-๕-

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๓
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรนิ ทร
...............................................
เริ่มประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น .
.

นางสมฤดี เทพวงศศิริรัตน
เลขานุการสภา อบจ.สุรินทร

เรียนทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรและคณะผูบริหารทุกทาน
ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร,หัวหนาสวนราชการที่ให
เกียรติเขารวมประชุมทุกทาน สําหรับวันนี้เปนการประชุมสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดสุรินทร สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. สมาชิกไดลงชื่อและนัง่ ใน
หองประชุมครบองคประชุมเรียบรอยแลว บัดนี้ไดเวลากําหนดนัดประชุมไวแลวขอเรียนเชิญทานประธานสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ทานธัญพร มุงเจริญพร ทานรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
สุรินทร ขึ้นบัลลังกดําเนินการประชุมตอไป
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ที่ประชุมพรอมขอเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
กอนการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร เชิญเลขานุการสภาฯ
แจงหัวหนาสวนราชการและผูเขารวมประชุมใหที่ประชุมทราบ

นางสมฤดี เทพวงศศิริรัตน
เลขานุการสภา อบจ.สุรินทร

เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ขออนุญาต
แนะนําหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดสุรินทรที่ใหเกียรติเขารวมประชุม
วันนี้ (แนะนําจบเรียบรอยแลว)

นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ขอบคุณหัวหนาสวนราชการที่ใหเกียรติเขารวมประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดสุรินทร ในวันนี้

ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
(๑) วันนี้เปนการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรนิ ทร สมัยสามัญ สมัยที่ ๒
ประจําป ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๓
(๒) ตามที่ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรไดกําหนดวันประชุมสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดสุรินทร สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป ๒๕๕๙ ครั้ง ที่ ๓ ในวันที่ ๑๖ สิง หาคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๖.๐๐ น.ทุ ก ท านได ร ั บ ทราบแล ว นั้ น เนื่ อ งจ ากจะต อ งพิ จ ารณาร า งข อ บั ญ ญั ติ อ งค ก า ร
บริ ห ารส ว นจั ง หวั ด เรื่อง งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวาระที่ ๒ และวาระที่
๓ เอกสารไดจัดสงใหทกุ ทานไดทราบแลว เพื่อใหการประชุม สภาองคก ารบริ ห ารส วนจั ง หวัดสุ ริ นทร เ ป นไป
ตามระเบี ยบ/กฎหมาย มีประสิทธิภาพตอการบริหารจัดการเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนรวม
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดสุรินทร สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑
เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. เอกสารไดจัดสงใหกับสมาชิก
ทุกทานไดทราบไดอานแลว มีทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรทานใดจะแกไขถอยคํารายงาน
การประชุม มีหรือไม เชิญทานทองเจริญ ตุนทอง
มีหรือไม.../๖...

นายทองเจริญ ตุนทอง
ส.อบจ. เขต อ.โนนนารายณ

-๖เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรที่เคารพ
กระผมนายทองเจริญ ตุนทอง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
อําเภอโนนนารายณ วันนี้กระผมขอแกไขชื่อผูเขารวมประชุมคือ
นายวรชัย ศรีสุวรรณวัฒนา นายอําเภอโนนนารายณ

นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

นายอําเภอโนนนารายณ นายวรชัย ศรีสุวรรณวัฒนา ทานเลขาบันทึกไว
ดวยคะ มีทานสมาชิกทานใดจะขอแกไขถอยคําอีกมีหรือไม ไมมี ถาไมมี
สมาชิกขอแกไข ใหถือวาที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรได
รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร สมัยสามัญ สมัยที่๒ ประจําป ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑
เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ที่ประชุม : มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร สมัยสามัญ สมัยที่ ๒
ประจําป ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.
การปฏิบัติ : (เจาหนาที่ไดแกไขชื่อใหถูกตองแลวตามรายชื่อผูเขาประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๑ เมื่ อวันที่ ๕ สิ งหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. รายชื่ อผูเ ข า ประชุ ม หั วหนา ส ว น
ราชการ ลําดับชื่อที่ ๒๖ (นายวรชัย ศรีสุวรรณวัฒนา นายอําเภอโนนนารายณ )
.........................................
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ระเบียบวาระที่ ๓
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 กระผมนายเจษฏา บุญสุข
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร อําเภอเมืองสุรนิ ทร เขต ๒

บันทึก/๗...

-๗บันทึกผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ
เพือ่ พิจารณาการแปรญัตติรางขอบัญญัตอิ งคการบริหารสวนจังหวัด
เรื่อง งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ขององคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
.........................................
ตามที่สภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ มีมติรับหลักการแหงราง
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจาย ประจําปง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ
องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร เมื่อเวลา ๑๐.๒๓ 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 ประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป นผู รั บคําแปรญัตติร างขอบั ญญั ติฯดัง กล าว ตั้ง แตวันที่ 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.
คณะกรรมการแปรญั ตติ ร างขอ บั ญ ญั ติ ไดดําเนิ นการพิ จ ารณาแล ว จึ ง ขอเสนอผลการพิ จ ารณา
ดังตอไปนี้
๑. คณะกรรมการ โดยมีนายลิมปชัย อัครวงศไชย เปนประธานกรรมการ และนายเจษฎา บุญสุข
เปนกรรมการและเลขานุการ โดยที่ประชุมไดมอบหมายใหนายเจษฎา บุญสุข กรรมการและเลขานุการ
เปนผูเสนอบันทึกผลการแปรญัตติ
๒. 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 ขอบัญญัติ นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เปนตนไป
- ไมมีผูแปรญัตติ ไมมีการแกไข
ข อ ๓ งบประมาณรายจ า ยประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เปนจํา นวนรวมทั้ง สิ้ น
๗๕๐,๘๔๐,๓๐๐ บาท (เจ็ดรอยหาสิบลานแปดแสนสี่หมื่นสามรอยบาทถวน)
ไมมี/๘ ...

-๘- ไมมีผูแปรญัตติ ไมมีการแกไข
ขอ ๔ งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น ๗๔๘,๒๘๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดรอยสี่สิบแปดลานสองแสนแปดหมื่นบาทถวน)
โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได ดังนี้
๔.๑ ด า นบริ ห ารทั่ ว ไป
- แผนงานบริหารงานทั่วไป
๑๔๓,๙๐๘,๕๘๐ บาท
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน
๔,๑๘๑,๕๓๐ บาท
๔.๒ ดานบริการชุมชนและสังคม
- แผนงานการศึกษา
๖,๐๑๐,๙๔๐ บาท
- แผนงานสาธารณสุข
๑๙๔,๖๔๒,๐๐๐ บาท
- แผนงานสังคมสงเคราะห
๒,๑๐๗,๓๖๐ บาท
- แผนงานเคหะและชุมชน
๒๑๒,๔๑๐,๐๐๐ บาท
- แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
๒๒,๒๐๔,๓๒๐ 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 ๗๔๘,๒๘๐,๐๐๐ บาท
ไมมีผูแปรญัตติ ไมมีการแกไข
ขอ ๕ งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจํานวนรวมทั้งสิน้ 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
คณะกรรมการ/๙...

-๙คณะกรรมการแปรญั 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 ต นานนท )

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

ประธานคณะกรรมการ

กรรมการ

ลงชื่ อ

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

ลงชื่อ พัทธนันท อมรกาญจนวัฒน กรรมการ
( นางสาวพัทธนันท อมรกาญจนวัฒน)

ลงชื่อ

จิราพร ชมบุญ
(นางจิราพร ชมบุญ)

ลงชื่อ

ลงชื่อ

กรรมการ
(นายวุฒิโชค เนื้อกลา)

กรรมการ

เจษฏา บุญสุข กรรมการ/เลขานุการ
(นายเจษฏา บุญสุข)

...........................................
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ขั้นการแปรญัตติมีทานสมาชิกทานใดจะสอบถามคณะกรรมการแปรญัตติ
มีหรือไม ไมมีทานสมาชิกสอบถามคณะกรรมการ ถาไมมี ขอมติที่ประชุม
ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๖ การลงมติ
ขอ ๘๖ วรรคแรก การลงมติใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑ เวนแตมีกฎหมายบัญญัติเปนอยางอื่น
ดังนั้นประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ขอมติในที่ประชุม ทานสมาชิกทานใดมีมติ
เห็นชอบกับผลของการแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขององคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร โปรดยกมือขึ้น มี
สมาชิกเห็นชอบดวยยกมือขึ้น จํานวน ๒๔ ทาน มีสมาชิกทานใดมีความเห็นเปนอยางอื่น มีหรือไมมี ถามีใหยก
มือ ไมมีทานสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น ถาไมมี ถือวา สภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร มีมติให
ความเห็นชอบกับคณะกรรมการแปรญัตติที่เสนอเขามา
มติที่ประชุม : สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรในหองประชุมจํานวน ๒๖ ทาน มีมติใหความ
เห็นชอบผลการแปรญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขององคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
มีสมาชิกเห็นชอบ จํานวน ๒๔ 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
ซึ่งตามระเบียบ/๑๐...

-๑๐ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๖ การลงมติ ขอ ๘๖ วรรคแรก การลงมติใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑ เวนแตมีกฎหมาย
บัญญัติเปนอยางอื่น
ดังนั้นประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ขอมติในที่ประชุม ทานสมาชิกทานใดมี
มติเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร โปรดยกมือขึ้น มีสมาชิกเห็นชอบใหตรา
เปนขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ทั้งสิ้น จํานวน ๒๔ ทาน มีทานสมาชิกทานใดมีความเห็นเปน
อยางอื่น มีหรือไมมี ถามีใหยกมือ ไมมีสมาชิกใหความเห็นเปนอยางอื่น ถาไมมี ถือวาที่ประชุมสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดสุรินทร เห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร เรื่อง งบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขององคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
มติที่ประชุม: สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรในหองประชุม จํานวน ๒๖ ทาน มีมติใหความ
เห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร เรื่อง งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีสมาชิกเห็นชอบ จํานวน ๒๔ ทาน งดออกเสียง ๒ ทาน
…………’’’……………………………..………..
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร
นายกิติเมศวร รุงธนิเกียรติ
นายก อบจ.สุรินทร

ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่อง อื่นๆ มีทานสมาชิกทานใดมีขอราชการจะ
เสนอในเรื่องอื่นๆมีหรือไม เชิญทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร

เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรที่ เคารพ
ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรที่นบั ถือ ตองขอขอบคุณ
ทานสมาชิกทุก ทานที่ไดผานและสนับสนุนงบประมาณของปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งเปนงบประมาณเพิ่มเติมจากเดิม ๑๗๐ ลานบาท ในสวนตรงนี้เองก็คงตองฝากทานสมาชิกทุก
ทานเงิน ๑๗๐ ลานบาทในสวนของ อสม.เปนเงินที่ตองไปดูแลพอแมพี่นองทุกหมูบานในจังหวัดสุรินทร ดังนั้น
ในเขตเลือกตั้งของทุกทานอาจจะตองเปนภาระหนาที่ที่ทุกทานตองเขามาในการจายคาตอบแทนใหกับ อสม.
ทั้งจังหวัดสุรินทร ดังนั้นขั้นตอนในระเบียบตางๆของฝายขาราชการประจําก็คงฝากทานปลัด อบจ.สุรินทร วา
บทบาทตรงนี้จะทําใหสมาชิกของเราเขามามีสวนเกี่ยวของกับ อสม.มีความใกลชิดขึ้นเพราะวาจริงๆแลวปญหา
ที่ผ านมาในอดีตก็ คือ คาเบี้ ยตอบแทนอาจจะชา ๒-๓ เดือ น ดัง นั้นในส วนที่ อบจ.สุริ นทร เขามาตั้ง จ ายใน
งบประมาณทั้งหมดก็คงฝากทานสมาชิกผูทรงเกียรติจะไดทําหนาที่ของเราในสวนที่จะดูแลพอแมพี่นองแตละ
หมูบานอยางไร อีกสวนหนึ่งก็คงตองกราบเรียนวางบประมาณของ elephant world ๖๐ กวาลานบาท ซึ่ง
เปนงบประมาณของป ๒๕๕๙ในสวนตรงนี้ก็คงตองผลักดันในสวนของ new product ของการทองเที่ยวแหง
ประเทศไทยจะพัฒนาไปสู world product ของการทองเที่ยวแหงประเทศไทยเพราะวาในป ๒๕๖๑ การ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดตั้งงบไว ๑๔๐ ลานบาทในการสรางพิพิธภัณฑ elephant world ที่อําเภอทาตูม
จังหวัดสุรินทร ดังนั้นในสวนแคพิพิธภัณฑ ๑๔๐ ลานบาท ในสวนอื่นที่เราจะจับมือกับภาคเอกชนไมวากันตนา
ที่จะมาทําโรงหนัง ๓ มิติ ที่เกิดขึ้นใน elephant world ในสวนตรงนี้คงกราบเรียนพวกเราวาสิ่งหนึ่งอยากจะ
ใหทุ กคนไดหั นไปดู The best otop of surin สินคาที่โ ดดเดนของสุรินทรที่ จะเขามาจําหนายในศูนย
elephant world เปนแหลง จํ าหนายของที่ ระลึ ก ยกตัวอยางเชน อําเภอจอมพระ ซึ่ง ผมเคยคุยกั บ ท าน
นายอําเภอเรื่องตะขอชาง เครื่องเงินตางๆสิ่งเหลานี้ที่จะสรางรายไดใหจังหวัดสุรินทร คงตองฝากสมาชิกทุก
ทานในสวนเรื่องของที่ระลึกที่จะจําหนายในสวนของ elephant world ซึ่งเปน The best otop of surin
และในสวนงบทั้งหมดทางฝายบริหารขอยืนยันวาเราจะพัฒนาและใชอยางคุมคาตามเจตนารมยของทุกคนและ
เพื่อพอแมพี่นองชาวสุรินทรทุกทานขอบคุณครับ
นางธัญพร/๑๑...

นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

-๑๑ขอบคุ ณ ท า นนายกองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด สุ ริ น ทร ท า นสมาชิ ก
มีขอราชการที่จะเสนอในที่ประชุมอีกไหม เชิญทานสจ.อุทัย ละมอมพรอม

นายอุทัย ละมอมพรอม
ส.อบจ. อ.จอมพระ

กราบเรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ทาน
คณะผูบ ริ หาร,ท านสมาชิก สภาองคการบริ ห ารส วนจั งหวัดสุ ริ นทร ผูท รง
เกียรติทานผูเขารวมประชุมทุกทานที่เคารพอยางสูง กระผมนายอุทัย
ละมอมพรอม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร อําเภอจอมพระ เขต ๒ กอนอื่นตองขอบคุณ
คณะผูบริหารขององคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรทานนายกกิติเมศวร รุงธนิเกียรติ ที่ทานไดวางเปาหมายที่
จะพัฒนาพื้นที่จังหวัดสุรินทรใหเปนเมืองที่นาอยูอีกเมืองหนึ่งเปนนิมิตหมายที่ดีที่มีผูนําวิสัยทัศนกวางไกลขอชื่นชม
อีกเรื่องหนึ่งขอฝากทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ไปถึงหนวยงานขออนุญาตกลาวถึงคือ
แขวงการทางสุรินทรวันนี้ทานไมไดเขารวมประชุม กระผมตั้งใจที่จะขอบคุณทานในฐานะที่กระผมเปนตัวแทน
ของพี่นองชาวอําเภอจอมพระสืบเนื่องจากวาการประชุมครั้งแลวกระผมไดขอความกรุณาทางแขวงการทาง
สุรินทรในเรื่องของไฟสองสวางดับมารวม ๒ ป ไมเคยติดเลยแมแตทานผูนําชุมชนไดมารองขอไฟก็ยังไปไมถึง
เพราะฉะนั้นหมายความวาในตลาดอําเภอจอมพระเวลากลางคืนจะมืดมากเกิดอุบัติเหตุแทบทุกวันการประชุม
คราวที่แลวกระผมเลยขอความรวมมืออนุเคราะหรองเรียนถึงหนวยงานที่เกี่ยวของใหรีบไปดําเนินการ เพื่อเปน
การลดความสูญเสียของพี่นองในการใชรถใชถนนเปนเรื่องที่นายินดีทําดีตองชมหลังจากประชุมเสร็จประมาณ
๑๗.๐๐ น.ไฟติดสองสวางตองขอบพระคุณจริงๆ เลยกลายเปนวาสภาฯแหงนี้เปนสภาอัศจรรยรองขอวันเดียว
ทานรีบดําเนินการใหทันทีขอบคุณแทนพี่นองชาวอําเภอจอมพระ
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ขอบคุณทานอุทัย ละมอมพรอม ทางสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
สุ ริ นทร ไ ดจั ดทํ าหนัง ส ง ไปยัง ท า นผู วา ราชการจั ง หวั ดสุ ริ น ทร เพื่ อ แจ ง
หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหมาแกไขตอนนี้หนังสือกําลังจะถึงหนวยงานแลว
คะ มีทานสมาชิกทานใดจะเสนอขอราชการอีกมีหรือไม

นายพรเทพ พูนศรีธนากูล
ส.อบจ.อําเภอรัตนบุรี เขต ๒

เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรที่เคารพ คณะ
ผูบริหารทุ กทาน กระผมนายพรเทพ พูนศรีธนากูล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดสุรินทร อําเภอรัตนบุรี เขต ๒ สืบเนื่องการประชุมครั้งที่
แลวที่พูดถึงปญหาในสวนที่เชื่อมโยงกับอําเภอรัตนบุรีแลวมีเพื่อนสมาชิกบางทานไมเขาใจในการนําเสนอของ
ทานทองเจริญ ตุนทองที่นี้พื้นที่ของกระผมอยูติดกันกระผมเกรงวาจะมองทานทองเจริญ ตุนทองอาจจะไม
สุภาพทานทองเจริญ ตุนทองพูดสุภาพครับ เชนพาพระมาอําเภอรัตนบุรีทางไมดีจริงๆกวยไปกวยมา
ความหมายคือถนนโยกไปโยกมาชาบางเร็วบางถนนเสนนี้อยากจะกราบเรียนใหสภาทราบวาคําพูดที่ทานทองเจริญ
ตุนทอง พูดนั้นเปนคําพื้นบานทองถิ่น ทานทองเจริญ ตุนทอง อาจจะพูดทับศัพท ในสวนของสมาชิกคือตอง
ขอขอบคุณทานหัวหนาสวนราชการการที่เพื่อนสมาชิกไดนําปญหามาเสนอในสภาไมใชจองจับผิด ตามนโยบาย
ของทานนายก อบจ.สุรินทรคือเรามีนโยบายวาจะเขาถึงประชาชนใหมากที่สุดทําใหสมาชิกที่อยูในพื้นที่ทุก
พื้นที่ของจังหวัดไดรับรูรับทราบปญหาจึงนําเสนอไมใชเปนการบีบทานหรือกลาวหาใดๆทั้งสิ้นอยากจะใหทํา
ความเขาใจหัวหนาสวนราชการเราจะไดรวมมือพัฒนาใหสุรินทรเจริญยิ่งๆขึ้นไป ขอบคุณครับ
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ขอบคุณทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรมีทานใดจะเสนอ
อีกหรือไม เชิญทานสุรีย จุไรวรรณสุทธิ

นางสุรีย จุไรวรรณสุทธิ
ส.อบจ.อําเภอทาตูม เขต ๑

กราบเรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
ดิฉันนางสุรีย จุไรวรรณสิทธิ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
อําเภอ/๑๒...

-๑๒อําเภอทาตูม เขต ๑ สืบเนื่องจากในการประชุมสภาฯคราวที่แลว ดิฉันไดสอบถามเรื่องไฟสองสวางบริเวณ
ถนนสายทาตูมหนาปม ปตท. – หนาบริษัทไฮ-เทคสุรินทร เอพพาเรล จํากัด ตามที่ทานอุทัย ละมอมพรอมได
พูดไปแลว ซึ่งตอนนี้ไฟไดสวางที่อําเภอจอมพระ แตในเขตอําเภอทาตูมไฟยังไมสวาง ดิฉันคิดวาไมนานไฟจะ
สวางไปถึงอําเภอทาตูมของดิฉัน ขอฝากเจาหนาที่ผูทําเรื่องชวยประสานไปยังหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบใหดวย
ขอขอบคุณ
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ขอบคุณทานสมาชิกคะ ไดจัดสงหนังสือไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบแลว
ขอขอบคุณทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ,คณะผูบริหารทุก
ทาน,หัวหนาสวนราชการผูมีเกียรติทุกทานทีเ่ ขารวมประชุมตลอดจนสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรทุกทาน ขอปดการประชุม
เนื่องจากมีผูแทนจากโรงพยาบาลสุรินทรไดมาประชาสัมพันธการใหบริการเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเชิญ
ผูแทนจากโรงพยาบาลสุรินทร
นางรุงฟา เหลาอุดมลาภ
ผูแทนโรงพยาบาลสุรินทร

กราบเรียนที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรดิฉันนางรุงฟา
เหลาอุดมลาภ เปนผูแทนจากโรงพยาบาลสุรินทรขออนุญาตประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพใหบุคลากรจังหวัดสุรินทรทุกคนไดตระหนักเรื่อง
การดูแลสุขภาพ ซึ่งบริบทการดูแลสุขภาพจากจํานวนประชากรหนึ่งลานสี่แสนคนจะมีประชากรเปนโรคไต
ประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นคน ปญหาสุขภาพจริงๆแลวมาจากเรื่องของโรคติดตอไมเรื้อรัง คือโรคเบาหวาน ,
โรคความดัน,โรคหลอดเลือดสมอง เพราะฉะนั้นเราจะเปนตนแบบเพื่อใหประชาชนไดตระหนัก ซึ่งในโครงการ
ครั้งนี้เราไดรับความรวมมือจาก สสส.จะเริ่มตนจากโรงพยาบาลสุรินทรกอนหลังจากนั้นในป ๒๕๖๐เราก็จะ
ขยายโครงการนี้ใหครบทุกสวนราชการในภาคสวนประชาชน ขอนําเรียนเรื่องดีเทานี้ ขอบคุณคะ
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ขอขอบคุณทานผูแทนและขอขอบคุณไปยังผูอํานวยการโรงพยาบาลสุรินทร
สภาองคการบริ หารสวนจังหวัดสุรินทร ขอขอบคุณแทนพี่ นองชาวจังหวัด
สุรินทร ขอขอบคุณ ขอปดการประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น.
(ลงชื่อ) จันทรเพ็ญ ธนุพิลา ผูจดรายงานการประชุม
(นางสาวจันทรเพ็ญ ธนุพิลา)
ตําแหนงเจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

