รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป 2560 ครั้งที่ 1
วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น.
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร (ชั้น ๒)
…………………………………………..
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
นางสมฤดี เทพวงศศิริรัตน
เลขานุการสภา อบจ.สุรินทร

เชิญสมาชิกสภาฯทุกทานเขานัง่ ในหองประชุมตามที่นั่งซึ่งไดกาํ หนดไว
สมาชิกไดลงชื่อเขานั่งตามที่ไดจัดไวในหองประชุม จํานวน 23 ทาน ครบองค
ประชุม เรียน หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดสุรินทรทกุ ทาน
วันนี้เปนการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป 2560 ครั้งที่ 1 วันที่ 19 ธันวาคม 2560 บัดนี้ได
เวลานัดประชุมแลวซึง่ ไดกําหนดเวลาไวที่เวลา 14.00 น. เรียนเชิญทานรองประธานสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดสุรินทร คนที่ 2 ทานวีรศักดิ์ โอกาสดี ขึ้นปฏิบัตหิ นาที่ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
เพื่อดําเนินการประชุม เนื่องจากทานธัญพร มุงเจริญพร และทานธนิสร มหรรทัศนพงศ ทานลากิจจึงไมสามารถ
ขึ้นปฏิบัติหนาที่ได
นายวีรศักดิ์ โอกาสดี
บัดนี้สมาชิกเขาหองประชุมครบองคประชุมแลว ขอเปดการประชุมสภาฯ
รองประธานสภา อบจ.สุรินทร
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาฯ
นางสมฤดี เทพวงศศิริรัตน
เลขานุการสภา อบจ.สุรินทร

(อานประกาศเปดสมัยประชุม)

ประกาศสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
เรื่อง การเปดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป ๒๕60
.........................................
ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ไดเ สนอขอราชการที่จะตองขอความเห็นชอบจาก
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ในการบริหารจัดการตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด
เพื่อใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรเปนไปตามระเบียบของทางราชการและเกิด
ประโยชนสูงสุดแกประชาชน
จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประธานสภาองคการบริหารส วน
จังหวัดสุรินทร จึงเปดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร สมัย วิส ามัญ สมัย ที่ 4 ประจํา ป
๒๕60 ตั้ง แตวัน ที่ 18 เดือ น ธัน วาคม พ.ศ.๒๕60 เปนตน ไป มี กํา หนด ๗ วัน ณ หองประชุ ม สภา
องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร เพื่อพิจารณาขอราชการ ขององคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕60
ธัญพร มุงเจริญพร
(นางธัญพร มุงเจริญพร)
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร

นางสมฤดี/2...

นางสมฤดี เทพวงศศิริรัตน
เลขานุการสภา อบจ.สุรินทร

-2เรียนเชิญทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุมตอไป

นายวีรศักดิ์ โอกาสดี
กอนการประชุมสภาฯ ใหทานเลขานุการสภาฯแนะนําหัวหนาสวนราชการที่ให
รองประธานสภา อบจ.สุรินทร เกียรติเขารวมประชุมในวันนี้
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาฯ
นางสมฤดี เทพวงศศิริรัตน
เลขานุการสภา อบจ.สุรินทร

ขออนุญาตแนะนําหัวหนาสวนราชการที่ใหเกียรติเขารวมประชุมในวันนี้
(แนะนําทุกสวนราชการทีเ่ ขาประชุมแลว) เรียนเชิญทานประธานสภาฯ
ดําเนินการประชุม

นายวีรศักดิ์ โอกาสดี
ขอบคุณหัวหนาสวนราชการทุกทานที่ใหเกียรติเขารวมประชุมสภาองคการ
รองประธานสภา อบจ.สุรินทร บริหารสวนจังหวัดสุรินทร ในวันนี้ ยินดีตอนรับทุกทาน
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาฯ
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ดวยประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรไดรับการเสนอญัตติและขอราชการจากทานนายก
องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ดังนี้
1. เรื่อง ญัตติการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. เรื่อง ญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
3. เรื่อง ญัตติการคัดเลือกคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น ระดับจังหวัด
4. เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อนําเขาที่ประชุมเสนอใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรนิ ทรพิจารณาใหความเห็นชอบในลําดับ
ตอไป วันนี้เปนการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป 2560 ครั้งที่ 1 วันที่ 19 ธันวาคม 2560
หนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม และเอกสารไดจัดสงใหทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
สุรินทรทุกทาน ไดรับทราบไดอานแลว
นายวีรศักดิ์ โอกาสดี
รองประธานสภา อบจ.สุรินทร
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภา
องคการสวนจังหวัดสุรินทร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป ๒๕60 ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 29 กันยายน ๒๕60 เวลา ๑4.๐๐ น. เอกสารไดสงใหกับทาน
สมาชิกทุ กท าน ไดทราบไดอ านแลว มี ทานสมาชิกสภาองคการบริ หารส วน
จังหวัดสุรินทร ทานใดจะขอแกไขถอยคําในรายงานการประชุม/มีหรือไม/ไมมีทานสมาชิกขอแกไขถอยคํา ถาไมมี
ใหถือวาที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ไดรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดสุรินทร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป 2560 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น.
มีทานใดจะแกไขถอยคําหรือไม เชิญทานศิริชัย ตันติรัตนานนท
นายศิริชัย ตันติรัตนานนท
ส.อบจ. อ.กาบเชิง เขต 1

เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ที่เคารพ
ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร,หัวหนาสวนราชการประจํา
จั ง หวัดสุ ริ นทร ท า นสมาชิก สภาฯผู ท รงเกี ยรติทุ ก ท าน,ท านนายกองคก าร
บริหารสวนจังหวัดสุรินทร กระผมขอเพิ่มเติมนิดหนึ่งในรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป
2560 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
สุรินทร (ชั้น ๒) หนา 3 ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ญัตติการขยายเวลาการเบิกจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2559/3…

-32559 ไวเบิกในปถัดไป ในรายละเอียดคําแถลงมีจํานวน 3 โครงการ อยากจะใหเพิ่มเติมรายละเอียดในคําแถลงวามี
โครงการอะไรบาง รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 29,056,800 บาท (ยี่สิบเกาลานหาหมื่นหกพันแปดรอยบาทถวน)
และขอฝากในเรื่องการจัดทํารายงานประชุมสภาฯในคราวตอไปใหลงรายละเอียดใหครบถวนอีกนิดหนึ่ง
นายวีรศักดิ์ โอกาสดี
เชิญทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรชี้แจงตอที่ประชุมสภาฯ
รองประธานสภา อบจ.สุรินทร เพราะวาในระเบียบวาระนี้ไดผานการประชุมมาแลว
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาฯ
นายกิติเมศวร รุงธนิเกียรติ
นายก อบจ.สุรินทร

เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ที่เคารพ
เรียนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรที่นับถือตามที่ทานสมาชิก
ผูทรงเกียรติไดพูดถึงเกี่ยวกับการบันทึกรายงานการประชุมนั้น นายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดสุรินทรไดแถลงรายละเอียดแบบสรุปยอแตในการบันทึกรายละเอียดนั้นใหเพิ่มเติมตามที่ทาน
สมาชิกไดรองขอ ฝากทานเลขานุการสภาฯและคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมดวย ขอบคุณครับ
นายวีรศักดิ์ โอกาสดี
ขอบคุณทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
รองประธานสภา อบจ.สุรินทร ที่ประชุมเห็นชอบใหมีการแกไขรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาฯ ประจําป 2560 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น.
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร (ชั้น ๒)
ที่ประชุม : มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป
2560 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น.และใหแกไขในรายงานการประชุม
โดยการเพิ่มรายละเอียด จํานวน 3 โครงการ ในรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป
2560 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. หนา 3 ระเบียบวาระที่ 4
เรื่อง ญัตติการขยายเวลาการเบิกจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไวเบิกในปถัดไป
จํานวน 3 โครงการ รวมเปนเงิน 29,056,800 บาท (ในคําแถลงที่นายกฯแถลงตอที่ประชุมสภาฯ)
นายวีรศักดิ์ โอกาสดี
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่อง ญัตติการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
รองประธานสภา อบจ.สุรินทร งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาฯ เชิญทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรแถลงตอที่ประชุม
นายกิติเมศวร รุงธนิเกียรติ
นายก อบจ.สุรินทร)

(อานคําแถลงตอที่ประชุมสภาฯ)

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขององคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
………………………………………
เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรมีความประสงคขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ของกองชาง ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสราง
สิ่งสาธารณูปโภค โครงการซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีตสายบานกระนอบ ตําบลนาบัว – บานสวาย ตําบล
สวาย อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร งบประมาณ 5,148,000 บาท
ขอแกไข/4...

-4ขอแกไขขอความเดิม
ชวง กม. ที่ 5+145 ถึง กม.ที่ 5+145
จุดเริม่ ตนโครงการ กม. 5+145 ซายพิกัด E 326325
ขวาพิกัด N 1632637
จุดสิ้นสุดโครงการ กม. 6+510 ซายพิกัด E 325077
ขวาพิกัด N 1632697
แกไขเปน
ชวง กม. ที่ 3+155 ถึง กม. ที่ 4 + 520
จุดเริม่ ตนโครงการ กม. 3 + 155 พิกัด E 328189
พิกัด N 1633016
จุดสิ้นสุดโครงการ กม. 4 + 520 พิกัด E 326947
พิกัด N 1632579
(สําหรับรายละเอียดอื่นคงเดิม)
เหตุผลที่ขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
เนื่องจากโครงการซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต สายบานกระนอบ ตําบลนาบัว – บานสวาย ต.สวาย
อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร ชวง กม. ที่ 5 + 145 ถึง กม. ที่ 6+510 ระยะทาง 1.990 กม. ที่ไดบรรจุใน
ขอบัญญัตงิ บประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดรับการจัดสรรงบประมาณ (ตามใบโอนครั้งที่
17/2560 อนุมัติเมือ่ วันที่ 19 กันยายน 2560)แลว แตถนนในชวงถัดไปก็ยังเสียหายอยูมาก จึงขอเปลี่ยนแปลง
ชวง กม. ที่จะดําเนินการซอมสรางฯ โดยระยะทางและงบประมาณเทาเดิม เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนในเขตพื้นทีๆ่ ไดรับผลกระทบจากสภาพถนนที่เกิดความชํารุดเสียหาย สงผลใหประชาชนไดรับความ
เดือดรอนในการสัญจร
รายละเอียดตามเอกสารที่ไดนําเสนอทุกทานแลว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 ขอ 29 “การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ใน
หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง
ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น”
จึงขอเสนอเพื่อใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ไดโปรดพิจารณาอนุมัติตอไป
....................................................
นายวีรศักดิ์ โอกาสดี
ขอบคุณทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร มีทานสมาชิกทานใดจะ
รองประธานสภา อบจ.สุรินทร สอบถามทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรเกี่ยวกับญัตตินี้หรือไม
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาฯ ถาไมมี ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรขอมติที่ประชุมซึ่งตาม
ระเบียกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด 6 การลงมติ ขอ ๘๖ วรรคแรก “การลงมติใหถือเสียงขางมากเปน
เกณฑ เวนแตมีก ฎหมายบัญญั ติเป นอยางอื่ น” ดัง นั้นประธานสภาองคการบริห ารส วนจังหวัดสุ รินทรขอมติที่
ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ทานสมาชิกทานใดมีมติเห็นชอบกับญัตติการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 โปรดยกมือขึ้น สมาชิกยกมือขึ้นจํานวน 22 ทาน มีทาน
สมาชิกทานใดมีความเห็นเปนอยางอื่นมีหรือไมมี ถามีใหยกมือขึ้น /ไมมีทานสมาชิกทานใดมีความเห็นเปนอยาง
อื่ น/ถาไม มี ให ถือ วา ที่ ป ระชุ ม สภาองคก ารบริ ห ารส วนจั ง หวัด สุ ริ นทร ให ความเห็ น ชอบกั บ ญั ตติ ก ารแก ไ ข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามที่ทานนายกองคการบริหารสวน
จังหวัดสุรินทรเสนอ
มติที่ประชุม/5...

-5มติที่ประชุม : สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรในหองประชุม จํานวน 23 ทาน มีมติใหความ
เห็นชอบกับญัตติการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561 จํานวน 1 โครงการ มีสมาชิกเห็นชอบจํานวน 22 ทาน งดออกเสียง 1 ทาน
นายวีรศักดิ์ โอกาสดี
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่อง ญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจาย
รองประธานสภา อบจ.สุรินทร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 เชิญทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาฯ สุรินทรแถลงประกอบญัตติตอที่ประชุมสภาฯ
นายกิติเมศวร รุงธนิเกียรติ
นายก อบจ.สุรินทร

(อานคําแถลงตอที่ประชุมสภาฯ)

คําแถลงประกอบญัตติ
การโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
........................................
ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
ตามที่ สภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ไดอนุมัติขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปแลวนั้น
องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร มีความประสงคขอโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 โดยขอโอนลดงบประมาณจากแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน หมวดคาที่ดินและ
สิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน 2 รายการ ดังนี้
1. โครงการซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีตฯ รหัสสายทาง สร.ถ.10083 สายแยกทางหลวง
226-บานคาละแมะ ตําบลคาละแมะ อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร (ขอบัญญัตงิ บประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 178) งบประมาณ 18,950,000 บาท ขอโอนลดจํานวน 18,950,000บาท
ไมมีงบประมาณคงเหลือหลังโอน
2. โครงการซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีตฯ สายบานเปนสุข ตําบลเปนสุข-บานผาง ตําบลชุมแสง
อําเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร (ขอบัญญัตงิ บประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 187)
งบประมาณ 11,260,000 บาท ขอโอนลดจํานวน 6,112,300 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน
5,147,700 บาท
รวมโอนลดใน ขอ 1 และ 2 เปนเงินจํานวน 25,062,300 บาท เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหมใน
แผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟาถนน งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค จํานวน 4 รายการ รายละเอียดดังนี้
1. โครงการซอมสรางผิวทาง แอสฟลติกคอนกรีตฯ รหัสสายทาง สร.ถ. 10004 สายหนองตาด,บาน
หนองแวง ตําบลเมืองแก – บานโสมน ตําบลบัวโคก อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร งบประมาณ 4,770,000 บาท
2. โครงการซอมสรางผิวทาง แอสฟลติกคอนกรีตฯ รหัสสายทาง 10120 สายบานโคกอารักษ ตําบล
กาเกาะ อําเภอเมือง เชื่อมติดตอบานเวียย ตําบลกระหาด อําเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร งบประมาณ
5,930,000 บาท
3. โครงการซอมสรางผิวทาง แอสฟลติกคอนกรีตฯ รหัสสายทาง สร.ถ. 10035 สายบานตาแอก ตําบล
บานจารย อําเภอสังขะ เชื่อมติดตอบานเกษตรถาวร ตําบลดาน อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร งบประมาณ
6,730,000 บาท
4. โครงการกอสรางถนนลาดยาง สายบานอุโลก ตําบลบักได-บานชางหมอบ ตําบลแนงมุด อําเภอกาบเชิง
จังหวัดสุรินทร งบประมาณ 7,632,300 บาท
เหตุผลที่ขอโอนงบประมาณ
เนื่องจากโครงการซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีตฯ รหัสสายทาง สร.ถ. 10083 สายแยกทางหลวง
226/6...

-6226-บานคาละแมะ ตําบลคาละแมะ อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร และโครงการซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีตฯ
สายบานเปนสุข ตําบลเปนสุข-บานผาง ตําบลชุมแสง อําเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร ไดบรรจุอยูในขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร (หนา 178 และ
187)แลว และไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่นอีก จึงขอโอนลดงบประมาณจากขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของทั้งสอง
โครงการ ไปตั้งเปนรายการใหมในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน จํานวน 4 โครงการ เพื่อแกปญหา
ความเดือดรอนของประชาชนในเขตพื้นที่ๆไดรับผลกระทบจากสภาพถนนที่เกิดความชํารุดเสียหาย สงผลให
ประชาชนไดรับความเดือดรอนในการสัญจร
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ไดนําเสนอทุกทานแลว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปน
รายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
จึงขอเสนอเพื่อใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ไดโปรดพิจารณาอนุมัติตอไป
.................................................
นายวีรศักดิ์ โอกาสดี
ขอบคุณทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร มีทานสมาชิกทานใดจะ
รองประธานสภา อบจ.สุรินทร สอบถามทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรนิ ทรเกี่ยวกับญัตตินี้หรือไม/ไมมี
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาฯ สมาชิกสอบถาม ถาไมมีประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ขอมติที่
ประชุมซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด 6 การลงมติ ขอ ๘๖ วรรคแรก “การลงมติให
ถือเสียงขางมากเปนเกณฑ เวนแตมีกฎหมายบัญญัติเปนอยางอื่น”
ดังนั้นประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ขอมติที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
สุรินทร ทานสมาชิกทานใดมีมติเห็นชอบกับญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณพ.ศ.๒๕๖1
โปรดยกมือขึ้น สมาชิกยกมือขึ้น จํานวน 22 ทาน มีทานสมาชิกทานใดมีความเห็นเปนอยางอื่นมีหรือไม ถามีใหยก
มือขึ้น /ไมมีทานสมาชิกทานใดมีความเห็นเปนอยางอื่น/ถาไมมี ใหถือวาที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
สุรินทร ใหความเห็นชอบกับญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามที่ทาน
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรเสนอ
มติที่ประชุม : สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรในหองประชุม จํานวน 23 ทาน มีมติใหความ
เห็นชอบกับญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 มีสมาชิก
เห็นชอบจํานวน 22 ทาน งดออกเสียง 1 ทาน
.........................................................
นายวีรศักดิ์ โอกาสดี
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่อง ญัตติการคัดเลือกคณะกรรมการประสาน
รองประธานสภา อบจ.สุรินทร แผนพัฒนาทองถิ่น ระดับจังหวัด เชิญทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาฯ สุรินทรแถลงตอทีป่ ระชุมสภาฯ
นายกิติเมศวร รุงธนิเกียรติ
นายก อบจ.สุรินทร

(แถลงตอทีป่ ระชุมสภาฯ)

คําแถลงประกอบญัตติ
คัดเลือกคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด
………………………………………………
เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
อาศัยอํานาจ/7...

-7อาศัยอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ขอ 5 กําหนดแนวทางการปฏิบัติสําหรับ
แผนพั ฒนาขององคกรปกครองสวนทอ งถิ่น โดยใหมีก ารประสานแผนเพื่อการพัฒ นาทอ งถิ่นระหวางองคการ
บริหารสวนจังหวัด กั บ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในจังหวัด ใหมีความสอดคลองกันและสามารถบูรณาการ
ทั้งในระดับแผนพัฒนาทองถิ่น แผนพัฒนาจังหวัด และการใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดใหองคกรปกครอง
ส วนท อ งถิ่น ดําเนินการแตง ตั้ง คณะกรรมการประสานแผนพั ฒ นาท อ งถิ่นระดับ จั ง หวั ด ทั้ ง นี้ ไดกํ าหนดให
โครงสรางคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด (๘) ประกอบดวย สมาชิกสภาทองถิ่นองคการ
บริหารสวนจังหวัดที่เลือกกันเอง ไมเกิน 5 คน ดังนั้น เพื่อใหการประสานแผนเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ระหวาง
องคการบริหารสวนจังหวัดกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น เปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุวัตถุประสงค จึง
ขอใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร โปรดพิจารณาดําเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดสุรินทร เพื่อเปนคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด จํานวน 5 คน ขอบคุณครับ
...........................................
นายกิติเมศวร รุงธนิเกียรติ
อยากเรียนเพิ่มเติมอยากนี้นะครับวาใหทานสมาชิกไดดูโครงสรางคณะกรรมการ
นายก อบจ.สุรินทร
ประสานแผนพัฒนาทองถิ่น ระดับจังหวัดที่ไดแจกใหทานสมาชิกทุกทานแลว
จะเห็นวามีภาคเอกชน ประธานหอการคาจังหวัด หรือ ผูแทน,ประธานสภา
อุตสาหกรรมจังหวัด หรือผูแทน เขามามีสวนรวมในแผนงานนี้และทั้งสมาชิก 5 ทานมีความสําคัญยังไง
ประเด็นที่หนึ่ง องคกรปกครองสวนทอ งถิ่น คือ อบต.สิ่งที่เกินศักยภาพที่จะทํ าไดก็จะตองเสนอมายัง
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาระดับอําเภอพอเขามา ระดับอําเภอจะสงแผนงานดังกลาวเขาสูคณะกรรรมการ
ประสานแผนพัฒนาระดับจังหวัด นั่นคือสงมายัง อบจ.โดยมีนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเปนประธานแลวก็มี
ทองถิ่นจังหวัดและโยธาธิการจังหวัดและรูปแบบคณะกรรมการการตามเอกสารนี้ ดังนั้นเพื่อใหยุทธศาสตรการ
พัฒนาเปนไปอยางมีศักยภาพ ดังนั้นปญหาของสมาชิกตอไปทานไมตองเปนหวง ในขณะเดียวกันถาระเบียบใหม
ออกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะขอเงินงบประมาณเงินอุดหนุนสามารถขอโดยตรงกับสํานักงบประมาณ ซึ่งใน
ขณะนั้ น คณะกรรมการประสานแผนพั ฒ นาองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ต อ งไปเคลี ย ร กั บ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมาธิก ารงบประมาณในสภาฯ ดัง นั้นรูป แบบทั้ ง หลายอยูที่ ทุก ท านจะเลื อ กตัวแทนยังไง ทานจะรู วา
ศักยภาพและแนวทางวิธีการทานจะดูแลทองถิ่นของทานยังไง
นายวีรศักดิ์ โอกาสดี
ขอบคุณทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร กอนการพิจารณาคัดเลือก
รองประธานสภา อบจ.สุรินทร คณะกรรมการฯ เชิญทานเลขานุการสภาฯไดชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวของใหที่ประชุม
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาฯ
นางสมฤดี เทพวงศศิริรัตน
เลขานุการสภา อบจ.สุรินทร

ขออนุญ าตประธานในที่ ประชุม ชี้แจงเรื่ องหลั ก เกณฑ เ กี่ ยวกั บ การคัดเลื อ ก
ตัวแทนจากสมาชิกสภาทองถิ่นในการเปนคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ทองถิ่น ระดับจังหวัด เนื่องจากแนวทางและหลักเกณฑการจัดทําประสาน
แผนพั ฒนาองคกรปกครองสวนท องถิ่นไม ไดกําหนดหลัก เกณฑ แนวทางเกี่ ยวกับ การคัดเลือ กใหชัดเจน จึ งใช
หลักเกณฑการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นที่กําหนดไว ดังนี้
3.1 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
3.1.1 กรณีที่ใหสภาทองถิ่นคัดเลือก
- สมาชิกสภาทองถิ่นทีส่ ภาทองถิ่นคัดเลือก จํานวน 5 คน
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการประชุมสมาชิกสภาทองถิ่น โดยอาจดําเนินการในสมัย
ประชุมสามัญ หรือสมัยวิสามัญหรือเชิญประชุมเปนกรณีพเิ ศษตามความเหมาะสม โดยมีหนังสือเชิญประชุมพรอม
แจงวัตถุประสงคของการประชุมใหชัดเจน
การประชุม/8...

-8การประชุมตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นเขารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
การเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถิ่นตอทีป่ ระชุม ตองมีผรู ับรองจํานวนอยางนอย ๒ คน และผูซงึ่ ไดรับการ
เสนอชื่อตองอยูในทีป่ ระชุมและตองใหความยินยอม
ในการเสนอชื่อ หากมีการเสนอชื่อครบพอดีตามจํานวน ใหถือวาบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อนั้นไดรับการเลือก
หากมีการเสนอชื่อเกินกวาจํานวนที่กําหนด ใหประธานในที่ประชุมแจงใหผูเขารวมประชุมคัดเลือกผูไดรับการ
เสนอชื่อโดยการลงคะแนนลับ ใชวิธีเ ขียนชื่อ ตัวและชื่อ สกุ ล ผู ที่ ไดรั บ การเสนอชื่อ ลงในบั ตรคะแนนที่ ป ระธาน
ที่ประชุมมอบใหไดไมเกินตามความจํานวนที่กําหนด
ใหประธานในที่ประชุมตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นที่อยูในที่ประชุมและมิไดเปนผูไดรับการเสนอชื่อจํานวนไม
เกินสามคน เปนกรรมการตรวจนับคะแนน
เมื่อตรวจนับคะแนนแลว ใหผูที่ไดรบั คะแนนสูงสุดตามลําดับเปนผูซงึ่ ไดรบั การคัดเลือกจนครบจํานวนที่
กําหนด ในกรณีที่มผี ูไดรบั คะแนนในลําดับเดียวกันหลายคน ทําใหไมสามารถคัดเลือกได ใหที่ประชุมจัดใหมกี าร
ลงคะแนนใหมเฉพาะผูซงึ่ ไดรับคะแนนเทากัน ถาลงคะแนนครั้งทีส่ องแลวปรากฏวาไดคะแนนเทากันอีก ใหใช
วิธีการจับสลากตามทีป่ ระธานในทีป่ ระชุมกําหนด
ใหประธานสภาทองถิ่น มีหนังสือแจงผลการคัดเลือกใหผูบริหารทองถิ่นทราบเพื่อออกคําสั่งแตงตั้งตอไป
............................................
นายวีรศักดิ์ โอกาสดี
ขอบคุณเลขานุการสภาฯมีสมาชิกทานใดมีขอสงสัยในระเบียบฯวิธีการเลือก
รองประธานสภา อบจ.สุรินทร คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น ระดับจังหวัด มีหรือไม
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาฯ เชิญสอบถาม ไมมีทานสมาชิกสอบถามวิธีการเลือกคณะกรรมการ/ทานสมาชิก
เขาใจวิธีการเลือกแลว ตอไปใหสมาชิกเสนอทานใดทีจ่ ะเปนคณะกรรมการฯ
เชิญ ทานอุทัย ละมอมพรอม
นายอุทัย ละมอมพรอม
ส.อบจ. อ. จอมพระ เขต 2

เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ที่เคารพ
กระผมนายอุทัย ละมอมพรอม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
อําเภอจอมพระ เขต 2 ขอเสนอนางสาวพัทธนันท อมรกาญจนวัฒน สมาชิก
สภาองคการบริหารสวนจังหวัด อําเภอเมือง เขต 7 เปนคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาทองถิ่น ระดับจังหวัด คนที่ 1 ขอผูรับรองดวย

นายวีรศักดิ์ โอกาสดี
ผูรับรองถูกตองไมนอยกวา 2 คน มีสมาชิกทานใดจะเสนอทานอื่นอีกหรือไม
รองประธานสภา อบจ.สุรินทร ไมมีสมาชิกทานใดเสนอ/ถาไมมีใหถือวาที่ประชุมสภาฯเห็นชอบคัดเลือก
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาฯ นางสาวพัทธนันท อมรกาญจนวัฒน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
สุรินทร อ.เมือง เขต 7 เปนคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น ระดับ
จังหวัด คนที่ 1 เชิญเสนอทานที่ 2 เชิญทานพิชิต สายแสงจันทร เสนอ
นายพิชิต สายแสงจันทร
ส.อบจ. อ. เมือง เขต 1

เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ที่เคารพ
กระผมนายพิชิต สายแสงจันทร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
อําเภอเมือ ง เขต 1 ขอเสนอนางสาวพรนภา ธีร ะวงศไพศาล สมาชิก สภา
องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร อําเภอปราสาท เขต 4 เปนคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาทองถิ่น ระดับจังหวัด คนที่ 2 ขอผูรับรองดวย

นายวีรศักดิ์ โอกาสดี
ผูรับรองถูกตองไมนอยกวา 2 คน มีทานสมาชิกทานใดจะเสนอทานอื่นอีกหรือไม
รองประธานสภา อบจ.สุรินทร ไมมีทานสมาชิกเสนอ/ ถาไมมี ใหถือวานางสาวพรนภา ธีระวงศไพศาล
ปฏิบัติหนาแทนประธานสภาฯ เปนคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น ระดับจังหวัด คนที่ 2 เชิญเสนอ
ทานที่ 3/9...
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นายลิมปชัย อัครวงศไชย
ส.อบจ. อ. ศีขรภูมิ เขต 1

เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ที่เคารพ
กระผมนายลิมปชัย อัครวงศไชย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
อําเภอศีขรภูมิ เขต 1 ขอเสนอนายพิชิต สายแสงจันทร สมาชิกสภา อบจ.
จ.สุรินทร อําเภอเมือง เขต 1 เปนคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น
ระดับจังหวัด คนที่ 3 ขอผูรับรองดวย

นายวีรศักดิ์ โอกาสดี
ผูรับรองถูกตองไมนอยกวา 2 คน มีทานสมาชิกทานใดจะเสนออีกหรือไม/ไมมี
รองประธานสภา อบจ.สุรินทร ทานสมาชิกเสนอ /ถาไมมี ใหถือวานายพิชิต สายแสงจันทร เปนคณะกรรมการ
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาฯ ประสานแผนพัฒนาทองถิ่น ระดับจังหวัด คนที่ 3 เชิญทานสมาชิกเสนอทานที่ 4
เชิญทานจิราพร ชมบุญ
นางจิราพร ชมบุญ
ส.อบจ. อ.ปราสาท เขต 2

เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ที่เคารพ
ดิฉันนางจิราพร ชมบุญ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
อําเภอปราสาท เขต 2 ขอเสนอนายลิมปชัย อัครวงศไชย สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดสุรินทร อําเภอศีขรภูมิ เขต 1 เปนคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาทองถิ่น ระดับจังหวัด คนที่ 4 ขอผูรับรองดวย

นายวีรศักดิ์ โอกาสดี
ผูรับรองถูกตองไมนอยกวา 2 คน มีทานสมาชิกทานใดจะเสนอทานอื่นอีกหรือไม
รองประธานสภา อบจ.สุรินทร ไมมีทานสมาชิกเสนอ/ถาไมมี/ ใหถือวาที่ประชุมเห็นชอบคัดเลือกทานลิมปชัย
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาฯ อัครวงศไชย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร อําเภอศีขรภูมิ เขต 1
เป นคณะกรรมการประสานแผนพั ฒนาทอ งถิ่น ระดับจั ง หวัด คนที่ 4 เชิญ
เสนอทานที่ 5 เชิญทานพรนภา ธีระวงศไพศาล
นางสาวพรนภา ธีระวงศไพศาล เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ที่เคารพ
ส.อบจ. อ. ปราสาท เขต 4
ดิฉันนางสาวพรนภา ธีระวงศไพศาล สมาชิกสภาองคการบริ หารสวน
จั ง หวั ดสุ ริ น ทร อํ าเภอปราสาท เขต 4 ขอเสนอนายอุ ทั ย ละม อ มพร อ ม
สมาชิกสภา อบจ.สุรินทร อําเภอจอมพระ เขต 2 เปนคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาทองถิ่น ระดับจังหวัด คนที่ 5 ขอผูรับรองดวย
นายวีรศักดิ์ โอกาสดี
ผูรับรองถูกตองไมนอยกวา 2 คน มีทานสมาชิกทานใดจะเสนอทานอื่นอีกหรือไม /
รองประธานสภา อบจ.สุรินทร ไมมีทานสมาชิกเสนอ/ถาไมมี/ใหถือวาที่ประชุมเห็นชอบคัดเลือกทานอุทัย
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาฯ ละมอมพรอม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร อําเภอจอมพระ
เขต 2 เปนคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด คนที่ 5
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร เห็นชอบคัดเลือกสมาชิกใหเปนคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ทองถิ่น ระดับจังหวัด จํานวน 5 ทาน ดังนี้
1. นางสาวพัทธนันท อมรกาญจนวัฒน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร อ.เมือง เขต 7
2. นางสาวพรนภา ธีระวงศไพศาล
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร อ.ปราสาท เขต 4
3. นายพิชิต สายแสงจันทร
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร อ.เมือง เขต 1
4. นายลิมปชัย อัครวงศไชย
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร อ.ศีขรภูมิ เขต 1
5. นายอุทัย ละมอมพรอม
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร อ.จอมพระ เขต 2
นายวีรศักดิ์/10...

-10นายวีรศักดิ์ โอกาสดี
รองประธานสภา อบจ.สุรินทร
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ 6
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
เชิญทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรแถลงตอทีป่ ระชุม

นายกิติเมศวร รุงธนิเกียรติ
นายก อบจ.สุรินทร

(แถลงตอที่ประชุม)

คําแถลง
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
............................................
เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
ตามที่องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ไดมีคําสั่งองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ที่ 1225/2559
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร เพื่อปฏิบัติให
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พุทธศักราช
2548 และเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ขอ 29 (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายใน
สิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบ
วันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป
บัดนี้ กองแผนและงบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ไดจัดทํารายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 เสร็จเรียบรอยแลว
จึงขอเสนอตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร เพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้สามารถสืบคนขอมูลไดจากเว็ปไซต
ขององคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร www.surinpao.org
………………………………………..
นายวีรศักดิ์ โอกาสดี
ขอบคุณทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร มีทานสมาชิกทานใด
รองประธานสภา อบจ.สุรินทร มีขอสงสัยจะสอบถามทานนายกฯหรือไม..../ไมมีทานสมาชิกสงสัยสอบถาม
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาฯ สภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรรบั ทราบรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ที่ประชุม :สภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรรับทราบการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
ระเบียบวาระที่ 7
เรื่อง อื่นๆ มีทานสมาชิกทานใดมีขอราชการ
จะเสนอในเรื่อง อื่นๆหรือไม/ไมมีสมาชิกสอบถาม /ขอขอบคุณหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดสุรินทรทุกทาน
ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร และเจ้ าหน้ าที ขอปดการประชุม
เลิกประชุมเวลา 15.20 น.
(ลงชื่อ) จันทรเพ็ญ ธนุพิลา ผูจดรายงานการประชุม
(นางสาวจันทรเพ็ญ ธนุพิลา)
ตําแหนงเจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

