รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป ๒๕60 ครั้งที่ ๑
วันที่ 21 กุมภาพันธ ๒๕60 เวลา ๑4.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
..........................................
เริ่มประชุมเวลา ๑4.๐๐ น.
นางสมฤดี เทพวงศศิริรัตน
เลขานุการสภา อบจ.สุรินทร

เนื่องจากนางธัญพร มุงเจริญพร ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
สุรินทรไดลาเพื่อรักษาตัว จึงมอบหมายใหนางสาวธนิสร มหรรทัศนพงศ
รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร คนที่ 1 ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ดําเนินการประชุมในวันนี้ บัดนี้ไดเวลาประชุมแลวขอเรียนเชิญ
ทานธนิสร มหรรทัศนพงศ รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร คนที่ 1 ทานวีรศักดิ์ โอกาสดี
ทานรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร คนที่ 2 ขึ้นบัลลังกดําเนินการประชุม

นางสาวธนิสร มหรรทัศนพงศ ทานสมาชิกทุกทานพรอมที่ประชุมพรอมขอเปดการประชุมสภาองคการบริหาร
รองประธานสภา อบจ.สุรินทร จังหวัดสุรินทร
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาฯ
นางสมฤดี เทพวงศศิริรัตน
เลขานุการสภา อบจ.สุรินทร

(อานประกาศเปดสมัยประชุม)

ประกาศสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
เรื่อง เปดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป ๒๕60
..............................................
ดวยองคก ารบริ ห ารส วนจั ง หวัดสุ ริ นทร ไดเ สนอขอ ราชการที่ จ ะตอ งขอความเห็ นชอบจาก
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรนิ ทร เพื่อใหการบริหารจัดการขององคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรเปนไปตาม
อํานาจหนาที่และถูกตองตามระเบียบของทางราชการและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน
จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญั ติองคการบริหารสวน
จังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๒ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
สุรินทร จึงเปดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป ๒๕60 ตั้งแตวันที่
21 เดือ น กุ มภาพันธ พ.ศ.๒๕60 เป นตนไป มีกําหนด ๗ วัน ณ หองประชุมสภาองคก ารบริหารสวนจัง หวัด
สุรินทร
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕60
ลงชื่อ ธนิสร มหรรทัศนพงศ
(นางสาวธนิสร มหรรทัศนพงศ)
รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรนิ ทร

นางสมฤดี/2...

นางสมฤดี เทพวงศศิริรัตน
เลขานุการสภา อบจ.สุรินทร

-2บัดนี้ที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรพรอมแลว ขอเรียนเชิญ
ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระตอไป

นางสาวธนิสร มหรรทัศนพงศ กอนการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรในวันนี้ ขออนุญาต
รองประธานสภา อบจ.สุรินทร ใหเลขานุการสภาฯแนะนําหัวหนาสวนราชการทีเ่ ขารวมประชุมสภา
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาฯ องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรในวันนี้
นางสมฤดี เทพวงศศิริรัตน
เลขานุการสภา อบจ.สุรินทร

ขออนุญาตที่ประชุมสภาฯ สําหรับหัวหนาสวนราชกาที่ใหเกียรติเขารวมประชุม
ในวันนี้ (เลขานุการสภา อบจ.สุรินทรไดแนะนําครบทุกสวนราชการที่เขาประชุมแลว)

นางสาวธนิสร มหรรทัศนพงศ ระเบียบวาระที่ ๑
รองประธาสภา อบจ.สุรินทร
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาฯ

เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

เนื่องจากทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ไดลาปวยจึงไดมอบหมายใหดิฉันนางสาว
ธนิสร มหรรทัศนพงศ รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร คนที่ ๑ ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรดําเนินการประชุมในวันนี้
วันนี้เปนการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรนิ ทร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป ๒๕60
ครั้งที่ ๑ ตามที่ประธานสภาองคก ารบริ ห ารส วนจั งหวัดสุริ นทร ไดเ ป ดประชุม สภาองคก ารบริ ห ารส วน
จังหวัดสุรินทร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป ๒๕60 ครั้งที่ ๑ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ ๒๕60 เวลา ๑4.๐๐ น.
ไดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารใหทานสมาชิกไดอาน ไดทราบทุกทานแลว
เพื่อใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรไดพิจารณาญัตติและขอราชการ ตามที่นายกองคการบริหารสวน
จังหวัดสุรินทรเสนอตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
นางสาวธนิสร มหรรทัศนพงศ ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาองคการ
รองประธานสภา อบจ.สุรินทร บริหารสวนจังหวัดสุรินทร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาฯ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. เอกสารไดสงใหกับทาน
สมาชิกทุกทาน ไดทราบไดอานแลว มีทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดสุรินทรทานใดจะแกไขถอยคําในรายงานการประชุม/มีหรือไม/ไมมีทานสมาชิกขอแกไขถอยคํา ถาไมมี ให
ถือวาที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ไดรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
สุรินทร สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําป 2559 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น.
ที่ประชุม : มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔
ประจําป 2559 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น.
...................................................
นางสาวธนิสร มหรรทัศนพงศ ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาองคการ
รองประธานสภา อบจ.สุรินทร บริหารสวนจังหวัดสุรินทร สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๕ ประจําป 2559 ครั้งที่ 1
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาฯ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. เอกสารไดสงใหกับทาน
สมาชิกทุกทาน ไดทราบไดอานแลว มีทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดสุรินทร/3...

-3จังหวัดสุรินทรทานใดจะแกไขถอยคําในรายงานการประชุม/มีหรือไม/ไมมีทานสมาชิกขอแกไขถอยคํา ถาไมมี
ใหถือวาที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ไดรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดสุรินทร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจําป 2559 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น.
ที่ประชุม : มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5
ประจําป 2559 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559
...................................................
นางสาวธนิสร มหรรทัศนพงศ ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่อง ญัตติการใชจายเงินสะสม ประจําป
รองประธานสภา อบจ.สุรินทร งบประมาณ พ.ศ.2560 เชิญทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาฯ แถลงประกอบญัตติตอที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
นายกิติเมศวร รุงธนิเกียรติ
(อานคําแถลงตอที่ประชุมสภาฯ)
นายก อบจ.สุรินทร
คําแถลงประกอบการใชจายเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
………………………………………..
เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
ตามที่คณะรัฐมนตรีไดพิจารณาใหความชวยเหลือผูประกอบการกอสรางที่ไดรับผลกระทบ
จากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับคาจางขั้นต่ํา 300 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12
ตุลาคม 2559 เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 และวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
ซึ่งองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร มีผูรับจางที่ขอคืนคาปรับตามมติคณะรัฐมนตรี จํานวน 2 ราย ดังนี้
๑. บริษัทเดล คอนสตรัคชั่น จํากัด ขอคืนคาปรับ จํานวนเงิน 277,700 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดรอยบาทถวน)
๒. หางหุนสวนจํากัด ฮั่วฮะการไฟฟาบุรีรัมย ขอคืนคาปรับ จํานวนเงิน 471,600 บาท
(สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกรอยบาทถวน)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 749,300 บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นเกาพันสามรอยบาทถวน)
เนื่องจากการขอรับคืนเงินดังกลาวเปนการขอเงินคืนภายหลังปงบประมาณที่รับเงินรายรับ จึงตองจาย
ขาดจากเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ ๙๖ (๒) ขอเงินคืนภายหลังจากปงบประมาณที่
รับเงินรายรับเมื่อตรวจสอบแลวเห็นวาถูกตอง ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจายขาดเงินสะสมไดโดยตองไดรับ
อนุมัติจากสภาทองถิ่น
จึงขอเสนอเพื่อใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรไดพิจารณาอนุมัติตอไป
........................................
นางสาวธนิสร มหรรทัศนพงศ ขอบคุณทานนายกองคการบริหารวนจังหวัดสุรินทร มีทานสมาชิกทานใด
รองประธานสภา อบจ.สุรินทร จะสอบถามทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรมีหรือไม ไมมีทาน
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาฯ สมาชิกจะสอบถาม ถาไมมีประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
ขอมติที่ประชุม ซึง่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุม
สภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด 6 การลงมติ
ขอ 86/4...

-4ขอ ๘๖ วรรคแรก “การลงมติใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑ เวนแตมีกฎหมายบัญญัติเปนอยางอื่น” ดังนั้น
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ขอมติที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
ทานสมาชิกทานใดมีมติเห็นชอบกับญัตติการใชจายเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ขอคืนคาปรับตาม
มติคณะรัฐมนตรีจํานวน ๒ ราย ดังนี้
๑. บริษัทเดล คอนสตรัคชั่น จํากัด ขอคืนคาปรับ จํานวนเงิน 277,700 บาท (สองแสนเจ็ดหมืน่ เจ็ดพัน
เจ็ดรอยบาทถวน)
๒. หางหุนสวนจํากัด ฮั่วฮะการไฟฟาบุรีรัมย ขอคืนคาปรับ จํานวนเงิน 471,600 บาท (สี่แสนเจ็ดหมืน่
หนึ่งพันหกรอยบาทถวน)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 749,300 บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นเกาพันสามรอยบาทถวน) โปรดยกมือขึ้น สมาชิกยก
มือ ขึ้น จํ านวน 27 ท าน มี ทานสมาชิกท านใดมี ความเห็ นเปนอยางอื่ นมี หรื อไม มี ถามีใหยกมื อ ขึ้น /ไม มีท าน
สมาชิกทานใดมีความเห็นเปนอยางอื่น/ถาไมมี ใหถือวาที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ใหความ
เห็ นชอบกับ ญั ตติการใชจ ายเงินสะสม ประจํ าป ง บประมาณ พ.ศ.2560 ขอคืนคาปรั บตามมติคณะรัฐ มนตรี
จํานวน 2 ราย ตามที่ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรเสนอ
มติที่ประชุม : สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรในหองประชุม จํานวน 27 ทาน มีมติใหความ
เห็นชอบกับญัตติการใชจายเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ขอคืนคาปรับตามมติ
คณะรัฐมนตรี จํานวน 2 ราย มีสมาชิกเห็นชอบจํานวน 25 ทาน งดออกเสียง 2 ทาน
.........................................................
นางสาวธนิสร มหรรทัศนพงศ ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่อง ญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจาย
รองประธานสภา อบจ.สุรินทร ประจําป 2560 ขององคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาฯ ขอเรียนเชิญทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร แถลงตอทีป่ ระชุม
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
นายกิติเมศวร รุงธนิเกียรติ
นายก อบจ.สุรินทร

(แถลงประกอบญัตติตอที่ประชุม)

คําแถลงประกอบญัตติ
การโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
...................................................
เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรนิ ทร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรนิ ทร
ตามที่ สภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ไดอนุมัติขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2560 ไปแลวนั้น
เนื่องจาก องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร มีความประสงคที่จะจัดหาครุภัณฑเพื่อใชในสํานักงาน และ
ปรับปรุงถนนที่ชํารุดเสียหายใหมสี ภาพมั่นคงแข็งแรงยึดอายุการใชงานใหนานยิ่งขึ้น ซึง่ ยังไมไดตั้งงบประมาณไว
จึงขอโอนเงินงบประมาณเพื่อไปตัง้ จายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ดังนี้
1. คาเครื่องสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง
งบประมาณ 29,000 บาท
๒. คาผามานโพลีเอสเตอรกันยูวีพรอมติดตั้ง จํานวน 3 ชุด งบประมาณ 6,500 บาท
๓. คาจางทําตูแขวนผนังสําหรับเก็บแฟมเอกสาร จํานวน 3 ชุด งบประมาณ 33,000 บาท
4. คาซอมสรางผิวทางฯ สายบานสนม ตําบลสนม อําเภอสนม – บานโคกกอง ตําบลหนองบัวบาน
อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร ระยะทาง 3.385 กิโลเมตร งบประมาณ 9,710,000 บาท
5. คาซอม/5...

-55. คาซอมสรางผิวทางฯ สายบานหนองเหล็ก ตําบลเมืองลีง - บานตาโสร ตําบลชุมแสง อําเภอจอมพระ
จังหวัดสุรินทร ระยะทาง 2.890 กิโลเมตร งบประมาณ 9,010,000 บาท
6. คาซอมสรางผิวทางฯ สายแยกทางหลวง 226 (บานกระโดนคอ)-บานแตล ตําบลแตล อําเภอศีขรภูมิ
จังหวัดสุรินทร ระยะทาง 1.790 กิโลเมตร งบประมาณ 6,850,000 บาท
7. คาซอมสรางผิวทางฯ สายบานกระนอบ ตําบลนาบัว – บานสวาย ตําบลสวาย อําเภอเมือง จังหวัด
สุรินทร ระยะทาง 2.150 กิโลเมตร งบประมาณ 8,050,000 บาท
๘. คาซอมสรางผิวทางฯ สายบานจีกแดก ตําบลจีกแดก อําเภอพนมดงรัก – บานตะเพรา ตําบลโชคนาสาม
อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร ระยะทาง 1.185 กิโลเมตร งบประมาณ 8,000,000 บาท
9. คาซอมสรางผิวทางฯ สายบานหนองเทพ ตําบลหนองเทพ อําเภอโนนนารายณ – บานหนองตอ ตําบล
โนน อําเภอโนนนารายณ จังหวัดสุรินทร ระยะทาง 2.050 กิโลเมตร งบประมาณ 8,000,000 บาท
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ไดนําเสนอทุกทานแลว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสรางที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปน
รายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
จึงขอเสนอเพื่อใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ไดโปรดพิจารณาอนุมัติตอไป
..................................................
นายกิติเมศวร รุงธนิเกียรติ
นายก อบจ.สุรินทร

(แถลงประกอบญัตติ/หรือชี้แจงเพิ่มเติมจบแลว)

นางสาวธนิสร มหรรทัศนพงศ ขอบคุณทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร มีทานสมาชิกทานใดจะ
รองประธานสภา อบจ.สุรินทร สอบถามทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร มีหรือไม ไมมีทาน
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาฯ สมาชิกทานใดจะสอบถาม ถาไมมีประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
สุรินทร ขอมติที่ประชุมซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๖ การลงมติ ขอ ๘๖ วรรคแรก “การ
ลงมติใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑ เวนแตมีกฎหมายบัญญัติเปนอยางอื่น” ดังนั้น ประธานสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดสุรินทร ขอมติที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร สมาชิกทานใดมีมติเห็นชอบกับญัตติการโอน
เงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 โปรดยกมือขึ้น สมาชิกยกมือขึ้น จํานวน 25 ทาน มี
ทานสมาชิกทานใดมีความเห็นเปนอยางอื่นมีหรือไมมี ถามีใหยกมือขึ้น /ไมมีทานสมาชิกทานใดมีความเห็นเปน
อยางอื่น/ถาไมมี ใหถือวาที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ใหความเห็นชอบกับญัตติการโอนเงิน
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรเสนอ
มติที่ประชุม : สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรในหองประชุม จํานวน 27 ทาน มีมติใหความ
เห็นชอบกับญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
จํานวน 9 รายการ มีสมาชิกเห็นชอบจํานวน 25 ทาน งดออกเสียง 2 ทาน
.........................................................
นางสาวธนิสร มหรรทัศนพงศ ระเบียบวาระที่ ๖
เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบการใชพื้นที่อาคาร
รองประธานสภา อบจ.สุรินทร OTOP บริเวณสวนสาธารณะหนองดุม ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาฯ สุรินทร เชิญทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรแถลงตอที่ประชุม
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
นายกิติเมศร/6...

นายกิติเมศวร รุงธนิเกียรติ
นายก อบจ.สุรินทร

-6(แถลงตอที่ประชุม/หรือชี้แจงเพิ่มเติมจบแลว)

คําแถลงประกอบพิจารณา
ญัตติขอความเห็นชอบการใชพื้นที่อาคาร OTOP บริเวณสวนสาธารณะหนองดุม ตําบลในเมือง
อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร เพื่อเปนสถานที่จัดจําหนายสินคาชุมชน
....................................
เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ทุกทาน
ดวยบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสุรินทร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด ขออนุญาตใชพื้นที่อาคาร
OTOP บริเวณสวนสาธารณะหนองดุม ตําบลในเมือง อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร จํานวน ๒ หลัง
เพื่อเปนสถานที่จัดจําหนายสินคาชุมชน เปนการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการสงเสริมใหชุมชนมีรายได
อยางยั่งยืนและพัฒนาศักยภาพของชุมชนอยางตอเนื่องเพื่อเปนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๕๘ ขอ
๑๕๕ “การใหบุคคลใดใชประโยชนหรือไดรับสิทธิใดๆ อันเกี่ยวกับพัสดุประเภทที่ดินหรือสิ่งกอสรางของหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถิ่น ตองไดรับความเห็นชอบจากสภาหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นนั้น”
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบใหบริษัทประชา
รัฐรักสามัคคีสุรินทร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด ใชพื้นที่อาคาร OTOP บริเวณสวนสาธารณะหนองดุม ตําบลในเมือง
อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร เพื่อเปนสถานที่จัดจําหนายสินคาชุมชน โดยกําหนดระยะเวลาใชพื้นที่ดังกลาว ๑ ป
........................................
นางสาวธนิสร มหรรทัศนพงศ ขอบคุณทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร มีทานสมาชิกทานใดจะ
รองประธานสภา อบจ.สุรินทร สอบถามทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรเพิ่มเติม มีหรือไม ไมมี
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาฯ ทานสมาชิกทานใดจะสอบถาม ถาไมมปี ระธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
สุรินทร ขอมติที่ประชุมซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๖ การลงมติ ขอ ๘๖ วรรคแรก “การ
ลงมติใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑ เวนแตมีกฎหมายบัญญัติเปนอยางอื่น” ดังนั้น ประธานสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดสุรินทร ขอมติที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ทานสมาชิกทานใดมีมติเห็นชอบกับญัตติขอ
ความเห็ นชอบการใชพื้นที่ อาคาร OTOP บริเวณสวนสาธารณะหนองดุม ตําบลในเมื อง อําเภอเมือง จัง หวัด
สุรินทร เพื่อเป นสถานที่จัดจําหนายสินคาชุมชน โดยมีกําหนดระยะเวลา ๑ ป โปรดยกมือขึ้น สมาชิกมีความ
เห็นชอบ จํานวน 25 ทาน มีทานสมาชิกทานใดมีความเห็นเปนอยางอื่นมีหรือไมมี ถามีใหยกมือขึ้น /ไมมีทาน
สมาชิกทานใดมีความเห็นเปนอยางอื่น/ถาไมมี ใหถือวาที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ใหความ
เห็นชอบกับญัตติการขอใชพื้นที่อาคาร OTOP บริเวณสวนสาธารณะหนองดุม ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
สุรินทร ตามที่ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรเสนอ
มติที่ประชุม : สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรในหองประชุม จํานวน 27 ทาน มีมติใหความ
เห็นชอบกับญัตติการขอใชพื้นที่อาคารOTOP บริเวณสวนสาธารณะหนองดุม ตําบลในเมือง
อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร โดยมีกําหนดระยะเวลา ๑ ป มีสมาชิกเห็นชอบจํานวน
25 ทาน งดออกเสียง 2 ทาน
........................................................
นางสาวธนิสร/7...

-7นางสาวธนิสร มหรรทัศนพงศ ระเบียบวาระที่ ๗
เรื่อง การประกาศนโยบายคุณธรรมและความ
รองประธานสภา อบจ.สุรินทร โปรงใสขององคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร เรียนเชิญทานนายกองคการ
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาฯ บริหารสวนจังหวัดสุรินทรแถลงประกอบญัตติตอที่ประชุมสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดสุรินทร เชิญทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
นายกิติเมศวร รุงธนิเกียรติ
นายก อบจ.สุรินทร

(อานประกาศนโยบายตอที่ประชุมสภาฯ)

คําแถลงเพื่อประกอบ เรื่อง การประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปรงใส
ขององคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
........................................
เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรที่เคารพ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
สุรินทรทุกทาน
ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.๒๕๕๗ พระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.
๒๕๔๖ ยุทธศาสตรชาติ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) นโยบาย
ของรัฐบาลขอที่ 10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ กําหนดใหปลูกฝงคานิยมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความ
เป นขาราชการและความซื่อ สั ตยสุ จ ริต ควบคูกับ การบริ ห ารจั ดการภาครั ฐที่ มี ประสิ ทธิภาพเพื่ อป อ งกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความตองการ พรอมอํานวย
ความสะดวกแกประชาชน เพื่อสรางความเชื่อมั่นในระบบราชการ นั้น
องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร จึงไดกําหนดนโยบายและความโปรงใส เพื่อเปนมาตรฐาน แนวทาง
ปฏิบั ติและคานิยมสําหรั บขาราชการและบุคลากรขององคกรให ยึดถือ และปฏิบั ติควบคูกั บกฎ ระเบี ยบและ
ขอบั งคับอื่ นๆ โดยมุ งเนนที่จะนําหนวยงานให ดําเนินงานตามภารกิ จดวยความโปรง ใส บริห ารงานดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพื่อใหบรรลุเจตนารมณดังกลาว จึงกําหนดแนวทางถือปฏิบัติและ
ดําเนินการ ดังนี้
1. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุง ตอบสนองความตองการของประชาชน
ดวยการบริการทีร่ วดเร็ว ถูกตอง เสมอภาค โปรงใส และเปนธรรม
2. ปลูกฝงคานิยมและทัศนคติใหบุคลากรในสังกัด มีความรูความเขาใจ ยึดหลัก คุณธรรม จริยธรรม
นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต
๓. ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง สงเสริมการดําเนินการใหเกิดความโปรงใสในทุกขั้นตอนและเปดโอกาส
ใหเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัตงิ าน โดยเปดเผยขอมูล
ขาวสารในการดําเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ
๔. ประชาสัมพันธใหประชาชนแจงขอมูลขาวสาร เบาะแสการทุจริต รองเรียนรองทุกขผานศูนย
ดํารงธรรมประจําองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
5. กรณีพบการทุจริตและดําเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผูท ี่ทจุ ริตอยางจริงจัง
จึงขอเสนอเพื่อใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ทราบ
………………………………………..
นางสาวธนิสร มหรรทัศนพงศ ขอบคุณทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ทีป่ ระชุมสภาองคการ
รองประธานสภา อบจ.สุรินทร บริหารสวนจังหวัดสุรินทร รับทราบ

ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาฯ

ที่ประชุม :/8…

-8ที่ประชุม : รับทราบการประกาศนโยบาย เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวน
จังหวัดสุรินทร
นางสาวธนิสร มหรรทัศนพงศ ระเบียบวาระที่ ๘
เรื่อง อื่นๆ มีทานสมาชิกทานใดมีขอราชการที่
รองประธานสภา อบจ.สุรินทร จะเสนอในเรื่อง อื่นๆมีหรือไม เชิญทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
ปฏิบัติหนาที่ประธานสภาฯ
นายกิติเมศวร รุงธนิเกียรติ
นายก อบจ.สุรินทร

เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรทเี่ คารพและ
สมาชิกที่นบั ถือ กระผมขอเรียนเกี่ยวกับเรื่อง โครงการ elephant world
ซึ่งจะทําการเปดโครงการในวันที่ 13 มีนาคม 2560 ในวันดังกลาวนี้เราได
กราบเรียนเชิญ ฯพณฯ ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยสวนของขั้นตอนของงานคิดวาปนี้จะแตกตางกวา
ทุกปและในการดําเนินการ elephant world ในชวงขั้นตอนที่ 1 ที่เราดําเนินการอยูคงแลวเสร็จประมาณ 40 %
ในสวนของงบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร งบประมาณเกือบ 100 ลานบาท และคาดวาใน
เดือนหนางบกลุมจังหวัดสุรินทรซึ่งองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรไดรับอนุมัติ 170 ลานบาทที่จะนํามาใชใน
การพัฒนาและกอสรางใน elephant world ซึ่งคาดวาจะมีการจัดซื้อจัดจางในเดือนหนาทั้งหมด 169 ลานบาท
ดังนั้นใครขอเรียนเชิญหัวหนาสวนราชการและท านสมาชิกผู ทรงเกียรติทานประธานสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดสุรินทรเขารวมกิจกรรมเปดโครงการ elephant world ในวันที่ 13 มีนาคม 2560 เพื่อ จะดูส ถานที่
แหง ใหมในพื้นที่ 500 ไร ในการสร าง elephant world ซึ่ง คิดวาในงบประมาณทั้ งหมดที่ เราจะกอ สรางใน
elephant world ประมาณ 500 ลานบาท เบื้องตนประมาณ 300 ลานบาท และงบประมาณในปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 อีก 70 กวาลานบาทขอขอบคุณ

นางสาวธนิสร มหรรทัศนพงศ ขอบคุณทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร งานนีถ้ ือวาเปนงานที่
รองประธานสภา อบจ.สุรินทร ยิ่งใหญอกี งานหนึ่งของจังหวัดสุรินทรของเรา เชิญทานสมาชิกทุกทานรวม
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาฯ เปนเกียรติในงานครั้งนี้ดวย สมาชิกทานใดมีขอสอบถามทีจ่ ะสอบถามในวันนี้
มีหรือไม ถามียกมือ ไมมี ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรมีขอ
ราชการจะพูดอีกหรือไม
นายกิติเมศวร รุงธนิเกียรติ
ไมมีครับ
นายก อบจ.สุรินทร
นางสาวธนิสร มหรรทัศนพงศ วันนี้ดิฉันตองขอขอบคุณคณะผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
รองประธานสภา อบจ.สุรินทร หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดสุรินทร ทานสมาชิกสภาองคการบริหาร
ปฏิบัติหนาที่ประธานสภาฯ
สวนจังหวัดสุรินทร ผูทรงเกียรติ หัวหนาสวนราชการสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดสุรินทรทกุ ทาน ตลอดจนผูเ ขารวมประชุมทุกทานที่ใหเกียรติเขารวม
ประชุมกับสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรในครั้งนี้วนั นี้ไดใชเวลาเหมาะสมแลว ดิฉันขอปดการประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๔๐ น.
ลงชื่อ จันทรเพ็ญ ธนุพิลา ผูจดรายงานการประชุม
(นางสาวจันทรเพ็ญ ธนุพิลา)
ตําแหนงเจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

