ระเบียบวาระการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๕ ประจําป ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร (ชั้น ๒)
---------------------------------เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
นางสมฤดี เทพวงศศิริรัตน
เลขานุการสภา อบจ.สุรินทร

เรียนทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรทุกทาน
สําหรับวันนี้เปนการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๕ ประจําป ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
เชิญสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรนั่งประจําที่ในหองประชุม บัดนี้สมาชิกนั่งประจําที่ครบองค
ประชุมแลว ขอเรียนเชิญทานธัญพร มุงเจริญพร ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
ทานธนิสร มหรรทัศนพงศ รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร คนที่ ๑ ทานวีรศักดิ์ โอกาสดี
รองประธานสภาองคการบริหารสวน จังหวัดสุรินทร คนที่ ๒ ขึ้นบัลลังกเพื่อดําเนินการการประชุมตามระเบียบ
วาระตอไป
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ที่ประชุมครบองคประชุมขอเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
สุรินทร

นางสมฤดี เทพวงศศิริรัตน
เลขานุการสภา อบจ.สุรินทร

อานประกาศสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรตอที่ประชุมสภาฯ

ประกาศสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
เรื่อง เปดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๕ ประจําป ๒๕๕๘
...........................................
ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ไดเสนอขอราชการที่จะตองขอความเห็นชอบจาก
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ในการบริหารจัดการขององคกรฯตามอํานาจหนาที่ขององคการ
บริหารสวนจังหวัด เพื่อใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรถูกตองตามระเบียบ
ของทางราชการและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน
จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติองคการบริหาร
สวนจังหวัด พุทธศักราช ๒๕๔๐ แกไขเพิ่มเติมเปนปจจุบัน ถึงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
(ฉบับที่ ๔ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประธานสภาองคการบริหารส วนจังหวัดสุรินทร จึงเรียก ประชุมสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดสุรินทร สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๕ ประจําป ๒๕๕๘ ตั้งแตวันที่ ๒๓ เดือน ธันวาคม ๒๕๕๘
เปนตนไป มีกําหนด ๗ วัน ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร (ชั้น ๒) เพื่อพิจารณา
ขอราชการตางๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ธัญพร มุงเจริญพร
(นางธัญพร มุงเจริญพร)
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร.,๒
ระเบียบวาระที่ ๑/๒...

นางสมฤดี เทพวงศศิริรัตน
เลขานุการสภา อบจ.สุรินทร

-๒ที่ประชุมพรอมแลวขอเชิญทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรนิ ทร
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตอไป

นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
วันนี้เปนการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรนิ ทร สมัยวิสามัญ
สมัยที่ ๕ ประจําป ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
ประธานสภาองคการบริหารส วนจังหวัดสุรินทรไดสง หนังสือ เชิญประชุมพรอ มระเบียบวาระการประชุมให
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรทุกทานไดทราบแลว เพื่อใหการประชุมไดพิจารณาญัตติและขอ
ราชการตางๆ ตามที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร เสนอตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมที่ไดจัดสงพรอมหนังสือใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
สุรินทร ทุกทานไดทราบแลว
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภา
องคการสวนจังหวัดสุรินทร สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําป ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หองประชุมสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร (ชั้น ๒) เอกสารไดสงใหกับสมาชิกทุกทานไดอานแลว มีทานสมาชิกสภาฯ
ทานใดจะแกไขถอยคํารับรองรายงานการประชุม หรือไม ไมมีทานสมาชิกขอแกไขถอยคํา ถาไมมี ใหถือวาที่
ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรไดรับรองรายงานการประชุม สภาองคก ารบริห ารสวนจัง หวัด
สุรินทร สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําป ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ที่ประชุม: มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔
ประจําป ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.
..............””

……………………………………...”””
””"……………

นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่อง ขอเสนอญัตติการแกไขเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ขอเชิญทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรแถลงตอที่ประชุม

นายกิติเมศวร รุงธนิเกียรติ
นายก อบจ.สุรินทร

(อานคําแถลงตอที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรนิ ทร)

สุรินทร

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
ของ องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
...........................................
ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

ดวย องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร มีความประสงคขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจาย แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและสิง่ กอสราง จํานวน ๒
โครงการ โดยขอแกไขเนื่องจากรายละเอียดปริมาณงานผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง ดังนี้
๑. คาปูผิวทาง/๒...

-๒๑. คาปูผิวทางลาดยางฯ สายบานยางชุม ตําบลศรีณรงค เชื่อมติดตอบานกระเบือ้ งใหญ
ตําบลกระเบื้อง อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร งบประมาณ ๑๘,๐๐๘,๐๐๐ บาท
จากเดิม ระยะทาง ๕.๓๖๕ กิโลเมตร
แกไขเปน ระยะทาง ๕.๔๖๕ กิโลเมตร สําหรับงบประมาณและรายละเอียดอื่นๆคงเดิม
๒. คาซอมสรางผิวทางฯ สายบานกระทมพรง ตําบลนาดี เชื่อมติดตอบานสวางอารมณ ตําบล
เพี้ยราม อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
จากเดิม ซอมสรางผิวทางฯ ชวง กม.ที่ ๑+๒๗๐ ถึงกม.ที่ ๔+๗๒๐ ผิวจราจรกวาง ๖.๐๐
เมตร ระยะทาง ๓.๔๘๕ กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา ๒๑,๑๔๘ ตารางเมตร
แกไขเปน ซอมสรางผิวทางฯชวงที่ ๑ กม.ที่ ๑+๒๗๐ ถึงกม.ที่ ๔+๒๕๐ ผิวจราจรกวาง
๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒.๙๘๐ กิโลเมตรชวงที่ ๒ กม.ที่ ๔+๒๕๐ ถึงกม.ที่ ๔+๗๒๐ ผิวจราจรกวาง ๖.๐๐ เมตร
ระยะทาง ๐.๔๗๐ กิโลเมตร
รวมระยะทาง ๓.๔๑๕ กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการไมนอ ยกวา ๒๐,๔๙๐ ตารางเมตร
สําหรับงบประมาณและรายละเอียดอื่นๆคงเดิม
รายละเอียดตามเอกสารที่ไดนําเสนอทุกทานแลว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ขอ ๒๙ การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิง่ กอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่กอสรางใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
จึงขอเสนอเพื่อใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ไดโปรดพิจารณาอนุมัติตอไป
......................................................
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ขอบคุณทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร มีสมาชิก
ทานใดจะสอบถามทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรนิ ทร
ในญัตติการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ มีหรือไม ไมมีสมาชิกสอบถาม ถาไมมี ขอมติในที่ประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดสุรินทร สมาชิกทานใดใหความเห็นชอบกับญัตติการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จํานวน ๒ โครงการ
๑. คาปูผิวทางลาดยางฯ สายบานยางชุม ตําบลศรีณรงค เชื่อมติดตอบานกระเบือ้ งใหญ ตําบลกระเบือ้ ง
อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร ๑๘,๐๐๘,๐๐๐ บาท จากเดิม ระยะทาง ๕.๓๖๕ กิโลเมตร แกไขเปน
ระยะทาง ๕.๔๖๕ กิโลเมตร สําหรับงบประมาณและรายละเอียดอื่นๆคงเดิม
๒. คาซอมสรางผิวทางฯ สายบานกระทมพรง ตําบลนาดี เชือ่ มติดตอบานสวางอารมณ ตําบลเพี้ยราม
อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
จากเดิม ซอมสรางผิวทางฯ ชวงกม.ที่ ๑+๒๗๐ ถึงกม.ที่ ๔+๗๒๐ ผิวจราจรกวาง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง
๓.๔๘๕ กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการไมนอ ยกวา ๒๑,๑๔๘ ตารางเมตร
แกไขเปน ซอมสรางผิวทางฯ ชวงที่ ๑ กม.ที่ ๑+๒๗๐ ถึงกม.ที่ ๔+๒๕๐ ผิวจราจรกวาง ๖.๐๐ เมตร
ระยะทาง ๒.๙๘๐ กิโลเมตร ชวงที่ ๒ กม.ที่ ๔+๒๕๐ ถึงกม.ที่ ๔+๗๒๐ ผิวจราจรกวาง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง
๐.๔๗๐ กิโลเมตร
รวมระยะทาง ๓.๔๑๕ กิโลเมตร หรือมีพื้ นที่ดําเนินการไมนอยกวา ๒๐,๔๙๐ ตารางเมตร สําหรั บ
งบประมาณและรายละเอียดอื่นๆคงเดิม โปรดยกมือขึ้น มีสมาชิกพิจารณามีมติใหความเห็นชอบ จํานวน
......คน มีสมาชิกทานใดมีความเห็นเปนอยางอื่นมีหรือไม ถามียกมือขึ้น ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น
ถาไมมี/๓...

-๓ถาไมมี ใหถือวาที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร มีมติใหความเห็นชอบกับญัตติการแกไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ตามที่นายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดสุรินทรเสนอ
มติที่ประชุม: มีมติใหความเห็นชอบกับญัตติการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จํานวน ๒ โครงการ สําหรับงบประมาณและ
รายละเอียดอื่นๆคงเดิม มีสมาชิกพิจารณามีมติใหความเห็นชอบยกมือขึ้น จํานวน ....... คน
..............................................
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง อื่นๆ มีสมาชิกทานใดมีขอราชการจะเสนอ
ในเรื่อง อื่นๆหรือไม (ถามีสมาชิกเสนอขอราชการ
มีหนวยงานทีเ่ กี่ยวของไดตอบเปนเวลาสมควร ประธานสภา อบจ.สุรินทร
กลาวขอบคุณผูเ ขาประชุม/ปดการประชุม)

