-๖รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรนิ ทร (ชั้น ๒)
---------------------------------เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
นางสมฤดี เทพวงศศิริรัตน
เลขานุการสภา อบจ.สุรินทร

ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรทุกทานทานหัวหนาสวน
ราชการทุกทาน วันนี้เปนการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ ซึ่งกําหนดเวลานัดประชุม
ไวที่เวลา ๑๐.๐๐ น. บัดนี้สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรไดลงชื่อครบองคประชุมแลวและเขา
นั่งตามที่ซึ่งไดจัดไวหองประชุมเรียบรอย ขอเรียนเชิญทานธัญพร มุงเจริญพร ประธานสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดสุรินทร และรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ขึ้นบัลลังกเพื่อดําเนินการประชุม
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ทานสมาชิกพรอมทุกทาน ขอเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
สุรินทร กอนการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรขออนุญาต
ใหเลขานุการสภา อบจ.สุรินทร แนะนําหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
สุรินทรที่ใหเกียรติเขารวมประชุมกับสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรใหที่ประชุมทราบ

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 สมัยสามัญ
สมัยที่ ๒ ประจําป ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ เอกสารไดจัดสงใหทานสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดสุรนิ ทรและหนังสือเชิญประชุมใหทุกทานไดทราบแลวเพื่ อ ที่ ป ระชุม จะไดพิ จ ารณา
รางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
พิจารณาขอราชการอื่นๆที่ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรนิ ทรเสนอตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
สุรินทร รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมที่ไดจัดสงหนังสือใหสมาชิกทุกทานเอกสารวางอยูในตําแหนง
ที่นั่งทุกทานแลว
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่ อ ง การรั บ รองรายงานการประชุ ม สภา
องคการสวนจังหวัดสุรินทร สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑
เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. (ขอเลื่อนไปคราวหนา)

ที่ประชุม : รับทราบการขอเลื่อนไปคราวหนา
................................
นางธัญพร/๗...

-๗นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่อง ญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหาร
สวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ขององคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร เชิญทานนายกองคการบริหารสวน
จังหวัดสุรินทรแถลงตอทีป่ ระชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร

นายกิติเมศวร รุงธนิเกียรติ
นายก อบจ.สุรินทร

(แถลงประกอบญัตติตอที่ประชุม)

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
................................................
เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร และทานสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดสุรินทร
บัดนี้ ถึงเวลาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร จะไดเสนอรางขอบัญญัตงิ บประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร จึงขอแถลงใหทานประธานสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรทุกทานไดทราบถึงสถานะ
ทางการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ดังตอไปนี้
๑. ประมาณการรายรับปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประมาณการไวรวมทั้งสิ้น ๗๔๘,๒๘๐,๐๐๐ 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
๒๙๖,๒๘๐,๐๐๐ บาท
๒. ประมาณการรายจายปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ประมาณการไวรวมทั้งสิ้น
๗๔๘,๒๘๐,๐๐๐ บาท ดังนี้
งบกลาง
ประมาณการไว
๙๔,๒๖๕,๑๕๐ บาท
งบบุคลากร
ประมาณการไว
๘๓,๒๒๙,๒๖๐ บาท
งบดําเนินงาน
ประมาณการไว
๓๖๐,๔๔๖,๙๙๐ บาท
งบลงทุน
ประมาณการไว
๒๑๐,๓๓๘,๖๐๐ บาท
๓. รายจายจําแนกตามแผนงาน ดังนี้
๓.๑ ดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ประมาณการไว
๑๔๓,๙๐๘,๕๘๐ บาท
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ประมาณการไว
๔,๑๘๑,๕๓๐ บาท
๓.๒ ดานบริการ/๘...

-๘๓.๒ ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
ประมาณการไว
๖,๐๑๐,๙๔๐ บาท
แผนงานสาธารณสุข
ประมาณการไว
๑๙๔,๖๔๒,๐๐๐บาท
แผนงานสังคมสงเคราะห
ประมาณการไว
๒,๑๐๗,๓๖๐ บาท
แผนงานเคหะและชุมชน
ประมาณการไว
๒๑๒,๔๑๐,๐๐๐ บาท
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ประมาณการไว
๒๒,๒๐๔,๓๒๐ บาท
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ประมาณการไว ๑๘,๕๔๒,๐๔๐ บาท
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
ประมาณการ/๙...

ประมาณการไวรวมทั้งสิ้น
ดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานคลัง
๒. สถานีขนสงอําเภอสังขะ
ประมาณการไวรวมทั้งสิ้น
ดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานคลัง

-๙๑,๖๐๖,๔๐๐ บาท ดังนี้
ประมาณการไว

๑,๖๐๖,๔๐๐ บาท

๙๕๓,๙๐๐ บาท ดังนี้
ประมาณการไว

๙๕๓,๙๐๐ บาท

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ไดนําเสนอทุกทานแลว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
วิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๑ ขอ ๒๓ กําหนดใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเสนอรางงบประมาณ
รายจายตอสภาทองถิ่น ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม
จึงขอเสนอเพื่อใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ไดโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ ตอไปขอ
ขอขอบคุณ
................................................
นายกิติเมศวร รุงธนิเกียรติ
ผมขอชี้แจงเพิ่มเติมวาในงบประมาณดังกลาวที่ไดเคยเสนอบอกวาตัวเลขจะ
นายก อบจ.สุรินทร
ขึ้นมาเปนเจ็ดรอยกวาลานบาท ดังนั้นในสวนของ อสม.ทางฝายบริหารจะ
หารือทางกองคลังและสาธารณสุขเกี่ยวกับขั้นตอนการใหคาตอบแทนเดิมที
เราเซ็นเช็คใบเดียวใหทางสาธารณสุข แตที่นี้พอเขาสูหมวดรายรับของ อบจ.สุรินทรการเบิกจายการทําฏีกา
ตางๆนั้นคงจะตองหารือทางกองคลังและสาธารณสุข ในขณะเดียวกันอาจจะหารือนอกรอบกับทางสมาชิกวา
เมื่อกอนเขาประชุมนี้ไดพูดคุยกับสมาชิกหลายทานวาทานอยากมีสวนในการเขาไปดําเนินการ ควบคุมในการ
จายคาตอบแทนใหกับสมาชิก อสม.จริงๆถาตัวทานเขาไปดูแลคงไมเกิน ๔-๕ ตําบล ถาเขาไปจริงๆทุกเดือนตอง
สละเวลากันสักหนึ่ง วัน แตก็ จะเกิดประสิ ทธิผลประสิท ธิภาพในการให บริ การของ อสม.ตอชุมชนนั้นๆ ใน
ขณะเดียวกันคิดวาในเรื่องโรงพยาบาลชุมชนเรือ่ งบทบาทของ อสม.และเรื่องของตัวแทนองคกรชุมชนทําใหเกิด
ประสิทธิผลและผลงานที่ดีขึ้นจึงแจงใหสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานทราบ ขอขอบคุณครับ
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ขอบคุณทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร มีทานสมาชิกทานใด
จะสอบถามทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร มีหรือไม ในเรื่องที่
ทานไดชี้แจงไป ไมมีทานสมาชิกสอบถาม ในการพิจารณารางขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดสุรินทรพจิ ารณาเปนสามวาระ 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 ไมมีทานสมาชิกสอบถาม ถาไมมี
ขอมติที่ประชุม ในขั้นรับหลักการรางขอบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัด/๑๐...

-๑๐จังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขององคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๖ การลงมติ ขอ ๘๖ วรรคแรก การลงมติใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑ
เวนแตมีกฎหมายบัญญัติเปนอยางอื่น
ดังนั้นประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรขอมติที่ประชุม มีทานสมาชิกทานใดมี
มติใหความเห็นชอบรับหลักการรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โปรดยกมือขึ้น มีสมาชิกยกมือขึ้น จํานวน ๒๕ คน มีสมาชิกทานใดมีความเห็นเปน
อยางอื่น มีหรือไม ถามียกมือขึ้น ไมมีทานสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น ถาไมมี ถือวาสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดสุรินทรมีมติใหความเห็นชอบรับหลักการรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
เรื่อง งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขององคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ตามที่
ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรเสนอ
มติที่ประชุม : มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ในหองประชุมจํานวน ๒๖ ทาน มีมติให
ความเห็นชอบ รับหลักการในรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มีสมาชิกยกมือขึ้นจํานวน ๒๕ คน งดออกเสียง ๑ ทาน
(รับหลักการเวลา ๑๐.๒๓ น.)
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ตอไปเปนเรือ่ งการแปรญัตติซงึ่ ตามระเบียบฯจะตองใชเวลาในการ
รับแปรญัตติไมนอยกวา ๒๔ ชั่วโมง จึงขอใหทานสมาชิกไดมีมติ ดังนี้

๑. ใหสมาชิกเสนอวาสมควรจะใหมีคณะกรรมการรับคําแปรญัตติจํานวนกี่ทาน
โดยคณะกรรมการมีจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน
๒. ใหสมาชิกเสนอชื่อผูที่จะเปนคณะกรรมการทานละหนึ่งคน เทานั้น
๓. ใหสมาชิกกําหนดระยะเวลาในการรับคําแปรญัตติ ตามระเบียบแลวไมนอยกวา ๒๔ ชั่วโมง
เชิญเลขาฯไดชี้แจงวิธีการเลือกคณะกรรมการและกําหนดระยะเวลาในการแปรญัตติ
นางสมฤดี เทพวงศศิริรัตน
เลขานุการสภา อบจ.สุรินทร

ขออนุญาตที่ประชุมชี้แจงระเบียบวิธีการเลือกคณะกรรมการสภาทองถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น 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
ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดใหสภาทองถิ่นใดมีรองประธานสภาทองถิ่นมากกวาหนึ่งคนให
เลือกรอง/๑๑...

-๑๑เลือกรองประธานสภาทองถิ่นคนที่หนึ่งกอนแลวจึงเลือกรองประธานสภาทองถิ่นในลําดับถัดไปทีละคนจนกวา
จะครบตามจํานวนที่พึงมีคือในขอบังคับไดกําหนดใหนําวิธีการเลือกรองประธานสภาคือเลือกคนที่หนึ่งเสร็จ
เรียบรอยแลวก็เลือกคนที่สองเชนเดียวกับการเลือกคณะกรรมการสภาทองถิ่น ถาสภามีมติกําหนดใหมีจํานวนกี่
คนก็เลือกทีละคนจนครบจํานวน เรียนระเบียบใหสมาชิกไดรับทราบ
........................................
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

มีสมาชิกทานใดมีขอสงสัยในระเบียบฯวิธีการเลือกคณะกรรมการสภา
ทองถิ่นมีหรือไม เชิญสอบถาม ไมมีทานสมาชิกสอบถามวิธีการเลือก
คณะกรรมการ/ทานสมาชิกเขาใจวิธีการเลือกแลวตอไปใหสมาชิกเสนอจะ
ใหมีคณะกรรมการรับคําเสนอแปรญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัด จํานวนกี่ทาน เชิญสมาชิกเสนอ

นางดวงใจ ตาเลิศ
ส.อบจ. อ.สังขะ เขต ๒

เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ที่เคารพ
ดิฉัน นางดวงใจ ตาเลิศ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
อําเภอสังขะ เขต ๒ ขอเสนอใหมีคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๗ ทาน ขอผูรับรอง

นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ทานดวงใจ ตาเลิศ เสนอใหมีคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน ๗ คน
ผูรับรองถูกตองไมนอยกวา ๒ คน มีทานสมาชิกทานใดจะเสนอเปนจํานวน
อื่น มีหรือไม ไมมีทานสมาชิกเสนอเปนจํานวนอื่น ถาไมมีใหถือวาที่ประชุม
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรเสนอใหมีคณะกรรมการแปรญัตติ
รางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จํานวน ๗ คน

นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ตอไปใหสมาชิกเสนอวาสมควรจะใหทานสมาชิกทานใดเปนคณะกรรมการ
แปรญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ขององคการบริหารสวนจังหวัด
สุรินทร เชิญทานชไมพร ประธาน เสนอ

นางสาวชไมพร ประธาน
ส.อบจ. อ.ศีขรภูมิ เขต ๔

เรียน ประธานสภา อบจ.สุรินทร ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวชไมพร ประธาน
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร อําเภอศีขรภูมิ เขต ๔
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 ถาไมมีใหถือวาทานศิริชัย
ตันติรัตนานนท สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร อําเภอกาบเชิง
เขต ๑ เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
เรื่อง/๑๒...

-๑๒เรื่อง งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ คนที่หนึ่ง เชิญ เสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯ
คนที่สอง เชิญทาน ลิมปชัย อัครวงศไชย เสนอ
นายลิมปชัย อัครวงศไชย
ส.อบจ. อ.ศีขรภูมิ เขต ๑

เรียน ประธานสภา อบจ.สุรินทร ที่เคารพ กระผมนายลิมปชัย อัครวงศไชย
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร อําเภอศึขรภูมิ เขต ๑
ขอเสนอ ทานอุทัย ละมอมพรอม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
สุรินทร อําเภอจอมพระ เขต ๒. เปนกรรมการรับคําแปรญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คนที่สอง ขอผูร ับรอง

นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร
.

ผูรบั รองถูกตอง ไมนอยกวา ๒ คน มีทานสมาชิกทานใดจะเสนอเปนทานอื่น
หรือไม ไมมีทานสมาชิกเสนอเปนทานอื่น ถาไมมีใหถือวาทานอุทัย ละมอมพรอม
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร อําเภอจอมพระ เขต ๒
เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
เรื่อง งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คนที่สอง
เชิญเสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯคนที่สามเชิญ ทาน ภุชงค สุภัควรางกูร เสนอ

นายภุชงค สุภัควรางกูร
ส.อบจ. อ.ศีขรภูมิ เขต ๒

เรียน ประธานสภา อบจ.สุรินทร ทีเ่ คารพ กระผมนายภุชงค สุภัควรางกูร
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร อําเภอศีขรภูมิ เขต ๒
ขอเสนอทานลิมปชัย อัครวงศไชย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
สุรินทร อําเภอศีขรภูมิ เขต ๑ เปนกรรมการรับคําแปรญัตติรางขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คนที่สาม ขอผูรับรอง

นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ผูรับรองถูกตองไมนอยกวา ๒ คน มีทานสมาชิกทานใดจะเสนอเปนทานอืน่
มีหรือไม ไมมีทานสมาชิกเสนอเปนทานอื่น ถาไมมีใหถือวาทานลิมปชัย
อัครวงศไชย เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
คนที่สาม เชิญเสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่สี่
เชิญทานวุฒิโชค เนื้อกลา เสนอ

นายวุฒิโชค เนื้อกลา
ส.อบจ. อ.ลําดวน

เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ที่เคารพ
กระผมนายวุฒิโชค เนื้อกลา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
อําเภอลําดวน ขอเสนอนางสาวพัทธนันท อมรกาญจนวัฒน สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร อําเภอเมืองสุรินทร เขต ๗
เปนกรรมการรับคําแปรญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
เรื่อง งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คนที่สี่
ขอผูรับรอง

นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ผูรับรองถูกตองไมนอยกวา ๒ คน มีทานสมาชิกทานใดจะเสนอเปนทานอื่น
หรือไม ไมมีทานสมาชิกเสนอเปนทานอื่น ถาไมมีใหถือวาทานพัทธนันท
อมรกาญจนวัฒน เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหาร
สวนจังหวัด/๑๓...

-๑๓สวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ คนที่สี่ เชิญเสนอคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ คนที่หา เชิญทานอุทัย ละมอมพรอม เสนอ
นายอุทัย ละมอมพรอม
ส.อบจ. อ.จอมพระ เขต ๒

เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ที่เคารพ
กระผมนายอุทัย ละมอมพรอม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
สุรินทร อําเภอจอมพระ เขต ๒ ขอเสนอนางจิราพร ชมบุญ สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร อําเภอปราสาท เขต ๒ เปนกรรมการ
รับคําแปรญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
เรื่อง งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คนที่หา ขอผูรับรอง

นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ผูรับรองถูกตองไมนอยกวา ๒ คน มีทานสมาชิกทานใดจะเสนอเปนทานอืน่
หรือไม ไมมีทานสมาชิกเสนอเปนทานอื่น ถาไมมีใหถือวาทานจิราพร ชมบุญ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร อําเภอปราสาท เขต ๒
เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
เรื่อง งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ คนที่หา
เชิญเสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่หก เชิญทานเจษฏา บุญสุข

นายเจษฎา บุญสุข
ส.อบจ. อ.เมืองสุรินทร เขต ๒

เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ที่เคารพ
กระผมนายเจษฎา บุญสุข สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
อําเภอเมืองสุรินทร เขต ๒ ขอเสนอนายวุฒิโชค เนื้อกลา สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร อําเภอลําดวน เปนกรรมการรับคําแปร
ญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ คนที่หก ขอผูรับรอง

นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ผูรับรองถูกตองไมนอยกวา ๒ คน มีทานสมาชิกทานใดจะเสนอเปนทานอืน่
หรือไม ไมมีทานสมาชิกเสนอเปนทานอื่น ถาไมมีใหถือวาทานวุฒิโชค เนื้อกลา
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร อําเภอลําดวน
เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
เรื่อง งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คนที่หก
เชิญเสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่เจ็ด เชิญทานจิราพร ชมบุญ เสนอ

นางจิราพร ชมบุญ
ส.อบจ. อ.ปราสาท เขต ๒

เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ที่เคารพ
ดิฉันนางจิร าพร ชมบุ ญ สมาชิก สภาองคการบริ หารส วนจัง หวัดสุ รินทร
อําเภอปราสาท เขต ๒ ขอเสนอทานเจษฎา บุญสุข สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดสุรินทร อําเภอเมืองสุรินทร เขต ๒ เปนคณะกรรมการ
รับคําแปรญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คนที่เจ็ด ขอผูรับรอง

นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ผูรับรองถูกตองไมนอยกวา ๒ คน มีทานสมาชิกทานใดจะเสนอเปนทานอื่น
หรือไม ไมมีทานสมาชิกเสนอเปนทานอื่น ถาไมมีใหถือวาทานเจษฏา บุญสุข
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร อําเภอเมืองสุรินทร เขต ๒
เปนคณะกรรมการ/๑๔...

-๑๔เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ 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. นางจิราพร ชมบุญ
๖. นายวุฒิโชค เนื้อกลา
๗. นายเจษฎา บุญสุข
ที่ประชุม: รับทราบคณะกรรมการรับแปรญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
เรื่อง งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีจํานวน ๗ ทาน
.......................................
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ. สุรินทร

ตอไปใหทานสมาชิกเสนอระยะเวลาในการรับคําเสนอแปรญัตติ
ร า งข อ บั ญ ญั ติ อ งค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวัด เรื่ อ ง งบประมาณรายจ า ย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขององคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
เชิญสมาชิกเสนอ เชิญทานสุรีย จุไรวรรณสุทธิ เสนอ

นางสุรีย จุไรวรรณสุทธิ
ส.อบจ. อ.ทาตูม เขต ๑

เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ที่เคารพ
ดิฉันนางสุรีย จุไรวรรณสุทธิ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
อําเภอทาตูม เขต ๑ ขอเสนอระยะเวลาในการแปรญัตติรางขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแตวันที่ ๑๑
สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐. น. ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๐๐ น. โดยไมเวนวันหยุดราชการ
ณ สํานักงานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ดังนี้
๑. วันที่ ๑๑ เดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ ตั้งแตเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
๒. วันที่ ๑๒ – ๑๔ เดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ทุกวัน
๓. วันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น
ณ สํานักงานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร /ดิฉันขอผูรับรองดวย
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ผูรบั รองถูกตองไมนอ ยกวา ๒ คน มีทานสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่น
มีห รือ ไม ไม มีท านสมาชิก เสนอเป นอยางอื่น ถาไม มีใหถือวาที่ป ระชุม ได
เสนอระยะเวลาในการแปรญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
เรื่อง งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ วันที่ ๑๑ เดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ถึง วันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ สํานักงานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ดังนี้
๑. วันที่/๑๕...

-๑๕๑. วันที่ ๑๑ เดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ ตั้งแตเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
๒. วันที่ ๑๒ – ๑๔ เดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ทุกวัน
๓. วันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ สํานักงานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
มติที่ประชุม: ใหความเห็นชอบในการกําหนดระยะเวลารับคําแปรญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหาร
สวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจา ย ประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๑๑
เดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๐๐ น.
ไมเวนวันหยุดราชการ ณ สํานักงานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร รวมระยะเวลา ๓๑ ชั่วโมง
......................................
นางธัญพร 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 เปนไปตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบั งคับ การประชุมสภาท องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๓ ญัตติ ขอ ๕๐ ขอ ๕๑ ขอ ๕๒ ประธานสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดสุรินทร จึงขอนัดประชุมเพื่อพิจารณาในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา
๑๖.๐๐ น. ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
ที่ประชุม : รับทราบการนัดประชุมเพื่อพิจารณาในวาระที่ ๒ วาระที่ ๓ ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
.....................................
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

เนื่องจากทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรไดเสนอญัตติดวนที่สุด
เขามา ๒ เรื่อง ไมสามารถบรรจุเขาในระเบียบวาระการประชุมกอนหนานี้
ไดเกี่ยวกับเรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรไดพิจารณาแลวเห็นวาเปนเรื่องดวนเพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนการใชเสนทางในการสัญจรไปมาและขนสงพืชผลทางการเกษตร และการปรับปรุงซอมแซมหอประชุม
อําเภอจอมพระ จึงนําเขาที่ประชุมเพื่อใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรไดพิจารณาในลําดับตอไป ขอ
เชิญทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรแถลงประกอบญัตติตอที่ประชุม
นายกิติเมศวร รุงธนิเกียรติ
นายก อบจ.สุรินทร

(แถลงประกอบญัตติตอที่ประชุม)

คําแถลง/๑๖...

-๑๖คําแถลงประกอบญัตติ
การโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
...........................................
ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
ตามที่สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรไดอนุมตั ิขอบัญญัตงิ บประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไปแลวนั้น
องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร มีความจําเปนทีจ่ ะขอโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
๒๕๕๙ ในหมวดรายจายคาที่ดินและสิ่งกอสรางเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนผูที่ใชเสนทาง
ในการสัญจรไปมา และขนสงพืชผลทางการเกษตร เนื่องจากถนนมีสภาพชํารุดเสียหายเปนอยางมาก เกรงจะ
เกิดอันตรายตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนผูที่ใชเสนทางขึ้นได จึงขอโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจํา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จํานวน ๗ รายการงบประมาณทั้งสิ้น ๔๕,๐๑๐,๐๐๐ บาทดังนี้
๑. คาซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต สายบานไพรขลา ตําบลไพรขลา เชื่อมติดตอบาน
กระสั ง ตํ า บลนาหนองไผ อํ า เภอชุ ม พลบุ รี จั ง หวั ด สุ ริ น ทร ระยะทาง ๓.๕๒๐ กิ โ ลเมตร งบประมาณ
๑๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท
๒. คาซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต สายบานเขวาสินรินทร ตําบลเชวาสินรินทร เชื่อม
ติดตอบานโพธิ์คู ตําบลตากูก อําเภอเขวาสินรินทร จังหวัดสุรินทร ระยะทาง ๒.๙๐๐ กิ โลเมตร งบประมาณ
๗,๓๐๐,๐๐๐ บาท
๓. คาซ อมสร างผิ วทางแอสฟ ล ติก คอนกรีต สายบ านหนองคู ,บานสรางแก ว ตําบลหัวงั ว
เชื่อมติดตอ บานโนนจาน ตําบลแคน อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ระยะทาง ๒.๒๖๐ กิโลเมตร งบประมาณ
๖,๙๕๐,๐๐๐ บาท
๔. คาซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีตสายแยกทางหลวง ๒๒๖ เชื่อมติดตอบานคาลาแมะ
ตําบลคาลาแมะ อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร ระยะทาง ๔.๑๗๕ กิโลเมตร งบประมาณ ๑๒,๖๙๐,๐๐๐ บาท
๕. คาซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีตสายบานหนองกุง ตําบลหนองบัวเชื่อมติดตอ
บานตรึม ตําบลตรึม อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร ระยะทาง ๐.๔๒๕ กิโลเมตร งบประมาณ ๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท
๖. คาซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีตสายบานภูดิน เชื่อมติดตอบานกันเตรียง ตําบล
บานแร อําเภอเขวาสินรินทร จังหวัดสุรินทร ระยะทาง ๐.๖๒๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๑,๕๖๐,๐๐๐ บาท
๗. คากอสรางถนนลาดยางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต แยกทางหลวง ๒๔ (เทศบาลกังแอน)
เชื่อมติดตอบานอําปลกง ตําบลบานพลวง อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร รวมระยะทาง ๐.๘๗๕ กิโลเมตร
งบประมาณ ๓,๔๖๐,๐๐๐ บาท
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ ไดนําเสนอทุ กทานแล ว ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายใน
หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางที่ทําใหลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการ
ใหมใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
จึงขอเสนอเพื่อใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ไดโปรดพิจารณาอนุมัติตอไป ขอขอบคุณ
.....................................................
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ขอบคุณทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร มีทานสมาชิกทานใด
จะสอบถามทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ตามที่ทานเสนอ
มีหรือไม/๑๗...

-๑๗มีหรือไม ถามียกมือขึ้น ใมมีทานสมาชิกสอบถาม ถาไมมี ขอมติที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนบริหารสวน
จังหวัดสุรินทร เกี่ยวกับญัตติดวน เรื่อง ญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๖ การลงมติ ขอ ๘๖ วรรคแรก การลงมติใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑ
เวนแตมีกฎหมายบัญญัติเปนอยางอื่น
ดังนั้น ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ขอมติที่ประชุมทานสมาชิกทานใดมี
ความเห็นชอบกับญัตติดวนที่ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรเสนอ เรื่อง ญัตติการโอนเงิน
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อนํางบประมาณไปซอมสรางผิวทางแกไขปญหาความ
เดือนรอนใหแกประชาชนที่สญ
ั จรไปมา และขนสงพืชผลทางการเกษตร จํานวน ๗ รายการ งบประมาณ
๔๕,๐๑๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น มีทานสมาชิกพิจารณาเห็นชอบ จํานวน ๒๖ ทาน มีทานสมาชิกทานใดมี
ความเห็นเปนอยางอื่นมีหรือไม ถามี ยกมือขึ้น ไมมีทานสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น ถาไมมีใหถือวาที่ประชุม
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรมีมติใหความเห็นชอบในญัตติดวนตามที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัด
สุรินทรเสนอ
มติที่ประชุม: สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ในหองประชุมจํานวน ๒๗ ทาน มีมติใหความ
เห็นชอบกับญัตติดวน เรื่อง ญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ขององคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร มีสมาชิกยกมือขึ้น จํานวน ๒๖ ทาน งดออกเสียง ๑ ทาน
................................................
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ในญัตติที่ ๒ ญัตติดวน เรื่อง ญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
สุรินทรไดพิจารณาแลวเห็นวาเปนเรื่องดวนเพื่อนํางบประมาณไปดําเนินการ
ปรับปรุงซอมแซมหอประชุมอําเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร ขอเชิญทาน
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรแถลงประกอบญัตติตอที่ประชุม

นายกิติเมศวร รุงธนเกียรติ
นายก อบจ.สุรินทร

แถลงประกอบญัตติตอที่ประชุม

คําแถลงประกอบญัตติ
การโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
............................................
ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
ตามที่สภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร มีความประสงคขอโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๙ ในหมวดรายจายคาที่ดินและสิ่งกอสรางเพื่อจายเปนคาปรับปรุงซอมแซมหอประชุมอําเภอ
จอมพระ อําเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร เนื่องจากปจจุบันมีสภาพชํารุดทรุดโทรม ไมสะดวกในการใชงาน จึง
ตองดําเนินการปรับปรุงซอมแซม เพื่ออํานวยความสะดวกในการจัดประชุม อบรมสําหรับประชาชนและสวน
ราชการตางๆ รวมทั้งใหบริการดานสาธารณะตางๆใหกบั ประชาชน จึงขอโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จํานวน ๑,๔๒๐,๐๐๐ บาท
รายละเอียด/๑๘...

-๑๘รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ไดนําเสนอทุกทานแลว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ขอ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจาย ใน
หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิง่ กอสรางทีท่ ําใหลกั ษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปนรายการ
ใหมใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น”
จึงขอเสนอเพื่อใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ไดโปรดพิจารณาอนุมัติตอไป ขอขอบคุณ
............................................
นายกิติเมศวร รุงธนิเกียรติ
นายก อบจ.สุรินทร

ผมอยากจะเรียนตอสมาชิกเพิ่มเติมวาหอประชุมอําเภอจอมพระเปน
ทรัพยสินขององคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรเชนเดียวกับหอประชุม
อําเภอสังขะ ดังนั้นในสวนตรงนีเ้ องเราคิดวาการพัฒนาและปรับปรุงตางๆ
เพื่อใหหนวยงานราชการไดใชก็ถือวาเราไดเอื้อตอสาธารณะจริงๆแลวทางอําเภอรองขอใหเราโอนใหทางอําเภอ
เลยเราคิดวาในสวนของทรัพยสินของ อบจ.สุรินทรเปนองคกรขนาดใหญมีศักยภาพเปนService center เรา
นาจะทําหนาที่ตรงนี้ใหดีทสี่ ุด ขอขอบคุณ
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ขอบคุณทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร มีทานสมาชิกทานใด
จะสอบถามทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร มีหรือไม ถามียก
มือขึ้น ไมมีทานสมาชิกสอบถาม ถาไมมี ขอมติในที่ประชุมสภาองคการ
บริหารสวนบริหารสวนจังหวัดสุรินทร เกี่ยวกับญัตติดวน เรื่อง ญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๖ การลงมติ ขอ ๘๖ วรรคแรก การลงมติใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑ
เวนแตมีกฎหมายบัญญัติเปนอยางอื่น
ดังนั้ น ประธานสภาองคการบริหารสวนจั งหวัดสุ รินทร ขอมติที่ ประชุมท านสมาชิกทานใดมี
ความเห็ นชอบกั บญั ตติดวนที่ ท านนายกองคการบริ หารส วนจั งหวัดสุ ริ นทร เสนอ เรื่ อง ญั ตติการโอนเงิ น
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อนํางบประมาณไปซอมแซมหอประชุมอําเภอจอมพระ
อําเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร งบประมาณ จํานวน ๑,๔๒๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือ ขึ้น ทานสมาชิก พิจ ารณา
แลวเห็นชอบ จํานวน ๒๖ ทาน มีทานสมาชิกทานใดมีความเห็นเปนอยางอื่นมีหรือไม ถามี ยกมือขึ้น ไมมีทาน
สมาชิกทานใดมีความเห็นเปนอยางอื่น ถาไมมีใหถือวาที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรมีมติให
ความเห็นชอบกับญัตติดวนตามที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรเสนอ
มติที่ประชุม: สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ในหองประชุมจํานวน ๒๗ ทาน มีมติใหความ
เห็นชอบกับญัตติดวนเรื่องที่ ๒ เรื่อง ญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขององคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร มีสมาชิกยกมือขึ้น จํานวน
๒๖ ทาน งดออกเสียง ๑ ทาน
……………………………………………
นางธัญพร มุงเจริญพร
ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่อง อื่น ๆ มีทานสมาชิกทานใดจะสอบถาม
ประธานสภา อบจ.สุรินทร
ในวาระอื่นๆมีหรือไม เชิญทานสุรีย จุไรวรรณสุทธิ
นางสุรีย.../๑๙...

-๑๙นางสุรีย จุไรวรรณสุทธิ
กราบเรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร อยากจะ
ส.อบจ.อ.ทาตูม เขต ๑
พูดถึงความเดือดรอนไดรับการรองทุกขจากประชาชนสืบเนื่องในเขตอําเภอ
ทาตูม ไดมี หนัง สือความเดือ ดรอ นของประชาชนไดมาถึงดิฉันเรื่ องไฟสอ ง
สวางถนน วันนี้เห็นตัวแทนแขวงการทางสุรินทร ดิฉันไดทําหนังสือไปถึงหมวดการทางทาตูมในชวงปม ปตท.ถึง
โรงพยาบาลก็เปนที่อยูอาศัยของดิฉันดวยและไดเห็นทุกวันดวย เปนเรื่องที่จําเปนอยางยิ่งเพราะไฟที่สองสวาง
ตรงนั้นมีหลอดเสีย ๔ หลอดดวยกันตอเนื่องตรงนั้นเปนโรงงานมีทั้งพี่นองเขตอําเภอชุมพลบุรี,อําเภอรัตนบุรี,
อําเภอจอมพระ มีคนงานอยูประมาณเกือบ ๖๐๐ คน ซึ่งเขาออกตลอดทํางานนอกเวลาเลิกประมาณ ๒ ทุม
เกือบทุกวันหนังสือสงไปเมื่อ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ เปนระยะเวลาหลายเดือนอยากจะฝากใหตัวแทนแขวง
การทางสุรินทรดูแลในจุดนี้ดวย นอกจากหลอดจะขาดแลวและในโคมไฟในชวงฤดูแมลงจะมีแมลงเขาไปอยูใน
โคมไฟทําให ไฟสวางไม เต็มที่ ฝากทานวาหากท านมีโ ครงการทําความสะอาดไมเฉพาะที่ อําเภอทาตูมเพื่อ น
สมาชิกทุกเขตอาจจะประสบปญหาในแบบเดียวกัน สําหรับดิฉันแลวถือวาเปนเรื่องนาจะเรงดวนพอสมควรชวง
บริษัทเย็บผาขาดสองหลอดติดกันมีคนเขาออกในชวงกลางคืนตลอด อยากฝากตัวแทนแขวงการทางจังหวัด
รบกวนดูแลทางเขตอําเภอทาตูมดวย ขอขอบคุณ
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

เชิญทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร

นายกิติเมวศร รุงธนิเกียรติ
นายก อบจ.สุรินทร

กราบเรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ จริงๆแลวผมไดรับเรื่องรองขอ เรื่องเกาะกลางจาก
สมาชิกหลายทานจากอําเภอปราสาทเปนเกาะคอนขางใหญ ถามองเกาะ
กลางที่บุรีรัมยเสนระหวางสุรินทร-บุรีรัมย ถาเราไปดูเกาะกลางระหวางโคราช-ปากชอง เกาะกลางดูเหมือนจะ
ลดขนาดลงเพื่อขยายเลนใหมากขึ้นสวนใหญชาวบานรองขอมาวามันขยายเลนแลวเพิ่มเกาะกลางเทากับไมได
เพิ่มเลน ขอฝากเปนขอคิดและแนวทางในการปรับปรุงอาจเปนหลักวิชาการอยากใหคิดพิจารณาดู ถาไปดูหก
เลนที่โคราชขนาดเกาะกลางจะลดลงถาเสนทางบุรีรัมยใชตีเสนเอา ขอขอบคุณ

นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร
นายประยุทธ เขียวหวาน
ส.อบจ.อ.เมืองสุรินทร เขต ๕

ขอบคุณทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
เชิญทานประยุทธ เขียวหวาน

เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรที่เคารพ
ทานสมาชิกผูทรงเกียรติที่เคารพทุกทาน ตามที่ไดฟงการอภิปรายความ
รับผิดชอบของหนวยงานกรมทางหลวงแลวผมขออภิปรายเสริมจากทาน
นายก อบจ.สุรินทรไดอภิปรายเมื่อสักครูนี้ผมเชื่อมั่นวาทางกรมทางหลวง/แขวงการทางสรางใหใหญกอนแลว
มาทุบใหเล็กลงทีหลังเปนวิธีการก็ได เสนทางสุรินทร-สังขะ นาตกใจมากถาทานเดินทางจากอําเภอสังขะมาถึง
อําเภอลําดวนเปนเกาะที่ยิ่งใหญสามารถสรางบานไดเลย ทานรองผูวาราชการจังหวัดไดมีโอกาสเขารวมประชุม
ถาสามารถจะแกไขไดก็ควรจะแกมันเหมือนเปนบังเกอรเปนตัวลอใหผูขับรถทดสอบความแข็งแกรงของรถหรือ
ความปลอดภัยของชีวิตเสนจอมพระก็เชนกันเกาะกลางถนนใหญขึ้นถนนเล็กลง คนขับรถที่ใชเสนทางไมวาจะ
เปนสังขะ จอมพระ ปราสาทก็เกิดความวิตกกังวลในเรื่องของความปลอดภัยไมรูหลักวิศวกรรมยังไงผมก็ไมคอย
เขาใจ ในประเด็นที่ผมจะคุยเกี่ยวกับความปลอดภัยในการดําเนินการซอมสายทางในการกอสรางเสนทาง ผม
ยกตัวอยางงายๆเสนสุรินทร-จอมพระ กอสรางใหเปนเสนทางสี่เลนในระหวางที่กอสรางมีสิ่งที่นาสังเกตุทําไม
กรมทางหลวงไมใสใจไมดูแลไมเปนหวงประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมาในเสนทางนี้ ชีวิตมีคาใครเปนคน
ควบคุม/๒๐...

-๒๐ควบคุมงาน เพราะกรมทางหลวงมีการตั้ง คณะกรรมการขึ้นเพื่อ ดําเนินการความปลอดภัยของประชาขนใช
เสนทาง โดยเฉพาะเสนทางที่กําลังดําเนินการกอสราง และมีหนังสือสั่งการใหกรมทางหลวงแตละจังหวัดให
ดําเนินการอยางเครงครัดในระหวางกอสรางทางจะมีปายเตือน ปายแนะนํา เขาหวงชีวิตของประชาชนตองใช
สติ๊กเกอรสะทอนแสงที่กรมทางหลวงกําหนดเบอรไหน ทานลองขับรถไปดูถนนสายสุรินทร-จอมพระขาดการ
ปฏิบัติที่จะใหคนใชรถใชถนนมีความปลอดภัย โดยเฉพาะในขณะที่กําลังเสริมชองทางจราจรเริ่มตั้งแตงานดิน
จะทําทั้งสองขางและระดับตางกันระดับถนนลาดยางเดิมกับถนนที่กําลังทําจะลึกเปนเมตร ระดับถนนตางกันใน
ขอกําหนดกรมทางหลวงที่ระบุไวในขณะที่ผูรับจางกําลังดําเนินการกอสรางตองมีเครื่องหมายเตือนระดับที่
ตางกันเปนสีแดงกับสีขาวอยูตามถนนเกากับถนนใหมอยูหางทุกระยะ ๑๐ เมตรตลอดเสนทางที่ตองกอสราง
แตตอนนี้ทานขับรถไปดูเลยไมมีแมแตอันเดียว วันนั้นผมเดินทางกลับจากจังหวัดขอนแกนปรากฏวามีลูกหลาน
ของใครไดรับ อุบัติเหตุเ สียชีวิตอยูก ลางถนนไมนาให เกิ ด ผู รับ เหมาอาจอยากไดกําไรเยอะๆไม ยอมทําตาม
ระเบี ยบเขากํ าหนดทุกสิ บเมตรตอ งสติ๊กเกอรติด อีก ทั้งหลังจากกอ สรางเสร็ จการตรวจสอบคุณภาพของผู
รับจางมีความเครงครัดเพียงใด วิ่งไมกี่เดือนถนนพังแลวขอฝากดวยจะพูดตั้งแตการประชุมคราวที่แลวบังเอิญ
ไมมีตัวแทนแขวงการทางมา วันนี้มีตัวแทนแขวงการทางมาใหทานไดยินดวย ผานทานประธานสภาองคการ
บริ ห ารส วนจั ง หวัดสุริ นทร นําเรื่ อ งนี้เ สนอให ผู อํานวยการแขวงทางหลวงสุ รินทร ไดปรั บ ปรุ ง ชีวิตคนมี คา
กฎระเบียบมีอยูแลวไมตองกลัววากําไรจะไมเต็มที่เขาประมูลเขาพอใจในราคาที่ทํา ฝากทานรองผูวาราชการ
จังหวัดทานใหมดวยและสิ่งสําคัญอีกอันหนึ่งปายแนะนําเสนทาง ขอใหผูรับจางทําตามแบบที่กรมทางหลวง
กําหนดไวดวยอยาประหยัดอยาทําจากไวนิลเวลากลางคืนไมสะทอนแสงกรมทางหลวงเขาบอกใหใชสติ๊กเกอร
สะทอนแสงเวลาคนเดินทางกลางคืนจะไดมองเห็นถาใชไวนิลไมสะทอนแสง ขอขอบคุณ
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร
นายทองเจริญ ตุนทอง
ส.อบจ.อ.โนนนารายณ

ขอบคุณทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร มีทานใดจะ
เสนออีกหรือไม เชิญทานทองเจริญ ตุนทอง

เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
กระผมนายทองเจริ ญ ตุนทอง สมาชิก สภาองคก ารบริ ห ารส วนจั ง หวั ด
สุรินทร อําเภอโนนนารายณ วันนี้รูสึกดีใจที่ทานชัยสิทธิ์ พานิชพงศ ทาน
รองผูวาราชการจังหวัดสุรินทร เขามารวมประชุมและทานแขวงการทางสุรินทรโดยเฉพาะกระผมไดพูดเสมอวา
ถนนเสนหนึ่งจากอําเภอรัตนบุรีไปยังอําเภอโนนนารายณเปนถนนที่มีคนสัญจรมากที่สุดมันผานบาน สจ. แต
ละวันก็จะดาสจ.ถนนหนาบานเจาของก็ไมดู กระผมพยายามติดตอผูรับผิดชอบถนนเสนนี้มีเขตพื้นที่สาม
ตําบล ตําบลระเวียงประมาณ ๒ กม. อีก ๙ กม.เปนของอําเภอรัตนบุรี ตําบลไผ ตําบลรัตนบุรี ทานผูวาราชการจังวัด
ถาไปโนนนารายณก็จะไปแตทางดีๆไมยอมไปทางอําเภอทาตูมผานรัตนบุรี ผานบานสจ.กระผมพยายาม
ติดตอเจาของถนนวาเปนของใคร กระผมเลยตั้งชื่อวาถนนมรดกโลกแตเดิมโนนนารายณยังไมมีโรงพยาบาล
เจ็บปวยตองเขามาที่อําเภอรัตนบุรีทุกวันนี้โรงพยาบาลโนนนารายณยังไมมีตึกผูปวยตองสงคนเจ็บมาที่
โรงพยาบาลรัตนบุรีคนปวยหมอตรวจไมเคยเจอโรคตรวจผิดหมด เพราะเดินทางมาจากโนนนารายณรถมัน
สะเทือนที่นี้คนปวยอุณหภูมิก็ขึ้นตายเกือบครึ่งตอครึ่ง ถนนเสนทางยาว ๘ กม.สรางอยู ๘ ครั้ง ตองขอขอบคุณ
ทานรองนายกสุริยะ รวมพัฒนา ทานเดินทางไปบอยถนนเสนนี้ใครก็รูที่นี้ อบจ.สุรินทรบอกวาถนน อบจ.
สุรินทร ๑ กม.อยูตรงกลางตรงนั้นพังแลวคนก็ตายบอยผูใหญบานก็ตายพระก็มรณภาพกระผมอยากใหหา
เงินสวนใดสวนหนึ่งเพื่อไปบูรณซอมแซม แตสวนมากก็ขอบคุณทานผูวาราชการจังหวัดทานไปโนนนารายณที่ไร
ก็ไดครั้งละ ๑ กม. ทําอยู ๗ ครั้งตอนนี้ กม.ที่ ๑ ก็พังแลว ฉะนั้นถาหากมีเม็ดเงินสวนใดเหลือก็ขอกรุณาเมตตา
คนโนนนารายณถนนมรดกโลกตรงนี้จะไดบุญกุศลมาก ขอขอบคุณ
นางธัญพร.../๒๑...

นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

-๒๑ทานหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของพรอมที่จะชี้แจงตอนนี้หรือไม หากไม
พรอมใหเปนการชี้แจงในคราวหนาก็ได เชิญทานนายกองคการบริหารสวน
จังหวัดสุรินทร

นายกิติเมศวร รุงธนิเกียรติ
นายก อบจ.สุรินทร

เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรที่เคารพ
ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรผูทรงเกียรติ
ผมขอฝากทานเลขานุการสภาฯ ใหทานประธานสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดสุรินทรไดทําเรื่องสอบถามไปยังหนวยงานราชการที่ไมไดเขาประชุม
วันนี้ ผมตองขอกราบเรียนทานรองผูวาราชการจังหวัดอีกครั้ง ขอขอบคุณ

นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

เชิญทานอุทัย ละมอมพรอม

นายอุทัย ลุมอมพรอม
ส.อบจ. อ.จอมพระ เขต ๒

กราบเรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ที่เคารพ
กระผมนายอุ ทัย ละมอมพร อม สมาชิก สภาองคก ารบริ หารส วนจัง หวัด
สุรินทร อําเภอจอมพระ เขต ๒ กระผมขออนุญาตเสนอสัน้ ๆวันนี้เปนโอกาส
ดีทานรองผูวาราชการจังหวัดสุรนิ ทรทานไดเขามารวมประชุมไดรับฟงปญหาความเดือดรอนของเพื่อนสมาชิกที่
ไดสะทอนจากประชาชนในสวนของแขวงการทางสุรินทรที่ไมไดเขาประชุมไมเปนไร เพราะวันนี้พอเมืองเราได
เขาประชุมก็เปนเสียงสะทอนของสมาชิก อําเภอจอมพระเหมือนที่ทานประยุทธ เขียวหวาน ไดกลาวไวถึงถนน
สรางใหมสายสุรนิ ทร-จอมพระอุบัติเหตุเยอะมากเกือบทุกวัน หนึ่งอาทิตยประมาณ ๗-๘ ครั้ง ในตลาดจอมพระ
มีทุกวันสาเหตุเนื่องจากไฟสองสวางดับมา ๒ ป ตรงนั้นมีไฟของแขวงการทางอยูประมาณ ๒๐ ตน ดับทั้งตลาด
ในตัวอําเภอดับประมาณ ๒ ป เมื่อ ๒ วันที่แลว ทานสมโภชน ขุนทอง ผูใหญบานหมู ๔ ไดเขามาหากระผมวา
ทานไดเขาไปกราบเรียนขอความอนุเคราะหกับทางแขวงการทางใหไปชวยดูแลแกไขเรื่องไฟก็บอกวาจะดําเนินการ
ใหมันก็ไมจริงเหมือนเดิม ในตลาดจะมืดมากถนนเสนสุรินทร-จอมพระเปนถนนเสนพิเศษเนื่องจากเปนถนนเสน
ที่รถบรรทุกหนักใชเยอะที่สุด รถมาจากรอยเอ็ดขนทรายขากลับขนหิน และที่สําคัญที่สุดรถหนักวิ่งผานกลาง
ตลาดจอมพระเนื่องจากอําเภอจอมพระไมมีเสนเลี่ยงเมืองที่จะออมกลางคืนมืดมากเพราะไมมีไฟกระผมขอ
กราบฝากเรียนไดประสานถึงหนวยงานที่เกี่ยวของใหไดชวยดูแลเรื่องไฟสองสวางในเขตตลาดอําเภอจอมพระ
ซึ่งพี่นองเดือดรอนมาก ขอบคุณมาก
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ขอบคุณทานอุทัย ละมอมพรอมมาก ทานเลขานุการสภาฯชวยทําเอกสาร
จัดส งไปยัง หนวยงานแขวงการทางสุ ริ นทร วันนี้ขอขอบคุณทานชัยสิ ท ธิ์
พานิชพงศ ทานรองผูวาราชการจังหวัดสุรินทร และหัวหนาสวนราชการที่มี
เกียรติทุกทาน ตลอดจนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรผูทรงเกียรติทุกทาน ทานนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดสุรินทร ทานรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร หัวหนาสวนราชการ อบจ.สุรินทร
ทุกทาน วันนี้ขอปดการประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
ลงชื่อ จันทรเพ็ญ ธนุพิลา ผูจดรายงานการประชุม
(นางสาวจันทรเพ็ญ ธนุพิลา)
ตําแหนงเจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

