-๖รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑
วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
..........................................
เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
นางสมฤดี เทพวงศศิริรัตน
เลขานุการสภา อบจ.สุรินทร

ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ,ทานสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดสุรินทรทุกทานและทานผูมเี กียรติทุกทาน สําหรับวันนี้
เปนการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร สมัยวิสามัญ สมัยที่
๒ ประจําป ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ กําหนดเวลานัดประชุมไวที่ เวลา ๑๔.๐๐ น. บัดนี้สมาชิกไดลงชื่อและนั่งในหอง
ประชุมครบองคประชุมแลวขอเรียนเชิญทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ทานธัญพร มุงเจริญพร
ทานรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรทงั้ ๒ ทาน ขึ้นบัลลังกเพือ่ ดําเนินการประชุมตอไป
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ทานสมาชิกพรอมที่ประชุมพรอมขอเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดสุรินทร

นางสมฤดี เทพวงศศิริรัตน
เลขานุการสภา อบจ.สุรินทร

(อานประกาศเปดสมัยประชุม)

ประกาศสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
เรื่อง เปดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป ๒๕๕๙
..............................................
ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ไดเสนอขอราชการที่จะตองขอความเห็นชอบจาก
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ในการบริหารจัดการขององคกรตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหาร
สวนจั งหวัด เพื่อ ใหการบริห ารราชการขององคการบริ หารส วนจัง หวัดสุ รินทร ถูกตอ งตามระเบี ยบของทาง
ราชการและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน
จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ แกไขเพิ่มเติมเปนปจจุบัน ถึงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
๒๕๕๒ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร จึงเปดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
สุรินทร สมั ยวิส ามั ญ สมั ยที่ ๒ ประจํา ป ๒๕๕๙ ตั้ง แตวันที่ ๒๓ เดือ น กั นยายน พ.ศ.๒๕๕๙ เปน ตน ไป
มีกําหนด ๗ วัน ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร เพื่อพิจารณาขอราชการขององคการ
บริหารสวนจังหวัดสุรินทร
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ลงชื่อ ธัญพร มุงเจริญพร
(นางธัญพร มุงเจริญพร)
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
นางธัญพร..../๗...

นางสมฤดี เทพวงศศิรริ ัตน
เลขานุการสภา อบจ.สุรินทร

-๗ขอเชิญทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระตอไป

นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

กอนการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร เชิญเลขานุการสภา
แนะนําหัวหนาสวนราชการและผูเ ขาประชุมทุกทาน ใหที่ประชุมทราบ

นางสมฤดี เทพวงศศิริรัตน
เลขานุการสภา อบจ.สุรินทร

เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ขออนุญาต
แนะนําหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดสุรินทรที่ใหเกียรติเขารวมประชุม
วันนี้ (แนะนําจบเรียบรอยแลว)

นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ขอบคุณทานรองผูวาราชการจังหวัดสุรินทรทานชัยสิทธิ์ พานิชพงศ
หัวหนาสวนราชการทุกทานที่ใหเกียรติเขารวมประชุมสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดสุรินทร ในวันนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
-วันนี้เปนการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป
๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑
-ตามที่ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ไดเปดประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดสุรินทร สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ ไดสงหนังสือ
เชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารใหทานสมาชิกไดอาน ไดทราบทุกทานแลว เพื่อใหสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดสุรนิ ทรไดพิจารณาญัตติและขอราชการตางๆตามที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัด
สุรินทรเสนอตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. เอกสารไดจัดสง
ใหกับทานสมาชิกทุกทาน ไดทราบไดอานแลว มีทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรทานใดจะ
แกไขถอ ยคํารายงานการประชุม /มี ห รื อ ไม /ไม มี ท านสมาชิกขอแก ไขถอ ยคํา ถาไม มี ให ถือ วาที่ ป ระชุม
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ไดรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ที่ประชุม : มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร สมัยสามัญ สมัยที่ ๒
ประจําป ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป
๒๕๕๙ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น.
เอกสารไดจัดสงใหกับทานสมาชิกทุกทาน ไดทราบทานสมาชิกไดอานแลว มีทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดสุรินทรทานใด จะแกไขถอยคํารายงานการประชุม /มีหรือไม /ไมมีทานสมาชิกขอแกไขถอยคํา ถาไมมี ให
ถือวาที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุริ นทร ไดรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดสุรินทร สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น.
ที่ประชุม:/๘ ...

-๘ที่ประชุม : มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร สมัยสามัญ สมัยที่ ๒
ประจําป ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น.
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่อง ญัตติการขยายเวลาการเบิกจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไวเบิกจายในปถัดไป
ขอเชิญทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร แถลงประกอบญัตติ
ตอที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร

นายกิติเมศวร รุงธนิเกียรติ
นายก อบจ.สุรินทร

(แถลงตอทีป่ ระชุมสภา)

คําแถลงประกอบการขอขยายเวลาการเบิกจายเงิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ไวเบิกในปถัดไป
องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
...................................
เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
ตามที่สภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป ๒๕๕๘
ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ ไดมีมติเห็นชอบใหกันเงินไวเบิกจายในปถัดไป รายการรถบดลอยาง ชนิด
๙ ลอ จํานวน ๑ คัน เปนเงินงบประมาณ ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท (สองลานหกแสนบาทถวน) และเนื่องจากโครงการ
ดังกลาวไมสามารถกอหนี้ผกู พันไดทันในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ แตยังมีความจําเปนตองดําเนินการจัดหาเพื่อใช
ประโยชนในราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสาร ที่ไดแจกจายใหสมาชิกทุกทานแลว
เพื่อใหการดําเนินการในกรณีดังกลาวเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
ขอ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจาย คาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพันแตมีความจําเปนจะตองใชจายเงิน
นั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป
วรรคสอง “หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังมิไดดําเนินการกอหนี้ผูกพัน ตามเงื่อนไขในวรรค
หนึ่ งให ขออนุมั ติขยายเวลาเบิ กจายเงิ นไดไม เกิ นอีกหนึ่งปตอสภาท องถิ่น หรื อกรณี มี ความจําเป นตองแก ไข
เปลี่ยนแปลงรายการดังกลาวที่ทําให ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนสถานที่กอสรางใหขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงหรือขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินหนึ่งปตอสภาทองถิ่น
ดังนั้น องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร จึงขออนุมัติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
ขอขยายเวลาการเบิกจายในครัง้ นี้ออกไปอีกไมเกิน ๑ ป จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
.......................................................
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ขอบคุณทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรนิ ทร มีทานสมาชิกทานใด
จะสอบถามทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรนิ ทร /มีหรือไม/ ไมมีทา น
สมาชิกจะสอบถาม ถาไมมี ขอมติที่ประชุม ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๖ การลงมติ
ขอ ๘๖ วรรคแรก “การลงมติใหถือ เสี ยงขางมากเป นเกณฑ เวนแตมีก ฎหมายบัญ ญั ติเ ป นอยางอื่ น ดัง นั้น
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ขอมติที่ประชุม ทานสมาชิกทานใดมีมติเห็นชอบกับญัตติการ
ขอขยาย/๙...

-๙ขอขยายเวลาการเบิกจายเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไวเบิกในปถัดไป ขององคการบริหารสวน
จังหวัดสุรินทร ในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน ๑ โครงการ เปนเงินงบประมาณ ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท
(สองลานหกแสนบาทถวน) โปรดยกมือขึ้น มีทานสมาชิกเห็นชอบดวยยกมือขึ้น จํานวน ๒๑ ทาน มีทาน
สมาชิกทานใดมีความเห็นเปนอยางอื่น /มีหรือไมมี/ ถามีใหยกมือขึ้น ไมมีทานสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น
ถาไมมี ใหถือวาที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร มีมติใหความเห็นชอบกับญัตติการขอขยาย
เวลาการเบิกจายเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไวเบิกในปถัดไปตามที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัด
สุรินทรเสนอ
มติที่ประชุม : สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรในหองประชุม จํานวน ๒๒ ทาน มีมติให
ความเห็นชอบกับญัตติการขอขยายเวลาการเบิกจายเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
ไวเบิกในปถัดไป มีสมาชิกเห็นชอบ จํานวน ๒๑ ทาน งดออกเสียง ๑ ทาน
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่อง การกําหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัย
ที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๐ กอนการพิจารณากําหนดสมัยประชุม เชิญทาน
เลขานุการสภาฯ ไดชแี้ จงขอกฎหมายใหที่ประชุมทราบ

นางสมฤดี เทพวงศศิริรัตน
เลขานุการสภา อบจ.สุรินทร

ขออนุญาตที่ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับขอพระราชบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัด
ตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๖ ถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๒
มาตรา ๒๒ กําหนดไววา
วรรคแรก “ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญสองสมัย”
วรรคสาม “วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําป” ใหสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดกําหนด
วรรคสี่ “สมัยประชุมสามัญใหมีกําหนดสี่สิบหาวัน แตถามีความจําเปน
ใหประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด สั่งขยายสมัยประชุมสามัญ
ออกไปอีกไดตามความจําเปนครั้งละไมเกินสิบหาวัน”
สําหรับในวันนี้จะไดนําข อกําหนดดังกลา วมาพิจารณาในที่ประชุ มวาที่ประชุม สภาองคการบริหารสวน
จังหวัดสุรินทรจะเห็นชอบใหกําหนดการประชุมสมัยสามัญ ซึ่งปหนึ่งใหมีสองสมัย คือสมัยสามัญ สมัยที่ ๑
ประจําป ๒๕๖๐ และสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป ๒๕๖๐ เรียนชี้แจงขอกฏหมายใหที่ประชุมทราบ
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร
นายคมศักดิ์ แซเตียว
ส.อบจ.อําเภอบัวเชด

ทา นสมาชิ กไดฟงการชี้ แ จงกฎหมายเกี่ยวกับการกํา หนดสมั ย ประชุ ม
สมัยสามัญ ประจําป เขาใจแลว เชิญทานสมาชิกเสนอกําหนด สมัย
ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๐ เชิญทานคมศักดิ์ แซเตียว

เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ,ทานรองผูวา
ราชการจังหวัดสุรินทร,ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร,และ
คณะผูบริหารทุกทาน,ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
ผูทรงเกียรติ,หัวหนาสวนราชการทุกทาน กระผมนายคมศักดิ์ แซเตียว สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดสุรินทร อําเภอบัวเชด ขอเสนอกําหนด สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๐ ในวัน
อังคาร ที่ ๑๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เปนตนไป มีกําหนดระยะเวลา ๔๕ วัน ขอผูรับรองดวย
นางธัญพร/๑๐...

-๑๐นางธัญพร มุงเจริญพร
ผูรับรองถูกตอง ขอบคุณ สจ.คมศักดิ์ แซ เตียว ผูรับรองไมนอยกวา ๒
ประธานสภา อบจ.สุรินทร
คน ที่ประชุมเสนอ กําหนด สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป
๒๕๖๐ ในวันอังคาร ที่ ๑๔ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เปนตนไป
มีกําหนด ๔๕ วัน มีทานสมาชิกทานใดจะเสนอเปนวันอื่น /มีหรือไม/ไมมีทานสมาชิกเสนอเปนวันอื่นถาไมมี
ใหถือวาวันเปดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๐ ในวันอังคาร ที่ ๑๔ เดือน มีนาคม พ.ศ.
๒๕๖๐ เปนตนไป มีกําหนดระยะเวลา ๔๕ วัน
ที่ประชุม: กําหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๐ ในวันอังคาร ที่ ๑๔ เดือน มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ เปนตนไป มีกําหนด ๔๕ วัน ที่ประชุมใหการรับรองถูกตอง
............................................
นางธัญพร มุงเจริญพร
ระเบียบวาระที่ ๖
เรื่อง การกําหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัย
ประธานสภา อบจ.สุรินทร
ที่ ๒ ประจําป ๒๕๖๐ ขอเชิญทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด สุ ริ นทร กํ า หนด สมั ย ประชุ ม สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ ๒ ประจํา ป
๒๕๖๐ เชิญทาน สจ.ชไมพร ประธาน
นางสาวชไมพร ประธาน
ส.อบจ.อําเภอศีขรภูมิ เขต ๔

เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
ดิฉันนางสาวชไมพร ประธาน สมาชิกสภาองคการ บริหารสวนจังหวัด
สุรินทร อําเภอศีขรภูมิ เขต ๔ ขอเสนอกําหนด สมัยประชุมสมัยสามัญ
สมัยที่ ๒ ประจําป ๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๖๐ เปนตนไป มีกําหนด ๔๕ วัน ขอผูรับรองดวย

นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ผูรับรองถูกตอง ผูรับรองไมนอยกวา ๒ คน ที่ประชุมเสนอ กําหนดสมัย
ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป ๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๓
เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เปนตนไป มีกําหนดระยะเวลา ๔๕ วัน
ทานสมาชิกทานใดมีความเห็นเปนวันอื่น /มีหรือไม /ไมมีทานสมาชิกมีความเห็นเปนวันอื่น ถาไมมี ใหถือ
วาวันเปดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป ๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๖๐ เปนตนไป มีกําหนดระยะเวลา ๔๕ วัน
ที่ประชุม: กําหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป ๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๓ เดือน สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ เปนตนไป มีกําหนดระยะเวลา ๔๕ วัน ที่ประชุมใหการรับรองถูกตอง
............................................
นางธัญพร มุงเจริญพร
เนื่ อ งจากท า นนายกองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด สุ ริ น ทร ไ ด เ สนอญั ต ติ
ประธานสภา อบจ.สุรินทร
ดวนที่สุด ๑ เรื่อง ที่ไมสามารถบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมกอนหนานี้
ไดเกี่ยวกับเรื่อง ญัตติการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรพิจารณาแลวเห็นวาเปนเรื่อง
ดวนจึงไดบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมในวันนี้เพื่อนํางบประมาณไปซอมสรางถนน เชิญทานนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดสุรินทรแถลงประกอบญัตติตอที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
นายกิติเมศวร รุงธนิเกียรติ
นายก อบจ.สุรินทร

(แถลงตอที่ประชุมสภาฯ)
คําแถลง/๑๑...

-๑๑คําแถลงงบประมาณ
ประกอบการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
ขององคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
.................................................
เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดสุรินทร
ดวยองคก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวัด สุ ริ น ทร มี ความประสงคขอแก ไ ขเปลี่ ยนแปลงคํา ชี้แจง
งบประมาณรายจาย หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง เนื่องจากกองชางระบุพิกัดจุดเริ่มตนโครงการและจุดสิ้นสุด
โครงการสลับกัน และพิกัดของการกอสรางผิด จึงขอแกไขเพื่อใหเกิดความถูกตองตามตําแหนงจริง ดังนี้
- โครงการซ อมสร างผิวทางแอสฟล ติก คอนกรีตฯ สายบานไพรขลา ตําบลไพรขลา เชื่อ ม
ติดตอ บานกระสัง ตําบลนาหนองไผ อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุ รินทร ชวง กม.๕+๕๓๐-๙+๐๕๐ ระยะทาง
๓.๕๒๐ กิโลเมตร ผิวจราจรกวาง ๖.๐๐ เมตร ไหลกวางขางละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา
๒๔,๖๔๕ ตารางเมตร โดยขอแก ไขจุดเริ่ ม ตนโครงการและจุ ดสิ้ นสุดโครงการ และพิ กั ดของการก อ สร าง
รายละเอียดตามเอกสารที่ไดนําเสนอทุกทานแลว
ระเบียบระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๑ ขอ ๒๙ การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
จึงขอเสนอเพื่อใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ไดโปรดพิจารณาอนุมัติตอไป
.................................................
นายกิติเมศวร รุงธนิเกียรติ
นายก อบจ.สุรินทร

อยากชี้แจงเพิ่มเติมอยางนี้การสลับและความถูกตองในครั้งนี้ปลัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดสุรินทรไดเสนอแตงตั้งกรรมการเพื่อหาจุดบกพรองและ
ผูรบั ผิดชอบตอไป ขอบคุณครับ

นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ขอบคุณทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรนิ ทร มีทานสมาชิกทานใด
จะสอบถามทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรนิ ทร /มีหรือไม/ ไมมีทา น
สมาชิกจะสอบถาม ถาไมมี ขอมติที่ประชุม ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๖ การลงมติ
ขอ ๘๖ วรรคแรก “การลงมติใหถือ เสี ยงขางมากเป นเกณฑ เวนแตมีก ฎหมายบัญ ญั ติเ ป นอยางอื่ น ดัง นั้น
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ขอมติที่ประชุม ทานสมาชิกทานใดมีมติเห็นชอบกับญัตติดวน
ที่สุด เรื่อง ญัตติการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ของ
องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีตฯ
สายบานไพรขลา เชื่อมติดตอบานกระสัง ตําบลนาหนองไผ อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร โปรดยกมือ ขึ้น
มีทานสมาชิ ก เห็ น ชอบด ว ยยกมื อ ขึ้ น จํา นวน ๒๑ ท า น มี ท า นสมาชิ ก ท า นใดมี ค วามเห็ น เป น อย า งอื่ น
มีหรือไมมี/ ถามีใหยกมือขึ้น ไมมีทานสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น ถาไมมี ใหถือวาสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดสุรินทร มีมติใหความเห็นชอบกับญัตติดวนที่สุด เรื่อง ญัตติการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๙ ตามที่ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรเสนอ
มติที่ประชุม/๑๒…

-๑๒มติที่ประชุม : สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรในหองประชุม จํานวน ๒๒ ทาน มีมติให
ความเห็นชอบกับญัตติดวน เรื่อง ญัตติการแกเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ มีสมาชิกเห็นชอบ จํานวน ๒๑ ทาน งดออกเสียง ๑ ทาน
...........................................
นางธัญพร มุงเจริญพร
ระเบียบวาระที่ ๗
เรื่อง อื่นๆ (ถามี) มีทานสมาชิกทานใดมีขอ
ประธานสภา อบจ.สุรินทร
ราชการเสนอในที่ประชุม/มีหรือไม เชิญทานประยุทธ เขียวหวาน
นายประยุทธ เขียวหวาน
ส.อบจ.อ.เมืองสุรินทร เขต ๕

เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร และทานสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร กระผมนายประยุทธ เขียวหวาน
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร อําเภอเมืองสุรินทร เขต ๕
ในพื้นที่ที่กระผมรับผิดชอบอยูในพื้นที่ตําบลนาบัว ตําบลสวาย ตําบลตระแสง วันนี้ก็ มีเรื่องที่จะขออนุญาต
เสนอผ านทานประธานสภาองคการบริห ารส วนจัง หวัดสุริ นทรไปยัง ทานนายกองคการบริห ารส วนจัง หวัด
สุรินทร เพื่อ ขอความอนุเ คราะห เนื่อ งจากวาในพื้ นที่ตําบลนาบั วนั้นจะมี เขาสวายเป นแหลงท องเที่ยวของ
จัง หวัดสุ ริ นทรและก็ มีนัก ทอ งเที่ ยวเดินทางไปกราบไหวสิ่ง ศักดิ์สิท ธิ์เที่ ยวชมธรรมชาติกั นเป นจํ านวนมาก
ประกอบกั บราษฎรในเขตพื้นที่ก็ ไดใชเสนทางสั ญจรไปมาในเสนทางของบานกระนอบ-สวาย อยูในเขตความ
รับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ไมขอความอนุเคราะหอะไรมากครับขอเพียงแตวาใหทาง
องคการบริหารสวนจังหวัดสุรนิ ทรชวยอนุเคราะหตีเสนจราจรใหรูวาเสนจราจรไปมาอยางไรตรงไหนแซงไดและ
ตรงไหนแซงไมได ปจจุบันนี้เปนพื้นถนนสีดําลวนไมมีเสนจราจรเลยทําใหผูใชถนนหนทางสับสนสามารถทําให
เกิดอุบัติเหตุไดงายและถาจะเปนการดียิ่งขึ้นตรงไหนเปนหลุมเปนบอขอใหมีการปรับปรุงซอมแซมเพิ่มเติมก็ไดครับ ขอบคุณ

นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร
นายทองเจริญ ตุนทอง
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ขอบคุณทานประยุทธ เขียวหวาน เชิญทานทองเจริญ ตุนทอง

เรียน ทานประธานสภาองคการบริ หารสวนจัง หวัดสุริ นทร ท านรองผูวา
ราชการจังหวัดสุรินทร,ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ,ทาน
รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร,หัวหนาสวนราชการทุกทาน
ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร กระผมนายทองเจริญ ตุนทอง สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดสุรินทร อําเภอโนนนารายณ สืบเนื่องจากกระผมไดเรียนปญหาเรื่องถนนเสนระเวียง-รัตนบุรีเมื่อ
สมั ยประชุม สมัยสามั ญ สมั ยที่ ๒ ประจํ าป ๒๕๕๙ ครั้ง ที่ ๒ วันที่ ๑๑ สิ ง หาคม ๒๕๕๙ ไดเรี ยนถามท าน
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรนิ ทรไปยังผูว าราชการจังหวัดสุรินทร ตอนนี้ไดรับการอนุเคราะหจาก
แขวงการทางสุรินทร,ทางหลวงชนบทสุรินทรไดไปซอมบางจุด ทางอําเภอโนนนารายณ อําเภอรัตนบุรีไดสัญจรไป
มาสะดวกเปนบางจุดแลว แตถามีงบประมาณพอจะเหลือก็อยากใหไปดําเนินการที่เปนรูปแบบที่ถาวรเพราะวา
ถนนเสนนี้พี่นองโนนนารายณ ๖๘ หมูบานจะตองติดตอคาขายกับอําเภอรัตนบุรีและเปนเสนทางซึ่งจะตองนํา
ผูปวยจากโรงพยาบาลโนนนารายณมาอํ าเภอรั ตนบุรีและนักเรี ยนนักศึกษาที่มาเรียนที่อํ าเภอรั ตนบุรีลําบากมาก
ตอนนี้พี่นองจากอําเภอโนนนารายณฝากขอบคุณทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรไปยัง
ทานผูวาราชการจังหวัดสุรินทรและแขวงการทางสุรินทร และอีกเสนทางหนึ่งตองขอบคุณทานประธานสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดสุรนิ ทรไปยังทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรที่ไดใหความอนุเคราะหให
ทาน ผอ.กองชางไปซอมแซมถนนจากบานหนองเทพไปบานโนน พี่นองบานโนน ๑๕ หมูบาน ตอ งมาเรียน
ที่โรงเรียนโนนเทพซึ่งเปนโรงเรียนมัธยม ตองขอขอบคุณ ถามีงบประมาณชวยแบงปนไปยังจุดนี้บางเมื่อปที่แลว
ก็ไดแตไมสุดเสนเหลืออยู ๒ กิโลเมตร กับอีก ๕๐ เมตร ขอขอบคุณครับ
นางธัญพร/๑๓...

นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

-๑๓เชิญทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร

นายกิติเมศวร รุงธนิเกียรติ
นายก อบจ.สุรินทร

เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ที่เคารพและ
ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรที่นบั ถือ
ก อ นอื่ นต อ งขอบคุ ณท าน สจ.ประยุ ท ธ เขี ยวหวาน เพราะวา ในส ว นนี้
เสนทางสวายใหความสนใจเปนพิเศษคงตองฝากทางกองชางเรงไปดําเนินการ อยากเรียนทานสมาชิกผูทรงเกียรติ
ในยุทธศาสตรของจังหวัดเงินอุดหนุนทั้ง หมดเดิมทีขององคกรปกครองสวนทอ งถิ่นถูก ตัดหมดและสมาคม
องคการบริหารสวนจังหวัดและทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเขาไปพบ ฯพณฯทานรองนายกวิษณุ เครืองาม
ไดรับการกรุณาจากทานรองนายกรัฐมนตรีไดแปรญัตติมาหนึ่งหมื่นเกาพันลานบาท ซึ่งกอนมีก ารแปรญัตติ
ผมไดพูดคุยกับทางทองถิ่นจังหวัดปนี้ อบจ.สุรินทรอาจจะตองขอพึ่งทองถิ่นจังหวัด เพราะไดถูกตัดงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไปเพิ่มใหกับทองถิ่นจังหวัด ดังนั้นในแงขอเท็จจริงในเรื่องการถายโอนสายทาง
ตางๆทานจะเห็นไดเลยวาสายทางของทองถิ่นจังหวัดมีจํานวนนอย ตอนนี้ทองถิ่นจังหวัดมุงเรื่องติดไฟ สายทาง
ที่จะทํานอยมากและในยุทธศาตรขององคการบริหารสวนจังหวัดที่ทั้งหมด ๘๐๐ กิโลเมตรไมใชประเด็นแต
ประเด็นของเราในป ๒๕๖๐ เงิ นอุ ดหนุนเฉพาะกิจ ที่ทําเสนอไปทั้งหมด ๓๐๐ ลานบาท ไมไดสัก บาท เงิ น
๑๙,๐๐๐ ลานบาท ที่ม าล าสุ ดให กับ เทศบาลและ อบต.ซึ่ งจะเป นงบประปาสวนใหญ ในขณะเดียวกันเงิ นอี ก
๙,๐๐๐ ลานบาท ที่กําลังจะตามมานั้นคือเงินสบทบตามมติคณะรัฐมนตรีคอยดูรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง ที่นี้สิ่งที่
กลาวทั้งหมดถามวา ๘๐๐ กวากิโลเมตรไมใชปญหาเพราะอะไร จริงๆโดยนโยบายผมกําหนดไววาในป ๒๕๖๐
จะไมมีถนนลูกรัง ตอนนี้ไมมีถนนลูกรังของ อบจ.สุรินทร จริงๆเราจะทําถนนรีไซคลิ่งทั้งหมด เพราะเราไดตั้ง
งบประมาณมาถึง ๒ ปดวยกัน ที่จัดสรางซอมดวย อบจ.สุรินทรงบครั้งนี้ประมาณ ๒๗ ลานบาท ถางบ ๒๗ ลานบาท
เราเอาถนนตั้งแต ๕ ปขึ้นไปมาซอมระยะเวลาไมเกิน ๓ ป ถนนซอมเรียบรอยหมด ดังนั้นถนนรีไซคลิ่งที่เราจะ
ใชดําเนินการทั้งหมดตอไปที่จะจัดซือ้ จัดจางตองเกินกวา ๘ ป ขึ้นไปเพราะ ๔ ปขึ้นมา อบจ.สุรินทรดูแลเองโดย
ใชเครื่องจักร เพราะสิ่งตางๆอาจเกิดการผิดพลาดขึ้นมา ดังนั้นก็คงขอรบกวนทานสมาชิกอีกครั้งหนึ่งภายใน
เดือนธันวาคม เราจะเปดประชุมวิสามัญเพื่อขออนุมัติสภาซื้อรถซอมรีไซคลิ่งเพราะรถแทลเลอร,รถบดยางทุก
อยางเราพร อ มหมดขาดรถซ อ ม ที่นี้ถาเรามี รถซ อมเราสามารถประมาณการวาใน ๑ ป ถนนตั้ง แต ๕ - ๖
กิโลเมตร ระยะเวลาใชงาน ๕-๖ ปเปนตนไปเราจะซอมทั้งหมดผมเชื่อมั่นวาถนนรีไซคลิ่งเราทําสําเร็จ ตอไปสิ่ง
ที่จะทําคือเรื่องสุขภาพ การศึกษา สิ่งแวดลอมคุณภาพขีวิตของประชาชน ขอบคุณ ครับ
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ขอบคุณทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร มีทานสมาชิกทานใด
จะเสนอขอราชการอีกหรือไม /ไมมีทานสมาชิกเสนอขอราชการในที่ประชุม
ขอขอบคุณทานรองผูวาราชการจังหวัดสุรินทรทานชัยสิทธิ์ พานิชพงศ
ทานทองถิ่นจังหวัดสุรินทร,หัวหนาสวนราชการจังหวัดสุรินทรทุกทาน ขอบคุณทานที่ใหเกียรติเขารวมประชุม
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรในวันนี้ ขอบคุณทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
ผูทรงเกียรติ ขอปดการประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.
ลงชื่อ จันทรเพ็ญ ธนุพิลา ผูจดรายงานการประชุม
(นางสาวจันทรเพ็ญ ธนุพิลา)
ตําแหนงเจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

