-๕-

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒
วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรนิ ทร อาคาร OTOP (ชั้น ๒)
---------------------------------เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
นางสมฤดี เทพวงศศิริรัตน
เลขานุการสภา อบจ.สุรินทร

ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ทานหัวหนาสวนราชการ
ประจําจังหวัดสุรินทร ,ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
ผูเขารวมประชุมทุกทาน วันนี้เปนการประชุมสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดสุรินทร สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ บัดนี้สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดสุรินทรไดลงชื่อครบองคประชุมแลวและเขานั่งตามที่ซึ่งไดจัดไวหองประชุมเรียบรอย ขอเรียนเชิญทาน
ธัญพร มุงเจริญพร ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร และรองประธานสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดสุรินทรทั้ง ๒ ทาน ขึ้นบัลลังกเพื่อดําเนินการประชุม

นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ทานสมาชิกทุกทานขอเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
กอนการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรขออนุญาต
ใหเลขานุการสภา อบจ.สุรินทร แนะนําหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
สุรินทรที่ไดเขาประชุมกับสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรนิ ทรใหที่ประชุมทราบ

นางสมฤดี เทพวงศศิริรัตน
เลขานุการสภา อบจ.สุรินทร

ขออนุญาตที่ประชุมแนะนําหัวหนาสวนราชการที่ใหเกียรติเขารวมประชุม
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรในวันนี้ (เลขานุการสภาฯไดแนะนํา
เรียบรอยแลว)

นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ขอบคุณหัวหนาสวนราชการทุกทานที่ใหเกียรติเขารวมประชุมสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดสุรินทรในวันนี้

นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
วันนี้เปนการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรนิ ทร สมัยวิสามัญ
สมัยที่ ๑ ประจําป ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ ไดสงหนังสือเชิญการประชุมสภาฯให
ทานสมาชิก สภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรทุ กทานไดรับทราบแลวเพื่ อใหที่ ประชุม จะไดพิ จ ารณา
รางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
พิจารณาขอราชการอื่นที่ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรเสนอตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
สุรินทร รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมที่ไดจัดสงหนังสือใหสมาชิกทุกทานทราบแลว
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่ อ ง การรั บ รองรายงานการประชุ ม สภา
องคการสวนจังหวัดสุรินทร สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑
เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. (ขอเลื่อนไปคราวหนา)

ที่ประชุม : รับทราบการขอเลื่อนไปคราวหนา
.....................................
นางธัญพร/๖...

-๖นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่อง ญัตติการเสนอรางขอบัญญัติองคการ
บริหารสวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ ขององคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร เชิญทานนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดสุรินทรแถลงตอที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
สุรินทร

นายกิติเมศวร รุงธนิเกียรติ
นายก อบจ.สุรินทร

กอนแถลงตอที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ขอแกคําผิด
รายละเอียดตามใบแกคําผิดที่ไดจัดสงใหทานสมาชิกทุกทานทราบแลว

ใบแกคําผิด งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ขององคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
หนา
-

รายการ
ขอความเดิม
สารบัญ สวนที่ ๓ งบประมาณ รายงานรายละเอียดประมาณการ
รายรับงบประมาณรายรับ
รายจายเฉพาะการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
เฉพาะกิจ กิจการสถานีขนสง
อําเภอปราสาท
รายงานรายละเอียดประมาณการ
รายจายงบประมาณรายรับ
เฉพาะกิจกิจการสถานีขนสง
อําเภอปราสาท
รายงานรายละเอียดประมาณ
การรายรับงบประมาณรายรับ
เฉพาะกิจสถานีขนสง
อําเภอสังขะ
รายงานรายละเอียดประมาณการ
รายจายงบประมาณรายรับเฉพาะ
กิจ กิจการสถานีขนสงอําเภอสังขะ
๑๔ รายงานประมาณการรายรับ ประมาณการชองที่ ๔ ป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒๕๖๐ องคการบริหารสวน
จังหวัดสุรินทร อําเภอเมือง
สุรินทร จังหวัดสุรินทร
๑๔ รายงานประมาณการรายรับ ประมาณการชองที่ ๕ ป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๒๕๖๐ องคการบริหารสวน
จังหวัดสุรินทร อําเภอเมือง
สุรินทร จังหวัดสุรินทร
๑๕ รายงานประมาณการรายรับ ประมาณการชองที่ ๔ ป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒๕๖๐ อบจ. สุรินทร อําเภอ
เมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร

ขอความใหม
รายงานรายละเอียดประมาณการ
รายรับงบประมาณรายจาย
เฉพาะการ
กิจการสถานีขนสงอําเภอปราสาท
รายงานรายละเอียดประมาณ
การรายจายงบประมาณ
รายจายเฉพาะการ กิจการ
สถานีขนสงอําเภอปราสาท
รายงานรายละเอียดประมาณการ
รายรับงบประมาณรายจาย
เฉพาะการ กิจการสถานี
ขนสงอําเภอสังขะ
รายงานรายละเอียดประมาณการ
รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะ
การ กิจการสถานีขนสงอําเภอสังขะ
ประมาณการชองที่ ๔ ป ๒๕๕๙
รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย

งบประมาณ

ประมาณการชองที่ ๕ ป ๒๕๖๐
รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย

ประมาณการชองที่ ๔ ป ๒๕๕๙
รายละเอียดเอกสารแนบทาย
ใบแก/๗...

ใบแกคําผิด

-๗หนา
รายการ
ขอความเดิม
๑๕ ร า ย ง า น ป ร ะ ม า ณ ก า ร ประมาณการชองที่ ๕ ป
รายรับประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙
พ.ศ.๒๕๖๐ องคการบริหาร
สวนจัง หวัดสุ รินทร อําเภอ
เมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร

ขอความใหม
ประมาณการชองที่ ๕ ป๒๕๖๐
รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย

๑๖ ร า ย ง า น ป ร ะ ม า ณ ก า ร ประมาณการชองที่ ๔
รายรับประจําปงบประมาณ ป ๒๕๕๘
พ.ศ.๒๕๖๐ องคการบริหาร
สวนจัง หวัดสุ รินทร อําเภอ
เมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร

ประมาณการชองที่ ๔ ป ๒๕๕๙
รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย

๑๖ ร า ย ง า น ป ร ะ ม า ณ ก า ร ประมาณการชองที่ ๕
รายรับประจําปงบประมาณ ป ๒๕๕๙
พ.ศ.๒๕๖๐ องคการบริหาร
สวนจัง หวัดสุ รินทร อําเภอ
เมืองสุรินทรจังหวัดสุรินทร

ประมาณการชองที่ ๕ ป ๒๕๖๐
รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย

๑๖๒ ค า ใช จ า ยตามโครงการ
ฝกอบรมการผลิตเสนไหม
ตามคุณภาพมาตรฐาน มกษ.
๘๐๐-๒๕๕๕

ค า ใ ช จ า ย ต า ม โ ค ร ง ก า ร
ฝกอบรมการผลิตเสนไหมตาม
คุ ณ ภา พมา ตรฐ าน มกษ.
๘๐๐-๒๕๕๕ เพื่อจายเปนคา
ดํ า เนิ น งานต ามโครงกา ร
ฝกอบรมการผลิตเสนไหมตาม
คุ ณ ภา พ ม า ต ร ฐ า น สิ น ค า
เกษตร ๘๐๐-๒๕๕๕
(มกษ. ๘๐๐-๒๕๕๕)

คาใชจายตามโครงการฝกอบรม
การผลิตเสนไหมตามคุณภาพ
มาตรฐานสินคาเกษตร ๘๐๐๐๒๕๕๕ (มกษ. ๘๐๐๐-๒๕๕๕)
เพื่อจายเปนคาดําเนินงานตาม
โครงการฝกอบรมการผลิตเสน
ไหมตามคุณภาพมาตรฐาน
สินคาเกษตร ๘๐๐๐-๒๕๕๕
(มกษ.๘๐๐๐-๒๕๕๕)

งบประมาณ

๑๐๐,๐๐๐

นายกิติเมศวร/๘...

นายกิติเมศวร รุงธนิเกียรติ
นายก อบจ.สุรินทร

-๘(แถลงประกอบญัตติตอที่ประชุม)

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
................................................
ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร และทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดสุรินทร
บัดนี้ ถึงเวลาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร จะไดเสนอรางขอบัญญัตงิ บประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร จึงขอแถลงใหทานประธานสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรทุกทานไดทราบถึงสถานะ
ทางการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ดังตอไปนี้
๑. ประมาณการรายรับปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประมาณการไวรวมทั้งสิ้น ๕๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้
๑.๑ รายไดจัดเก็บ
หมวดภาษีอากร
ประมาณการไว
๔๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
ประมาณการไว
๑,๒๗๐,๐๐๐ บาท
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
ประมาณการไว
๔,๗๘๐,๐๐๐ บาท
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
ประมาณการไว
๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๑.๒ รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
ประมาณการไว
๓๙๘,๙๕๐,๐๐๐ บาท
๑.๓ รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
ประมาณการไว
๑๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒. ประมาณการรายจายปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ประมาณการไวรวมทั้งสิ้น
๕๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้
งบกลาง
ประมาณการไว
๙๔,๒๖๕,๑๕๐ บาท
งบบุคลากร
ประมาณการไว
๘๓,๒๒๙,๒๖๐ บาท
งบดําเนินงาน
ประมาณการไว
๑๘๕,๖๗๖,๙๙๐ บาท
งบลงทุน
ประมาณการไว
๒๐๖,๘๒๘,๖๐๐ บาท
๓. รายจายจําแนกตามแผนงาน ดังนี้
๓.๑ ดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ประมาณการไว
๑๔๓,๙๐๘,๕๘๐ บาท
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ประมาณการไว
๔,๑๘๑,๕๓๐ บาท
๓.๒ ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
ประมาณการไว
๖,๐๑๐,๙๔๐ บาท
แผนงานสาธารณสุข
ประมาณการไว
๑๐,๒๖๒,๐๐๐ บาท
แผนงานสังคมสงเคราะห
ประมาณการไว
๒,๑๐๗,๓๖๐ บาท
แผนงานเคหะและชุมชน
ประมาณการไว
๒๐๘,๙๐๐,๐๐๐ บาท
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ประมาณการไว
๓๑,๘๑๔,๓๒๐ บาท
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ประมาณการไว ๑๘,๕๔๒,๐๔๐ บาท
๓.๓ ดานการ/๙..

-๙
๓.๓ ดานการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ประมาณการไว
๔๖,๑๕๘,๐๘๐ บาท
แผนงานการเกษตร
ประมาณการไว
๓,๘๕๐,๐๐๐ บาท
๓.๔ ดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
ประมาณการไว
๙๔,๒๖๕,๑๕๐ บาท
๔. รายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ
๔.๑ สถานีขนสงอําเภอปราสาท ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ประมาณการไว
รวมทั้งสิ้น ๑,๖๐๖,๔๐๐ บาท ดังนี้
คาบริการสถานีขนสง
ประมาณการไว
๑,๒๐๕,๐๐๐ บาท
ดอกเบี้ย
ประมาณการไว
๑๕,๐๐๐ บาท
รายไดเบ็ดเตล็ด
ประมาณการไว
๓๘๖,๔๐๐ บาท
๔.๒ สถานีขนสงอําเภอสังขะ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ประมาณการไวรวมทั้งสิ้น
๙๕๓,๙๐๐ บาท ดังนี้
คาบริการสถานีขนสง
ประมาณการไว
๕๕๗,๐๐๐ บาท
ดอกเบี้ย
ประมาณการไว
๓,๐๐๐ บาท
รายไดเบ็ดเตล็ด
ประมาณการไว
๓๙๓,๙๐๐ บาท
๕. รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ
๕.๑ สถานีขนสงอําเภอปราสาท ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ประมาณการไวรวมทั้งสิ้น
๑,๖๐๖,๔๐๐ บาท ดังนี้
งบกลาง
ประมาณการไว
๕๗,๒๐๐ บาท
งบบุคลากร
ประมาณการไว
๖๓๙,๖๐๐ บาท
งบดําเนินงาน
ประมาณการไว
๘๕๔,๖๐๐ บาท
งบลงทุน
ประมาณการไว
๕๕,๐๐๐ บาท
๕.๒ สถานีขนสงอําเภอสังขะ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ประมาณการรายรับไว
รวมทั้งสิ้น ๙๕๓,๙๐๐ บาท ดังนี้
งบกลาง
ประมาณการไว
๔๐,๖๐๐ บาท
งบบุคลากร
ประมาณการไว
๕๑๘,๔๐๐ บาท
งบดําเนินงาน
ประมาณการไว
๓๘๗,๐๐๐ บาท
งบลงทุน
ประมาณการไว
๗,๙๐๐ บาท
รายจายจําแนกตามแผนงาน
๑. สถานีขนสงอําเภอปราสาท
ประมาณการไวรวมทั้งสิ้น
๑,๖๐๖,๔๐๐ บาท ดังนี้
ดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานคลัง
ประมาณการไว
๑,๖๐๖,๔๐๐ บาท
๒. สถานีขนสงอําเภอสังขะ
ประมาณการไวรวมทั้งสิ้น
๙๕๓,๙๐๐ บาท ดังนี้
ดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานคลัง
ประมาณการไว
๙๕๓,๙๐๐ บาท
รายละเอียด/๑๐...

-๑๐รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ไดนําเสนอทุกทานแลว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
วิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๑ ขอ ๒๓ กําหนดใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเสนอรางงบประมาณ
รายจายตอสภาทองถิ่น ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม
จึงขอเสนอเพื่อใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ไดโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ ตอไป
................................................
นายกิติเมศวร รุงธนิเกียรติ
นายก อบจ.สุรินทร

ผมอยากจะชี้แจงตอทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
เพิ่มเติมวาในการทํางบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ถาเราไปดูปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบประมาณที่ตั้งไว ๖๒๕,๐๐๐,๐๐๐
บาท แตในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดตั้งไว ๕๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท หายไป ๕๕ ลานบาท ในสวนตรงนี้เอง
สมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทยไมไดนิ่งนอนใจเมื่อวันศุกรทานนายกทั้ง ๔ ภาครวมทั้งผม
เองไดเขาพบ รองนายกรัฐมนตรีที่ทําเนียบรั ฐบาลสวนความคืบหนาทั้งหลายในการดําเนินการงบประมาณ
รายจายหรืองบประมาณรายรับ หรือเงินอุดหนุนก็คงจะมีขาวอีกไมเกิน ๓ เดือน รอฟงขาวอีกตอไปขอขอบคุณ

นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ขอบคุณทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
การพิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สภาองคการบริหารสวนจังหวัด
พิจารณาเปนสามวาระ มีขั้นตอนในการพิจารณา ดังนี้
วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ
วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ
วาระที่ ๓ ขั้นอนุมัติใหตราเปนขอบัญญัติ

นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ในขั้นรั บหลั ก การมี ท านสมาชิก ท านใดมี ขอ สงสั ยจะสอบถามทานนายก
องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร มีหรือไม ถาไมมี ขอมติที่ประชุม ในขั้น
รับหลักการร างขอบัญญัติองคการบริ หารสวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขององคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร มีทานสมาชิกทานใดมีมติให
ความเห็นชอบรับหลักการ โปรดยกมือขึ้น มีสมาชิกยกมือขึ้น จํานวน ๒๘ คน มีสมาชิกทานใดมีความเห็นเปน
อยางอื่น มีหรือไม ถามียกมือขึ้น ไมมีทานสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น ถาไมมี ถือวาสภาองคการบริหาร
ส ว นจั ง หวั ดสุ ริ น ทร มี ม ติใ ห ค วามเห็ น ชอบรั บ หลั ก การร างข อ บั ญ ญั ติ อ งค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด เรื่ อ ง
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขององคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ตามที่ทาน
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรเสนอ
มติที่ประชุม : มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ในหองประชุมจํานวน ๓๐ ทาน มีมติให
ความเห็นชอบ รับหลักการในรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มีสมาชิกยกมือขึ้นจํานวน ๒๘ คน งดออกเสียง ๒ ทาน
(รับหลักการเวลา ๑๔.๒๔ น.
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ตอไปเปนเรือ่ งการแปรญัตติซงึ่ ตามระเบียบฯจะตองใชเวลาในการ
รับแปรญัตติไมนอยกวา ๒๔ ชั่วโมง จึงขอใหสมาชิกไดมีมติ ดังนี้

๑. ใหสมาชิกเสนอวาสมควรจะใหมีคณะกรรมการรับคําแปรญัตติจํานวนกี่ทาน
โดยคณะกรรมการมีจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน
๒. ใหสมาชิก/๑๑...

-๑๑๒. ใหสมาชิกเสนอชื่อผูที่จะเปนคณะกรรมการทานละหนึ่งคน เทานั้น
๓. ใหสมาชิกกําหนดระยะเวลาในการรับคําแปรญัตติ ตามระเบียบแลวไมนอยกวา ๒๔ ชั่วโมง
เชิญเลขาฯไดชี้แจงวิธีการเลือกคณะกรรมการและกําหนดระยะเวลาในการแปรญัตติ
นางสมฤดี เทพวงศศิริรัตน
เลขานุการสภา อบจ.สุรินทร

ขออนุญาตที่ประชุมชี้แจงระเบียบวิธีการเลือกคณะกรรมการสภาทองถิ่น
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ ที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ การเลือกคณะกรรมการ
สภาทองถิ่นไดกําหนดไว “คณะกรรมการสภาทองถิ่นมี ๒ ประเภท

หมวด ๘ ขอ ๑๐๓
(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถิ่น มีจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน
(๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถิ่น หรือบุคคลที่ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถิ่น มี
จํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน
หมวด ๘ ขอ ๑๐๗ กําหนดไววา“ ใหสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
บุคคลที่ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถิ่นแลวแตกรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาทองถิ่นเปนผูเสนอ
ตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองไมนอยกวาสองคน สวนกรณีที่ผูบริหารทองถิ่นเปนผูเสนอไมตองมีผูรับรอง”
การเสนอชื่อใหเสนอไดโดยไมจํากัดจํานวน เวนแตที่ประชุมมีมติเปนอยางอื่น และใหนํา
วิธีการเลือกตามขอ ๑๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม ขอ ๑๒ กําหนดเกี่ยวกับวิธีการเลือก รองประธานสภาทองถิ่น
ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดใหสภาทองถิ่นใดมีร องประธานสภาทองถิ่นมากกวาหนึ่งคนให
เลือกรองประธานสภาทองถิ่นคนที่หนึ่งกอนแลวจึงเลือกรองประธานสภาทองถิ่นในลําดับถัดไปทีละคนจนกวา
จะครบตามจํานวนที่พึงมีคือในขอบังคับไดกําหนดใหนําวิธีการเลือกรองประธานสภาคือเลือกคนที่หนึ่งเสร็จ
เรียบรอยแลวก็เลือกคนที่สองเชนเดียวกับการเลือกคณะกรรมการสภาทองถิ่น ถาสภามีมติกําหนดใหมีจํานวนกี่
คนก็เลือกทีละคนจนครบจํานวน เรียนระเบียบใหสมาชิกไดรับทราบ
........................................
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

มีสมาชิกทานใดมีขอสงสัยในระเบียบฯวิธีการเลือกคณะกรรมการสภา
ทองถิ่นมีหรือไม เชิญสอบถาม ไมมีทานสมาชิกสอบถามวิธีการเลือกคณะ
กรรม /ทานสมาชิกเขาใจวิธีการเลือกแลวตอไปใหสมาชิกเสนอจะใหมี
คณะกรรมการรับคําเสนอแปรญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัด จํานวนกี่ทาน เชิญสมาชิกเสนอ

นายพรเทพ พูนศรีธนากูล
ส.อบจ. อ.รัตนบุรี เขต ๒

เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ที่เคารพ
กระผมนายพรเทพ พูนศรีธนากูล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดสุรินทร อําเภอรัตนบุรี เขต ๒ ขอเสนอใหมีคณะกรรมการแปร
ญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๗ คน ขอผูรับรอง

นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ผูรับรองถูกตองไมนอยกวา ๒ คน มีทานสมาชิกทานใดจะ
เสนอเปนจํานวนอื่น มีหรือไม ไมมีทานสมาชิกเสนอเปนจํานวนอื่น ถาไมมี
ถือวาที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรเสนอใหมี
คณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน ๗ คน
นางธัญพร/๑๒...

นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

-๑๒ตอไปใหสมาชิกเสนอวาสมควรจะใหทานสมาชิกทานใดเปนคณะกรรมการ
แปรญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ขององคการบริหารสวนจังหวัด
สุรินทร เชิญทานสุขี ลุนนู เสนอ

นายสุขี ลุนนู
ส.อบจ. อ.ชุมพลบุรี เขต ๒

เรียน ประธานสภา อบจ.สุรินทร ที่เคารพ กระผมนายสุขี ลุนนู
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร อําเภอชุมพลบุรี เขต ๒
ขอเสนอนายศิริชัย ตันติรัตนานนท สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
สุรินทร อําเภอกาบเชิง เขต ๑ เปนกรรมการรับคําแปรญัตติรางขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ คนที่หนึ่ง ขอผูรับรอง

นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ผูรับรองถูกตองไมนอยกวา ๒ คน มีทานสมาชิกทานใดจะเสนอเปนทานอื่น
หรือไม ไมมีทานสมาชิกเสนอเปนทานอื่น ถาไมมีใหถือวานายศิริชัย ตันติรัตนานนท สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร อําเภอกาบเชิง เขต ๑
เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่หนึ่ง เชิญเสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯ
คนที่สอง เชิญทานทองเจริญ ตุนทอง

นายทองเจริญ ตุนทอง
ส.อบจ. อ.โนนนารายณ

เรียน ประธานสภา อบจ.สุรินทร ที่เคารพ กระผมนายทองเจริญ ตุนทอง
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร อําเภอโนนนารายณ
ขอเสนอนายอุทั ย ละมอ มพร อ มสมาชิก สภาองคการบริ ห ารส วนจั งหวัด
สุรินทร อําเภอจอมพระ เขต ๒ เปนกรรมการรับคําแปรญัตติรางขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ คนที่สอง ขอผูรับรอง

นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ผูรับรองถูกตอง ไมนอยกวา ๒ คน มีทานสมาชิกทานใดจะเสนอเปนทานอืน่
หรือไม ไมมีทานสมาชิกเสนอเปนทานอื่น ถาไมมีใหถือวานายอุทัย ละมอมพรอม
เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
เรื่อง งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คนที่สอง
เชิญเสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯคนที่สาม เชิญ ทานพิชิต สายแสงจันทร

นายพิชิต สายแสงจันทร
ส.อบจ. อ.เมืองสุรินทร เขต ๑

เรียน ประธานสภา อบจ.สุรินทร ทีเ่ คารพ กระผมนายพิชิต สายแสงจันทร
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร อําเภอเมืองสุรินทร เขต ๑
ขอเสนอนายลิมปชัย อัครวงศไชย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
สุรินทร อําเภอศีขรภูมิ เขต ๑ เปนกรรมการรับคําแปรญัตติรางขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ คนที่สาม ขอผูรับรอง

นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ผูรับรองถูกตองไมนอยกวา ๒ คน มีทานสมาชิกทานใดจะเสนอเปนทานอืน่
มีหรือไม ไมมีทานสมาชิกเสนอเปนทานอื่น ถาไมมีใหถือวานายลิมปชัย
อัครวงศไชย เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ คนที่สาม
เชิญเสนอ/๑๓...

-๑๓เชิญเสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่สี่ เชิญทานชไมพร ประธาน เสนอ
นางสาวชไมพร ประธาน
ส.อบจ. อ.ศีขรภูมิ เขต ๔

เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ที่เคารพ
ดิฉันนางสาวชไมพร ประธาน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
อําเภอศีขรภูมิ เขต ๔ ขอเสนอ นางสาวพัทธนันท อมรกาญจนวัฒน
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร อําเภอสุรินทร เขต ๗
เปนกรรมการรับคําแปรญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
เรื่อง งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คนที่สี่
ขอผูรับรอง

นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ผูรับรองถูกตองไมนอยกวา ๒ คน มีทานสมาชิกทานใดจะเสนอเปนทานอื่น
หรือไม ไมมีทานสมาชิกเสนอเปนทานอื่น ถาไมมีใหถือวา
นางสาวพั ท ธนั นท อมรกาญจนวัฒ น เป น คณะกรรมการแปรญั ต ติร า ง
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ คนที่สี่ เชิญเสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่หา

นายอุทัย ละมอมพรอม
ส.อบจ. อ.จอมพระ เขต ๒

เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ที่เคารพ
กระผมนายอุทัย ละมอมพรอม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
สุรินทร อําเภอจอมพระ เขต ๒ ขอเสนอ นางมยุรา เขียวหวาน สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร อําเภอเมืองสุรินทร เขต ๔
เปนกรรมการรับคําแปรญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
เรื่อง งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คนที่หา ขอผูรับรอง

นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ผูรับรองถูกตองไมนอยกวา ๒ คน มีทานสมาชิกทานใดจะเสนอเปนทานอืน่
หรือไมไมมีทานสมาชิกเสนอเปนทานอื่น ถาไมมีใหถือวา
นางมยุรา เขียวหวาน เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติองคการ
บริหารสวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
คนที่หา เชิญเสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่หก

นางดวงใจ ตาเลิศ
ส.อบจ. อ.สังขะ เขต ๒

เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ที่เคารพ
ดิฉันนางดวงใจ ตาเลิศ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
อําเภอสังขะ เขต ๒ ขอเสนอนายวุฒิโชค เนื้อกลา สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดสุรินทร อําเภอลําดวน เปนกรรมการรับคําแปรญัตติ
รางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ คนที่หก ขอผูรับรอง

นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ผูรับรองถูกตองไมนอยกวา ๒ คน มีทานสมาชิกทานใดจะเสนอเปนทานอืน่
หรือไมไมมีทานสมาชิกเสนอเปนทานอื่น ถาไมมีใหถือวา
นายวุฒิโชค เนื้อกลา เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติองคการ
บริหารสวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ คนที่หก เชิญเสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่เจ็ด
นายลิมปชัย/๑๔...

นายลิมปชัย อัครวงศไชย
ส.อบจ. อ.ศีขรภูมิ เขต ๑

นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

-๑๔เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ที่เคารพ
กระผม นายลิมปชัย อัครวงศไชย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
สุรินทร อําเภอศีขรภูมิ เขต ๑ ขอเสนอ นายเจษฏา บุญสุข
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร อําเภอเมืองสุรินทร เขต ๒
เปนคณะกรรมการรับคําแปรญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คนที่เจ็ด
ขอผูรับรอง
ผูรับรองถูกตองไมนอยกวา ๒ คน มีทานสมาชิกทานใดจะเสนอเปนทานอื่น
หรือไม ไมมีทานสมาชิกเสนอเปนทานอื่น ถาไมมีใหถือวานายเจษฎา บุญสุข
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร อําเภอเมืองสุรินทร เขต ๒
เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
เรื่อง งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คนที่เจ็ด
.........................................

สรุปคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
เรื่อง งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขององคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
จํานวน ๗ ทาน ดังนี้
๑. นายศิริชัย ตันติรัตนานนท.
๒. นายอุทัย ละมอมพรอม
๓. นายลิมปชัย อัครวงศไชย
๔. นางสาวพัทธนันท อมรกาญจนวัฒน
๕. นางมยุรา เขียวหวาน
๖. นายวุฒิโชค เนื้อกลา
๗. นายเจษฎา บุญสุข
ที่ประชุม: รับทราบคณะกรรมการรับคําแปรญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
เรื่อง งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีจํานวน ๗ ทาน
.......................................
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ. สุรินทร

ตอไปใหสมาชิกเสนอระยะเวลาในการรับคําเสนอแปรญัตติ รางขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ขององคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร เชิญสมาชิกเสนอ

นางสุรีย จุไรวรรณสุทธิ
ส.อบจ. อ.ทาตูม เขต ๑

เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ที่เคารพ
ดิฉันนางสุรีย จุไรวรรณสุทธิ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
อําเภอทาตูม เขต ๑ ขอเสนอระยะเวลาในการแปรญัตติรางขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๒ วัน ตั้งแต
วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ สํานักงานสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ขอผูรบั รองดวย
นางธัญพร/๑๕..

-๑๕นางธัญพร มุงเจริญพร
ผูรบั รองถูกตองไมนอ ยกวา ๒ คน มีทานสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่น
ประธานสภา อบจ.สุรินทร
มีหรือไม ไมมีทานสมาชิกเสนอเปนอยางอื่น ถาไมมีใหถอื วาที่ประชุมได
เสนอระยะเวลาในการแปรญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
เรื่อง งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จํานวน ๒ วัน ตั้งแตวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ สํานักงานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
มติที่ประชุม: ใหความเห็นชอบในการกําหนดระยะเวลารับคําแปรญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหาร
สวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจา ย ประจํา ปง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํา นวน
๒ วั น ตั้งแต วั นที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ สํานักงานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
......................................
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

เนื่องจากสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรนิ ทรจะตองพิจารณารางขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ซึ่งสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
สุรินทรไดเปดประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป ๒๕๕๙ ตั้งแตวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ มีกําหนด ๗ วัน
ซึ่งจะครบกําหนดในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ดังนั้นจึงขอความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
สุรินทรขยายเวลาสมัยประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป ๒๕๕๙ ออกไปอีก ๗ วัน ตั้งแตวันที่ ๕ กรกฎาคม –
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
นางสมฤดี เทพวงศศิริรัตน
เลขานุการสภา อบจ.สุรินทร

ขออนุญาตทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
ขอชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบ/กฎหมาย ดังนี้
ตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ และแกไข
เพิ่มเติม (ถึงฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๒๕ วรรคสาม กําหนดไววา “การประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด สมัยวิสามัญ ใหมีกําหนดเจ็ดวัน แตถาจะขยายเวลาออกไปอีกตองไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดที่
มีอยู และใหขยายออกไปไดอีกไมเกินเจ็ดวัน”
ขอเรียนใหที่ประชุมรับทราบขณะนี้สภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรมีจํานวนสมาชิกอยู ๓๔ ทาน
ซึ่งจํานวนตามระเบียบทีก่ ําหนดหนึ่งในสามไมนอยกวา ๑๒ ทานจึงจะผานมติในการขอขยายเวลา ขออนุญาตที่
ประชุมเพื่ อ โปรดทราบ ขออนุญ าตทานประธานสภาองคก ารบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ไดขอมติที่ ป ระชุม
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรไดยกมือขึ้น
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร จึงขอมติจากที่ประชุมสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร....สมาชิกทานใดเห็นชอบใหขยายเวลา
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป ๒๕๕๙ ออกไปไดอีกไมเกิน ๗ วัน โปรดยก
มื อ ขึ้น สมาชิก มี ม ติให ความเห็ นชอบจํา นวน ๒๘ ท าน ใหขยายเวลาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป ๒๕๕๙
ตั้งแตวันที่ ๕ กรกฎาคม - ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ออกไปอีกไมเกิน ๗ วัน
มติที่ประชุม : สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ในหองประชุมจํานวน ๓๐ ทาน ใหความ
เห็นชอบใหขยายเวลาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป ๒๕๕๙ ตั้งแตวันที่ ๕ กรกฎาคม
๒๕๕๙ ออกไปไดอีกไมเกิน ๗ วัน มีสมาชิกเห็นชอบยกมือ จํานวน ๒๘ ทาน งดออกเสียง ๒ ทาน
…………………………………
นางธัญพร/๑๖...

-๑๖นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ตามที่สภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ไดพิจารณารางขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรไดมีมติ
ใหความเห็นชอบรับหลักการรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ในวันนี้เสร็จสิ้นไปแลวนั้น เพื่อใหการพิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัด เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๓ ญัตติ ขอ ๕๐ ขอ ๕๑ ขอ ๕๒ ประธานสภาองคการบริห ารสวนจังหวัด
สุรินทร จึงขอนัดประชุมเพื่อพิจารณาในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
ที่ประชุม : รับทราบการนัดประชุมเพื่อพิจารณาในวาระที่ ๒ วาระที่ ๓ ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่อง อื่น ๆ มีทานสมาชิกทานใดจะสอบถาม
ในวาระอื่ นๆมี ห รื อ ไม ไม มี ท านสมาชิก มี ขอ สงสั ยที่ จ ะสอบถาม ถาไม มี
ขอขอบคุณหัวหนาสวนราชการทุกทานที่ใหเ กียรติเขามาร วมประชุมสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรในวันนี้ ขอขอบคุณคณะผูบริหารทุกทาน
ตลอดจนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรทุกทานขอบคุณ
ปดการประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.
(ลงชื่อ) จันทรเพ็ญ ธนุพิลา ผูจดรายงานการประชุม
(นางสาวจันทรเพ็ญ ธนุพิลา)
ตําแหนงเจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

