รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป 2560 ครั้งที่ 1
วันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น.
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร (ชั้น ๒)
…………………………………………..
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
นางสมฤดี เทพวงศิริรัตน
เลขานุการสภา อบจ.สุรินทร

วันนี้เปนการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ประจําป 2560 ครั้งที่ 1 สมาชิกไดลงขื่อเขานั่งตามที่ซึ่งไดจัดไวในหองประชุม
จํานวน 23 ทาน ครบองคประชุม บัดนี้ไดเวลานัดประชุมแลวซึ่งไดกําหนดเวลา
ไวที่ 14.00 น. เรียนเชิญทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ทานธัญพร มุงเจริญพร
ทานรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ขึ้นบัลลังกเพื่อดําเนินการประชุมตอไป

นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ทานสมาชิกลงชื่อและนั่งประจําที่ในหองประชุมครบองคประชุม ทานสมาชิก
พรอมที่ประชุมพรอม ขอเปดประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป 2560

นางสมฤดี เทพวงศศิริรัตน
เลขานุการสภา อบจ.สุรินทร

(อานประกาศขยายเวลาสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป 2560)

ประกาศสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
เรื่อง ขยายเวลาสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป ๒๕60

......................................
ตามที่สภาองคการบริหารส วนจังหวัดสุรินทร ไดกําหนดใหเ ปดสมัย ประชุม สภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดสุรินทร สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป พ.ศ. ๒๕60 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.
๒๕60 และครบกําหนดสมัยประชุม ในวันที่ ๑6 กันยายน พ.ศ. ๒๕60 นั้น
เนื่องจากสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร มีขอราชการที่จะตองพิจารณาเกี่ยวกับเรื่อง
การเงินงบประมาณ ใหเสร็จสิ้นภายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
สุรินทร พิจารณาแลวเห็นวามี ความจําเปนเพื่อใหการบริหารงานขององคการบริ หารส วนจังหวัดสุรินทร
เปนไปตามระเบียบและกฎหมาย จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติองคการ
บริ หารส วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แกไ ขเพิ่ม เติม เปนปจจุบัน ถึง(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงสั่งขยายสมั ย
ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป พ.ศ. ๒๕60 ออกไปอีก ๑๕ วัน ตั้งแตวันที่ ๑7 กันยายน พ.ศ. ๒๕60
ถึงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. ๒๕60
(ลงชื่อ)

ธัญพร มุงเจริญพร
(นางธัญพร มุงเจริญพร)
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
นางสมฤดี เทพวงศศิริรัตน/2...

นางสมฤดี เทพวงศศิริรัตน
เลขานุการสภา อบจ.สุรินทร

นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

-2ขออนุญาตแนะนําหัวหนาสวนราชการที่ใหเกียรติเขารวมประชุมสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดสุรินทรในวันนี้
(เลขานุการสภา อบจ.สุรินทร ไดแนะนําครบทุกหนวยงานแลว) เรียนเชิญทาน
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ดําเนินการประชุม
ขอบคุณหัวหนาสวนราชการทุกทานที่ใหเกียรติเขารวมประชุมสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดสุรินทรในวันนี้

นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ดวยประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรไดรบั การเสนอญัตติจาก
ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร เพื่อนําเขาที่ประชุมเสนอใหสภาฯ
พิจารณาใหความเห็นชอบ จํานวน 2 เรื่อง ดังนี้
เรื่อง เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
1. เรื่อง ญัตติการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ขององคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
2. เรื่อง ญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององคการ
บริหารสวนจังหวัดสุรินทร ซึ่งจะเสนอใหสภาฯไดพิจารณาใหความเห็นชอบตามระเบียบวาระตอไป
วันนี้เปนการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป 2560 ครั้งที่ 1 วันที่ 19 กันยายน 2560
หนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม และเอกสารไดจัดสงใหทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
สุรินทรทกุ ทาน ไดทราบไดอานแลว เพือ่ ทีป่ ระชุมจะไดพจิ ารณาญัตติและขอราชการอื่นๆทีท่ านนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดสุรินทรเสนอตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภา
องคการสวนจังหวัดสุรินทร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป ๒๕60 ครั้งที่ ๑
เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม ๒๕60 เวลา ๑0.๐๐ น. เอกสารไดสงใหกับทาน
สมาชิกทุกทาน ไดทราบไดอานแลว มีทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรทานใดจะขอแกไขถอยคํา
ในรายงานการประชุม/มีหรือไม/ไมมที านสมาชิกขอแกไขถอยคํา ถาไมมี ใหถือวาที่ประชุมสภาองคการบริหารสวน
จัง หวัดสุริ นทร ไดรั บ รองรายงานการประชุม สภาองคก ารบริ ห ารส วนจั ง หวัดสุ ริ นทร สมั ยวิส ามั ญ สมั ยที่ 3
ประจําป 2560 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2560 เวลา 10.00 น.

ที่ประชุม : มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3
ประจําป 2560 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2560 เวลา 10.00 น.
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ระเบียบวาระที่ 3
เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดสุรินทร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป 2560 ครั้งที่ 2
เมื่ อวันที่ 24 กรกฏาคม 2560 ครั้งที่ 2 เวลา 14.00 น. เอกสารไดส ง
ใหกับทานสมาชิกทุกทาน ไดทราบไดอานแลว มีทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรทานใดจะขอ
แก ไขถอ ยคําในรายงานการประชุม /มี หรื อไม/ไม มีท านสมาชิก ขอแก ไขถอ ยคํา ถาไมมี ใหถือวาที่ ประชุมสภา
องคก ารบริ ห ารส วนจั ง หวัดสุ ริ นทร ไดรั บ รองรายงานการประชุม สภาองคก ารบริห ารสว นจัง หวัด สุริน ทร
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป 2560 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2560 เวลา 14.00 น.
ที่ประชุม : /3…

-3ที่ประชุม : มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3
ประจําป 2560 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2560 เวลา 14.00 น.
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ระเบียบวาระที่ 4
เรื่อง ญัตติการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เชิญทานนายก
องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรแถลงตอที่ประชุมสภาฯ

นายกิติเมศวร รุงธนิเกียรติ
นายก อบจ.สุรินทร

(แถลงตอที่ประชุม)

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
ขององคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
.........................................
ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
ดวย องคการบริหารสวนจังหวัดสุรนิ ทรมีความประสงคขอแกไขเปลีย่ นแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ของกองแผนและงบประมาณ ในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการจางทําตูแขวนผนังสําหรับเก็บแฟมเอกสาร
จํานวน 3 ชุด โดยขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดปริมาณงานขนาดความยาวของตูใหถูกตองตามแบบ ปร. ๔ , ปร. ๕
และรูปแบบแปลนที่ไดดําเนินการออกแบบและประมาณราคาไวตั้งแตตน
จากเดิม
ชุดที่ 3. ขนาดลึก 0.30xสูง 0.80xยาว 6.00 เมตร
แกไขเปน
ชุดที่ 3. ขนาดลึก 0.30xสูง 0.80X ยาว 2.00 เมตร
สําหรับรายละเอียดอื่นคงเดิม
รายละเอียดตามเอกสารที่ไดนําเสนอทุกทานแลว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 ขอ 29 การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจาย ในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิง่ กอสรางที่ทําใหลกั ษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่กอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
จึงขอเสนอเพื่อใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ไดโปรดพิจารณาอนุมัติตอไป
......................................
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ขอบคุณทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร มีทานสมาชิกทานใด
จะสอบถามทานนายกฯมีหรือไม/ไมมที านสมาชิกสอบถาม/ถาไมมีประธานสภา
ขอมติที่ประชุมสภาฯ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๖ การลงมติ ขอ ๘๖ วรรคแรก การลงมติ
ใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑ เวนแตมีกฎหมายบัญญัติเปนอยางอื่น ดังนั้นประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
สุรินทร ขอมติในที่ประชุม ทานสมาชิกทานใดมีมติเห็นชอบกับญั ตติการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สําหรับกองแผนและงบประมาณ ในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง
จางทําตูแขวนผนังสําหรับเก็บแฟมเอกสาร จํานวน 3 ชุด โปรดยกมือขึ้น มีสมาชิกเห็นชอบดวยยกมือขึ้น จํานวน
22 ทาน มีสมาชิกทานใดมีความเห็นเปนอยางอื่น มีหรือไมมี ถามีใหยกมือ ไมมีทานสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น
ถาไมมี/4...

-4ถาไมมี ใหถือวาสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร มีมติใหความเห็นชอบกับญัตติการแกไขเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามที่ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเสนอ
มติที่ประชุม : สมาชิกในหองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร จํานวน 23 คน มีมติใหความ
เห็นชอบกับญัตติการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 สมาชิกยกมือขึ้น จํานวน 22 คน งดออกเสียง 1 คน
..........................................
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ระเบียบวาระที่ 5
เรื่อง ญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ขององคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
เชิญทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร แถลงตอที่ประชุมสภาฯ

นายกิติเมศวร รุงธนิเกียรติ
นายก อบจ.สุรินทร

(แถลงตอทีป่ ระชุมสภาฯ)

คําแถลงประกอบญัตติ
การโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
.....................................
ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
ตามที่ สภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ไดอนุมัติขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2560 ไปแลวนั้น
องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร มีความประสงคขอเสนอญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 จากงบประมาณเหลือจายหรือโครงการที่ไมไดดําเนินการ เพื่อใชปรับปรุงถนนที่
อยูในความรับผิดชอบใหมสี ภาพที่ดีขึ้นไดมาตรฐาน ประชาชนไดรับความสะดวกมีความปลอดภัยในการสัญจรไป-มา
เพื่อกอสรางบานพักชาวกวยภายในโครงการโลกของชาง (Elephant World) เพื่อพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวที่
ยิ่งใหญของโลก และจัดหาครุภัณฑเครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียมแบบพกพาสําหรับใชในการติดตามประเมินผล
โครงการทีเ่ กี่ยวกับถนน โดยขอโอนเงินงบประมาณรายจายจากรายการตางๆ เพื่อไปตัง้ จายเปนรายการใหม
หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 13 รายการ ดังนี้
1. ซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต สายบานหนองหิน ตําบลตรึม อําเภอศีขรภูม-ิ บานโนนลี
ตําบลหนองไผลอม อําเภอสําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร ระยะทาง 0.357 กม. งบประมาณ 1,020,000 บาท
2. ซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต สายแยกทางหลวง 24 (บานถนน) ตําบลกระเทียม
อําเภอสังขะ เชื่อมติดตอ บานคูตัน ตําบลคูตัน อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร ระยะทาง 0.890 กม. งบประมาณ
2,410,000 บาท
3. ซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต สายบานขวาง-บานหนองกระดาน ตําบลตั้งใจ อําเภอ
เมือง จังหวัดสุรินทร ระยะทาง 0.348 กม. งบประมาณ 1,270,000 บาท
4. ซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต สายบานโคกพอก ตําบลเบิด อําเภอรัตนบุร–ี บานหนองหลวง
ตําบลหนองหลวง อําเภอโนนนารายณ จังหวัดสุรินทร ระยะทาง 1.080 กม. งบประมาณ 4,350,000 บาท
5. ซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต สายบานกระนอบ ตําบลนาบัว – บานสวาย ตําบลสวาย
อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร ระยะทาง 1.990 กม. งบประมาณ 6,720,000 บาท
6. ซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต สายบานอาวุธ ตําบลแตล – บานหนองจิก ตําบลหนองบัว
อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร ระยะทาง 2.405 กม. งบประมาณ 7,660,000 บาท
7. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานอีแฮด ตําบลคําผง – บานอีโกฏ ตําบลหนองแวง
อําเภอ/5…

-5อําเภอโนนนารายณ จังหวัดสุรินทร ระยะทาง 649 เมตร งบประมาณ 2,330,000 บาท
8. กอสรางถนนลาดยางสายแยกทางหลวง 4026 ตําบลทาสวาง – บานประทัดบุ ตําบลนาดี
อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร ระยะทาง 1.370 กม. งบประมาณ 8,440,000 บาท
9. ซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต สายแยกทางหลวง 2328 ตําบลจรัส – บานสะเดา
ตําบลสะเดา อําเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร ระยะทาง 2.592 กม. งบประมาณ 8,280,000 บาท
10 ซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต สายบานสะเดา – บานละลม ตําบลสะเดา อําเภอ
บัวเชด จังหวัดสุรินทร ระยะทาง 3.145 กม. งบประมาณ 8,910,000 บาท
11 เสริมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต ถนนขางหอประชุมจังหวัดสุรินทร ตําบลในเมือง
อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร ระยะทาง 97 เมตร งบประมาณ 310,000 บาท
12 กอสรางบานพักชาวกวย จํานวน 4 หลัง งบประมาณ 1,300,000 บาท
13 จัดหาเครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 25,000 บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 53,025,000 บาท
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ไดนําเสนอทุกทานแลว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจายในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางทีท่ ําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปน
รายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
จึงขอเสนอเพื่อใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ไดโปรดพิจารณาอนุมัติตอไป
..............................................
นางธัญพร มุงเจริญพร
ขอบคุณทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร มีทานสมาชิกทานใด
ประธานสภา อบจ.สุรินทร
จะสอบถามทานนายกฯมีหรือไม/ไมมที านสมาชิกสอบถาม/ถาไมมีประธานสภา
ขอมติที่ประชุมสภาฯ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๖ การลงมติ ขอ ๘๖ วรรคแรก การลงมติ
ใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑ เวนแตมีกฎหมายบัญญัติเปนอยางอื่น ดังนั้นประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
สุ ริ นทร ขอมติ ในที่ ประชุม ท านสมาชิ ก ท า นใดมี ม ติ เ ห็ นชอบกั บ ญั ตติการโอนเงิ นประมาณรายจ าย ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ในการปรับปรุงถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น,กอสรางบานพักชาวกวยภายในโครงการโลกของชาง
(Elephant World) และจัดหาครุภัณฑเครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา รวมจํานวน 13 โครงการ โปรด
ยกมือขึ้น มีสมาชิกเห็นชอบดวยยกมือขึ้น จํานวน 22 ทาน มีสมาชิกทานใดมีความเห็นเปนอยางอื่น มีหรือไมมี
ถามีใหยกมือ ไมมีทานสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น ถาไมมี ใหถือวาสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
มีมติใหความเห็นชอบกับญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามที่ทานนายก
องคการบริหารสวนจังหวัดเสนอ
มติที่ประชุม : สมาชิกในหองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร จํานวน 23 คน มีมติใหความ
เห็นชอบกับญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
รวมจํานวน 13 รายการ สมาชิกยกมือขึ้น จํานวน 22 คน งดออกเสียง 1 คน
.............................................
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ระเบียบวาระที่ 6
เรื่อง การกําหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1
ประจําป พ.ศ. 2561 กอนการพิจารณากําหนดสมัยประชุม
เชิญทานเลขานุการสภาฯ ไดชี้แจงขอกฎหมายใหที่ประชุมทราบ
นางสมฤดี/6...

-6นางสมฤดี เทพวงศศิริรัตน
ขออนุญาตที่ประชุมชี้แจงขอกฏหมายเกี่ยวกับการกําหนดสมัยประชุม
เลขานุการสภา อบจ.สุรินทร 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” ใหสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดกําหนด
วรรคสี่ “สมัยประชุม สามั ญ ให มี กํ าหนดสี่ สิ บ ห าวัน แตถามี ความจํ าเป นให
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด สั่งขยายสมัยประชุมสามัญออกไปอีก
ไดตามความจําเปนครั้งละไมเกินสิบหาวัน”
สําหรับในวันนี้จะไดนําการกําหนดสมัยประชุมดังกลาวมาพิจารณาในที่ประชุมวาที่ประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดสุรินทร จะเห็นชอบใหกําหนดประชุมสมัยสามัญ ซึ่งปหนึ่งใหมีสองสมัย คือสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ประจําป
๒๕๖1 และสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป ๒๕๖1 เรียนชี้แจงขอกฏหมายใหที่ประชุมทราบ
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

สมาชิกทานใดมีขอสงสัยจะสอบถามมีหรือไม ทานสมาชิกไดฟงการชี้แจง
กฎหมายเกี่ยวกับการกําหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจําป เขาใจแลว
เชิญทานสมาชิกเสนอกําหนด สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป
๒๕๖1 เชิญทานจิราพร ชมบุญ

นางจิราพร ชมบุญ
ส.อบจ.อ. ปราสาท เขต 2

เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ที่เคารพ
ดิฉันนางจิราพร ชมบุญ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร อําเภอ
ปราสาท เขต 2 ขอเสนอกําหนด สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป
๒๕๖1 เปนวันอังคาร ที่ 6 เดื อน มี นาคม พ.ศ. ๒๕๖1 เป นตนไป มี กํ าหนด
ระยะเวลา ๔๕ วัน ขอผูรับรองดวย

นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ผูรับรองถูกตอง ขอบคุณทาน สจ.จิราพร ชมบุญ ผูรับรองไมนอยกวา ๒ คน
ที่ประชุมเสนอ กําหนด สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป 2561
เปนวันอังคาร ที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖1 เปนตนไป มีกําหนด ๔๕ วัน
มีทานสมาชิกทานใดเห็นเปนวันอื่น /มีหรือไม/ไมมีทานสมาชิกเห็นเปนวันอื่น ถา
ไมมี ใหถือวาวันเปดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป ๒๕๖1 เปนวัน
อังคาร ที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2๕๖1 เปนตนไป มีกําหนดระยะเวลา ๔๕ วัน

ที่ประชุม: กําหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป ๒๕๖1 เปนวันอังคาร ที่ 6 เดือน มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖1 เปนตนไป มีกําหนด ๔๕ วัน ที่ประชุมใหการรับรองถูกตอง
............................................
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ระเบียบวาระที่ 7
เรื่ อ ง การกํ า หนดสมั ย ประชุ ม สมั ย สามั ญ
สมัยที่ ๒ ประจําป ๒๕๖1 ขอเชิญทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
สุรินทร เสนอกําหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป ๒๕๖1 เชิญทาน
ชไมพร ประธาน

นางสาวชไมพร ประธาน
ส.อบจ.อ.ศีขรภูมิ เขต 4

เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ที่เคารพ
ดิฉันนางสาวชไมพร ประธาน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
อําเภอ/7...

-7อําเภอศีขรภูมิ เขต 4 ขอเสนอ กําหนด สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒
ประจําป ๒๕๖1 เปนวันอังคาร ที่ 10 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖1 เปนตนไป
มีกําหนด ๔๕ วัน ขอผูรับรองดวย
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ผู รั บ รองถูก ตอ ง ผู รั บ รองไม น อ ยกว า ๒ คน ที่ ป ระชุม เสนอ กํ า หนดสมั ย
ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป ๒๕๖1 เปนวัน อังคาร ที่ 10 เดือน
กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖1 เปนตนไป มีกําหนดระยะเวลา ๔๕ วัน ทานสมาชิก
ทานใดมีความเห็นเสนอเปนวันอื่น /มีหรือไม /ไมมีทานสมาชิกมีความเห็นเปน
วันอื่น ถาไมมี ใหถือวาวันเปดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป ๒๕๖1
เปนวันอังคาร ที่ 10 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖1เปนตนไป มีกําหนดระยะเวลา ๔๕ วัน

ที่ประชุม: กําหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป ๒๕๖1 เปนวันอังคาร ที่ 10 เดือน กรกฏาคม
พ.ศ. ๒๕๖1 เปนตนไป มีกําหนดระยะเวลา ๔๕ วัน ที่ประชุมใหการรับรองถูกตอง
............................................
นางธัญพร มุงเจริญพร
ระเบียบวาระที่ 8
เรื่อง อื่นๆ มีทานสมาชิกทานใดมีขอราชการทีจ่ ะ
ประธานสภา อบจ.สุรินทร
ถามในเรื่อง อื่นๆหรือไม เชิญทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรนิ ทร
นายกิติเมศวร รุงธนิเกียรติ
นายก อบจ.สุรินทร

เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ที่เคารพ
ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรที่ทรงเกียรติขอเรียนอยางนี้
เรื่องที่หนึ่ง สถาบันพระปกเกลาจัดใหมีการอบรมเกี่ยวกับกฏหมายขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่เปนชุดใหม ถาทานสมาชิกสนใจที่จะเขารับการอบรมติดตอกับเลขานุการสภาฯไดเลยใน
สวนเกี่ยวกับการอบรมกฎหมายใหม
เรื่องที่สอง อยากกราบเรียนวาการแกไขปญหาเรื่องน้ําทวมกับถนนตางๆทาง
องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรบริหารตามนโยบายของรัฐบาลและของจังหวัด เราบริหารเชิงรุกไดทําเรื่องถึง
นายก อบต.ทุกแหงในจังหวัดสุรินทร ใหแจงถนนของ อบจ.สุรินทรที่เกิดการชํารุดจากน้ําทวมหรือถนนที่เชื่อมตอ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมากกวาหนึ่งทองถิ่น หรือถนนที่เกิดการชํารุดเกินกวาศักยภาพของทองถิ่นนั้น ใหแจง
มายัง อบจ.สุรินทร จะเขาไปดําเนินการแกไขปญหาเฉพาะหนาใหทันที ในสวนตรงนี้อยากกราบเรียนสมาชิกผูทรง
เกียรติวาในพื้นที่ของทานถามีความเดือดรอนและจําเปน มันเปนภาระหนาที่ซึ่งตามรัฐธรรมนูญใหมที่จะออกมาใน
รูปแบบจริงๆแลวอันใหมงายกวาที่เราทําอยู อันใหมคือเราสามารถอุดหนุนเงินไดเลยถาสภาทองถิ่นหรือองคกร
ปกครองทองถิ่นขนาดเล็กที่ขอมา ดังนั้นขอฝากทานสมาชิกทุกทานวาในภารกิจหนาที่ตรงนี้เปนหนาที่ที่เราพึง
แกไขความเดือดรอนใหกับประชาชนในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดรอน ผมคิดวาในสวนตรงนี้ในเรื่องวัสดุตางๆ
เราสามารถเรงดําเนินการแกไขปญหาไดเลย ขอขอบคุณครับ
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ท า นสมาชิก ท า นใดมี เ รื่ อ งที่ จ ะสอบถามเชิญ สอบถามได ไม มี ท า นสมาชิ ก
สอบถาม ถาไมมีประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ขอขอบคุณ
หัวหนาสวนราชการแทนและทานที่มาแทน ขอขอบคุณนายอําเภอเมือง
ทานกฤษณุ เหลืองพิบูลยกิจ ทานนายอําเภอสนมทานคณัสชนม ศรีเจริญ และตัวแทนจากทานอําเภอเขวาสินรินทร
ทานดุษฏี ดวงใจ และตัวแทนผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสุรินทรทานพันตํารวจเอกประพจน เทพวัตร และ
หัวหนาสวนราชการทุกทาน แขกผูมีเกียรติทุกทาน ขอปดการประชุม
เลิกประชุมเวลา 15.30 น.
ลงชื่อ จันทรเพ็ญ ธนุพิลา ผูจดรายงานการประชุม
(นางสาวจันทรเพ็ญ ธนุพิลา)
ตําแหนงเจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

