รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําป ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
..........................................
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
นางสมฤดี เทพวงศศิริรัตน
เลขานุการสภา อบจ.สุรินทร

เรียนทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร,ทานสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดสุรินทร,ทานหัวหนาสวนราชการทุกทาน.สําหรับวันนี้เปน
การประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร สมัยวิสามัญ สมัยที่ ประจําป
๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ กําหนดเวลานัดประชุมไวที่ เวลา ๑๐.๐๐ น. บัดนี้สมาชิกไดลงชื่อและนัง่ ในหองประชุมครบองค
ประชุมแลว ขอเรียนเชิญทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรทานธัญพร มุงเจริญพร ทานรอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรทานธนิสร มหรรทัศนพงศ ทานวีรศักดิ์ โอกาสดี ขึ้นบัลลังกเพือ่
ดําเนินการประชุมตอไป
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ทานสมาชิกพรอมที่ประชุมพรอมขอเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดสุรินทร

นางสมฤดี เทพวงศศิริรัตน
เลขานุการสภา อบจ.สุรินทร

(อานประกาศเปดสมัยประชุม)

ประกาศสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
เรื่อง เปดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําป ๒๕๕๙
..............................................
ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ไดเสนอขอราชการที่จะตองขอความเห็นชอบจาก
สภาองคการบริ หารสวนจัง หวัดสุริ นทร ในการบริ หารจัดการตามอํานาจหนาที่ขององคการบริ หารสวนจัง หวัด
เพื่อ ใหก ารบริหารราชการขององคก ารบริหารสวนจัง หวัดสุริ นทร เปนไปดวยความถูก ตองตามระเบียบของทาง
ราชการและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน
จึง อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ แห งพระราชบั ญญั ติองคก ารบริห ารส วน
จังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ แกไขเพิ่ม เติม ถึง ปจจุ บัน (ฉบับ ที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๒ ประธานสภาองคก ารบริห ารสวนจัง หวัด
สุรินทร จึงเปดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําป ๒๕๕๙ ตั้งแตวันที่
๑๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เปนตนไป มีกําหนด ๗ วัน ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
เพื่อพิจารณาขอราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ลงชื่อ ธัญพร มุงเจริญพร
(นางธัญพร มุงเจริญพร)
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
นางธัญพร..../๒...

นางสมฤดี เทพวงศศิริรัตน
เลขานุการสภา อบจ.สุรินทร

นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

-๒กอนการประชุมขออนุญาตแนะนําหัวหนาสวนราชการที่ใหเกียรติเขารวม
ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรในวันนี้ (แนะนําครบทุกสวน
ราชการทีเ่ ขารวมประชุม) ขอเชิญทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
สุรินทรดําเนินการประชุมตามลําดับตอไป
ขอบคุณหัวหนาสวนราชการทุกทานที่ใหเกียรติเขารวมประชุมสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดสุรินทร ในวันนี้

ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
-วันนี้เปนการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําป ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑
-ตามที่ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ไดเปดประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดสุรินทร สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําป ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ไดสงหนังสือเชิญ
ประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารใหทานสมาชิกไดอาน ไดทราบทุกทานแลว เพื่อใหสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดสุรินทรไดพิจารณาญัตติและขอราชการตางๆตามที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรเสนอ
ตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําป ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. เอกสารไดสงใหกับ
ทานสมาชิก ทุก ทาน ไดท ราบไดอานแล ว มี ทานสมาชิกสภาองคก ารบริ หารสวนจั งหวัดสุ รินทรท านใดจะแกไข
ถอ ยคําในรายงานการประชุม /มีห รือ ไม /ไมมีทา นสมาชิก ขอแกไ ขถอ ยคํา ถา ไมมี ใหถือ วา ที่ป ระชุม สภา
องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ไดรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร สมัยวิสามัญ
สมัยที่ ๓ ประจําป ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ที่ประชุม : มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓
ประจําป ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.
........................................
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่อง ญัตติการใชจายเงินสะสม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอเชิญทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
แถลงประกอบญัตติตอที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร

นายกิติเมศวร รุงธนิเกียรติ
นายก อบจ.สุรินทร

(แถลงตอทีป่ ระชุมสภา)

คําแถลงประกอบญัตติ
การขออนุมัติใชจายเงินสะสม ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
เศรษฐกิจและสังคมภายในทองถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
........................................................
เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร และทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรทุกทาน
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ เห็นชอบในหลักการมาตรการสนับสนุนการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในทองถิ่นเพือ่ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทในการนําเงินสะสม
มาใช/3...

-3มาใชในการพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และกระทรวงมหาดไทยไดอาศัยอํานาจตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงินฯ พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๔ กําหนดหลักเกณฑการใช
จายเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นถือเปนแนวทางปฏิบัติ
องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรมีเงินสะสมที่สามารถใชได จํานวน ๑๘,๓๓๕,๔๑๒.๐๘ บาท ทั้งนี้ไดกัน
เปนทุนสํารองเงินสะสมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงินฯ ขอ ๘๙ และกันเพื่อนําสงเงินสะสม
กสอ. ในอั ตรารอ ยละสิบ ของเงิ นสะสมประจําป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินทุนสงเสริ มกิจ การ
องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.๒๕57 หมวด 2 ขอ ๑0 แลว แตเนื่องจากองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรมี
แผนงานโครงการที่จะพัฒนาทองถิ่นเปนจํานวนมากและเพื่อใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี อีกทั้งเปนการแกไข
ปญหาความเดือดรอนของประชาชนในการใชเสนทางคมนาคม ในครั้งนี้ องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรจึงขอ
อนุมัติใชจายเงินสะสมเพื่อซอมสรางถนนแอสฟลติกคอนกรีตฯ สายแยกทางหลวง ๒๐๗๗ ตําบลตระเปยงเตีย อําเภอ
ลําดวน – บานโนง ตําบลศรีสุข อําเภอศรีณรงค จังหวัดสุรินทร ระยะทาง ๒.๙๑๖ กม. จํานวน ๔,๗๙๐,๐๐๐ บาท
ซึ่งโครงการดังกลาวกองชางไดประมาณราคาแลว ตองใชงบประมาณทั้งสิ้น ๙,๕๘๐,๐๐๐ บาท และสําหรับยอดเงิน
งบประมาณทีเ่ หลือองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร จะขอรับการสนับสนุนจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ตอไป
โครงการดังกลาวปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) อบจ.สุรินทร และอยูในอํานาจหนาที่
ขององคการบริหารสวนจังหวัด ตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ และพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให แก องคกรปกครองส วนท องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และเป นกิจ กรรมที่
เกี่ยวกับการใหบริการชุมชนและสังคมของประชาชนในพื้นที่,เพื่อบําบัดความเดือดรอนของประชาชน รายละเอียด
ตามเอกสารที่ไดใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ทุกทานแลว
จึงขอเสนอเพื่อใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ไดโปรดพิจารณาอนุมัติ ตอไป
................................................
นายกิติเมศวร รุงธนิเกียรติ
ผมอยากจะชี้แจงเพิม่ เติมในป 2560เราไมไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจซึง่ แตกตาง
นายก อบจ.สุรินทร
จากทุกปเมื่อวันเสารทผี่ านมาไดมกี ารประชุมเรงดวนเกี่ยวกับงบของกลุมจังหวัด
นครชัยบุรินทรซงึ่ รัฐบาลมีมติตองการกระตุนเศรษฐกิจทัง้ หมดหาพันลานบาทใน
สวนขององคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรเราไดนําโครงการ elephant world ในศูนยยุทธศาสตรทางเดินของชาง
และการทองเที่ยว ในขณะเดียวกันตองขอขอบคุณทางหลวงชนบทที่ไดเตรียมการในเสนทางที่เปนเสนทางของทาง
หลวงชนบทเขาไปสูหมูบานชางหรือ elephant world ในการจัดสรรทีผ่ านกลุม จังหวัดในเบื้องตนซึ่งจะตองผาน
ฯพณฯทานรองนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง อบจ.สุรินทรคาดวาจะไดงบในป 2560 ประมาณเกือบสองรอยลานบาท
ในขณะเดียวกันกับสายทางจากสนามบินไปสู elephant world คาดวาอีกประมาณรอยกวาลานบาทของทางหลวง
ชนบทซึ่งเสนอไปทัง้ หมดประมาณสองรอยกวาลานบาท ดังนั้นใครขอรบกวนเรียนวาอาจจะไดประชุมอีกในวันที่ ๑๖
ธันวาคม ๒๕๕๙ เพื่อใหโครงการเสร็จสมบูรณในสวนของงบประมาณตางๆและเราจะopeningในวันที่ ๑๓ มีนาคม
2560 ขอขอบคุณ
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ขอบคุณทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร มีทานสมาชิกทานใด
จะสอบถามท านนายกองคการบริ หารส วนจั ง หวัดสุ ริ นทร มี ห รือ ไม /ไม มี ท าน
สมาชิกจะสอบถาม /ถาไมมีประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
ขอมติตอที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๖ การลงมติ ขอ ๘๖ วรรคแรก
“การลงมติใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑ เวนแตมีกฎหมายบัญญัติเปนอยางอื่น ดังนั้น ประธานสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดสุรินทร ขอมติที่ประชุม ทานสมาชิกทานใดมีมติเห็นชอบกับญัตติการใชจายเงินสะสม ประจําป
งบประมาณ/4…

-4งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โปรดยกมือชึ้น มีทานสมาชิกยกมือขึ้น จํานวน ๒๑ ทาน มีทานสมาชิกทานใดมีความเห็น
เปนอยางอื่นมีหรือไมมี ถามีใหยกมือขึ้น /ไมมีทานสมาชิกทานใดมีความเห็นเปนอยางอื่น/ถาไมมีใหถือวาที่ประชุม
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ใหความเห็นชอบกับญัตติการใชจายเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ ตามที่ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรเสนอ
มติที่ประชุม : สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรในหองประชุม จํานวน ๒๓ ทาน มีมติให
ความเห็นชอบกับญัตติการใชจายเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มีสมาชิกเห็นชอบ
จํานวน ๒๑ ทาน งดออกเสียง ๒ ทาน
……………………………………
นางธัญพร มุงเจริญพร
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบการใชประโยชน
ประธานสภา อบจ.สุรินทร
อาคารศูนยวัฒนธรรมบานดงมัน ตําบลคอโค อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร
เชิญทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรแถลงประกอบญัตติตอที่
ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
นายกิติเมศวร รุงธนิเกียรติ
นายก อบจ.สุรินทร

(แถลงตอทีป่ ระชุมสภาฯ)

คําแถลงประกอบพิจารณา
ญัตติขอความเห็นชอบการใชที่ดินและสิ่งปลูกสรางภายในบริเวณศูนยวัฒนธรรมบานดงมัน
ซึ่งประกอบดวย อาคารเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดงมัน
และพื้นที่สงเสริมพัฒนาการของเด็ก เปนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดงมัน
..........................................
เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
ดวยองคการบริหารสวนตําบลคอโค อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร แจงความประสงคขออนุญาต
ใชที่ดินและสิ่งปลูกสรางภายในบริเวณศูนยวัฒนธรรมบานดงมันซึ่งประกอบดวย อาคารเรียนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ กบา นดงมัน และพื้นที่ส งเสริม พัฒนาการของเด็ก เปนศูนย พัฒนาเด็กเล็กบานดงมั น ปฏิบัติตามระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๕๘ ขอ 155 “การใหบุคคลใดใชประโยชนหรือไดรับสิทธิใดๆ อันเกี่ยวกับพัสดุประเภท
ที่ดินหรือสิ่ งกอสรา งของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ตองไดรับความเห็นชอบจากสภาหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถิ่นนั้น”
เพื่อใหการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดงมันเปนไปดวยความเรียบรอยและเกิดประโยชน
สูงสุ ดภายในชุ มชน ขอเสนอญัตติข อความเห็นชอบใหองคการบริหารสวนตํา บลคอโค ใชที่ดินและสิ่งปลู ก
ภายในบริเวณศูนยวัฒนธรรมบานดงมัน เพื่อเปนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดงมัน โดยกําหนดระยะเวลาใชพื้นที่
ดังกลาว ๓ ป ขอขอบคุณ
..........................................
นายกิติเมศวร รุงธนิเกียรติ
นายก อบจ.สุรินทร

ผมขอเรียนเพิ่มเติมอยางนี้วาศูนยดังกลาวในสมัยป 2546 ทางองคการบริหาร
สวนจังหวัดสุรินทรไดซื้อที่ดินและเขาไปดําเนินการ จริงๆเกิดการผิดพลาดตั้งแต
ชุดที่แลวศูนยวัฒนธรรมมีอาคารเดิมซึ่งเปนอาคารไม เขารื้อทําใหมในสวนตรงนี้
ถามีการพัฒนาขึ้นมาใหม อยูที่องคการปกครองสวนทองถิ่นที่จะมีศักยภาพพัฒนาศูนยเด็กเล็กใหเหมือนจังหวัดอื่น
หรือเปลา ศูนยนี้เราอนุญาตไป ๓ ปถาจําเปนจริงๆตองเขาไปเปนพี่เลี้ยงหรือเขาไปดําเนินการเองนั้น คอยวากันอีกครั้ง
หนึ่ง ขอบคุณครับ
นางธัญพร/๕...

-5นางธัญพร มุงเจริญพร
ขอบคุณทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร มีทานสมาชิกทานใด
ประธานสภา อบจ.สุรินทร
จะสอบถามท านนายกองคการบริ หารส วนจั ง หวัดสุ ริ นทร มี ห รือ ไม /ไม มี ท าน
สมาชิกจะสอบถาม /ถาไมมีประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
ขอมติที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรนิ ทร ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุม
สภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๖ การลงมติ ขอ ๘๖ วรรคแรก “การลงมติให
ถือเสียงขางมากเปนเกณฑ เวนแตมีกฎหมายบัญญัติเปนอยางอื่น ดังนั้น ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
สุรินทร ขอมติที่ประชุม ทานสมาชิกทานใดมีมติเห็นชอบกับญัตติการใชที่ดินและสิ่งปลูกสรางภายในบริเวณศูนย
วัฒนธรรมบานดงมัน ซึ่งประกอบดวย อาคารเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดงมันและพื้นที่สง เสริมพัฒนาการของเด็ก
เปนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดงมัน โปรดยกมือชึ้น มีทานสมาชิกยกมือขึ้น จํานวน ๒๑ ทาน มีทานสมาชิกทานใดมี
ความเห็นเปนอยางอื่นมีหรือไมมี ถามีใหยกมือขึ้น /ไมมีทานสมาชิกทานใดมีความเห็นเปนอยางอื่น/ถาไมมีใหถือวา
ที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ใหความเห็นชอบกับญัตติการขอใชที่ดินและสิ่งปลูกสรางภายใน
บริเวณศูนยวัฒนธรรมบานดงมัน ซึ่งประกอบดวย อาคารเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดงมัน และพื้นที่สงเสริม
พัฒนาการของเด็ก เปนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดงมัน ตามที่ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรเสนอ
มติที่ประชุม : สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรในหองประชุม จํานวน ๒๓ ทาน มีมติให
ความเห็นชอบกับญัตติการขอความเห็นชอบการใชประโยชนอาคารศูนยวัฒนธรรมบานดงมัน
ตําบลคอโค อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร มีสมาชิกเห็นชอบจํานวน ๒๑ ทาน งดออกเสียง ๒ ทาน
..................................................
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่อง ญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เนื่องจากประธานสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดสุรินทรไดรับญัตติดวนจากทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
ประธานสภาฯไดพิ จารณาแล วเห็ นวามีความจําเป นเร งดวนที่ จะนําเขาเสนอใหสภาองคก ารบริห ารสวนจัง หวัด
สุรินทรไดใหความเห็นชอบในวันนี้ จึงไดบรรจุเขาระเบียบวาระที่ ๕ เอกสารไดจัดสงใหทานสมาชิกทุกทานไดอานได
ทราบแลว เชิญทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรแถลงประกอบญัตติตอที่ประชุมสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดสุรินทร
นายกิติเมศวร รุงธนิเกียรติ
นายก อบจ.สุรินทร

(อานคําแถลงตอที่ประชุมสภาฯ)

คําแถลงประกอบญัตติ
การโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
.......................................
ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร และทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
สุรินทรทุกทาน
ตามที่สภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ไดอนุมัติขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไปแลวนั้น
องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร มีความประสงคที่จะขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑกอสราง เพื่อจายเปนคาจัดหา
รถยนตซอมบํารุงพื้นผิวถนนและปูลาดยางแบบอเนกประสงค จํานวน ๑ คัน งบประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
สําหรับใชในการซอมบํารุงพื้นผิวถนนที่ชํารุดใหอยูในสภาพที่ดี
รายละเอียด/6…

-6รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ไดนําเสนอทุกทานแลว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ขอ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคา
ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางที่ทําใหลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมใหเปน
อํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น”
จึงขอเสนอเพื่อใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ไดโปรดพิจารณาอนุมัติตอไป
............................................
นายกิติเมศวร รุงธนิเกียรติ
อยากขอชี้แจงอยากนี้ครับรถซอมพื้นผิวเราตั้งและโอนงบประมาณจนตกไปที่นี้
นายก อบจ.สุรินทร
ในสวนแผนงานตรงนี้มีความจําเปนจริงๆเราจะใชซอมถนนรีไซคลิ่งตั้งแตหาปขึ้น
ไปสวนตรงนี้คิดวาเพือ่ ใหถูกตองตามระเบียบของสํานักงานตรวจเงินแผนดินจาก
การถูกทักทวงทีเ่ กิดขึ้นครั้งนีเ้ ราพยายามทําใหถกู ตองมากยิง่ ขึ้นและเลี่ยงตอปญหาทีจ่ ะเกิดขึ้น ดังนั้นในความจําเปน
ทั้งหลายทัง้ ปวงเราคาดวาแตละปเราสามารถซอมถนนรีไซคลิง่ ไดไมต่ํากวาหาสิบกิโลเมตร ดังนั้นคาดวาการซื้อรถคันนี้
เพื่อความคุมคาในการใชถนนรีไซคลิ่งในการกอสรางและปรับปรุงใหมในอนาคต ขอขอบคุณครับ
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ขอบคุณทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร มีทานสมาชิกทานใด
จะสอบถามท านนายกองคการบริ หารส วนจั ง หวัดสุ ริ นทร มี ห รือ ไม /ไม มี ท าน
สมาชิกจะสอบถาม /ถาไมมีประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
ขอมติที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรนิ ทร ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุม
สภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๖ การลงมติ ขอ ๘๖ วรรคแรก “การลงมติให
ถือเสียงขางมากเปนเกณฑ เวนแตมีกฎหมายบัญญัติเปนอยางอื่น ดังนั้น ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
สุรินทร ขอมติในที่ประชุม ทานสมาชิกทานใดมีมติเห็นชอบกับญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ประเภทครุภัณฑกอสรางเพื่อเปนคาจัดหารถยนตซอมบํารุงพื้นผิวถนนและปูลาดยางแบบ
อเนกประสงค จํานวน ๑ คัน งบประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น มีทานสมาชิกยกมือขึ้น จํานวน ๒๑
ทาน มีทานสมาชิกทานใดมีความเห็นเปนอยางอื่นมีหรือไมมี ถามีใหยกมือขึ้น /ไมมีทานสมาชิกทานใดมีความเห็น
เปนอยางอื่น/ถาไมมีใหถือวาที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ใหความเห็นชอบกับญัตติการโอนเงิน
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ตามที่ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรเสนอ
มติที่ประชุม : สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรในหองประชุม จํานวน ๒๓ ทาน มีมติให
ความเห็นชอบกับญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
มีสมาชิกเห็นชอบจํานวน ๒๑ ทาน งดออกเสียง ๒ ทาน
..................................................
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ระเบียบวาระที่ ๖
เรื่อง อื่นๆ มีทานสมาชิกทานใดมีขอราชการที่จะ
สอบถามในเรื่องอื่นๆ มีหรือไม ไมมีสมาชิกจะสอบถาม ประธานสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดสุรินทรขอขอบคุณหัวหนาสวนราชการทุกทานที่ใหเกียรติ
เขารวมประชุมในวันนี้,ขอบคุณทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรผูทรงเกียรติ ขอปดการประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.
ลงชื่อ จันทรเพ็ญ ธนุพิลา ผูจดรายงานการประชุม
(นางสาวจันทรเพ็ญ ธนุพิลา)
ตําแหนงเจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

