-5รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๕ ประจําป ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
..........................................
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
นางสมฤดี เทพวงศศิริรัตน
เลขานุการสภา อบจ.สุรินทร

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรทุกทาน,ทานนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดสุรินทรคณะผูบริหารทุกทาน,หัวหนาสวนราชกรทุกทาน
สําหรับวันนี้เปนการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๕ ประจําป ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ กําหนดเวลานัดประชุมไวที่ เวลา ๑๐.๐๐ น. ซึ่งขณะนี้ไดถึงเวลา
นัดประชุมแลวทานสมาชิกที่อยูดานนอกขอใหลงชื่อและเขามานั่งตามที่จัดไวใหเรียบรอยแลวดวย บัดนี้สมาชิก
สมาชิกไดลงชื่อและนั่งในหองประชุมครบองคประชุมแลว ขอเรียนเชิญทานประธานสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดสุรินทรทานธัญพร มุงเจริญพร ทานรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรทานธนิสร มหรรทัศนพงศ
ทานวีรศักดิ์ โอกาสดี ขึ้นบัลลังกเพื่อดําเนินการประชุมตอไป
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ทานสมาชิกทุกทานพรอมที่ประชุมพรอมขอเปดการประชุมสภาองคการบริหาร
จังหวัดสุรินทร

นางสมฤดี เทพวงศศิริรัตน
เลขานุการสภา อบจ.สุรินทร

(อานประกาศเปดสมัยประชุม)

ประกาศสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
เรื่อง เปดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๕ ประจําป ๒๕๕๙
..............................................
ดวยองคก ารบริ ห ารส วนจั ง หวัดสุ ริ นทร ไดเ สนอขอ ราชการที่ จ ะตอ งขอความเห็ นชอบจาก
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรนิ ทร เพื่อใหการบริหารจัดการขององคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรเปนไปตาม
อํานาจหนาที่และถูกตองตามระเบียบของทางราชการและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน
จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญั ติองคการบริหารสวน
จังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๒ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
สุรินทร จึงเปดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๕ ประจําป ๒๕๕๙ ตั้งแตวันที่
๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เปนตนไป มีกําหนด ๗ วัน ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ลงชื่อ ธัญพร มุงเจริญพร
(นางธัญพร มุงเจริญพร)
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
นางสมฤดี..../6...

นางสมฤดี เทพวงศศิริรัตน
เลขานุการสภา อบจ.สุรินทร

-6บัดนี้ที่ประชุมพรอมแลวขอเรียนเชิญทานประธานสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดสุรินทร ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป

นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

กอนการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรในวันนี้ ขออนุญาต
ใหเลขานุการสภาฯ แนะนําหัวหนาสวนราชการที่เขารวมประชุมสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดสุรินทรในวันนี้ใหที่ประชุมทราบ

นางสมฤดี เทพวงศศิริรัตน
เลขานุการสภา อบจ.สุรินทร

เลขานุการสภาฯ ไดแนะนําหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดสุรินทร
ครบทุกหนวยงานทีเ่ ขารวมประชุมแลว/ขอบคุณหัวหนาสวนราชการทุกทาน
ที่ใหเกียรติเขารวมประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรนิ ทร ในวันนี้

ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
-วันนี้เปนการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๕ ประจําป ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๑
-ตามที่ป ระธานสภาองคก ารบริ ห ารส วนจั ง หวัดสุ ริ นทร ไดเ ป ดประชุม สภาองคก ารบริ ห ารส วน
จังหวัดสุรินทร สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๕ ประจําป ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ไดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารใหทานสมาชิกไดอาน ไดทราบทุกทานแลว
เพื่อใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรไดพิจารณาญัตติและขอราชการ ตามที่นายกองคการบริหารสวน
จังหวัดสุรินทรเสนอตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดสุรินทร สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําป ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑
เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. (ขอเลื่อนไปคราวหนา)

นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่อง ญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เชิญทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
สุรินทรแถลงประกอบญัตติตอที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร

นายกิติเมศวร รุงธนิเกียรติ
นายก อบจ.สุรินทร

(อานคําแถลงประกอบญัตติ)

คําแถลงประกอบญัตติ
การโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
...........................................
ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
สุรินทรทกุ ทาน
ตามที่ องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรไดตั้งงบประมาณเพื่อดําเนินการกอสรางอาคาร
จุดหมายตาในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดย
ดําเนินการกอสรางอาคารในสวนของงานดิน,งานเสาเข็ม,งานโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก,งานโครงสรางหลังคา,
งานหลังคา,งานผนังและวัสดุตกแตงผนัง,งานประตูและหนาตาง,งานบัวคอนกรีตและผนังตกแตง.งานระบบ
สุขาภิบาล,งานถนนคอนกรีตทางเขาโครงการ ซึ่งอยูในระหวางดําเนินการ นั้น
เนื่องจาก/7...

-7เนื่องจากงบประมาณรายจายที่ไดตั้งไวเปนคากอสรางอาคารจุดหมายตาในสวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติฯ ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ นั้น เมื่อการกอสรางแลวเสร็จตามสัญญาจางก็ยังไมสามารถเปด
ใหบริการไดตามวัตถุประสงคของการกอสราง เนื่องจากยังขาดระบบไฟฟา,ระบบประปา,งานตกแตง และงานอื่นๆ
ตามรายการดังตอไปนี้
๑. ติดตั้งระบบไฟฟาภายในและภายนอกอาคาร
๒. ติดตั้งระบบประปาภายในและภายนอกอาคาร
๓. ตอเติมและตกแตงพื้นอาคาร
๔. ตอเติมและตกแตงผนังอาคาร
๕. ตอเติมและตกแตงหองสุขาภายในอาคาร
๖. ตอเติมและตกแตงฟาเพดานภายในและภายนอกอาคาร
๗. งานตกแตงภูมิทัศนบริเวณโดยรอบอาคาร
๘. งานทาสีภายในและภายนอกอาคาร
ดังนั้น เพื่อใหการกอสรางอาคารจุดหมายตาในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯแลวเสร็จอยาง
สมบู ร ณ สามารถเป ดให บ ริก ารไดตามวัตถุป ระสงคจึ งมี ความจํ าเปนตอ งโอนงบประมาณรายจ าย ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อไปตั้งจ ายเปนรายการใหม สําหรับเปนคาใชจายในการตอเติมและตกแตงอาคาร
จุดหมายตาภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ไดนําเสนอทุกทานแลว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ ายในหมวดคา
ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปน
อํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
จึงขอเสนอเพื่อใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ไดโปรดพิจารณาอนุมัติตอไป
.................................................
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ขอบคุณทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร มีทานสมาชิกทานใด
จะสอบถามทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรมีหรือไม /ถามีใหยก
มือขึ้นถาไมมีประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ขอมติตอที่
ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๖ การลงมติ ขอ ๘๖ วรรคแรก “การลงมติใหถือ
เสียงขางมากเปนเกณฑ เวนแตมีกฎหมายบัญญัติเปนอยางอื่น ดังนั้น ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
ขอมติที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ทานสมาชิกทานใดมีมติเห็นชอบกับญัตติการโอนเงิน
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ สําหรับสํานักปลัดฯ ในหมวดคาครุภัณฑที่ดิน และ
สิ่งกอสราง เพื่อเปนคาใชจายในการตอเติมและตกแตงอาคารจุดหมายตาภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือชึ้น มีทาน
สมาชิกยกมือขึ้น จํานวน ๒๗ ทาน มีทานสมาชิกทานใดมีความเห็นเปนอยางอื่นมีหรือไมมี ถามีใหยกมือขึ้น /ไมมี
ทานสมาชิกทานใดมีความเห็นเปนอยางอื่น/ถาไมมี ใหถือวาที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ให
ความเห็นชอบกับญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ตามที่ทานนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดสุรินทรเสนอ
มติที่ประชุม:/8...

-8มติที่ประชุม : สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรในหองประชุม จํานวน ๒๙ ทาน มีมติให
ความเห็นชอบกับญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
มีสมาชิกเห็นชอบ จํานวน ๒๗ ทาน งดออกเสียง ๒ ทาน
……………………………………
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่อง อื่นๆ
ดวยประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ไดรับขอราชการจากทาน
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ จํานวน
๒ เรื่อง เพื่อแจงใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ทราบ ดังนี้
๑. หนังสือที่ สร ๕๑๐๐๓.๒/๓๘๒๖ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การแกไขปญหา
ผักตบชวา แจงตามหนังสือสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุรินทร วาคณะทํางานเพื่อปฏิบัติการ
แกไขปญหาผักตบชวา ระดับจังหวัด แจงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ใหความรวมมือและใหความสําคัญ
ในการแก ไขปญ หาผัก ตบชวา โดยใหอ งคกรปกครองสวนท องถิ่นใชจายเงินสะสมเพื่ อดําเนินการแกไขป ญหา
ดังกลาว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๘๙ องคกรปกครองสวนทองถิน่
อาจจายขาดเงินสะสมไดไมเกินรอยละสี่สิบของงบประมาณรายจาย เพื่อการลงทุนของปนั้น โดยไดรับอนุมัติจาก
สภาทองถิ่น และใหกระทําไดเฉพาะกิจการซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับดาน
การบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เปนการเพิ่มพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือกิจการที่
จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดรอนของประชาชน ทั้งนี้ ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อใหเปนไปตามนโยบายและขอสั่งการ จึงขอความรวมมือจากสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดสุรินทรใหความสําคัญตอโครงการ/กิจกรรมการแกไขปญหาผักตบชวา
เจาหนาที่ไดสําเนาเอกสารวางในตําแหนงที่นั่งทานสมาชิกทุกทานแลว
ที่ประชุม : รับทราบทุกทาน
...............................................
๒. เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ประจําป
พ.ศ.๒๕๕๙ เชิญทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรแถลงประกอบการรายงานตอที่ประชุมสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดสุรินทร
นายกิติเมศวร รุงธนิเกียรติ
นายก อบจ.สุรินทร

(อานคําแถลงประกอบการรายงาน)

คําแถลง/9...

-9คําแถลง
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
ประจําป ๒๕๕๙
.......................................................
เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดสุรินทร
ตามที่องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ไดมีคําสั่งองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ที่ ๑๒๒๕/๒๕๕๙
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร เพื่อปฏิบั ติให
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่ น พุทธศักราช
๒๕๔๘ ขอ ๒๘ และขอ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถิ่นเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคม ของทุกป ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
บั ดนี้ กองแผนและงบประมาณ องคก ารบริ ห ารส วนจั ง หวั ดสุ ริ นทร ไดจั ดทํ ารายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ เสร็จเรียบรอยแลว จึงขอเสนอตอ
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ สามารถสืบคนขอมูลไดจากเว็ปไซต ขององคการบริหาร
สวนจังหวัดสุรินทร www.surinpao.org ขอบคุณ
..................................................
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ขอบคุณทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร

ที่ประชุม: รับทราบทุกทาน
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร
นายกิติเมศวร รุงธนิเกียรติ
นายก อบจ.สุรินทร

มีทานสมาชิกทานใดมีขอราชการที่จะเสนอในเรื่อง อื่นๆ มีหรือไม เชิญทาน
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร

เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ทานสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรที่นับถือ อยากจะกราบเรียนสมาชิกทุกทาน
วาในการจั ดทํ างบประมาณตางๆไดมีก ารเปลี่ ยนแปลงพอสมควรและในป
2560 ทางรัฐบาลมีนโยบายกระตุนเศรษฐกิจโดยจัดสรรเงินจํานวน หนึ่งแสนลานบาทใหกับ 19 กลุมจังหวัดใน
กลุมจังหวัดนครชัยบุรินทร มีนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร ทั้งหมดในป 2560 หาพันกวาลานบาทจริงๆ
วันนี้เปนวันเสนอรอบสุดทายที่กลุมจังหวัดของเราจะเสนอที่นครราชสีมาในสวนเบื้องตนในกลุมจังหวัดทั้งหมดที่
แยกออกเปนทั้งหมด กลุมน้ําพันกวาลานบาท กลุมการทองเทีย่ ว พันกวาลานบาท ถนนหนทางอีกพันกวาลานบาท
สี่หมวดใหญ ประมาณหาพันกวาลานบาทในสวนของหาพันกวาลานบาทนี้โครงการขององคการบริหารสวนจังหวัด
สุรินทรไดรับการเห็นชอบจากลุมของนครชัยบุรินทร โดยเฉพาะ elephant world หนึ่งรอยเจ็ดสิบกวาลานบาท
และในถนนที่จะเปนกลุมของถนนชางเดินจะเขาไปสู elephant world ประมาณรอยกวาลานบาท ซึ่งงบประมาณ
ดังกลาวเปนงบตัวกระตุนเศรษฐกิจของกลุมจังหวัด ดังนั้นเสนทางที่จะเขาไปสู elephant world เปนทางหลวง
ชนบทประมาณ รอยกวาลานบาทที่จะตองเขามาสูทาง elephant world ขณะเดียวกันสวนงบของการทองเที่ยว
หนึ่งรอย/10...

-10หนึ่งรอยเจ็ดสิบกวาลานบาทคงตกอยูที่สุรนิ ทรประมาณพันกวาลานบาท ดังนั้นจึงเรียนใหทานสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดสุรนิ ทรทราบวาในการดําเนินการโครงการดังกลาว ซึ่ง elephant world เราจะเปดในวันที่ ๑๓
มีนาคม 2560 ซึ่งจะตรงกับวันชางไทยมีรูปแบบที่ยิ่งใหญกวาทุกครั้ง ไดมีการประสานงานเบื้องตนจากฯพณฯ
ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยผานทางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดังนั้นขั้นตอนตางๆและรูปแบบ
และการกําหนดกิจกรรมในวันเปดวันชางไทย elephant world ก็คงจะตองนําเรียนสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดสุรินทรอีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณ
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ทานสมาชิกทานใดมีขอราชการที่จะสอบถามทานนายกองคการบริหารสวน
จังหวัดสุรินทรหรือไม ไมมีทานสมาชิกสอบถาม ขอขอบคุณทานนายกองคการ
บริ ห ารส วนจั ง หวัดสุ ริ นทร และคณะผู บ ริ ห ารทุ ก ท าน,หั วหนาส วนราชการ
ประจําจังหวัดสุรนิ ทร,หัวหนาสวนราชการองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ตลอดจนสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดสุรินทรผูทรงเกียรติทุกทาน ขอปดการประชุม ขอบคุณ
...........................................
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.
(ลงชื่อ) จันทรเพ็ญ ธนุพิลา ผูจดรายงานการประชุม
(นางสาวจันทรเพ็ญ ธนุพิลา)
ตําแหนงเจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

