รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑
วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร อาคาร OTOP (ชั้น ๒)
---------------------------------เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
นางสมฤดี เทพวงศศิริรัตน
เลขานุการสภา อบจ.สุรินทร

ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรวันนี้เปนการประชุม
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป
๒๕๕๙ กําหนดนัดประชุมไวที่เวลา ๑๐.๐๐ น. บัดนี้ไดเวลาที่กําหนดนัดไว
แลวและสมาชิกไดมานั่งในที่ประชุมครบองคประชุมแลวขอเชิญเรียนเชิญทานประธานสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดสุรินทรทานธัญพร มุงเจริญพร ทานรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรขึ้นบัลลังกเพื่อ
ดําเนินการประชุม

นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ที่ประชุมพรอมขอเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร

นางสมฤดี เทพวงศศิริรัตน
เลขานุการสภา อบจ.สุรินทร

(อานประกาศเปดสมัยประชุม)

ประกาศสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
เรื่อง เปดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป ๒๕๕๙
....................................
ดวยองคการบริ หารสวนจังหวัดสุรินทร ไดเสนอขอราชการที่จะตองขอความเห็นชอบจากสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ในการบริหารจัดการขององคกรตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหาร
สวนจังหวัด เพื่อใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรถูกตองตามระเบียบของทาง
ราชการและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน
จึงอาศัยอํา นาจตามความในมาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารส วน
จังหวัด พุทธศักราช ๒๕๔๐ แกไขเพิ่มเติมเปนปจจุบัน ถึงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด(ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๒ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร จึงเปดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป ๒๕๕๙ ตั้งแตวันที่ ๒๘ เดือน มิถุนายน ๒๕๕๙ เปนตนไป มีกําหนด
๗ วัน ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร เพื่อพิจารณาขอราชการขององคการบริหาร
สวนจังหวัดสุรินทร
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ธัญพร มุงเจริญพร
(นางธัญพร มุงเจริญพร)
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
นางสมฤดี/๒...

นางสมฤดี เทพวงศศิริรัตน
เลขานุการสภา อบจ.สุรินทร

-๒เชิญทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระตอไป

นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

กอนการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ขอแนะนํา
ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร ทานชัยสิทธิ์ พานิชพงศ กอนการประชุมสภาฯ
ขออนุญาตใหเลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร แนะนํา
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดสุรินทรใหทปี่ ระชุมทราบ

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 สมัยวิสามัญ
สมัยที่ ๑ ประจําป ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ไดสง
หนังสือเชิญการประชุมสภาฯใหทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจั งหวัดสุรินทรทุกท านไดรับทราบแล ว
เพื่อใหที่ประชุมจะไดพิจารณาญัตติ,ขอราชการ ที่ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรเสนอตอสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมที่ไดจัดสงพรอมหนังสือใหสมาชิก
ทุกทานทราบแลว
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่ อ ง การรั บ รองรายงานการประชุ ม สภา
องคการสวนจังหวัดสุรินทร สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑
เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. ไดสงเอกสารใหกับสมาชิก
ทุกทานทราบและไดอานแลว มีทานใดจะแกไขถอยคํารับรองรายงานการประชุม หรือไม ไมมีทานสมาชิกขอ
แกไขถอยคํา ถาไมมีถือวาที่ประชุมไดรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร สมัยสามัญ
สมัยที่ ๑ ประจําป ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น.
ที่ประชุม : ใหการรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร สมัยสามัญ สมัยที่ ๑
ประจําป ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น.
.....................................
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่อง ญัตติการใชจายเงินสะสม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอเชิญทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
สุรินทรแถลงตอที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร

นายกิติเมศวร รุงธนิเกียรติ
นายก อบจ.สุรินทร

(แถลงตอทีป่ ระชุม)

คําแถลง/๓...

-๓คําแถลงประกอบญัตติ
การขออนุมัติใชจายเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
................................
ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
ตามที่ สภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ไดมีมติเห็นชอบดวยกับขอบัญญัตงิ บประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไปแลวนั้น
ดวยปจจุบัน ถนนที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรมีสภาพชํารุดทรุ ด
โทรมเปนอยางมาก สงผลใหประชาชนผูใชเสนทางดังกลาวไดรับความเดือดรอน หลายครั้งกอใหเกิดอุบัติเหตุ
สรางความเสียหายให แก ชีวิตและทรัพ ยสินจําเป นตองดําเนินการแก ไขปญ หาอยางเรง ดวน และเนื่องจาก
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่สภาฯ แหงนี้ไดใหความเห็นชอบไปแลวนั้นไมเพียงพอ
ตอการนํามาใชแกปญหา
เพื่อใหการใชจายเงินสะสมในครั้งนี้เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๘๙
และหลักเกณฑการใชจายเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นฯ จึงขออนุมัติจากสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด เพื่อใชจายเงินสะสมจํานวน ๒๔,๘๓๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบสี่ลานแปดแสนสามหมื่นบาทถวน) เพื่อนําไป
ซอมสราง/กอสรางถนนที่อยูในความรับผิดชอบ จํานวน ๒ โครงการ ดังนี้
๑. ซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีตฯ สายบานพลับ ตําบลสนม อําเภอสนม เชื่อมติดตอบานโสมน
ตําบลบัวโคก อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร ระยะทาง ๒.๗๓๐ ก.ม. งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒. กอ สรางถนนลาดยางผิ วทางแอสฟล ติกคอนกรีตฯ สายแยกทางหลวง ๒๓๒๘ ตําบลจรัส เชื่อ ม
ติ ด ต อ บ า นสะเดา ตํ า บลสะเดา อํ า เภอบั ว เชด จั ง หวั ด สุ ริ น ทร ระยะทาง ๒.๕๗๕ ก.ม. งบประมาณ
๑๔,๘๓๐,๐๐๐ บาท
ซึ่งทั้งสองโครงการปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๒๙-๒๕๖๑) อบจ.สุรินทร และอยูในอํานาจ
หนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ และ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
และเปนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการใหบริการชุมชนและสังคมของประชาชนในพื้นที่,เพื่อบําบัดความเดือดรอนของ
ประชาชน ซึ่งองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรไดกันเงินไวตามระเบียบฯ และหลักเกณฑการใชจายเงินสะสมฯ
เรียบรอยแลว
รายละเอียดตามเอกสารที่ไดใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรทกุ ทานแลว
จึงขอเสนอเพื่อใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ไดโปรดพิจารณาอนุมัติตอไป ขอบคุณ
.............................................
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ขอบคุณทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร มีสมาชิกทานใด
จะสอบถามทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร หรือไม ถาไมมี
ขอมติที่ ป ระชุม สมาชิก ท านใดให ความเห็ นชอบกั บ ญั ตติก ารใชจ ายเงิ น
สะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน ๒๔,๘๓๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบสี่ลานแปดแสนสามหมืน่ บาทถวน)
เพื่อนําไปซอมสราง/กอสรางถนนที่อยูในความรับผิดชอบ จํานวน ๒ โครงการ ดังนี้
๑. ซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีตฯ สายบานพลับ ตําบลสนม อําเภอสนม เชื่อมติดตอบานโสมน
ตําบลบัวโคก อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร ระยะทาง ๒.๗๓๐ ก.ม. งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒. กอสรางถนนลาดยางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีตฯ สายแยกทางหลวง ๒๓๒๘ ตําบลจรัส เชื่อม
ติดตอ/๔...

-๔ติ ด ต อ บ า นสะเดา ตํ า บลสะเดา อํ า เภอบั ว เชด จั ง หวั ด สุ ริ น ทร ระยะทาง ๒.๕๗๕ ก.ม. งบประมาณ
๑๔,๘๓๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น มีสมาชิก เห็นชอบยกมือ ขึ้น ๒๖ ทาน มี สมาชิกทานใดมีความเห็นเป น
อยางอื่นมีหรือไม ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น ถาไมมีใหถือวาที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
สุรินทร มีมติใหความเห็นชอบกับญัตติการใชจายเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่ทานนายก
องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรเสนอ
มติที่ประชุม : มีมติเห็นชอบใหใชจายเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีสมาขิกเห็นชอบยกมือ
จํานวน ๒๖ ทาน
….......................................
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่อง ญัตติการขอความเห็นชอบการใชพื้นที่
ภายในอาคารแสดงสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑองคการบริหารสวน
จังหวัดสุรินทร (บริเวณหองเล็กซายมือ ชั้นลางของอาคาร) เปนอาคาร
สํานักงานหอการคาจังหวัดสุรินทร เชิญทานนายกองคการบริหารสวน
จังหวัดสุรินทรแถลงตอทีป่ ระชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร

นายกิติเมศวร รุงธนิเกียรติ
นายก อบจ.สุรินทร

(แถลงประกอบญัตติ)

คําแถลงประกอบการพิจารณา
ญัตติขอความเห็นชอบการใชพื้นที่ภายในอาคารแสดงสินคาหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ เปนอาคารสํานักงานหอการคาจังหวัดสุรินทร
...............................................
เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
ดวยหอการคาจังหวัดสุรินทร มีความประสงคขอใชอาคารพื้นที่ภายในอาคารแสดงสินคาหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร (บริเวณหองเล็กซายมือ ชั้นลางของอาคาร) เพื่อเปนอาคาร
สํานักงานหอการคาจังหวัดสุรินทร เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของ
หนวยการบริ ห ารราชการส วนท อ งถิ่ น พ.ศ.๒๕๓๕ และแก ไขเพิ่ ม เติม (ฉบั บ ที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๓ หมวด ๔
เบ็ ดเตล็ ด ขอ ๑๕๕ “ การให บุคคลใดใชป ระโยชนหรื อ ไดรั บสิ ท ธิใดๆ อั นเกี่ ยวกั บพั ส ดุป ระเภทที่ ดินหรื อ
สิ่งกอสรางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ตองไดรับความเห็นชอบจากสภาหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถิ่นนั้น”
เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการประสานงานระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดสุรินทร สงเสริม
ดานพาณิชย การลงทุนในจัง หวัดสุ ริ นทร และพั ฒนาเศรษฐกิจ ของจั ง หวัดสุ รินทร จึ ง เสนอญัตติขอความ
เห็นชอบใหหอการคาจังหวัดสุรินทร ใชพื้นที่ภายในอาคารแสดงสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ องคการบริหาร
สวนจังหวัดสุรินทร (บริเวณหองเล็กซายมือ ชั้นลางของอาคาร) เพื่อเปนอาคารสํานักงานหอการคาจังหวัด
สุรินทร ทั้งนี้หอการคาจังหวัดสุรนิ ทร จะดําเนินการแยกมิเตอรไฟฟา และชําระคาใชจายเอง กําหนดระยะเวลา
การขอใชอาคารดังกลาว ๓ ป ขอขอบคุณ
………………………………………………

นางธัญพร/๕...

นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

-๕ขอบคุณทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร มีทานสมาชิกทานใดจะ
สอบถามทานนายก อบจ.สุรินทร มีหรือไม เชิญทานนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดสุรินทร

นายกิติเมศวร รุงธนิเกียรติ
นายก อบจ.สุรินทร

เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรที่เคารพ
ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรที่นับถือผมจะเรียน
อยางนี้วาในรัฐบาลชุดนี้ใหความสําคัญเรื่องประชารัฐ กรอ.ในสวนนี้จะแยก
เปน กรอ.จังหวัด,กรอ.กลุมจังหวัดในยุทธศาสตรของ กรอ.จังหวัดก็จะมีหอการคามีองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เขาไปพอผ าน กรอ.จังหวัดก็จะสู กรอ.กลุมจังหวัด ในยุทธศาสตรของ กรอ.กลุมจั งหวัดก็จะมี ทั้งหมด ๕-๖
จังหวัดที่เขาในการดําเนินการเราตองยอมรับวาตัวประชารัฐจะเขามาเกี่ยวของกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
และในเรื่องของการดําเนินการดังกลาว ในสวนของประธานหอการคาจังหวัดสุรินทรคนใหมไดขอใชสถานที่เรา
มองวาจะทําใหการทํางานในเรื่องยุทธศาสตรของจังหวัดสุรินทรเปนเอกภาพของการทํางานและภาคเอกชนที่
เขามาจะมาสมทบแลวตอไปเราเตรียมตั้งบริษัทประชารัฐเพื่อที่จะแกไขปญหาความเดือดรอนของเกษตรกร
ดังนั้นในสิ่งเหลานี้จะทําใหครบวงจรและงายตอการประสานงาน ขอขอบคุณ

นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรไดอธิบายโดยละเอียดแลว
มีทานใดจะสอบถามทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดหรือไม ไมมี ถาไม
มีขอมติที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร สมาชิกทานใดมีมติ
ใหความเห็นชอบกับญัตติการใชพื้นที่ภายในอาคารแสดงสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ องคการบริหารสวน
จังหวัดสุรินทร (บริเวณหองเล็กซายมือ ชั้นลางอาคาร) เพื่อใชเปนอาคารสํานักงานหอการคาจังหวัดสุรินทร
กําหนดระยะเวลาการขอใชอาคารดังกลาว ๓ ป โปรดยกมือขึ้น มีสมาชิกยกมือใหความเห็นชอบ จํานวน ๒๙ ทาน
มีทานสมาชิกทานใดมีความเห็นเปนอยางอื่น มีหรือไม ถามียกมือขึ้น ไมมีสมาชิกใหความเห็นเปนอยางอื่น ถาไมมี
ถือวาที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร มีมติใหความเห็นชอบกับญัตติการใชพื้นที่ภายในอาคาร
แสดงสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ เป นอาคารสํานักงานหอการคาจั งหวัดสุ รินทร ตามที่ทานนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดสุรินทรเสนอ
ที่ประชุม: มีมติใหความเห็นชอบการใชพื้นที่ภายในอาคารแสดงสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑเปนอาคาร
สํานักงานหอการคาจังหวัดสุรินทร ตามที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรเสนอ มีสมาชิก
ยกมือใหความเห็นชอบ จํานวน ๒๙ ทาน
..........................................................
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่อง อื่น ๆ มีสมาชิกทานใดมีขอราชการที่จะ
สอบถามในวาระอื่นๆหรือไม ไมมสี มาชิกสอบถามในที่ประชุม กอนการปด
ประชุมสภาฯขออนุญาตเรียนเชิญทานชัยสิทธิ์ พานิชพงศ ทาน
รองผูวาราชการจังหวัดสุรินทร ไดกลาวเปนเกียรติใหกบั ที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ขอเชิญ
นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ
ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรไดแนะนําผมแลว
รองผูวาราชการจังหวัดสุรินทร ขออนุญาตแนะนําในที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดทราบความ
เปนมาของผม เริม่ รับราชการเปนปลัดอําเภอมาหลายปและมารับตําแหนง
ที่สวนกลางตําแหนงผูอํานวยการสวนเปนหัวหนาผูตรวจราชการกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น และ
สุดทายไดรบั ตําแหนงมาประจําเปนรองผูวาราชการจังหวัดสุรินทรตงั้ แตวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ สําหรับการ
มารับราชการ/๖...

-๖มารับราชการที่จังหวัดสุรินทรมีความมุงมั่นเหมือนที่รับราชการตําแหนงอื่นๆมาตลอดที่จะปฏิบัติหนาที่ใหดี
ที่สุ ดเพื่ อ ประโยชนของทางราชการ รวมตลอดความเป นอยูของประชาชนการปฏิบั ติห นาที่ ตามระเบี ยบ
กฎหมายรับใชเบื้องบุคลบาท วันนี้ไดรับเชิญมารวมประชุมถือวาเปนเกียรติกับผมเองไดมีโอกาสเขามารวม
ประชุมโอกาสตอไปเมื่อไดรับเชิญถาไมติดภารกิจสําคัญจะพยายามมารวมกับทุกๆทาน
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ขอบคุณทานชัยสิทธิ พานิชพงศ ทานรองผูวาราชการจังหวัดสุรินทร
ในวาระอื่นๆทานสมาชิกมีขอสอบถามหรือไม ไมมีทานสมาชิกสอบถาม
ถาไมมีขอปดการประชุม ขอขอบคุณทานหัวหนาสวนราชการและทาน
รองผูวาราชการจังหวัดสุรินทรตลอดจนทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ขอปดการประชุม
เลิกประชุมเวลา๑๒.๐๐ น.
ลงชื่อ จันทรเพ็ญ ธนุพิลา ผูจดรายงานการประชุม
(นางสาวจันทรเพ็ญ ธนุพิลา)
ตําแหนงเจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

