6. นายวินุลาศ
เจริญชัย
7. นายจิรยุทธ
อาสาเสน

นายก อบจ.นม.
รองนายก อบจ.นม.
รองนายก อบจ.นม.
ที่ปรึกษา นายก อบจ.นม.
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
ผูอํานวยการสํานักการคลัง
ผูอํานวยการสํานักการชาง
รักษาราชการแทน ผูอํานวยการสํานักการศึกษาฯ
หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
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8. นายไพศาล
9. นางรังสิยา
10. นายเจษปฐมพงศ
11. นางพรเพ็ญ
12. นายนิธิโรจน
13. น.ส.อิชยา
14. นางนิภา
15. นายวิสุทธิ์
16. น.ส.ใจดาว
17. นางวินญา
18. นางดาราวรรณ
19. น.ส.สุรีรัตน
20. น.ส.พิฐชญาณ
21. นางสุวรรณี
22. นายศุภรัตน
23. นางสุพรรณี
24. นางศรีวรรณ
25. น.ส.ศุภรัตติยา
26. นายภูริชช
27. นางเพ็ญประภา
28. นางมาลิน
29. นางรุงทิพย
30. นางภัคธมล
31. นายบรรลือ
32. น.ส.พิทยา
33. น.ส.เสาวภา
34. น.ส.กชพร
35. น.ส.รัชดาพร
36. นายพงศพฒ
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37. นายกิตศิ ักดิ์
38. นายถิรวุฒิ
39. นายวันชนะ
40. นายมานะ
41. นายศุภชัย
42. วิสูตร

สมุทรเผาจินดา
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ธนเดชาพิทักษ
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แขนรัมย
บุญการกิจ
จันทรทัน
ศรีอุทธา
โฆษิตอัมพรวัฒน
พงษสุวรรณ
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อนันธศิริ
คอนงูเหลือม
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เจริญเดช
เทียมทัด
พัจนสุนทร
ภูมิโคกรักษ
จันทรศรีนวล
จําปเพ็ชร
กูลฤทธานนท
แพงพงศ
สถาพร
สังขแกว
สมลือชาชัย
ฉายาวรรณ
วรเทพ
ชายากร
เนียมสูงเนิน
สมฤทธิ์
แยมจะบก
อรชร
สุรันวงษ

ผูอํานวยการกองสงเสริมคุณภาพชีวิต
ผูอํานวยการกองกิจการสภา
รักษาราชการแทน ผูอํานวยการกองสาธารณสุข
(แทน)ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
ผูอํานวยการสวนวิศวกรรมกอสราง
หัวหนาฝายทะเบียนทรัพยสิน
หัวหนาฝายงบประมาณและการพัฒนา
หน.ฝายสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
หัวหนาฝายกิจการสภา
หน.ฝายประชุมสภา อบจ.
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบตั ิการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ
เจาพนักงานธุรการชํานาญการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญการ
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เจาพนักงานธุรการปฏิบัตงิ าน
ผูชวยนักจัดการงานทั่วไป
ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ
ผูชวยเจาหนาที่วเิ คราะหฯ
พนักงานจางตามภารกิจ
พนักงานจางทั่วไป
พนักงานจางทั่วไป
TNEWS
ชอง 8
ชอง 8
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43. นางรัตนาภรณ
44. นายสิทธิพร
45. นายวิชาญ
46. นายปรีดา
47. นายภัทร
48. นายภัทรา

ขอมเกาะ
พึ่งกุล
พรมสาร
สาระสุข
เทียมพล
เปรมปรีดี

นสพ.สตรีธุรกิจ
นสพ.โคราชคนอีสาน/koratdaridy
นสพ.ขาวโคราช
เดลินิวส
KCTV
ผช.บก.ขาว KCTV

เริ่มประชุมเวลา 14.00น.
นายกลวัชรอึ้งสวัสดิ์
- เชิญประธานสภาฯ จุดเทียน ธูปบูชาพระรัตนตรัยและนําสมาชิกสวดมนต
เลขานุการสภาฯ-เชิญประธานสภาและรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดขึ้นทําหนาที่
- อ า นประกาศสภาองค ก ารบริห ารส ว นจัง หวั ด นครราชสี ม า ตามที่ ป ระธานสภาองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด
นครราชสีมา ไดประกาศเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สมัย
สามัญ สมัยที่ 2 ประจําป พ.ศ.2560 ตั้งแตวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ภายในกําหนดสี่
สิบหาวัน และครบกําหนดเวลาการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป พ.ศ.2560 ในวันที่ 22 กันยายน 2560 นั้น เนื่องจาก
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยังมีญัตติที่ตองพิจารณาอีก เพื่อประโยชน
แหงองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสี มา จึง อาศั ย อํานาจตามพระราชบัญ ญั ติ องค การบริห ารส ว นจัง หวั ด พ.ศ.
2540 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 มาตรา 22 วรรคสาม สั่งขยายสมัย
ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1)
ประจําป พ.ศ.2560ออกไปอีกสิบหาวัน ตั้งแตวันที่ 23 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 7
ตุลาคม 2560 ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ประกาศ ณ
วันที่ 20 กันยายน 2560 นายสมบัติ กาญจนวัฒนา ประธานสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา
ประธานสภาฯ ขออนุญาตเขาระเบียบวาระที่ 1 ครับ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 รายงานขอเปลี่ยนแปลงชื่อและวัตถุประสงคการใชประโยชนจากทรัพยสิน ขององคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนเขาใหญพิทยาคม ต.โปงตาลอง อ.ปากชอง
จ.นครราชสีมา
ประธานสภา เชิญฝายบริหารรายงานครับ
นายอุทัย มิง่ ขวัญ กราบเรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
ทานสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา พี่นองขาราชการ ทานผูทรงเกียรติที่เคารพทุกทาน หลักการ เพื่อ
รายงานใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาทราบ
ในการขอเปลีย่ นแปลงชื่อและ
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ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

ประธานสภาฯ

วัตถุประสงคการใชประโยชนจากทรัพยสิน ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ประเภท
อาคารโรงอาหาร ซึง่ ตั้งอยูภายในพื้นที่โรงเรียนเขาใหญพทิ ยาคม ตําบลโปงตาลอง อําเภอปากชอง
จังหวัดนครราชสีมา เหตุผล ดวยสํานักการคลัง สวนบริหารงานพัสดุ ไดรบั รายงานจากโรงเรียน
เขาใหญพิทยาคม วามีความประสงคจะขอเปลีย่ นแปลงชื่อและวัตถุประสงคการใชประโยชนจาก
ทรัพยสิน ประเภทอาคารอเนกประสงค เพื่อใชเปนสถานที่จําหนายอาหารและรับประทานอาหาร
ของนักเรียน คณะครู และบุคลากรโรงเรียนเขาใหญพิทยาคม เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ
การใชประโยชนจากทรัพยสิน ซึง่ มีความจําเปนตองใชอาคารอเนกประสงคที่เปนทรัพยสินเดิม เลข
รหัสพัสดุ 040-50-0005 จึงขอเปลี่ยนแปลงชื่อและวัตถุประสงคเปน อาคารโรงอาหาร ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ นม 0808.1/ว 502 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2554 เรื่อง
หลักเกณฑเกีย่ วกับการบริหารการใชประโยชนจากทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น “กรณี
ที่มีความจําเปนจะตองปรับเปลีย่ นวัตถุประสงคการใชประโยชนเดิมหากพิจารณาเห็นวาจะทําใหได
ใชประโยชนมากขึ้นใหเปนอํานาจอนุมัติของผูบริหารทองถิ่น
แลวเสนอใหสภาทองถิ่นทราบ”
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา จึงขอรายงานการเปลี่ยนแปลงชื่อและวัตถุประสงคของ
ทรัพยสิน ประเภทอาคารอเนกประสงคดังกลาว ของโรงเรียนเขาใหญพิทยาคม เพื่อใหสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาทราบตอไป
ตองขอขอบคุณทางฝายบริหารครับ
- ทราบ –

1.2 แจงผลการรับมอบอาคารอเนกประสงคโดม (โครงการหลังคาเหล็ก) โรงเรียนหนองงู
เหลือมพิทยาคม ใหเปนทรัพยสินขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
ตามที่องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ไดเสนอญัตติขอความเห็นชอบในการอนุญาตใหนาย
ณัฐวัชต
เกียรติโพธิ์
ตัวแทนศิษยเกาโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม กอสรางอาคาร
อเนกประสงคโดม (โครงหลังคาเหล็ก) พื้นที่บริเวณโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม จํานวนเงิน
1,200,000 บาท ใหองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ในการประชุมสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559
บัดนี้ตัวแทนศิษบเกาโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม ไดสงมอบอาคารดังกลาวใหองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมาเรียบรอยแลว จึงขอแจงใหที่ประชุมแหงนี้ทราบ
- ทราบ –
1.3 แจงผลการรับมอบอาคารอเนกประสงคโดมโรงเรียนบัวใหญใหองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา
ตามที่องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
ไดเสนอญัตติขอความเห็นชอบในการอนุญาตให
สมาคมศิษยเกาโรงเรียนบัวใหญ กอสรางอาคารอเนกประสงคโดม ในพื้นที่บริเวณโรงเรียนบัวใหญ
ใหเปนทรัพยสินขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ในคราวประชุมสภาองคการบริหาร
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สวนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันจันทรที่ 15 สิงหาคม
2559 บัดนี้ สมาคมศิษยเกาโรงเรียนบัวใหญ ไดสงมอบอาคารดังกลาวใหองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมาเรียบรอยแลว จึงขอแจงใหทปี่ ระชุมแหงนี้ทราบ
- ทราบ –
1.4 แจงผลการรับมอบอาคารโดมอเนกประสงคโรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม ต.ตลาดไทร อ.ชุม
พวง จ.นครราชสีมา ใหองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
ตามที่องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
ไดเสนอญัตติขอความเห็นชอบในการอนุญาตให
นายวีระยุทธ สงาศรี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม กอสราง
อาคารโดมอเนกประสงคพื้นที่บริเวณโรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม ในการประชุมสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 บัดนี้
นายวีระยุทธ สงาศรี ไดมอบอาคารดังกลาวใหองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาเรียบรอย
แลว จึงขอแจงใหที่ประชุมแหงนี้ทราบ
- ทราบ –

1.5 รายงานขอเปลี่ยนแปลงชือ่ และวัตถุประสงคการใชประโยชนจากทรัพยสิน ขององคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนกฤษณาวิทยา ต.กฤษณา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
ประธานสภาฯ เชิญฝายบริหารรายงานครับ
นายอุทัย มิ่งขวัญ กราบเรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
ทานสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
เพื่อรายงานใหสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาทราบ ในการขอเปลีย่ นแปลงชื่อและวัตถุประสงคการใชประโยชน
จากทรัพยสินขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ประเภท อาคารโรงอาหาร ซึง่ ตัง้ อยู
ภายในพื้นที่บริเวณโรงเรียนกฤษณาวิทยา เหตุผล ดวยสํานักการคลัง สวนบริหารงานพัสดุ ไดรับ
รายงานจากโรงเรียนกฤษณาวิทยาวามีความประสงคขอเปลีย่ นแปลงชื่อและวัตถุประสงคของการ
ใชประโยชนจากทรัพยสิน ประเภท อาคาร เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคการใชประโยชนจาก
ทรัพยสิน
โดยนําอาคารเรียนชัว่ คราวมาใชเปนโรงอาหารเพื่อใชประโยชนเปนสถานที่จําหนาย
อาหาร พรอมกับใชเปนสถานที่รองรับการรับประทานอาหารของโรงเรียน จึงมีความจําเปนตองใช
อาคารที่เปนทรัพยสินเดิมมาเพื่อรองรับภารกิจและกิจกรรมของนักเรียน ครู และบุคลากรของ
โรงเรียนกฤษณาวิทยา ผูใชประโยชนจากทรัพยสินจากอาคารเรียนชั่วคราว เลขรหัสพัสดุ 04051-0002 ขอเปลีย่ นแปลงชื่อและวัตถุประสงค เปนโรงอาหาร ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่
นม 0808.1/ว 502 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2554 เรื่อง หลักเกณฑเกีย่ วกับการบริหารการใช
ประโยชนจากทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น “กรณีที่มีความจําเปนจะตองปรับเปลี่ยน
วัตถุประสงค การใชประโยชนเดิมหากพิจารณาเห็นวาจะทําใหไดใชประโยชนมากขึ้นใหเปนอํานาจ
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อนุมัติของผูบริหารทองถิ่นแลวเสนอใหสภาทองถิ่นทราบ” องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
จึงขอรายงานการเปลีย่ นแปลงชื่อและวัตถุประสงคของทรัพยสิน ประเภทอาคารโรงอาหารดังกลาว
ของโรงเรียนกฤษณาวิทยา เพื่อใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาทราบตอไป
ขอบคุณครับ
- ทราบ –
1.6 ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) แกไขครัง้ ที่ 2 พ.ศ.2560
ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.25612564) แกไขครัง้ ที่ 2 พ.ศ.2560 เสร็จเรียบรอยแลว จึงแจงใหที่ประชุมสภาแหงนี้เพื่อทราบ
- ทราบ –

ระเบียบวาระที่ 2
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 3
ประธานสภาฯ

นายโกวิทยเลาวัณยศิริ

รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 29 สิงหาคม 2560
ขอเชิ ญท านสมาชิกที่มีความประสงคจะขอแกไขครับ ถา ไมมีผูใดแกไข ผมจะขอมติ ที่
ประชุมนะครับ ขณะนี้องคประชุม 42 ทาน สมาชิกทานใดรับรองรายงานการประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 29สิงหาคม 2560 ขอยกมือขึ้นครับ
รั บ รอง 39 เสี ย ง ไม รั บ รอง –ไม มี - งดออกเสี ย ง 3 เสี ย ง (ประธานสภาฯ, รอง
ประธานสภาฯ 1 ทาน และเลขานุการสภาฯ)
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 29สิงหาคม 2560 ดวยมติรับรอง
39 เสียง ไมรับรอง –ไมมี- งดออกเสียง 3 เสียง (ประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ 1
ทาน และเลขานุการสภาฯ)
การพิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
เรื่องงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 วาระที่สอง, วาระที่สาม
ตามที่ ส ภาองค ก ารบริห ารส ว นจัง หวั ด นครราชสี มาได ล งมติ ขั้ นรับ หลั กการแห ง รา ง
ขอบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 วาระที่ 1 ขั้นรับ
หลักการ เมื่อวันที่ 29สิงหาคม 2560 ที่ผานมา และสภาฯ ไดกําหนดระยะเวลาในการ
เสนอคําแปรญัตติในวันที่ 30-31สิงหาคม 2560และวันที่ 1 กันยายน 2560 ตั้งแต
08.00-16.30 น. นั้น เราไดผานวาระที่ 1 ไปแลว และตอไปก็จะเปนวาระที่ 2 ซึ่งเปน
ขั้นแปรญัตติ ผมจะขอเชิญทานประธานคณะกรรมการแปรญัตติครับ ไดรายงานผลการ
แปรญัตติใหที่ประชุมไดรับทราบ ขอเชิญทานนายโกวิทยเลาวัณยศิริ สมาชิกจากอําเภอ
บานเหลื่อม
เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ กระผมนายโกวิทยเลา
วัณยศิริ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา เขตอําเภอบานเหลื่อม ใน
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ฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ผมขออนุญาตใหทานชาคริต ทิศกลาง ซึ่งเปนเลขา
คณะกรรมการแปรญัตติ ไดอานรายงาน ขอเชิญครับ
กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกท าน กระผม นายชาคริต
ทิศกลาง ส.อบจ.อ.เฉลิมพระเกียรติ ในฐานะคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ เมื่อ
คราวประชุมสภาองคการบริห ารสว นจัง หวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง ที่
1/2560 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2560ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวั ด
นครราชสีมา และที่ประชุมไดพิจารณา ระเบียบวาระที่ 6 ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบราง
ขอบัญญัติองคการบริห ารสวนจังหวัดนครราชสีมา เรื่องงบประมาณรายจายประจํา ป
งบประมาณ พ.ศ.2561 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ และสภาฯ มีมติรับหลักการแหงราง
ขอบัญญัติฯ ดังกลาวเรียบรอยแลว ซึ่งสภาฯไดมอบหมายใหคณะกรรมการแปรญัตติราง
ขอบัญญัติฯ ทําหนาที่รับคําเสนอแปรญัตติรางขอบัญญัติฯ ระยะเวลาสําหรับการเสนอคํา
แปรญัตติ ตั้งแตวันที่ 30-31 สิงหาคม 2560 และวันที่ 1 กันยายน 2560 ตั้งแตเวลา
08.00-16.30 น.ณ สํานักงานกองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
และไดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ
หองประชุมกองอํานวยการองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา โดยคณะกรรมการ
แปรญัตติรางขอบัญญัติมี 7 ทาน ดังนี้ 1.นายโกวิทยเลาวัณยศิริประธานกรรมการ
2. นายกลวัชรอึ้งสวัสดิ์กรรมการ 3.นายพิเชฎฐ ชัยศรี กรรมการ4.นายสมจิ ต คิ ด การ
กรรมการ 5.นางอรอนงค ธนสุ น ทรสุ ท ธิ์ ก รรมการ 6.นายมนั ส ศรี บ งกช
กรรมการ7.นายชาคริต ทิศกลางเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติไดดําเนินการประชุม
เพื่อใหฝายบริหารและผูเสนอแปรญัตติไดชี้แจงในรายละเอียดดังนี้ 1.) ผูยื่นแปรญัตติคือ
นายชวาล พัฒนกําชัย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา เขต อําเภอ
ขามสะแกแสง ไดยื่นแปรญัตติ จํานวน 4 รายการ ดังนี้ 1.หนา 91 ขอ 6 ค า ใ ช จ า ย
โครงการปรั บ ปรุ ง ระบบฉายภาพยนตร ฟู ล โดมศู น ย ด าราศาสตร จํ า นวนเงิ น
10,000,000 บาท ตัด 10,000,000 บาท คงเหลือ 0 บาท 2.หนา 100 คาบริการ
สื่ อสารและโทรคมนาคมจํา นวนเงิ น 10,000,000 บาท ตั ด 10,000,000 บาท
คงเหลือ 0 บาท 3.หนา 226 ขอ4โครงการแขงขันกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัด ระดับ
อําเภอ/ระดับจังหวัดจํานวนเงิน 5,000,000 บาท ตัด 5,000,000 บาท คงเหลือ 0
บาท4.หนา 243 ขอ1สายสงน้ําผาใบ จํานวนเงิน 1,400,000 บาท ตัด 1,400,000
บาท คงเหลือ 0 บาท
2.)นายกองค การบริห ารส ว นจัง หวั ด ได ชี้ แ จงรายละเอีย ด
ความจําเปนและเพื่อประโยชนตอประชาชนที่จะไดรับทั้ง 4 รายการ ซึ่งนายชวาล ผูเสนอ
แปรญัตติไดเขาใจคําชี้แจงจากฝายบริหารครบถวนจึงเห็นดวยกับรางเดิมและไมขอสงวน
คํ า แปรญั ต ติ แ ต อย า งใด 3.)คณะกรรมการแปรญั ต ติ ได พิ จารณารายละเอีย ดทั้ ง 4
รายการที่นายชวาล พัฒนกําชัย เสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติ จึงมีมติ
เห็นดวยกับรางเดิมของฝายบริหาร จึงขอรายงานผลที่ประชุมสภาฯ แหงนี้เพื่อทราบ ผล
การพิจารณาปรากฎดังนี้
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ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ประธานสภาฯ

ชื่อขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
ไมมีผูแปรญัตติ
ไมมีการแกไข
หลักการและเหตุผล
ไมมีผูแปรญัตติ
ไมมีการแกไข
รางเดิม
มีผูแปรญัตติ
ไมมีการแกไข
การแปรญัตติผูยื่นแปรญัตติไดรับคําชี้แจงจากฝายบริหารแลวไมมีประเด็นสงสัย จึงเห็น
ดวยกับรางเดิมที่ฝายบริหารเสนอ จึงเรียนมาเพื่อใหที่ประชุมสภาฯ ทราบ
ขอบคุณทานคณะกรรมการแปรญัตติของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาดวย
ครับ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติไดรายงานผลการปฏิบัติหนาที่ในการรับคําแปรญัตติให
ทุกทานทราบแลว ตอไปเปนการพิจารณารางขอบัญญัติขององคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา เรื่องงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 วาระ 3 ขั้นลง
มติ ซึ่ง วาระ 3 จะไมมีการอภิ ป รายนะครับ จะเปนการลงมติ ซึ่ง ขณะนี้ องค ประชุ ม
มี 38 ท า น สมาชิ กท านใดเห็ นชอบใหต รารา งข อบั ญ ญั ติองคการบริห ารส ว นจัง หวั ด
นครราชสีมา เรื่องงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 เปนขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา เรื่องงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2561 ขอยกมือขึ้นครับ เห็นชอบ 35 เสียง ทานใดไมเห็นชอบ ยกมือขึ้นครับ –ไม
มี- ทานใดงดออกเสียงครับ งดออกเสียง 3 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 1
ทาน นายพิเชฎฐ ชัยศรี และเลขานุการสภาฯ)
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหตรารางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
เรื่องงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 เปนขอบัญญัติองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา เรื่องงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561 ดวยมติเห็นชอบ 35 เสียง ไมเห็นชอบ –ไมมี- งดออกเสียง 3 เสียง(ประธาน
สภาฯ รองประธานสภาฯ 1 ทาน นายพิเชฎฐ ชัยศรี และเลขานุการสภาฯ)
เมื่อสภาฯ ไดเห็ นชอบกับรางขอบัญญั ติองค การบริหารสวนจังหวั ดนครราชสีมา เรื่อง
งบประมาณรายจา ยประจํา ป พ.ศ.2561 เรีย บรอยแล ว ผมจะได ดํา เนินการส ง รา ง
ขอบัญญัติฯ ใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาภายใน 7 วัน นับแตวันที่สภาฯ มีมติเห็นชอบ
ตามมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2540
แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2552 ตอไปครับ

ระเบียบวาระที่ 4
ประธานสภาฯ

เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
4.1 แจงปญหาความเดือดรอน/งานกิจกรรมวัฒนธรรมทองถิ่นของราษฎรในพื้นที่
มีสมาชิกฯ ทานใดจะแจงปญหาความเดือดรอน หรืองานกิจกรรมวัฒนธรรมหรือไมครับ
ถาไมมีผมขอปดประชุมครับ
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(ลงชื่อ)
ผูถอดรายงานการประชุม
(นางดาราวรรณโฆษิตอัมพรวัฒน)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

(ลงชื่อ)

ผูตรวจรายงานการประชุม

(นายกลวัชรอึ้งสวัสดิ)์
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
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