รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑
วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น.
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร (ชั้น ๒)
---------------------------------เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐
นางสมฤดี เทพวงศศิริรัตน
เรียนคณะผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ทานนายกองคการ
เลขานุการสภา อบจ.สุรินทร บริหารสวนจังหวัดสุรินทร ทานรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
หัวหนาสวนราชการและผูเ ขารวมประชุมทุกทาน สําหรับวันนี้เปนการ
ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรนิ ทร สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป ๒๕๕๙ ครัง้ ที่ ๑ วันที่ ๑๐ มีนาคม
๒๕๕๙ บัดนี้ไดเวลาตามที่กําหนดไวแลว สมาชิกไดลงชื่อเขานั่งตามที่นั่งไดจัดไวในหองประชุมครบองคประชุม
แลวขอเรียนเชิญทานธัญพร มุงเจริญพร ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ทานธนิสร มหรร
ทัศนพงศ รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร คนที่ ๑ ทานวีรศักดิ์ โอกาสดี รองประธานสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร คนที่ ๒ ขึ้นบัลลังกเพือ่ ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ที่ประชุมครบองคประชุมขอเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
สุรินทร

นางสมฤดี เทพวงศศิริรัตน
เลขานุการสภา อบจ.สุรินทร

อานประกาศสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรตอที่ประชุมสภาฯ

ประกาศสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
เรื่อง เปดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป ๒๕๕๙
...........................................
ดวยสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ในคราวประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
สุรินทร สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ประจําป ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ (เวลา ๑๑.๐๐ น.) มีมติ
กําหนดใหเปดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป ๒๕๕๙ ในวัน
พฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เปนตนไป มีกําหนด ๔๕ วัน นั้น
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคแรก วรรคสาม วรรคสี่ และมาตรา ๒๔
วรรคแรก แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พุทธศักราช ๒๕๔๐ และแกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
๒๕๕๒ ประกอบกับมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
สุรินทร สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ เมื่อ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ (เวลา ๑๑.๐๐ น.)
ประธานสภาองคก ารบริห ารสว นจัง หวัด สุริน ทร จึง เปด สมัย ประชุม สภาองคก ารบริห ารสว นจัง หวัด
สุ ริ นทร สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป ๒๕๕๙ ตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เปนตนไป มีกําหนด
๔๕ วัน ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙
ธัญพร มุงเจริญพร
(นางธัญพร มุงเจริญพร)
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร.,๒
นางสมฤดี เทพวงศศิริรัตน /๒...

นางสมฤดี เทพวงศศิริรัตน
เลขานุการสภา อบจ.สุรินทร

-๒ลําดับตอไปขอเรียนเชิญทานประธานสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดสุรินทร ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตอไป

นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

กอนเขาระเบียบวาระการประชุมสภาฯเชิญเลขานุการสภาฯแนะนําหัวหนา
สวนราชการที่เขารวมประชุมในวันนี้

นางสมฤดี เทพวงศศิริรัตน
เลขานุการสภา อบจ.สุรินทร

ขอแนะนําหัวหนาสวนราชการที่ใหเกียรติเขารวมประชุมในวันนี้
(เลขานุการสภาฯไดแนะนําหัวหนาสวนราชการเรียบรอยแลว) ยินดีตอนรับ
ทุกทาน
ขอขอบคุณหัวหนาสวนราชการทุกทานที่ใหเกียรติเขารวมประชุมสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรในวันนี้

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

ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑. วันนี้เปนการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ไดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมให
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรทุกทานไดทราบแลว เพื่อใหการประชุมไดพจิ ารณาญัตติและขอ
ราชการตางๆ ตามที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรเสนอตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมที่ไดจัดสงพรอมหนังสือใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
สุรินทร ทุกทานไดทราบแลว
๒. ดวยนายตั้งจดิษฐ สภารัตน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร เขตอําเภอพนมดงรัก
ไดลาออกจากตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร เมือ่ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ ทําให
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรนายตั้งจดิษฐ สภารัตน สิ้นสุดลงตั้งแตวันที่ ๒๗
มกราคม ๒๕๕๙ จึงแจงใหที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรทราบ
๓. ขอแนะนําทานตั้งจดิษฐ สภารัตน ทานรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
ที่ประชุม: รับทราบ
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภา
องคการสวนจังหวัดสุรินทร สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๕ ประจําป ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑
เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หองประชุมสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร เอกสารไดสงใหกับสมาชิกทุกทานไดทราบไดอานแลว มีทานสมาชิกสภาฯ
ทานใดจะแกไขถอยคํารับรองรายงานการประชุม มีหรือไม ไมมีทานสมาชิกขอแกไขถอยคํา ถาไมมีสมาชิกขอ
แกไข ให ถือวาที่ป ระชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรไดรับ รองรายงานการประชุม สภาองคก าร
บริหารสวนจังหวัดสุรินทร สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๕ ประจําป ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
เวลา ๑๔.๐๐ น.

ที่ประชุม: มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๕
ประจําป ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.
………………………………
นางธัญพร มุงเจริญพร/๓...

-๓นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่อง ญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เชิญทานนายกองคการบริหารสวน
จังหวัดสุรินทรแถลงตอทีป่ ระชุมสภา อบจ.สุรินทร

นายกิติเมศวร รุงธนิเกียรติ
นายก อบจ.สุรินทร

กอนที่จะแถลงประกอบญัตติขอแกไขคําผิดตามเอกสารที่ไดมอบใหสมาชิก
ทุกทานแลว

ใบแกคําผิดใบโอน
ลําดับที่
ขอความเดิม
๑.
คาใชจายตามโครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอในเด็กอายุ
๒-๗ ขวบในพื้นที่จังหวัดสุรินทร (กองสงเสริมฯ)
งบประมาณกอนโอน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.งบประมาณหลังโอน ๘,๓๙๖,๐๐๐.๒.
รวมโอนลดงบประมาณกอนโอน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐
รวมโอนลดงบประมาณหลังโอน ๘,๓๙๖,๐๐๐

ขอความใหม
งบประมาณกอนโอน ๓,๗๗๕,๐๐๐.งบประมาณหลังโอน ๒,๑๗๑,๐๐๐.รวมโอนลดงบประมาณกอนโอน
๓,๗๗๕,๐๐๐.รวมโอนลดงบประมาณหลังโอน
๒,๑๗๑,๐๐๐.-

คําแถลงประกอบญัตติ
การโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
........................................
เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
ตามที่สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ไดอนุมตั ิขอบัญญัตงิ บประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไปแลวนั้น
องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร มีความประสงคที่จะกอสรางอาคารปายชื่อ,ปรับปรุงซอมแซม
อัฒจันทร รั้วและประตูเหล็ก ของสนามแสดงชางตําบลนอกเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร เพื่อประชาสัมพันธให
ทราบที่ตั้งของสนามแสดงชางและใหบริการแกประชาชนและนักทองเที่ยวที่มาใชบริการไดรบั ความสะดวกสบาย
เพื่อซอมแซมรั้วและประตูเหล็กของสนามแสดงชางใหเกิดความแข็งแรงและสวยงาม จึงขอโอนเงินงบประมาณ
เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหม หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิง่ กอสราง จํานวน ๓ รายการ ดังนี้
๑. เพื่อจายเปนคากอสรางอาคารปายชื่อสนามแสดงชางตําบลนอกเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร
งบประมาณ ๗๒๙,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบจ.สุรินทร กําหนด
๒. เพื่อจายเปนคาปรับปรุงซอมแซมอัฒจันทร สนามแสดงชาง ตําบลนอกเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
สุรินทร งบประมาณ ๓๒๖,๐๐๐ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบจ.สุรินทร กําหนด
๓. เพื่อจายเปนคาปรับปรุงซอมแซมรั้วและประตูเหล็กสนามแสดงชาง ตําบลนอกเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดสุรินทร งบประมาณ ๕๔๙,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบจ.สุรินทร กําหนด
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ไดนําเสนอทุกทานแลว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายใน
หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางที่ทําใหลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตัง้ จายเปนรายการ
ใหมใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
จึงขอเสนอเพื่อใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ไดโปรดพิจารณาอนุมัติตอไป
..............................................
นางธัญพร มุงเจริญพร/๔...

-๔นางธัญพร มุงเจริญพร
ขอบคุณทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร มีสมาชิกสภาฯทานใด
ประธานสภา อบจ.สุรินทร
จะสอบถามทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ในญัตติการโอน
เงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีหรือไม ถามี
ยกมือขึ้น ไมมี สมาชิกสอบถาม ถาไมมี ขอมติในทีป่ ระชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร สมาชิกทาน
ใดใหความเห็นชอบกับญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ หมวดคาครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน ๓ รายการ
๑. คากอสรางอาคารปายชื่อสนามแสดงชางตําบลนอกเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร งบประมาณ
๗๒๙,๐๐๐ บาท
๒. คาปรับปรุงซอมแซมอัฒจันทร สนามแสดงชาง ตําบลนอกเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร
งบประมาณ ๓๒๖,๐๐๐ บาท
๓. คาปรับปรุงซอมแซมรั้วและประตูเหล็กสนามแสดงชาง ตําบลนอกเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร
๕๔๙,๐๐๐ บาท
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบจ.สุรินทร กําหนด โปรดยกมือขึ้น มีสมาชิกพิจารณายกมือขึ้น
จํานวน ๒๔ ทาน มีสมาชิกทานใดมีความเห็นเปนอยางอื่น มีหรือไม ถามียกมือขึ้น ไมมีทานสมาชิกมีความเห็น
เปนอยางอื่น ถาไมมี ใหถือวาที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร มีมติใหความเห็นชอบกับญัตติ
การโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ตามที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรเสนอ
มติที่ประชุม : มีมติใหความเห็นชอบกับญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
๒๕๕๙ จํานวน ๓ โครงการ มีสมาชิกพิจารณามีมติใหความเห็นชอบยกมือขึ้น จํานวน ๒๔ ทาน
.......................................
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ขององคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
เชิญทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร แถลงตอที่ประชุมสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร

นายกิติเมศวร รุงธนิเกียรติ
นายก อบจ.สุรินทร

(แถลงตอทีป่ ระชุมสภาฯ)

คําแถลง
การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
ขององคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
…………………………………
เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
ตามที่องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ไดมีคําสั่งองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ที่ ๗๘๖/๒๕๕๗
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร เพื่อปฏิบัติให
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พุทธศักราช ๒๕๔๘ ขอ ๒๘ และขอ ๒๙ (๓) ใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึง่ ไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือน ธันวาคม ของทุกป
บัดนี้/๕...

-๕บัดนี้ กองแผนและงบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรไดดําเนินการจัดทําประกาศองคการ
บริหารสวนจังหวัดสุรินทร เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๕
ธันวาคม ๒๕๕๘ จึงเสนอตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร เพือ่ โปรดทราบ
..........................................
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ขอบคุณทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร

ที่ประชุม: รับทราบการรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ขององคการบริหาร
สวนจังหวัดสุรินทร
.........................................
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
เชิญทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรแถลงตอที่ประชุมสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร

นายกิติเมศวร รุงธนิเกียรติ
นายก อบจ.สุรินทร

(แถลงตอทีป่ ระชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร)
คําแถลง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร พ.ศ.๒๕๕๘
....................................

เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
ดวย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๙ (๓) กําหนดใหผบู ริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น เสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่นใหประชาชนทราบ โดยทั่วไปอยางนอยปละหนึง่ ครัง้ ภายในเดือนธันวาคม ของทุกป
อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร พ.ศ.๒๕๕๘ ใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน ทัง้ นี้
สามารถสืบคนขอมูลไดจากเว็ปไซต ขององคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร www.surinpao.org
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ขอบคุณทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร

ที่ประชุม: รับทราบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร พ.ศ.๒๕๕๘
ขององคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
…………………………………..
นางธัญพร มุงเจริญพร/๖...

-๖นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ระเบียบวาระที่ ๖
เรื่อง อื่นๆ มีสมาชิกทานใดจะเสนอขอราชการ
ในเรื่อง อื่นๆมีหรือไม เชิญทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร

นายกิติเมศวร รุงธนิเกียรติ
นายก อบจ.สุรินทร

เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ทีเ่ คารพ ทานสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรที่นบั ถือ ตามที่ปลัด อบจ.สุรินทรได
แจงรายงานการครบวาระการดํารงตําแหนงของสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดสุรินทร และนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรนิ ทร ซึ่งจะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันที่ ๒๖
พฤษภาคม ๒๕๕๙ นั้น
เรื่องที่หนึ่ง องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรไดรับหนังสือแจงจากสํานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจําจังหวัดสุรินทร ที่ ลต (สร) ๐๗๐๒/๑๓๖ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง งดดําเนินการเลือกตัง้
นายก/สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร เพื่อใหเปนไปตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ
ฉบับที่ ๘๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ประกอบกับคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ
ฉบับที่ ๑ /๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การไดมาซึ่งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นเปน
การชั่วคราว ในกรณีที่สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบ ริหารทองถิ่นดํารงตําแหนงครบวาระหรือพนจากตําแหนง
เพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระใหงดการจัดใหมกี ารเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบ ริหารทองถิ่นตาม
กฎหมายวาดวยการนั้นไปกอนจนกวาจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
หมายความวาในสวนของฝายบริหาร
และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรก็คงตองทําหนาที่ตอไปในเรือ่ งการแจงรายงานทรัพยสินรอมี
การประกาศเลือกตั้งแลวคอยแจงอีกครั้งหนึ่งครับ
เรื่องที่สอง ในวันที่ ๑๒-๑๓ มีนาคมซึ่งเปนวันชางไทยขอเชิญทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดสุรินทรทกุ ทานไดเขารวมวันชางไทยทุกทานดวย ครับ
เรื่องที่สาม เรือ่ งกีฬาในปนี้องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรไดเปนเจาภาพจัดงาน อบจ.สัมพันธภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๐ จังหวัดในพิธีเปดจะมีขึ้นในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ทานอธิบดีกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่นมาเปนประธานพิธีเปดงานเราจะจัดทํายิ่งใหญถายทอดสดทางทีวีชองสปริงนิวสในชวง
ถายทอดสดเดิมที่กําหนดเวลาไวชวง ๒๐.๐๐ น.ไปตรงกับเวลาคืนความสุขใหกับประชาชนก็เลื่อนไป ๒๑.๐๐ น.
จบจากขาวพระราชสํานักก็จะเปนการถายทอดวันชางไทยกับกีฬา อบจ.สัมพันธ ในวันที่ ๒๓-๒๕ มีนาคม
๒๕๕๙ ขอบคุณครับ
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ทานสมาชิกมีขอราชการจะเสนออีกหรือไม ไมมี ขอขอบคุณหัวหนาสวน
ราชการ ทุกทานที่ใหเกียรติเขารวมประชุมสภาฯในวันนี้ขอขอบคุณทาน
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร,ทานรองนายกองคการบริหารสวน
จังหวัดสุรินทร,ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรนิ ทรทุกทาน,
ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรผทู รงเกียรติทุกทาน
ตลอดจนเจาหนาที่ทกุ ทาน ขอปดการประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
ลงชื่อ จันทรเพ็ญ ธนุพิลา ผูจ ดรายงานการประชุม
(นางสาวจันทรเพ็ญ ธนุพิลา)
ตําแหนง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

