-๕-

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๓
วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรนิ ทร
...............................................
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น .
.

นางสมฤดี เทพวงศศิริรัตน
เลขานุการสภา อบจ.สุรินทร

สมาชิกไดมาลงชื่อและนัง่ ในหองประชุมครบองคประชุมเรียบรอยแลว
สําหรับวันนี้เปนการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๓ บัดนี้ไดเวลากําหนดนัด
ประชุมไวแลว เวลา ๑๐.๐๐ น. ขอเรียนเชิญทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
ทานธัญพร มุงเจริญพร ทานรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ขึ้นบัลลังกดําเนินการประชุมตอไป
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ที่ประชุมพรอมขอเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
กอนการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร เชิญเลขานุการสภาฯ
แนะนําหัวหนาสวนราชการและผูเ ขารวมประชุมในวันนี้

นางสมฤดี เทพวงศศิริรัตน
เลขานุการสภา อบจ.สุรินทร

เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ขออนุญาต
แนะนําหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดสุรินทรที่ใหเกียรติเขารวมประชุม
วันนี้ (แนะนําจบเรียบรอยแลว)

นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ขอบคุณหัวหนาสวนราชการที่เขารวมประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
สุรินทร ในวันนี้

ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
(๑) วันนี้เปนการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรนิ ทร สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑
ประจําป ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๓
(๒) ตามที่ ประธานสภาองคการบริห ารสวนจังหวัดสุรินทรไดแจงนัดประชุม สภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดสุรินทร สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป ๒๕๕๙ ครั้ง ที่ ๓ ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ทุกทานที่เขาประชุมในวันนี้ไดรับทราบแลวนั้น เนื่องจากจะตองพิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ใหเปนไปตาม
ระเบียบกําหนด ตามระเบียบวาระและเอกสารไดสงใหทุกทานไดทราบแลว เพื่อใหการประชุม สภาองคก าร
บริ ห ารสวนจังหวัดสุรินทร เปนไปดวยความเรียบรอ ยถูก ตองตามระเบี ยบ/กฎหมาย มีประสิทธิภาพตอการ
บริหารจัดการเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนรวม
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. (ขอเลื่อนไปคราวหนา)

ที่ประชุม: รับทราบ การขอเลื่อนไปคราวหนา
นางธัญพร/๖...

-๖นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่ อ ง การรั บ รองรายงานการประชุ ม สภา
องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป
๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙
(ขอเลื่อนไปคราวหนา)

’
ที่ประชุม: รับทราบ การขอเลื่อนไปคราวหนา
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่อง ญัตติการเสนอรางขอบัญญัติองคการ
บริหารสวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ขององคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ในวาระที่ ๒ ,วาระที่ ๓
วาระที่ ๒
ขั้นการแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขององคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
คณะกรรมการไดดําเนินการพิจารณาแลว เชิญคณะกรรมการเสนอผลการพิจารณาตอสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดสุรินทร
นายเจษฎา บุญสุข
ส.อบจ.อ.เมืองสุรินทร เขต ๒.

เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ที่เคารพ
ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร,ทานรองนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดสุรินทรทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรทุกทาน
และทานผูมีเกียรติที่เขารวมประชุมในวันนี้

บันทึกผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ
เพือ่ พิจารณาการแปรญัตติรางขอบัญญัตอิ งคการบริหารสวนจังหวัด
เรื่อง งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ขององคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
.........................................
ตามที่สภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ มีมติรับหลักการแหงราง
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจาย ประจําปง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ
องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร เมื่อเวลา ๑๔.๒๔ น. และสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ได มี ม ติ
มอบหมายให ค ณะกรรมการแปรญั ต ติ ร า งข อ บั ญ ญั ติ อ งค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด เรื่อง งบประมาณ
รายจ าย ประจํ าปง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป นผู รั บคําแปรญั ตติร างขอ บั ญ ญั ติฯดัง กล าว ตั้ง แตวันที่ ๕
กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ สํานักงานสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดสุรินทร คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ ไดดําเนินการพิจารณาแลว จึงขอเสนอผล
การพิจารณาดังตอไปนี้
๑. คณะกรรมการ โดยมีนายลิมปชัย อัครวงศไชย เปนประธานกรรมการ และนายเจษฎา บุญสุข
เปนกรรมการและเลขานุการ โดยที่ประชุมไดมอบหมายใหนายเจษฎา บุญสุข กรรมการและเลขานุการ
เปนผูเสนอบันทึกผลการแปรญัตติ
๒. ปรากฏ/๗...

-๗๒. ปรากฏผลการพิ จ ารณา ดั ง ต อ ไปนี้
หลั ก การและเหตุ ผ ล ข อ บั ญ ญั ติ อ งค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด เรื่ อ ง งบประมาณ
รายจ า ย ประจํา ป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขององค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด สุ ริ น ทร
โดยที่ เ ป น การสมควรตั้ ง งบประมาณรายจ า ย ประจํา ป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศั ย อํา นาจตามความในพระราชบั ญ ญั ติ อ งค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๕๘
จึ ง ตราข อ บั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว โ ดยความเห็ น ชอบของสภาองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด สุ ริ น ทร และโดยความ
เห็ น ชอบของผู ว า ราชการจั ง หวั ด สุ ริ น ทร
ข อ ๑ ชื่ อ ข อ บั ญ ญั ติ ข อ บั ญ ญั ติ นี้ เ รี ย กว า ขอบัญญัติง บประมาณรายจ า ยประจํา ป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
- ไม มี ผู แ ปรญั ต ติ ไม มี ก ารแก ไ ข
ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เปนตนไป
- ไมมีผูแปรญัตติ ไมมีการแกไข
ข อ ๓ งบประมาณรายจ า ยประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป น จํ า นวนเงิ น
๕๗๒,๕๖๐,๓๐๐ บาท (หารอยเจ็ดสิบสองลานหาแสนหกหมื่นสามรอยบาทถวน)
- ไมมีผูแปรญัตติ ไมมีการแกไข
ขอ ๔ งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น ๕๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หารอยเจ็ดสิบลานบาทถวน)
โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได ดังนี้
๔.๑ ด า นบริ ห ารงานทั่ ว ไป
- แผนงานบริหารงานทั่วไป
๑๔๓,๙๐๘,๕๘๐ บาท
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน
๔,๑๘๑,๕๓๐ บาท
๔.๒ ดานบริการชุมชนและสังคม
- แผนงานการศึกษา
๖,๐๑๐,๙๔๐ บาท
- แผนงานสาธารณสุข
๑๐,๒๖๒,๐๐๐ บาท
- แผนงานสังคมสงเคราะห
๒,๑๐๗,๓๖๐ บาท
- แผนงานเคหะและชุมชน
๒๐๘,๙๐๐,๐๐๐ บาท
- แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
๓๑,๘๑๔,๓๒๐ บาท
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมละนันทนาการ ๑๘,๕๔๒,๐๔๐ บาท
๔.๓ ด า นการเศรษฐกิ จ
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
๔๖,๑๕๘,๐๘๐ บาท
- แผนงานการเกษตร
๓,๘๕๐,๐๐๐ บาท
๔.๔ ด า นการดํา เนิ นงานอื่ น
- แผนงานงบกลาง
๙๔,๒๖๕,๑๕๐ บาท
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น ๕๗๐,๐๐๐,๐๐๐บาท
ไมมีผูแปรญัตติ ไมมีการแกไข
ข อ ๕/๘...

-๘ขอ ๕ งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น ๒,๕๖๐,๓๐๐ บาท ดังนี้
- งบกลาง
๙๗,๘๐๐ บาท
- งบบุคลากร
๑,๑๕๘,๐๐๐ บาท
- งบดําเนินงาน
๑,๒๔๑,๖๐๐ บาท
- งบลงทุน
๖๒,๙๐๐ บาท
รวมรายจาย ๒,๕๖๐,๓๐๐บาท
- ไมมีผูแปรญัตติ ไมมีการแกไข
ขอ ๖ ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ไดรั บ
อนุมัติใหเปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินขององคการบริหารสวนจังหวัด
- ไมมีผูแปรญัตติ ไมมีการแกไข
ขอ ๗ ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรมีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
- ไมมีผูแปรญัตติ ไมมีการแกไข
คณะกรรมการแปรญั ต ติ ร า งข อ บั ญ ญั ติ ฯ ได เ สนอร า งข อ บั ญ ญั ติ องคการบริ หารสวนจัง หวัด
เรื่ อ ง งบประมาณรายจ าย ประจํา ป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขององคก ารบริห ารสว นจัง หวัด สุริน ทร
ใหป ระธานสภาองคก ารบริห ารส วนจั งหวัดสุ รินทร เพื่อนําเสนอใหส ภาองคก ารบริห ารส วนจั งหวัดสุริ นทร
พิจารณาตอไป
ลงชื่ อ
ลงชื่ อ ศิ ริ ชั ย ตั น ติ รั ต นานนท
(นายศิ ริ ชั ย ตั น ติ รั ตนานนท )

ลิ ม ป ชั ย อั ค รวงศ ไ ชย
ประธานคณะกรรมการ
(นายลิ ม ป ชั ย อั ครวงศ ไ ชย)
กรรมการ

ลงชื่ อ

ลงชื่อ พัทธนันท อมรกาญจนวัฒน
กรรมการ
( นางสาวพัทธนันท อมรกาญจนวัฒน)

ลงชื่อ

ลงชื่อ

วุฒิโชค เนื้อกลา
(นายวุฒิโชค เนื้อกลา)

อุ ทั ย ละม อ มพร อ ม
(นายอุทัย ละมอมพรอม)

กรรมการ

มยุรา เขียวหวาน
กรรมการ
(นางมยุรา เขียวหวาน)

กรรมการ

ลงชื่อ เจษฎา บุญสุข
กรรมการ/เลขานุการ
(นายเจษฏา บุญสุข)
...........................................

นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ขั้นการแปรญัตติมีทานสมาชิกทานใดจะสอบถามคณะกรรมการแปรญัตติ
มี ห รื อ ไม มี ไม มี ส มาชิก สอบถามคณะกรรมการ ถาไม มี ขอมติที่ ป ระชุ ม
สมาชิกทานใดมีมติเห็นชอบดวยกับผลของการแปรญัตติของคณะกรรมการ
แปรญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ขององคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร โปรดยกมือขึ้น มีสมาชิกเห็นชอบดวยยกมือขึ้น จํานวน ๒๗ ทาน
มีสมาชิกทานใดมีความเห็นเปนอยางอื่น มีหรือไมมี ไมมีทานสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น ถาไมมี ถือวา
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร มีมติใหความเห็นชอบกับคณะกรรมการแปรญัตติที่เสนอเขามา
มติที่ประชุม/๙...

-๙มติที่ประชุม : สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรในหองประชุมจํานวน ๒๙ ทาน มีมติใหความ
เห็นชอบผลการแปรญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขององคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
มีสมาชิกเห็นชอบ จํานวน ๒๗ ทาน งดออกเสียง ๒ ทาน
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

วาระที่ ๓
การให ความเห็ นชอบให ตราเป นข อ บัญ ญั ติ อ งค ก าร
บริหารสวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ขององคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร สมาชิกทานใด
เห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร โปรดยกมือขึ้น มีสมาชิกเห็นชอบใหตราเปน
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ทั้งสิ้น จํานวน ๒๗ ทาน มีสมาชิกทานใดมีความเห็นเปนอยางอื่น
มีหรือไมมี ไมมีสมาชิกใหความเห็นเปนอยางอื่น ถาไมมี ถือวาที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
เห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร เรื่อง งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ขององคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
มติที่ประชุม: สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรในหองประชุม จํานวน ๒๙ ทาน มีมติใหความ
เห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร เรื่อง งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีสมาชิกเห็นชอบ จํานวน ๒๗ ทาน งดออกเสียง ๒ ทาน
…………’’’……………………………..………..
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่อง ญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ขอเชิญทานนายกองคการบริหารสวน
จังหวัดสุรินทรแถลงตอทีป่ ระชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร

นายกิติเมศวร รุงธนิเกียรติ
นายก อบจ.สุรินทร

(แถลงตอที่ประชุมสภาฯ)

คําแถลงประกอบญัตติ
การโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
....................................
ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
ตามที่ ส ภาองคก ารบริ ห ารส วนจั ง หวัดสุ ริ น ทร ไดอ นุ มั ติขอ บั ญ ญั ติง บประมาณรายจ าย ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไปแลวนั้น
องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร มีความจําเปนตองตั้งงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
๒๕๕๙ เพิ่มเติม ในหมวดรายจายคาครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน ๑ รายการ จึงขอโอนเงินงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานการบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจายเปนคาเครื่องคอมพิวเตอร
สํ าหรั บ งานสํ า นัก งาน (จอขนาดไม น อ ยกวา ๑๘.๕ นิ้ว ) จํ านวน ๑ เครื่ อ ง งบประมาณ ๑๖,๐๐๐ บาท
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ไดนําเสนอทุกทานแลว
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑
ขอ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจาย ในหมวดครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพ/๑๐...

-๑๐คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น”
จึงขอเสนอเพื่อใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ไดโปรดพิจารณาอนุมัติตอไป ขอขอบคุณ
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ขอบคุณทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร มีทานสมาชิกทานใด
จะสอบถามทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร มีหรือไม ไมมที าน
สมาชิกสอบถาม ถาไมมี ขอมติทปี่ ระชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
ทานสมาชิกทานใดใหความเห็นชอบกับญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ขององคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ขอโอนไปตัง้ จายเปนรายการใหม หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
คอมพิวเตอร เพื่อจายเปนคาเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๑๖,๐๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น
สมาชิกพิจารณามีมติใหความเห็นชอบ จํานวน ๒๗ ทาน มีทา นสมาชิกทานใดมีความเห็นเปนอยางอื่นมีหรือไม
โปรดยกมือขึ้น ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น ถาไมมี ใหถือวาที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
สุรินทรไดมีมติใหความเห็นชอบกับญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
ตามที่ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรเสนอ
มติในที่ประชุม: สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรในหองประชุมจํานวน ๒๙ ทาน
ใหความเห็นชอบกับญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
มีสมาชิกมีมติใหความเห็นชอบ ยกมือขึ้น จํานวน ๒๗ ทาน งดออกเสียง ๒ ทาน
.........................................
นางธัญพร มุงเจริญพร ระเบียบระระเบียบวาระที่ ๖
เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบการใหศูนย
ประธานสภา อบจ.สุรินทร
การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดสุรินทรใชหอประชุมอําเภอรัตนบุรี
(หลังเกา) เปนศูนยการศึกษาพิเศษสาขา
เชิญทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรแถลงตอทีป่ ระชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
นายกิติเมศวร รุงธนิเกียรติ
นายก อบจ.สุรินทร

(อานคําแถลงตอที่ประชุม)

คําแถลงประกอบการพิจารณา
ญัตติขอความเห็นชอบการใหศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดสุรินทร
ใชหอประชุมอําเภอรัตนบุรี (หลังเกา) เปนศูนยการศึกษาพิเศษสาขา
...........................................
เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
ดวย ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดสุรินทร มีความประสงคขอใชหอประชุมอําเภอรัตนบุรี (หลังเกา)
เปนศูนยการศึกษาพิเศษสาขา เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวย
การบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๓ หมวด ๔ เบ็ดเตล็ด ขอ
๑๕๕ “การใหบุคคลใดใชประโยชนหรือไดรับสิทธิใดๆ อันเกี่ยวกับพัสดุประเภทที่ดินหรือสิ่งกอสรางของหนวย
การบริหารราชการสวนทองถิ่น ตองไดรบั ความเห็นชอบจากสภาหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นนั้น”
เพื่อประโยชนของประชาชนในพื้นที่อําเภอรัตนบุรี คนพิการตั้งแตแรกเกิดหรือแรกพบความพิการไป
จนตลอดชีวิต รวมทั้งฟนฟูสมรรถภาพแกคนพิการ จึงเสนอญัตติขอความเห็นชอบใหศูนยการศึกษาพิเศษ
ประจํา/๑๑...

-๑๑ประจําจังหวัดสุรินทร ใชหอประชุมอําเภอรัตนบุรี (หลังเกา) เปนศูนยการศึกษาพิเศษสาขา กําหนดระยะเวลา
การขอใชอาคารดังกลาว ๓ ป ขอขอบคุณ
(ลงชื่อ) กิติเมศวร รุงธนิเกียรติ
(นายกิติเมศวร รุงธนิเกียรติ)
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
….......................................
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ขอบคุณทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร มีทานสมาชิกทานใด
จะสอบถามทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรหรือไม ไมมีทาน
สมาชิกสอบถามทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ถาไมมี ขอมติ
ที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ทานสมาชิกทานใดใหความเห็นชอบกับญัตติการใหศูนย
การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดสุรินทรใชหอประชุมอําเภอรัตนบุรี (หลังเกา) เปนศูนยการศึกษาพิเศษสาขา
โปรดยกมือขึ้น มีสมาชิกพิจารณามีมติใหความเห็นชอบ จํานวน ๒๗ ทาน มีทานสมาชิกทานใดมีความเห็นเปน
อยางอื่นมีหรือไม โปรดยกมือขึ้น ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น ถาไมมี ใหถือวาที่ประชุมสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดสุรินทรไดมมี ติใหความเห็นชอบกับญัตติการใหศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดสุรินทรใช
หอประชุมอําเภอรัตนบุรี (หลังเกา) เปนศูนยการศึกษาพิเศษสาขาตามที่ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
สุรินทร
มติที่ประชุม: สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรในหองประชุม จํานวน ๒๙ ทาน มีมติใหความ
เห็นชอบการใหศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดสุรินทรใชหอประชุมอําเภอรัตนบุรี
(หลังเกา) เปนศูนยการศึกษาพิเศษสาขา มีสมาชิกเห็นชอบ ยกมือขึ้น จํานวน ๒๗ ทาน
งดออกเสียง ๒ ทาน
...........................................
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

นายกิติเมศวร รุงธนิเกียรติ
นายก อบจ.สุรินทร

ระเบียบวาระที่ ๗
เรื่อง การประกาศใชแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓) ขององคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
เชิญทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรแถลงตอที่ประชุมสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
(อานประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร)

ประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
เรื่อง การประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓) ขององคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
...............................................
ดวยคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร เมื่อคราวประชุมครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่
๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบในการนํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓) ขององคการ
บริหารสวนจังหวัดสุรินทร เสนอตอนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร เพื่อพิจารณาอนุมัติและประกาศใช
โดยไดปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ ขอ ๑๖ กําหนดไว
ดังนั้น/๑๒...

-๑๒ดังนั้นเพื่อใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร เปนไปเพือ่ ประโยชนของประชาชน
โดยการใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามปและการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปและงบประมาณรายจายเพิ่มเติม อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๖ (๔) แหงระเบียบดังกลาว
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร จึงประกาศใชเปนแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓)
ขององคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ตอไป ขอขอบคุณ
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน ทั้งนีส้ ามารถตรวจสอบรายละเอียดทางเว็ปไซตขององคการบริหารสวน
จังหวัดสุรินทร ที่ www.surinpao.org ไดอีกทางหนึ่ง
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
(ลงชื่อ) กิติเมศวร รุงธนิเกียรติ
(นายกิติเมวร รุงธนิเกียรติ)
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
.......................................
นายกิติเมศวร รุงธนิเกียรติ
นายก อบจ.สุรินทร

ผมขอเรียนเพิ่มเติมกับทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
สุรินทรกบั ทานผูมีเกียรติทุกทาน ในแผนยุทธศาสตรนี้สปี่ ทงั้ หมด
สามพันกวาลานบาท ซึง่ ในตรงนี้คณะกรรมการก็มสี วนของ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเขาไปรวมดวยแผนยุทธศาสตรนี้ถาหากสมาชิกไดรบั เรื่องความเดือดรอน
จากประชาชนเราก็สามารถเพิม่ เติมจากแผนเดิมได ซึ่งในสัดสวนทั้งหมดในเบื้องตนสี่ปส ามพันกวาลานเรา
คาดวาสี่ปขางหนางบประมาณของสาธารณูปโภคเราใชประมาณเจ็ดพันกวาลานบาท ดังนั้นอยากจะฝาก
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรทุกทาน หากทานสนใจสามารถเปดดูทางเว็ปไซตของ อบจ.
สุรินทรได ขอบคุณ
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ขอบคุณทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดสุรินทรรับทราบการประกาศใชแผนยุทธศาสตร
การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓) ขององคการบริหารสวนจังหวัด
สุรินทร

ที่ประชุม : รับทราบ การประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓)
ขององคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
........................................
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ระเบียบวาระที่ ๘
เรื่อง การประกาศใชแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) ขององคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
เชิญทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรแถลงตอที่ประชุม
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร

นายกิติเมศวร รุงธนิเกียรติ
นายก อบจ.สุรินทร

(แถลงประกาศตอที่ประชุม)
ประกาศ/๑๓...

-๑๓ประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
เรื่อง การประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) ขององคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
............................................
ดวยคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๑๗
มิถุนายน ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบในการนํารางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) ขององคการบริหารสวนจังหวัด
สุรินทร เสนอตอนายกองคการบริ หารสวนจั งหวัดสุ รินทร เพื่อพิจารณาอนุมัติและประกาศใช โดยไดปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๑๗ กําหนดไว
ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร เปนไปเพื่อประโยชนของประชาชนโดย
การใชแผนพัฒนาสามปเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปและงบประมาณรายจายเพิ่มเติม อาศัย
อํานาจตามความในขอ ๑๗ (๔) แหงระเบียบดังกลาว นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุริ นทร จึงประกาศใชเป น
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) ขององคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรตอไป
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายละเอียดทางเว็ปไซตขององคการบริหารสวนจังหวัด
สุรินทรที่ www.surinpao.org ไดอีกทางหนึ่ง
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
(ลงชื่อ) กิติเมศวร รุงธนิเกียรติ
(นายกิติเมศวร รุงธนิเกียรติ)
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
...................................................
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ขอบคุณทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรรับทราบการประกาศใชแผนพัฒนา
สามป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) ขององคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร

ที่ประชุม : รับทราบการประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)
ขององคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
………………………………………..
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

เนื่องจากทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรไดเสนอญัตติดวนที่สุด
เขามาไมสามารถบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมกอนหนานี้ไดเกี่ยวกับ
เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ซึ่งประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรไดพิจารณาแลวเห็นวาเปนเรื่องดวนจึงนําเขาที่ประชุมเพื่อให
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรไดพิจารณา ขอเชิญทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรแถลง
ประกอบญัตติ
นายกิติเมศวร รุงธนิเกียรติ
นายก อบจ.สุรินทร

(แถลงญัตติตอที่ประชุมสภา)
คําแถลง/๑๔...

-๑๔คําแถลงงบประมาณ
ประกอบการโอนเงินงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
ขององคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
.................................................
เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
ตาที่ สภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ไดเห็นชอบขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไปแลวนั้น
เนื่องจาก องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร มีความจําเปนตองดําเนินโครงการเพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนการทองเที่ยวภายในโครงการโลกของชาง ซึ่งยังไมตั้งงบประมาณไว จึงขอโอนเงินงบประมาณเพื่อไปตั้ง
จายเปนรายการใหม จํานวน ๕ รายการ งบประมาณรวมทั้งสิน้ ๑๔,๒๔๐,๐๐๐ บาท รายละเอียด ดังนี้
๑. โครงการกอสรางอาคารหอชมวิว บริเวณภายในโครงการโลกของชาง Elephant World ขนาดกวาง
๔ เมตร ยาว ๗ เมตร งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบจ.สุรินทร กําหนด
๒. โครงการกอสรางทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง ๑๖ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร
หรือมีพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา ๕,๑๒๐ ตารางเมตร บริเวณภายในโครงการ Elephant World งบประมาณ
๒,๗๒๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบจ.สุรินทร กําหนด
๓. โครงการกอสรางทางเทา พรอมวางท อระบายน้ํา และบอพัก (พื้นที่ท างเท าไมนอยกวา ๒,๗๖๐
ตารางเมตร ทอระบายน้ํา คสล.Ø ๑.๐๐ เมตร จํานวน ๖๐๕ ทอน, บ อพั ก จํานวน ๖๑ บอ) บริเวณภายใน
โครงการ Elephant World งบประมาณ ๕,๕๑๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบจ.สุรินทร กําหนด
๔. โครงการก อสร างอาคารโรงชางสํ าคัญ ขนาดกวาง ๑๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร บริ เวณภายใน
โครงการ Elephant World งบประมาณ ๓,๕๓๐,๐๐๐ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบจ.สุรินทร กําหนด
๕. โครงการวางทอเมนจายน้ํา (ขนาดทอ PVC Ø ๖ นิ้ว จํานวน ๗๖๔ เมตร,ขนาดทอ PVC Ø ๔ นิ้ว
จํานวน ๖๐๐ เมตร , ขนาดทอ PVC Ø ๓ นิ้ว จํานวน ๒๐๕ เมตร บริเวณภายในโครงการ Elephant World
งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบจ.สุรินทร กําหนด
รายละเอียดตามเอกสารที่ไดนําเสนอทุกทานแลว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคา
ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปน
อํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
จึงขอเสนอเพื่อใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ไดโปรดพิจารณาอนุมัติตอไป ขอบคุณ
...........................................
นายกิติเมศวร รุงธนิเกียรติ
นายก อบจ.สุรินทร

ขอกราบเรียนตอทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
และเพื่อนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรอยางนี้ครับ
งบประมาณดังกลาวเราจะนําไปใชที่บริเวณศูนยคชศึกษาที่จะเปลี่ยนเปน
โครงการ Elephant World โครงการนี้เฟสหนึ่งคิดวาจะเปดปลายปนี้ บานพักหมูบ านชาวกูยและอาคารสวนกลาง
ที่เปนไมเราจะดีดมาทั้งหมดดีดยายติดภูมิทัศนในบริเวณ Elephant World ดังนั้นในสวนหมูบานชาวกูยจุดเลี้ยง
ชางโรงชางสําคัญพระมหากษัตริยจ ะอยูในเฟสที่หนึ่งทีเ่ ราจะเปดปลายปนี้ ดังนั้นในสวนของงบประมาณของการ

ทองเที่ยว/๑๕...
-๑๕ทองเที่ยว ๑๐ ลานบาท ที่ดําเนินการอยูแลวกับอันนี้เขาไปกับสวนที่มผี ูบริจาคเราคิดวาในเบื้องตนเราจะใชเงิน
๕๐-๖๐ ลานบาท ในการเปดเฟสที่หนึ่งของ Elephant World ขอขอบคุณ
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

มีทานสมาชิกทานใดจะสอบถามทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
มีหรือไม เกี่ยวกับญัตติดวน เรื่อง ญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจาย
ประจํ าป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ ได นําเสนอเข ามา ไม มี ท านสมาชิ ก
สอบถามทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ถาไมมี ขอมติที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
สุรินทร ทานสมาชิกทานใดมีความเห็นชอบกับญัตติดวนที่ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรเสนอ
เรื่อง ญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โปรดยกมือขึ้น มีทานสมาชิก
พิจารณาเห็นชอบ จํานวน ๒๘ ทาน มีทานสมาชิกทานใดมีความเห็นเปนอยางอื่นมีหรือไม ถามี ยกมือขึ้น ถาไมมี
ใหถือวาที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรมีมติใหความเห็นชอบตามที่นายกองคการบริหารสวน
จังหวัดสุรินทรเสนอ
มติที่ประชุม: สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ในหองประชุมจํานวน ๓๐ คน มีมติใหความ
เห็นชอบกับญัตติดวน เรื่อง ญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ขององคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร มีสมาชิกยกมือขึ้น จํานวน ๒๘ ทาน งดออกเสียง ๒ ทาน
...........................................................
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ระเบียบวาระที่ ๙
เรื่อง อื่น ๆ มีสมาชิกทานใดมีขอราชการจะ
เสนอในเรื่อง อื่นๆ หรือไม เชิญทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร

นายกิติเมศวร รุงธนิเกียรติ
นายก อบจ.สุรินทร

เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรที่ เคารพ เพื่อน
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรที่นับถือ ตามที่การประชุม
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรเมื่อคราวที่แลวในเรื่อง อื่นๆที่ไดแจง
ทานสมาชิกวาไดเขาพบ ฯพณฯทานรองนายกรัฐมนตรีไดพูดวางบประมาณของทองถิ่นไดหายไปสี่หมื่นกวาลานบาท
ลาสุด ฯพณฯทานนายกฯไดรบั ทราบแลว ฯพณฯทานนายกฯจะแปรญัตติดึงเงินกลับมาใหทอ งถิ่นอีกครั้งหนึ่ง
ตัวเงินคิดวาปลายอาทิตยหนาอาจจะเขาพบทานอีกครัง้ หนึง่ โดยเขาพบกับ มท.๑ อีกครั้งหนึ่ง ขอขอบคุณ

นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

มีทานสมาชิกเสนอขอราชการในเรื่องอื่นๆมีหรือไม ไมมสี มาชิกเสนอขอราชการ
ขอขอบคุณทานรองผูวาราชการจังหวัดสุรินทร,หัวหนาสวนราชการและ
ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรทุกทาน ขอปดการประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
(ลงชื่อ) จันทรเพ็ญ ธนุพิลา ผูจดรายงานการประชุม
(นางสาวจันทรเพ็ญ ธนุพิลา)
ตําแหนงเจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

