รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป 2560 ครั้งที่ 2
วันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น.
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร (ชั้น ๒)
…………………………………………..
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
นางสมฤดี เทพวงศศิริรัตน
เลขานุการสภา อบจ.สุรินทร

วันนี้เปนการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรนิ ทร สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ประจําป 2560 ครั้งที่ 2 สมาชิกไดลงชื่อเขานั่งตามทีซ่ ึ่งไดจดั ไวในหองประชุม
จํานวน 23 ทาน ครบองคประชุม บัดนี้ไดเวลานัดประชุมแลวซึ่งไดกําหนดเวลาไว
ที่ 14.00 น. เรียนเชิญทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ทานธัญพร มุงเจริญพร ทานรอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ขึ้นบัลลังกเพื่อดําเนินการประชุมตอไป

นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ที่ประชุมพรอมขอเปดการประชุมสภาฯ วันนี้ที่ประชุมสภาองคการบริหารสวน
ประจังหวัดสุรินทรไดรับเกียรติจากทานรองผูวาราชการจังหวัดสุรินทร
ทานโชคดี อมรวัฒน องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรยินดีตอนรับทาน
กอนการประชุมสภาฯขออนุญาตใหเลขานุการสภาฯไดแนะนําหัวหนาสวนราชการที่ใหเกียรติเขารวมประชุมในวันนี้
นางสมฤดี เทพวงศศิริรัตน
เลขานุการสภา อบจ.สุรินทร

ขออนุญาตแนะนําหัวหนาสวนราชการที่ใหเกียรติเขารวมประชุมสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดสุรินทรในวันนี้ (เลขานุการสภาฯแนะนําครบทุกสวน
ราชการแลว)

นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ขอบคุณหัวหนาสวนราชการทุกทานที่ใหเกียรติเขารวมประชุมสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดสุรินทรในวันนีส้ ภา อบจ.สุรินทร ยินดีตอนรับทุกทาน

นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ดวยประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรไดรบั การเสนอญัตติจาก
ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร เพื่อนําเขาที่ประชุมเสนอใหสภาฯ
พิจารณาใหความเห็นชอบ จํานวน 2 เรื่อง ดังนี้
เรื่อง พิจารณาใหความเห็นชอบ
1. เรื่อง ญัตติการกันเงินกรณีไมกอ หนีผ้ กู พัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไวเบิกในปถัดไป
2. เรื่อง ญัตติการขยายเวลาการเบิกจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไวเบิกในปถัดไป
ซึ่งจะเสนอใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ไดพจิ ารณาใหความเห็นชอบตามระเบียบวาระตอไป
วันนี้เปนการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป 2560 ครั้งที่ 2 วันที่ 29 กันยายน 2560
หนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม และเอกสารไดจัดสงใหทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
สุรินทรทกุ ทาน ไดทราบไดอานแลว เพือ่ ทีป่ ระชุมจะไดพจิ ารณาญัตติและขอราชการอื่นๆทีท่ านนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดสุรินทรเสนอตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภา
องคการสวนจังหวัดสุรินทร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป ๒๕60 ครั้งที่ ๑
เมื่อวันที่ 19 กันยายน ๒๕60 เวลา ๑4.๐๐ น. เอกสารไดสงใหกับทาน
สมาชิกทุกทาน ไดทราบไดอานแลว มีทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรทานใดจะขอแกไขถอยคํา
ในรายงานการประชุม/มีหรือไม/ไมมที านสมาชิกขอแกไขถอยคํา ถาไมมี ใหถือวาที่ประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดสุรินทร ไดรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป
2560/2...

-22560 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น.
ที่ประชุม : มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ประจําป 2560 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น.
…………………………………………….
นางธัญพร มุงเจริญพร
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่อง ญัตติการกันเงินกรณีไมกอหนี้ผูกพัน
ประธานสภา อบจ.สุรินทร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไวเบิกในปถัดไป เชิญทานนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดสุรินทร แถลงตอทีป่ ระชุมสภาฯ
นายกิติเมศวร รุงธนิเกียรติ
(แถลงตอที่ประชุม)
นายก อบจ.สุรินทร
คําแถลงประกอบการขอกันเงินกรณียังไมไดกอหนี้ผูกพัน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ไวเบิกในปถัดไป
องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
........................................
เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ที่นับถือ
ตามที่สภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรไดอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2560 ซึ่ ง มีโ ครงการหมวดคาครุ ภัณฑ ที่ ดินและสิ่ งก อสร าง ที่ยัง ไม ไดดําเนินการก อ หนี้ผู กพั นไวก อนสิ้ น
ปงบประมาณ จํานวน 16 โครงการ รวมเปนเงิน 68,655,200 บาท (หกสิบแปดลานหกแสนหาหมื่นหาพันสองรอยบาทถวน) เนื่องจากยังมีความจําเปนตองใชจายเงินเพื่อประโยชนในราชการ ขององคการบริหารสวนจังหวัด
สุรินทร ตามรายละเอียดแนบทายคําแถลงงบประมาณที่ไดแจกจายใหสมาชิกทุกทานทราบแลว
เพื่อใหการดําเนินการในกรณีดังกลาวเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 ขอ 59
ในกรณีที่มีรายจาย คาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางยังมิไดกอหนี้ผูกพันแตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไป
อีกใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป
ดังนั้นองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร จึงขออนุมัติตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรกันเงินไว
เหลื่อมป กรณีไมไดกอหนี้ผูกพันไวเบิกจายในปถัดไปไมเกินระยะเวลาหนึ่งป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ขอขอบคุณ
..........................................
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ขอบคุณทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร มีทานสมาชิกทานใด
จะสอบถามทานนายกฯมีหรือไม/ไมมีทานสมาชิกสอบถาม/ถาไมมี
ประธานสภาฯขอมติที่ประชุมสภาฯ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๖ การลงมติ ขอ ๘๖ วรรค
แรก การลงมติใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑ เวนแตมี กฎหมายบั ญญัติเปนอยางอื่น ดังนั้นประธานสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดสุรนิ ทร ขอมติในที่ประชุม ทานสมาชิกทานใดมีมติเห็นชอบกับญัตติการกันเงินกรณีไมกอหนี้ผูกพัน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไวเบิกในปถัดไป มีโครงการในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ยังไมได
ดําเนินการกอหนี้ผูกพันไวกอนสิน้ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 16 โครงการ เนื่องจากยังมีความจําเปนตอง
ใชจายเงินเพื่อประโยชนในราชการ ขององคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรโปรดยกมือขึ้น มีสมาชิกเห็นชอบดวยยก
มือ ขึ้น จํ านวน 23 ท าน มี สมาชิกท านใดมีความเห็ นเปนอยางอื่ น มีหรื อไม มี ถามี ใหยกมื อ ไม มีท านสมาชิก มี
ความเห็นเปนอยางอื่น ถาไมมี ใหถือวาสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร มีมติใหความเห็นชอบกับญัตติการ
กันเงิน/3…

-3กันเงินกรณีไมกอหนี้ผูกพัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไวเบิกในปถัดไปตามที่ทานนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดสุรินทรเสนอ
มติที่ประชุม : สมาชิกในหองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร จํานวน 24 คน มีมติใหความ
เห็นชอบกับญัตติการกันเงินกรณีไมกอหนี้ผูกพัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ไวเบิกในปถัดไป สมาชิกยกมือขึ้น จํานวน 23 คน งดออกเสียง 1 คน
..........................................
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ระเบียบวาระที่ 4
เรื่อง ญัตติการขยายเวลาการเบิกจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไวเบิกในปถัดไป เชิญทานนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดสุรินทร แถลงตอทีป่ ระชุมสภาฯ

นายกิติเมศวร รุงธนิเกียรติ
(แถลงตอที่ประชุม)
นายก อบจ.สุรินทร
คําแถลงประกอบการขอขยายเวลาการเบิกจายเงิน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ไวเบิกในปถัดไป
องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
........................................
เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
ตามที่องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรไดขออนุมัติกนั เงินรายจายกรณีกอหนี้ผูกพันประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 ไวเบิกจายในปถัดไปไดอีกไมเกินระยะเวลา 1 ป ซึ่งมีโครงการที่ไม
สามารถเบิ ก จ ายไดทั นภายในป ง บประมาณ พ.ศ.2560 หมวดคาครุ ภั ณฑ ที่ ดินและสิ่ ง ก อ สร าง จํ านวน 3
โครงการ รวมเปนเงิน 29,056,800 บาท (ยี่สิบเกาลานหาหมื่นหกพันแปดรอยบาทถวน) เนื่องจากยังมีความ
จําเปนตองใชจายเงินเพื่อประโยชนในราชการ ขององคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ตามรายละเอียดแนบทาย
คําแถลงงบประมาณที่ไดแจกจายใหสมาชิกทุกทานแลว
เพื่อใหการดําเนินการในกรณีดังกลาวเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 ขอ 57
กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกอหนี้ผูกพันไวกอนสิ้นป โดยสั่งซื้อหรือสั่งจางหรือการเชาทรัพยสิน ถาเห็นวา
การเบิ ก เงิ นไปชําระหนี้ผู ก พั นไม ทั น สิ้ นป ให ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่นอนุมั ติให กั น เงิ นไว เ บิ ก ในป ถัดไป ไดอี ก ไม เ กิ น
ระยะเวลาหนึ่งป
วรรคสองหากดําเนินการตามวรรคหนึ่งไมแลวเสร็จ ใหขอขยายเวลาเบิกจายเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกินหกเดือน
ดังนั้นองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร จึงขออนุมัติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรขอขยายเวลา
เบิกจายเงิน ไวเบิกจายในปถัดไปไมเกินระยะเวลาหกเดือน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
...........................................
นางธัญพร มุงเจริญพร
ขอบคุณทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร มีทานสมาชิกทานใด
ประธานสภา อบจ.สุรินทร
จะสอบถามทานนายกฯมีหรือไม/ถามีเชิญสอบถามไมมที านสมาชิกสอบถาม/
ถาไมมีประธานสภาฯขอมติที่ประชุมสภาฯ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๖ การลงมติ
ขอ ๘๖ วรรคแรกการลงมติใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑ เวนแตมีกฎหมายบัญญัตเิ ปนอยางอื่น ดังนั้นประธานสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ขอมติในทีป่ ระชุม ทานสมาชิกทานใดมีมติเห็นชอบกับญัตติการขอขยายเวลาการ
เบิกจาย/4...

-4เบิกจายเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไวเบิกในปถัดไป ซึ่งมีโครงการที่ไมสามารถเบิกจายไดทันภายใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในหมวดคาครุภัณฑทีดินและสิ่งกอสราง จํานวน 3 โครงการ โปรดยกมือขึ้น มีสมาชิก
เห็นชอบดวยยกมือขึ้น จํานวน 23 ทาน มีสมาชิกทานใดมีความเห็นเปนอยางอื่น มีหรือไมมี ถามีใหยกมือ ไมมที าน
สมาชิกเห็นเปนอยางอื่น ถาไมมี ใหถือวาสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร มีมติใหความเห็นชอบกับญัตติการ
ขอขยายเวลาการเบิกจายเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไวเบิกในปถัดไป ตามที่ทานนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดสุรินทรเสนอ
มติที่ประชุม : สมาชิกในหองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร จํานวน 24 คน มีมติใหความ
เห็นชอบกับญัตติการขอขยายเวลาการเบิกจายเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ไวเบิกในปถัดไป สมาชิกยกมือขึ้น จํานวน 23 คน งดออกเสียง 1 คน
..........................................
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ระเบียบวาระที่ 5
เรื่อง อื่นๆ มีทานสมาชิกทานใดมีขอราชการ
จะเสนอในวาระเรื่อง อื่นๆ มีหรือไม เชิญทานรองผูวาราชการจังหวัดสุรินทร
ทานโชคดี อมรวัฒน ไดพูดคุย พบปะกับสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดสุรินทร และหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดสุรินทร

นายโชคดี อมรวัฒน
เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ผมไดรบั การมอบ
รองผูวาราชการจังหวัดสุรินทร หมายจากทานผูวาราชการจังหวัดสุรินทรใหเขารวมประชุมสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดสุรินทรในวันนี้ ยายมารับตําแหนง ที่จังหวัดสุรินทร เมื่อวันที่ 10
ตุลาคม 2559 ทานรองผูวาราชการจังหวัดสุรินทร นายโชคดี อมรวัฒน ไดพูดคุยถึงประวัติศาสตรเมืองสุรินทร
ที่ควรอนุรักษไวและเลาประสบการณที่ไดไปทองเที่ยวศึกษาดูงานที่ประเทศกัมพูชา เปนการทองเที่ยวศึกษาดูงาน
เชิงอนุรักษทรัพยากรและวัฒนธรรม ไดแนะแนวทางในการพัฒนาจังหวัดสุรินทรที่เปนจุดแข็งในเรื่องภาษา สวย
เขมรที่ ควรจะอนุรักษไวที่เ ปนภาษาพื้นฐานสามารถผนวกกับประเทศเพื่อนบานไดดีที่สุด และจะตองเดินหนา
พัฒนาตอไป เล าประสบการณที่ไดไปรับ ตําแหนง ในหลายๆจั งหวัดและแสดงความรูสึ กที่ ดีในขณะที่ไดป ฏิบั ติ
ราชการในจังหวัดสุรินทร ซึ่งทานรองผูวาราชการจังหวัดสุรินทรจะเดินทางยายไปรับตําแหนงใหมที่จังหวัดแพร
ในวันที่ 2 ตุลาคม 2560
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร
นายกิติเมศวร รุงธนิเกียรติ
นายก อบจ.สุรินทร

เชิญทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร

เรียน ทานรองผูวาราชการจังหวัดสุรินทร ทานประธานสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดสุรินทร และทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
ที่นับถือเราตองยอมรับอยางหนึ่งวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมใชเบอรหนึ่ง
ทุกสิ่งทุกอยางอาจจะถือวาเกือบรอยเปอรเซ็นตขึ้นอยูกับผูกํากับดูแล โดยศักยภาพและทําเลที่ตั้งที่ทานรองผูวา
ราชการจังหวัดสุรินทรไดพูดถูกตองที่สุดทําไม elephant world ตองเกิด ทําไมตองเปนnew product ของ
ประเทศไทยตอไปก็จะเปนของโลก ถาคนทองถิ่นไมเห็นศักยภาพซึ่งความเปนจริงสิ่งเหลานี้คนสุรินทรมีศักยภาพ
แตขาดพลังขาดผูนําที่เขาใจการนําพาที่ถูกตอง เราจึงนําเรื่องชางเรรอนคือปญหาเอามาเปนสินคาเพราะการแกไข
ปญหาเรรอนคือศูนยของชางของโลกรักชางไทยรักชางโลก จุดนี้คือชางของโลกผมถึงมั่นใจวา elephant world
เราจะได กินเนสสบุคเวิลดเรคคอรดเปนศูนยอนุรักษชางที่ยิ่งใหญที่สุดในโลก สิ่งที่เกิดในวงการทองเที่ยวของยุโรป
และอเมริกานั่นคือการเขาใจผิดในพฤติกรรมชางบานและชางปา ชางอัฟริกาทําไมถึงไมถูกจองจําหรือลามโซเพราะ
มีนอยอยูในแหลงทุรกันดารชางสุรินทรคือชางอัจฉริยะชางเกือบสามรอยเชือกถาขาดระเบียบขาดการควบคุมมันเหมือน
ยิ่งกวา/5...

-5ยิ่งกวานักโทษที่ทําอะไรก็ถูกไปหมด แตชางอัจฉริยะฝกยุทธหัตถีก็ได นําพาปราบศัตรูก็ไดแตแถบอัฟริกามีชางหนึ่ง
เชือกยิ่งกวาขุมทองสิ่งเหลานี้จะไมมีการฝกชาง ชางบานเราถามวาพวกเราโตขึ้นมาทุกวันนี้เขียนหนังสือไดเพราะ
อะไรตองฝก ซายหันขวาหันไดมาจากการฝก เราอยูในสังคมที่ดีมีระเบียบเพราะการเรียนรูการยอมรับ ถาชาง
ขึ้นมาพรอมกันหารอยเชือกไมมีการฝกแลวจะทํายังไง NGO มองวาการฝกชางคือการทารุณสัตว จุดนี้ elephant
world จะตองสรางความเขาใจ ที่นี้พฤติกรรมตางๆเราตองยอมรับอยางหนึ่งวาทางการแพทยผมเปน สช. ตอนนี้
การสั่งซื้ออุปกรณทางการแพทยเขาสู boi ยี่สิบจังหวัดที่ถูกจัด ผมเสนอวาทางการแพทยสุรนิ ทรคนปวยหนักสงเขา
โรงพยาบาลสุรินทรโรงพยาบาลเอกชนมีเครื่องมือแพทยเทียบโรงพยาบาลศูนยไมได ดังนั้นผมถึงเนนในการประชุม
สช.ซึ่ ง มี น ายกรั ฐ มนตรี เ ป น ประธานวา การที่ ใ ห boi อย า ไปให ที่ ก รุ ง เทพมหานครศัก ยภาพของเอกชนใน
กรุงเทพมหานครเปนอุตสาหกรรมทางการแพทยที่ยิ่งใหญควบคุมเอเซีย แตทางการแพทยที่สุรินทรทํายังไงใหเขา
ลดหยอนไมตองเสียภาษีเพื่อแบงเบาภาระโรงพยาบาลนี้คือสิ่งที่ตองทํา ในขณะเดียวกันทําเลที่ตั้งของสุรินทรเปน
แหล งที่ดีตามที่ท านรองผูวาฯพู ดทั้ง หมดยุท ธศาสตรเราดีหมด ทั้ งขาวดีแตจั งหวัดเรามี ความชัดเจนอยูไหมถา
ยอนหลังไปอีกหกปไลมาเลย มีแตคนรอเกษียณไมมีใครทํางานมาแลวอยากจะหนี ทิศทางกีฬาไมเดน ขาวหอมมะลิ
ไมดังแตตองยอมรับความเปนจริงเรื่องสนามบินเปนเรื่องเล็ก วันนี้ตองถือวาเราสูญเสียผูนําที่มีศักยภาพจะนําพา
จังหวัดสุรินทรไป ในโอกาสหนาหวังวาเราจะไดผูนําที่เขาใจเรา เขาใจเนื้อชิ้นดีที่มีกลิ่นหอมที่ล่ําลือไประดับโลก
ขอขอบคุณ ครับ
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ขอบคุณทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
ขอบคุณทานรองผูวาราชการจังหวัดสุรินทรทานโชคดี อมรวัฒน บุคคลสําคัญ
ที่ทานตองยายไปจังหวัดแพรขอใหทานเดินทางโดยสวัสดิภาพและโชคดีกลับมา
เปนผูวาราชการจังหวัดสุรินทรเร็วๆ ขอขอบคุณหัวหนาสวนราชการทุกทาน ขอบคุณสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดสุรินทรผูทรงเกียรติ ขอบคุณทานที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรทานดนัย ประธาน
ขอบคุณทานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรทานปุณยวัฒน สนใจ ขอบคุณทานนายก
องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ทานรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรทั้งสามทาน ขอปดประชุม
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
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