-๕-

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑
วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรนิ ทร
...............................................
เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น .
.

นางสมฤดี เทพวงศศิริรัตน
เลขานุการสภา อบจ.สุรินทร

สําหรับวันนี้เปนการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ บัดนี้ไดเวลากําหนดนัด
ประชุมไวแลว เวลา ๑๔.๐๐ น. ขอเรียนเชิญทานประธานสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดสุรินทร ทานธัญพร มุงเจริญพร ทานรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
ขึ้นบัลลังกดําเนินการประชุมตอไป สมาชิกไดมาลงชื่อและนัง่ ในหองประชุมครบองคประชุมเรียบรอยแลว
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ที่ประชุมพรอมขอเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร

นางสมฤดี เทพวงศศิริรัตน
เลขานุการสภา อบจ.สุรินทร

(อานประกาศเปดสมัยประชุม)

ประกาศประกาศสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
เรื่อง เปดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
สมัสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป ๒๕๕๙
…...............................................
ตามมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ในคราวประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดสุรินทร สมัย สามัญ สมัย ที่ ๒ ประจําป ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ เมื่ อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ (เวลา
๑๑.๐๐ น.) มีมติกําหนดใหเปดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร สมัยสามัญ สมัยที่ ๒
ประจําป ๒๕๕๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ เดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ เปนตนไป มีกําหนด ๔๕ วัน นั้น
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคแรก วรรคสาม วรรคสี่ และมาตรา ๒๔
วรรคแรก แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พุทธศักราช ๒๕๔๐ และแกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ในการประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดสุ รินทร สมั ย สามั ญ สมั ยที่ ๒ ประจํา ป ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๔ สิ งหาคม ๒๕๕๘ (เวลา
๑๑.๐๐ น.) ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร จึงเปดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดสุรินทร สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป ๒๕๕๙ ตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ ๔ เดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ เปนตนไป
มีกําหนด ๔๕ วัน ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ธัญพร มุงเจริญพร
(นางธัญพร มุงเจริญพร)
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร

นางสมฤดี/๖...

นางสมฤดี เทพวงศศิริรัตน
เลขานุการสภา อบจ.สุรินทร

-๖บัดนี้ที่ประชุมพรอมแลวเรียนเชิญประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
สุรินทรดําเนินการการประชุมตามระเบียบวาระตอไป

นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

กอนการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ขอเชิญทาน
เลขานุการสภาฯแนะนําหัวหนาสวนราชการทีเ่ ขาประชุมรวมสภาฯในวันนี้

นางสมฤดี เทพวงศศิริรัตน
เลขานุการสภา อบจ.สุรินทร

เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ขออนุญาต
แนะนําหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดสุรินทรที่ใหเกียรติเขารวมประชุม
วันนี้ (แนะนําจบเรียบรอยแลว)

นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ขอบคุณหัวหนาสวนราชการทุกๆทานที่ใหเกียรติเขารวมประชุมสภาองคการ
สวนจังหวัดสุรินทร ในวันนี้

ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
วันนี้เปนการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป
๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ไดสง หนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระ
การประชุมใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรทุกทานไดทราบแลว เพื่อใหสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดสุรินทรไดพิจารณาขอราชการตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดสุรินทร สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑
เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. เอกสารไดจัดสงใหกบั สมาชิก
ทุกทานไดทราบไดอานแลว มีทานสมาชิกสภาฯทานใดจะแกไขถอยคํารับรองรายงานการประชุม มีหรือไม ไมมี
ทานสมาชิกขอแกไขถอยคํา ถาไมมีสมาชิกขอแกไข ใหถือวาที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
ไดรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ที่ประชุม: มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑
ประจําป ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่ อ ง การรั บ รองรายงานการประชุ ม สภา
องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป
๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ กรกฏาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.
เอกสารไดสงใหกับสมาชิกทุกทานไดทราบไดอานแลว มีทานสมาชิกสภาฯทานใดจะแกไขถอยคํารายงานการ
ประชุม มีหรือ ไม ไม มีทานสมาชิกขอแกไขถอยคํา ถาไมมีส มาชิก ขอแกไข ใหถือ วา ที่ป ระชุม สภาองคก าร
บริหารสวนจังหวัดสุรินทรไดรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร สมัยวิสามัญ
สมัยที่ ๑ ประจําป ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ กรกฏาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ที่ประชุม: มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑
ประจําป ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ กรกฏาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.
……………………………….
นางธัญพร/๗...

-๗นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่ อ ง การรั บ รองรายงานการประชุ ม สภา
องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๘ กรกฏาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.
เอกสารไดสงใหกับสมาชิกทุกทานไดทราบไดอานแลว มีทานสมาชิกสภาฯทานใดจะแกไขถอยคํารับรองรายงาน
การประชุม มีหรือไม ไมมีทานสมาชิกขอแกไขถอยคํา ถาไมมีสมาชิกขอแกไข ใหถือ วาที่ป ระชุม สภาองคก าร
บริหารสวนจังหวัดสุรินทรไดรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร สมัยวิสามัญ
สมัยที่ ๑ ประจําป ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๘ กรกฏาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ที่ประชุม: มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑
ประจําป ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๘ กรกฏาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.
………………………………………….
นางธัญพร มุงเจริญพร
ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่อง ไมเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณ
ประธานสภา อบจ.สุรินทร
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตามที่ ส ภาองคก ารบริ ห ารส วนจั ง หวัดสุ ริ นทร ไดพิ จ ารณามี ม ติให ความ
เห็นชอบใหตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจาย ประจําปง บประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ ขององคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร สมัยวิสามัญ
สมัยที่ ๑ ประจําป ๒๕๕๙ ครั้ง ที่ ๓ เมื่อ วันที่ ๘ กรกฏาคม ๒๕๕๙ ซึ่ง ประธานสภาองคก ารบริห ารสว น
จั ง หวัดสุ ริ นทร ไดจั ดส ง ให ผู วาราชการจั ง หวัดสุ ริ นทร เพื่ อ พิ จ ารณาให ความเห็ นชอบแล วนั้น
บั ดนี้ทานผูวาราชการจังหวัดสุรินทรพิจารณาแลวไมเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
เรื่อง งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ตามมาตรา ๕๓ วรรคทาย แหงพระราชบัญญัติ
องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงไดเสนอญัตติดังกลาวให
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรไดพิจารณาอีกครั้งวาจะยืนยันรางขอบัญญัติฯเดิมหรือไม
กอนการพิจารณา ขอเชิญทานทองถิ่นจังหวัดสุรินทรชวยกรุณาชี้แจงใหกับทานสมาชิกทราบ
นายพิเชษฐ จันทรสง
ทองถิ่นจังหวัดสุรินทร

กราบเรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรทานรอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรทานสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดสุรินทร,ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
คณะผูบริหารและผูทรงเกียรติที่เขาประชุมที่เคารพทุกทาน สืบเนื่องจากวันนี้ทานรองชัยสิทธิ์ พานิชพงศไดรับ
มอบหมายจากทานผูวาราชการจังหวัดสุรินทรใหมาประชุมวันนี้ทานติดราชการที่กรุงเทพฯเนื่องจากทานผูวา
ราชการจัง หวัดสุ ริ นทรม อบให ไปร วมพิธีพระปริศมหากุศลเฉลิ มพระเกียรติถวายเป นพระราชกุศลแดอ งค
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่วัดเทพศิรินทรจึงไมสามารถมารวมประชุมโดยทานไดฝากใหผมมาเรียนตอที่ประชุม
ลําดับแรกทานกราบขออภัยทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรทุกทานที่ทํา
ใหตองมีงานเพิม่ ขึ้นทานจะตองมารวมประชุมกันใหมทานกราบขออภัยในความไมสะดวกครั้งนี้ในขณะเดียวกัน
เองไมไดเปนความผิดของใครแตเนื่องจากวาทางหนังสือกระทรวงมหาดไทยไดสงมาชาจึงทําใหการประชุมของ
ทานที่ผานไปไมสอดคลองกับหนังสือของกระทรวงมหาดไทย จึงขออภัยในโอกาสนี้ดวยในขณะเดียวกันเองทาน
ก็ฝากไววาอยางไรก็ตามถาหากมีงานใดที่คิดวาทางจังหวัดสุรินทรจะสนับสนุนไดทานก็ยินดีครัง้ นี้ทานขออภัย
จริงๆ จึงเรียนมาเพือ่ ที่ประชุมโปรดทราบ
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ขอบคุณทานทองถิ่นจังหวัดสุรินทร ทานพิเชษฐ จันทรสง เชิญทานนายก
องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
นายกิติเมศวร/๘...

-๘นายกิติเมศวร รุงธนิเกียรติ
เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรทเี่ คารพทานสมาชิก
นายก อบจ.สุรินทร
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรที่นับถือ ในสวนที่ทางจังหวัดสุรินทรให
กลับมาทบทวน โดยหลักการที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยออกมาลาสุด
หลังจากที่เราผานงบประมาณแลวจะมีรายละเอียด ในวันจะประชุมงบประมาณเราตั้งไวประมาณ ๖๐๐ กวาลาน
บาท รายการที่เปนปญหาที่สุดคือคาใชจาย อสม.ซึ่งตรงนี้จะตองลงรายละเอียดตอไปในภาคหนาเงิน อสม
ทั้งหมดที่สาธารณสุขไปจายแทนเดือนหนึ่งประมาณ ๑๔ ลานบาท ทั้งหมดจะเปนเงิน ๑๖๐-๑๗๐ ลานบาท เรา
จะตองเอาเงินดังกลาวตั้งในหมวดรายจาย ดังนั้นในปงบประมาณ ๒๕๖๐ นี้จะมีรายจายและรายไดเพิ่มขึ้นมาอีก
๑๕๐ กวาลานบาท ถาดูงบประมาณแลวจะเห็นวาในการประชุมครั้งตอไปเกี่ยวกับการทํางบประมาณรายรับเราจะ
เพิ่มขึ้นมา ๑๕๐ กวาลานบาท ในหมวดรายจายคา อสม.เปนคาตอบแทน อสม.ตีออกไปในครั้งเดียวกันผมกําลังให
ปลัด อบจ.สุรินทร ศึกษาวาในการดําเนินการดังกลาวตามระเบียบเมื่อเงินเขามาที่ อบจ.สุรินทรการจาย
ออกเปนคาตอบแทนตองทํายังไง และในขณะเดียวกันบทบาทซึ่งหลายครั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดสุรินทรรองขอวาสมาชิกจะไปรวมจายเงินเดือนไดหรือเปลาและเปนกรรมการดวยและในสวนตรงนี้เอง
ทั้งหมดจะอยูในการประชุมงบประมาณครั้งตอไป ดังนั้นขอฝากทานสมาชิกผูทรงเกียรติวาในสวนของการแกไข
นั้นคือมีเรื่องระเบียบเทานี้ขอขอบคุณครับ
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ขอบคุณทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
กอนการพิจารณาขออนุญาตใหเลขานุการชี้แจงขอกฎหมายตอที่ประชุมสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร เชิญทานเลขาฯ

นางสมฤดี เทพวงศศิริรัตน
เลขานุการสภา อบจ.สุรินทร

เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ทานสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรทุกทาน ขออนุญาตชี้แจงขอกฎหมายที่
เกี่ยวของ
ตามความในมาตรา ๕๓ วรรคทาย แหงพระราชบัญญัตอิ งคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.
๒๕๔๐ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนดไววา “ ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบดวยกับ
รางขอบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ใหสงนายกองคการบริหารสวนจังหวัดลงนามใชบังคับตอไป แตถาผูวาราชการ
จัง หวัดไมเ ห็ นชอบดวยให สง ร างขอบั ญ ญัตินั้นพร อมดวยเหตุผ ลไปยังสภาองคก ารบริ หารสวนจัง หวัดเพื่ อ
พิจารณาใหม ถาสภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีมติยืนยันตามรางขอบัญญัติเดิมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
สองในสามของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดทั้งหมดเทาที่มีอยู ใหประธานสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดสงรางขอบัญญัตินั้นใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดลงนามใชบังคับเปนขอบัญญัติ และแจงให
ผูวาราชการจังหวัดทราบตอไป แตถาสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไมยืนยันภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ไดรับรางขอบัญญัติหรือยืนยันรางขอบัญญัติเดิมดวยคะแนนเสียงนอยกวาสองในสาม ใหรางขอบัญญัตินั้นตกไป”
ขออนุญาตเรียนชี้แจงสมาชิกดังนี้ วันนี้จะเปนการขอมติจากสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจั งหวัด
สุรินทรวาทานจะยืนยันตามรางขอบัญญัติเดิมซึ่งจะตองไดคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามหรือหากทานยืนยัน
ดวยคะแนนเสียงนอยกวาสองในสามรางขอบัญญัติฉบับนี้ก็ตกไปแลวก็จะจัดทํารางขอบัญญัติเพื่อเสนอใหสภาฯ
พิจารณาใหม ในขณะนี้ขอเรียนวามีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรอยูทั้งสิ้น ๓๔ ทาน จากจํานวน
ตามกฎหมาย ๓๖ ทาน เพราะฉะนั้นคะแนนเสียงสองในสามที่จะยืนยันจะตองไมนอยกวา จํานวน ๒๓ เสียง แตถา
ไมยืนยันก็ใชคะแนนเสียงขางมาก ขอนําเรียนใหสมาชิกพิจารณา
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ขอบคุณเลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
นายกิติเมศวร/๙...

นายกิติเมศวร รุงธนิเกียรติ
นายก อบจ.สุรินทร

-๙เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร สมาชิกผูทรง
เกียรติผมขอเรียนเพิ่มเติมวาเราทํารางขอบัญญัติกอนระเบียบออกไมตอง
ยืนยันแลวคอยมายืนยันใหมติใหตกไปถายังใชรางขอบัญญัติเดิมตองใชสองใน
สามถาใหตกไปก็เกินกึ่งหนึ่ง ขอขอบคุณ

นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ทานสมาชิกทุกทานเขาใจตามที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรเสนอ
ดังนั้นเพื่อใหการพิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
เรื่อง งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ขององคการ
บริหารสวนจังหวัดสุรินทรเปนไปตามมาตรา ๕๓ วรรคทาย แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
พ.ศ.๒๕๔๐ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังกลาวขางตน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
สุรินทร จึงนําเขาสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรไดพิจารณาใหมตามรางขอบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยพิจารณาใหมตามรางขอบัญญัติเดิม
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ขอมติตอที่ประชุมสภาองคการบริหาร
บริหารสวนจังหวัดสุรินทร ทานสมาชิกทานใดยืนยันตามรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
เรื่อง งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โปรดยกมือขึ้น ไมมีสมาชิกยกมือยืนยันตามราง
ขอบัญญัติเดิม มีทานสมาชิกทานใดไมยืนยันตามรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โปรดยกมือขึ้น มีสมาชิกไมยืนยันตามรางขอบัญญัติเดิม ยกมือขึ้น
จํานวน ๒๖ ทาน มีทานสมาชิกทานใดมีความเห็นเปนอยางอื่นมีหรือไมมี ไมมีทานสมาชิกมีความเห็นเปนอยาง
อื่น ถาไมม ีใหถือ วา ที่ป ระชุม สภาองคก ารบริห ารสวนจัง หวัด สุริน ทร ไดพ ิจ ารณามีม ติไม ยืนยันตามร าง
ขอบัญญัติเดิม
มติที่ประชุม : สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรในหองประชุม จํานวน ๒๗ ทาน มีมติ
ไมยืนยันตามรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ สมาชิกยกมือขึ้น จํานวน ๒๖ ทาน งดออกเสียงจํานวน ๑ ทาน
……………………………………
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

เนื่องจากทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรไดเสนอญัตติดวนที่สุด
เขามาไมสามารถบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมกอนหนานี้ไดเกี่ยวกับ
เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่ง
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรไดอนุมัติการขยายเวลาเบิกจายเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ แลว
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรไดพิจารณาแลวเห็นวาเปนเรื่องดวนจึงนําเขาที่ประชุมเพื่อใหสภา
องคการบริหารสวนจั งหวัดสุ ริ นทรไดพิจารณา ขอเชิญท านนายกองคก ารบริ หารสวนจั งหวัดสุริ นทรแถลง
ประกอบญัตติตอที่ประชุม

นายกิติเมศวร รุงธนิเกียรติ
นายก อบจ.สุรินทร

(แถลงญัตติตอที่ประชุมสภา)

คําแถลง/๑๐...

-๑๐คําแถลงงบประมาณประกอบ
การโอนเงินงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ขององคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
………………………………………
ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
ตามที่ สภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ไดอนุมัติการขยายเวลาเบิกจายเงิน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๗ จํานวน ๒ รายการ ดังนี้
๑. คาจัดหารถยนตซอมบํารุงพื้นผิวถนนและปูลาดยางแบบเอนกประสงคพรอมชุดหางลากจูงสําหรับ
ลากจูงรถบด ขนาดไมนอยกวา ๔ ตัน จํานวน ๑ คัน ตั้งไว ๒๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๒. คาจัดหาเตาเผาขยะชุมชนปลอดมลพิษ ขนาดไมนอยกวา ๑ ตัน พรอมติดตั้ง จํานวน ๑ เตา
งบประมาณ ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท นั้น
ทั้งสองโครงการขางตน ไม สามารถดําเนินการได เนื่ องจากไมสามารถสรรหาผู รับจ างไดภายใน ๓๐
กั นยายน ๒๕๕๙ และกรณี เตาเผาขยะเนื่ องจากมี โ ครงการขยายตลาดดานชายแดนช อ งจอมให เ ต็ มพื้ นที่
คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ดานชายแดนชองจอม จึงมีมติใหยายสถานที่กอสรางเตาเผาขยะไปยังพื้นที่เขต สปก.
ซึ่งยังไมไดรับอนุญาตใหใชที่ดินจากสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จึงยังไมสามารถดําเนินการได หาก
ไมโอนเปลี่ยนแปลงรายการ จะทําใหเงินงบประมาณตกเปนเงินสะสม ดังนั้น เพื่อใหการใชจายงบประมาณของ
องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรเกิดประโยชนกับประชาชนและทองถิ่น และเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวภายใน
โครงการโลกของชาง จึงขอโอนเงินงบประมาณเพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหม ดังนี้
๑. โครงการกอสรางหอชมวิว ขนาด ๘.๐๘๒x๑๔.๑๙๕ เมตร ภายในบริเวณโครงการโลกของชาง
ศูนยคชศึกษา บานตากลาง ตําบลกระโพ อําเภอทาตูม งบประมาณ ๑๑,๒๕๗,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามแบบที่
ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยออกแบบ
๒. โครงการกอสรางอาคารลานแสดงชาง ขนาด ๖๐x๑๐๒ เมตร (เฟสที่๑) ภายในบริเวณโครงการโลก
ของชาง ศูนยคชศึกษา บานตากลาง ตําบลกระโพ อําเภอทาตูม งบประมาณ ๒๐,๗๔๓,๐๐๐ บาท รายละเอียด
ตามแบบที่ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยออกแบบ
รายละเอี ยดตามเอกสารที่ ไดนํ าเสนอทุ กท านแล ว ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว าดวยวิธี การ
งบประมาณขององคกรปกครองส วนท องถิ่ น พ.ศ.๒๕๔๑ ขอ ๓๑ การโอน การแก ไขเปลี่ ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายการที่ไดเบิกตัดปหรือขยายเวลาใหเบิกตัดปไว จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจให
เบิกตัดปได หรือขยายเวลาเบิกตัดปไว และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ ๕๙ วรรคสอง หากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นยังมิไดดําเนินการกอหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่งใหขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินได
อีกไมเกินหนึ่งปตอสภาทองถิ่น หรือกรณีมีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกลาวที่ทําใหลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนฯ ใหขออนุมัติเปลี่ยนแปลง และหรือขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภา
ทองถิ่นแลวแตกรณี”
จึงขอเสนอเพื่อใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ไดโปรดพิจารณาอนุมัติตอไป ขอขอบคุณ
.....................................................
นายกิติเมศวร รุงธนิเกียรติ
นายก อบจ.สุรินทร

อยากจะเรียนเพิ่มเติมอยางนี้วาใหหัวหนาสวนราชการและสมาชิกสภาชม
ภาพที่นําเสนอ ภาพ ลานแสดงชาง เฟสที่ ๑ ถาสรางเต็มทั้งหมดใชเงิน ๔๐
กวาลานบาท สวนหอชมวิวตัวนี้จะมีลิฟทขางในตรงนี้ ๑๑ ลานบาท เต็ม
สมบูรณ/๑๑...

-๑๑สมบูรณ ดังนั้นใน Elephant world ทั้งหมดในป ๒๕๕๙ รวมทั้งภาคเอกชนบริจาคทั้งหมด ๖๐ กวาลานบาท
ดังนั้นใน เฟสที่ ๑ ประมาณ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ นี้เราจะเปดเฟสที่ ๑ และจะเรงดําเนินการทั้งหมด ๖๐ กวา
ลานบาทจึงขอเรียนมาเพื่อทราบ ขอขอบคุณครับ
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ขอบคุณทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร มีทานสมาชิกทานใด
จะสอบถามมีหรือไม ไมมีทานสมาชิกทานใดสอบถามทานนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดสุรินทร เกี่ ย วกั บ ญั ต ติ ด ว น เรื่ อ ง ญั ต ติ ก ารโอนเงิ น
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งทานนายก อบจ.สุรินทร ไดนําเสนอเขามา ถาไมมี ขอ
มติที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๖ การลงมติ ขอ ๘๖ วรรคแรก การลงมติใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑ เวนแตมี
กฎหมายบัญญัติเปนอยางอื่น ดังนั้นประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ขอมติในที่ประชุม ทานสมาชิก
ทานใดมีความเห็นชอบกับญัตติดวนที่ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรเสนอ เรื่อง ญัตติการโอนเงิน
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยขอโอนเงินงบประมาณเพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหม
จํานวน ๒ รายการ โปรดยกมื อขึ้น มีทานสมาชิกพิจารณาเห็นชอบ จํ านวน ๒๖ ทาน มีท านสมาชิกท านใดมี
ความเห็นเปนอยางอื่นมีหรือไม ถามี ยกมือขึ้น ไมมีทานสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น ถาไมมีใหถือวาที่ประชุม
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรมีมติใหความเห็นชอบตามที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรเสนอ
มติที่ประชุม: สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ในหองประชุมจํานวน ๒๗ ทาน มีมติใหความ
เห็นชอบกับญัตติดวน เรื่อง ญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ขององคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร มีสมาชิกยกมือขึ้น จํานวน ๒๖ ทาน งดออกเสียง ๑ ทาน
...........................................................
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ระเบียบวาระที่ ๖
เรื่อง อื่นๆ มีทานสมาชิกทานใดมีขอราชการ
จะเสนอในเรื่อง อื่นๆหรือไม เชิญทานทองเจริญ ตุนทอง

นายทองเจริญ ตุนทอง
ส.อบจ.อําเภอโนนนารายณ

เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรทเี่ คารพ กระผม
นายทองเจริญ ตุนทอง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
อําเภอโนนนารายณ ขอเปลี่ยนแปลงตําแหนงของผูเ ขารวมประชุมเนื่องจาก
ทานนายอําเภอวรชัย ศรีสุวรรณวัฒนา นายอําเภอโนนนารายณมาประชุมเองไมใชตัวแทน
นางสมฤดี เทพวงศศิริรัตน
เลขานุการสภา อบจ.สุรินทร

ตองขออภัยทานหัวหนาสวนราชการไดรับเอกสารจากเจาหนาที่จึงยังไมไดมี
การตรวจสอบขออภัยมา ณ ที่นี้ดวย

นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ทานสมาชิกทานใดมีขอสอบถามทีจ่ ะถามในทีป่ ระชุมมีหรือไม
ไมมี ขอขอบคุณหัวหนาสวนราชการทุกทานที่ใหเกียรติเขารวมประชุมสภา
ในวันนี้ ขอปดการประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๕๐ น.
(ลงชื่อ)

จันทรเพ็ญ ธนุพิลา ผูจดรายงานการประชุม
(นางสาวจันทรเพ็ญ ธนุพิลา)
ตําแหนง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

