รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป ๒๕61 ครั้งที่ ๑
วันที่ 22 มกราคม ๒๕61 เวลา ๑4.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
..........................................
เริ่มประชุมเวลา ๑4.๐๐ น.
นางสมฤดี เทพวงศศิริรัตน
เลขานุการสภา อบจ.สุรินทร

วันนี้เปนการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรนิ ทร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
ประจําป ๒๕61 ครั้งที่ ๑ กําหนดเวลานัดประชุมไวที่ เวลา ๑4.๐๐ น. บัดนี้
สมาชิกไดลงชื่อและนั่งในหองประชุมครบองคประชุมแลว ขอเรียนเชิญทาน
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรทานธัญพร มุงเจริญพร ทานรองประธานสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดสุรินทร ขึ้นบัลลังกเพื่อดําเนินการประชุมตอไป
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ทานสมาชิกพรอมที่ประชุมพรอมขอเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดสุรินทร

นางสมฤดี เทพวงศศิริรัตน
เลขานุการสภา อบจ.สุรินทร

(อานประกาศเปดสมัยประชุม)

ประกาศสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
เรื่อง เปดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป ๒๕61
..............................................
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 1 ประจํา ป
๒๕61 ตั้ง แตวัน ที่ 22 เดือ น มกราคม พ.ศ.๒๕61 เปน ตน ไป มี กํา หนด ๗ วัน ณ หองประชุ ม สภา
องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร เพื่อพิจารณาขอราชการ ขององคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. ๒๕61
ธัญพร มุงเจริญพร
(นางธัญพร มุงเจริญพร)
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
นางธัญพร.../2...

นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

-2กอนการประชุมสภาฯใหทานเลขานุการสภาฯแนะนําหัวหนาสวนราชการที่ให
เกียรติเขารวมประชุมในวันนี้

นางสมฤดี เทพวงศศิริรัตน
เลขานุการสภา อบจ.สุรินทร

ขออนุญาตที่ประชุมแนะนําหัวหนาสวนราชการที่ใหเกียรติเขารวมประชุม
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรในวันนี้ (แนะนําครบทุกสวนราชการ
ที่เขารวมประชุม) ขอเชิญทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
ดําเนินการประชุมตามลําดับตอไป

นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ขอบคุณหัวหนาสวนราชการทุกทานที่ใหเกียรติเขารวมประชุมสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดสุรินทร ในวันนี้

ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ดวยประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรไดรับการเสนอญัตติและขอราชการจากทานนายก
องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ดังนี้
1. เรื่อง ญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
2. เรื่อง ญัตติใชจายเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
เพื่อนําเขาที่ประชุมเสนอใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรนิ ทรพิจารณาใหความเห็นชอบในลําดับ
ตอไป วันนี้เปนการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป 2561 ครั้งที่ 1 วันที่ 22 มกราคม 2561
หนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม และเอกสารไดจัดสงใหทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
สุรินทรทุกทาน ไดรับทราบไดอานแลว
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ระเบียบวาระที่ 2
เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดสุรินทร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป 2560 ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดสุรินทร ซึ่งไดนําเขาในที่ประชุมสภาฯ ในคราวการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป
2560 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น. เพื่อใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม และได
มีทานสมาชิกไดขอเพิ่มเติมรายละเอียดในรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป 2560 ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 หนา 3 ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ญัตติการขยายเวลาเบิกจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ไวเบิกในปถัดไป ในคําแถลงทานนายกฯมีจํานวน 3 โครงการ โดยสมาชิกใหเพิ่มเติมคํา
แถลงวาประกอบดวยโครงการอะไรบาง รวมเปนจํานวนเงิน ทั้งสิ้น 29,056,800 บาท (ยี่สิบเกาลานหาหมื่นหกพัน
แปดรอยบาทถวน) ซึ่งเลขานุการสภาฯไดรับไปดําเนินการแกไขเพิ่มรายละเอียด
บัดนี้เลขานุการสภาฯไดดําเนินการเพิ่มรายละเอียดจํานวน 3 โครงการดังกลาวนี้เรียบรอยแลว
เอกสารไดจัดสงใหสมาชิกทุกทานไดอานไดทราบแลว เพื่อใหที่ประชุมไดพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาฯ
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป 2560 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. ทานสมาชิกทาน
ใดมีขอสงสัยที่จะสอบถามหรือจะแกไขถอยคําหรือ ไม/ไมมี/ถาไมมีใหถือ วาที่ป ระชุม สภาองคก ารบริห ารสวน
จังหวัดสุรินทร ไดรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป 2560 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 กันยายน
2560 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
………………………………………………..
ที่ประชุม : มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ประจําป 2560 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. โดยไมมีการแกไข
นางธัญพร/3...

-3นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ระเบียบวาระที่ 3
เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป ๒๕60
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ 1๙ ธันวาคม ๒๕60 เวลา ๑4.๐๐ น. เอกสารไดจัดสงใหกบั
ทานสมาชิกทุกทาน ไดทราบไดอา นแลว และเลขานุการสภาฯขอแกไขรายงานการประชุม หนาที่ 3 เจาหนาที่ได
วางเอกสารแกไขในรายละเอียด ไวในตําแหนงที่นั่งของทุกทานแลว มีทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
สุรินทรทานใดจะแกไขถอยคําในรายงานการประชุม /มีห รือ ไม/ไมมี ท านสมาชิก ขอแก ไขถอ ยคํา/ ถาไม มี /ให
ถือ วาที่ ป ระชุม สภาองคก ารบริ ห ารส วนจั งหวัดสุ ริ นทร ไดรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
สุรินทร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป ๒๕60 ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ 1๙ ธันวาคม ๒๕60 เวลา ๑4.๐๐ น.

ที่ประชุม : มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4
ประจําป 2560 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น. โดยไมมีการแกไข
..........................................
นางธัญพร มุงเจริญพร
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่อง ญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจาย
ประธานสภา อบจ.สุรินทร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ขอเชิญทานนายกองคการบริหารสวน
จังหวัดสุรินทร แถลงญัตติตอทีป่ ระชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
นายกิติเมศวร รุงธนิเกียรติ
นายก อบจ.สุรินทร

(แถลงตอทีป่ ระชุมสภา)

คําแถลงประกอบญัตติ
การโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
.........................................
ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
ตามที่ สภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ไดอนุมัติขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปแลวนั้น
องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร มีความประสงคขอโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยขอโอนลดงบประมาณจากแผนงานงบกลาง ประเภทสํารองจาย จํานวน 994,000
บาท โดยขอโอนเงินไปตั้งเปนรายการใหม ในแผนงานการศาสนาและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและ
สงเสริมการทองเที่ยว งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิง่ สาธารณูปการ จํานวน 2 โครงการ ดังนี้
1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนโดยการกอสรางเรียงหินและปลูกหญาภายในโครงการโลกของชาง
(Elephant World) บานตากลาง ตําบลกระโพ อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร งบประมาณ 494,000 บาท
2. โครงการกอสรางถนนลาดยาง ขาโรงฝกชางนอยภายในโครงการโลกของชาง (Elephant
World) บานตากลาง ตําบลกระโพ อําเภอทาตูม จังหวัดสุรนิ ทร งบประมาณ 500,000 บาท
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบจ.สุรินทร กําหนด (ตามแผนพัฒนาสีป่ (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับความสามารถ
ในการแขงขันทางดานเศรษฐกิจและบริการแผนงานที่ 2.1.1 พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานสิง่ อํานวยความ
สะดวก เพื่อรองรับการขยายตัวดานการคา การลงทุนและการทองเที่ยว หนา 5)
เหตุผลการโอนงบประมาณ
เพื่อเปนการพัฒนาพื้นภายในโครงการโลกของชาง (Elephant World) บานตากลาง ตําบลกระโพ
อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร ใหมีความสมบูรณเปนแหลงเรียนรูวิถีชีวิตคนกับชางที่ครบวงจร และมีคุณภาพ เพื่อ
รองรับนักทองเที่ยวทีจ่ ะมาเยี่ยมชมโครงการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ไดนําเสนอทุกทานแลว
ตามระเบียบ/4...

-4ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2541 และที่แกไขเพิม่ เติม ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิง่ สรางทีท่ ําให
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตัง้ จายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
จึงขอเสนอเพื่อใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ไดโปรดพิจารณาอนุมัติตอไป
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ขอบคุณทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร มีทานสมาชิกทานใด
จะสอบถามทานนายกฯมีหรือไม/ไมมที านสมาชิกสอบถาม/ถาไมมี
ประธานสภาขอมติที่ประชุมสภาฯ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๖ การลงมติ ขอ ๘๖
วรรคแรก การลงมติใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑ เวนแตมีกฎหมายบัญญัติเปนอยางอื่น ดังนั้นประธานสภาองคการ
บริหารสวนจั งหวัดสุ รินทร ขอมติในที่ประชุม ทานสมาชิกท านใดมี มติเ ห็นชอบกับญั ตติการโอนเงินงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โปรดยกมื อขึ้น มีสมาชิกเห็นชอบดวยยกมือขึ้น จํานวน 22 ทาน มี
สมาชิกทานใดมีความเห็นเปนอยางอื่น มีหรือไมมี ถามีใหยกมือขึ้น ไมมีทานสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น ถาไมมี
ใหถือวาสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร มีมติใหความเห็นชอบกับญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามที่ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรเสนอ
มติที่ประชุม : สมาชิกในหองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร จํานวน 23 คน มีมติใหความ
เห็นชอบกับญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สมาชิกยก
มือขึ้น จํานวน 22 คน งดออกเสียง 1 คน
..........................................
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ระเบียบวาระที่ 5
เรื่อง ญัตติใชจา ยเงินสะสม ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เชิญทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรแถลงตอทีป่ ระชุม

นายกิติเมศวร รุงธนิเกียรติ
นายก อบจ.สุรินทร

(อานคําแถลงตอที่ประชุม)

คําแถลงประกอบญัตติ
การขออนุมัติใชจา ยเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
...............................................
ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรนิ ทร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรนิ ทร
ตามที่ สภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรนิ ทร ไดมีมติเห็นชอบดวยกับขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปแลวนั้น
ดวย ปจจุบัน ถนนทีอ่ ยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร มีสภาพชํารุดทรุดโทรมเปน
อยางมาก สงผลใหประชาชนผูใชเสนทางดังกลาวไดรบั ความเดือดรอน หลายครัง้ กอใหเกิดอุบัตเิ หตุสรางความเสียหาย
ใหแกชีวิตและทรัพยสินจําเปนตองดําเนินการแกไขปญหาอยางเรงดวน และเนื่องจากงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ทีส่ ภาฯ แหงนี้ไดใหความเห็นชอบไปแลวนั้นไมเพียงพอตอการนํามาใชแกปญ
 หา
เพื่อใหการใชจายเงินสะสมในครัง้ นีเ้ ปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นฯ จึงขออนุมัติจากสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัด เพือ่ ใชจายเงินสะสม จํานวน 9,870,000 บาท (เกาลานแปดแสนเจ็ดหมืน่ บาทถวน) เพือ่ นําไปซอมสราง
ถนนที่อยูในความรับผิดชอบ จํานวน 2 โครงการ ดังนี้
1. โครงการซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายแยกทางหลวง
24 ตําบลตาคง/5...

-524 ตําบลตาคง อําเภอสังขะ – บานโคกสมอง ตําบลสําเภาลูน อําเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร ชวง กม. 6+500 กม.
ถึง กม. ที่ 8+375 ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.875 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา
11,250 ตารางเมตร (รหัสสายทาง สร.ถ.10086)
จุดเริ่มตนโครงการ ชวง กม. 6+500 พิกัด E 395077
N 1614954
จุดสิ้นสุดโครงการ ชวง กม. 8+375 พิกัด E 394928
N 1613121
งบประมาณ 6,460,000.-บาท (หกลานสี่แสนหกหมื่นบาทถวน)
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบจ.สุรินทร กําหนด (ตามแผนพัฒนาสีป่  (พ.ศ. 2561-2564) ของ อบจ.สุรินทร
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว
แผนงานที่ 2.1.1 พัฒนาระบบโครงการสรางพื้นฐานสิง่ อํานายความสะดวก เพื่อรองรับการขยายตัวดานการคา
การลงทุน และการทองเที่ยว)
2. โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรยางพารา Para Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement
In-Place Recycling สายบานอุดม ตําบลชุมแสง – บานขาม ตําบลเมืองลีง อําเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร ชวง
กม. 0+320 ถึง กม. ที่ 1-100 ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ระยะทาง 0.780 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการ
ไมนอยกวา 4,680 ตารางเมตร (รหัสสายทาง สร.ถ.10148)
จุดเริม่ ตนโครงการ พิกัด E 340874
N 1680699
จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด E 340579
N 1680233
งบประมาณ 3,410,000.-บาท (สามลานสี่แสนหนึง่ หมื่นบาทถวน)
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบจ.สุรินทร กําหนด (ตามแผนพัฒนาสีป่  (พ.ศ. 2561-2564) ของ อบจ.
สุรินทร ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการ
ทองเที่ยว แผนงานที่ 2.1.1 พัฒนาระบบโครงการสรางพื้นฐานสิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อรองรับการขยายตัว
ดานการคา การลงทุน และการทองเที่ยว)
ซึ่งทั้งสองโครงการปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ของ อบจ.สุรินทร และอยูในอํานาจ
หนา ที่ ขององคก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด ตามพระราชบั ญ ญั ติอ งคก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวัด พ.ศ. 2540 และ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และ
เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการใหบริการชุมชนและสังคมของประชาชนในพื้นที่, เพื่อบําบัดความเดือดรอนของ
ประชาชน ซึ่งองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรไดกันเงินไวตามระเบียบฯและหลักเกณฑการใชจายเงินสะสมฯ
เรียบรอยแลว
รายละเอียดตามเอกสารที่ไดใหสมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรทุกทานแลว
จึงขอเสนอเพื่อใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ไดโปรดพิจารณาอนุมัติตอไป
...........................................
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ขอบคุณทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร มีทานสมาชิกทานใด
จะสอบถามทานนายกฯมีหรือไม/ไมมที านสมาชิกสอบถาม/ถาไมมี
ประธานสภาขอมติที่ประชุมสภาฯ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๖ การลงมติ ขอ ๘๖ วรรค
แรก การลงมติใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑ เวนแตมีกฎหมายบั ญญัติเ ปนอยางอื่น ดังนั้นประธานสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดสุรินทร ขอมติในที่ประชุม ทานสมาชิกทานใดมีมติเห็นชอบกับญัตติการใชจายเงินสะสม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 โปรดยกมื อขึ้น มีส มาชิก เห็ นชอบดวยยกมือ ขึ้น จํานวน 22 ท าน มีสมาชิกทานใดมี
ความเห็นเปนอยางอื่น มีหรือไมมี/ถามีใหยกมือขึ้น/ไมมีทานสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น ถาไมมี ใหถือวาสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร มีมติใหความเห็นชอบกับญัตติการใชจายเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561 /6...

-62561 ตามที่ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรเสนอ
มติที่ประชุม : สมาชิกในหองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร จํานวน 23 คน มีมติใหความ
เห็นชอบกับญัตติการใชจายเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สมาชิกยกมือขึ้น
จํานวน 22 คน งดออกเสียง 1 คน
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ระเบียบวาระที่ 6
เรื่อง อื่นๆ มีทานสมาชิกทานใดมีขอสอบถามที่จะ
สอบถามในเรื่อง อื่นๆ เชิญทาน สจ.พิชิติ สายแสงจันทร

นายพิชิต สายแสงจันทร
ส.อบจ. อ.เมือง เขต 1

กราบเรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรและผูทรง
เกียรติทุกท าน กระผมนายพิ ชิต สายแสงจันทร สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดสุรินทร อ.เมือง เขต 1 เรื่องที่จะนําเรียนนี้เปนเรื่องดีกอนที่จะเขา
ประชุมสภาฯกระผมไดอานขาวในทีนิวสบอกวา นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรเอาจริงกับรถขนดินจะเห็น
วาถนนองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร หลายๆพื้นทีเ่ มื่อดําเนินการสรางหรือใหการสนับสนุนไมวาพื้นที่ใดอําเภอ
ใดหรือทัง้ จังหวัดสุรินทร จะมีระบบการกําหนดเรื่องราวของการบรรทุกบางพื้นที่ไมเกิน 10 ตัน 20 ตัน 25 ตัน
แตสิ่งที่นาชื่นชมผูก ํากับการสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองสุรินทรทานไดเอาจริงจังและทาง อบจ.สุรินทรไดมอบหมาย
ใหทางนิติกรไดแจงความกับสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองสุรนิ ทรเอาผิดกับรถบรรทุกที่บรรทุกเกินอัตรากําหนดใน
พื้นที่ตําบลแสลงพันธทําใหสภาพถนนลาดยางชํารุด 300-400 เมตร เรื่องนีผ้ มไดขาวแลว ผมไดรบั ขาวรองเรียน
เชนกัน วันนี้ขอชื่นชมที่ทางองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ไดเชิญสื่อมวลชนมาพูดคุยไมวาการเปนหูเปนตา
ในทางสมาชิกก็ดีถือเปนเรื่องดีสื่อเปนหูเปนตาในเรื่องนี้ดวย ฉะนั้นเชิญสมาชิกทุกทานไดปรบมือใหทานนายก
องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร และผูที่ทําเรื่องนี้เอาจริงเอาจังปรบมือใหทางผูกํากับการสถานีตํารวจภูธร
อําเภอเมืองสุรินทรดวยครับ ถาจับมามีโอกาสมาชั่งวาบรรทุกเกินหรือไมหรือถาจับมาปรับก็กลับไปแตจับมามี
โอกาสมาชั่งก็ตองมาวากันอีกครั้งหนึ่ง อันนี้ก็จะเกี่ยวโยงเสนทางนี้มีบทบาทในการจับขนาดไหน ตํารวจมีหนาที่
ปรับหรือไมและจะเกี่ยวโยงไปถึงขนสงมีหนาที่เขาไปมีสวนรวมหรือไมหรือทางหลวงชนบทมีบทบาทเขาไปมีสวน
รวมหรือไมอยางไร อยางนอยการดําเนินการนี้ผูประกอบการขนดินรถพวงไดตระหนักถามวาขุดลอกถนนหนทางดี
ไหมดีครับแตการที่จะขนเกินน้ําหนัก ซึ่งมีการรองเรียนทางสื่อบอยๆวันนี้ก็ถือโอกาสขอบคุณทานนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดสุรนิ ทร ทานผูกํากับ พ.ต.อ.ยศวัจน งามสงา ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองสุรินทรและทาน
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ขอบคุณครับ
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร
นายกิติเมศวร รุงธนิเกียรติ
นายก อบจ.สุรินทร

เชิญทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร

เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ที่เคารพ
อยากจะกราบเรียนอยางนี้วาชวงที่เกิดเหตุเรารับทราบเรายับยั้งทาง ทีพีบเี อส
เราไปแจงความทาง ผอ.กองชางเอาตํารวจเขาไป มีการตรวจจับ ถายภาพขอ
เท็จจริงดังกลาวเริ่มตนจากประโยชนตอบแทนจากการขุดสระในที่ดินสาธารณะ ผูสอื่ ขาวเมื่อเชาที่ผมแถลงขาว
จริงๆตองมีใบอนุญาตการขุดและมีใบอนุญาตการขนการถมอันนั้นคือเรือ่ งหนึ่งที่ทางฝายสํารวจจะตองไปดําเนินการ
ที่นี้การไดประโยชนขึ้นมาซึง่ แหลงน้ําแตถนนเสียทัง้ เสนดังนัน้ สิ่งเหลานี้ อบจ.สุรินทรจะตองดําเนินการตามระเบียบ
ทั้งหมด เราไดทําเรื่องแจงผูวาราชการจังหวัด ทาง องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรไดทําเรือ่ งไปหาผูร ับเหมา
เพื่อทําเรื่องแกไขเพราะวาระหวางทีเ่ กิดปญหามอเตอรไซดลม คันสองคันแลว ไดรับบาดเจ็บสวนเรื่องใครจะชดใช
จะดําเนินการอยางไรจะตองเปนหนาที่ของตํารวจจะตองดําเนินการตอไป องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรได
ดําเนินการตามระเบียบขอขอบคุณทานผูก ํากับการตํารวจดวยที่ดําเนินการไดรวดเร็วไมถึงหนึง่ วันเมือ่ เชาผูส ื่อขาว
ถามวา/7...

-7ถามวารถบรรทุกยังวิ่งอยู ผมจะทําหนังสือถามไปองคการบริหารสวนตําบลวาในการขุดดินดังกลาวอยากให
องคการบริหารสวนตําบลเขามาควบคุมอยาใหน้ําหนักเกินเพราะจุดสตารจคือจุดที่ขุดตรงนี้ ทางฝายนิติกรได
จัดทําเอกสารสงไปยังองคการบริหารสวนตําบลเอกสารคงถึงแลว สวนเรือ่ งทีจ่ ะแจงในทีป่ ระชุม ก็คือในวันที่
14 กุมภาพันธ 2561 องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรจะจัดงานจดทะเบียนบนหลังชาง ในวันที่ 13
กุมภาพันธ 2561 เราจะจัดเลี้ยงคูบาวสาวเราจะจัดตกแตงเปนพิเศษและเรียกปลึงจองได วันที่ 13 มีนาคม
2561 เปนวันชางไทยปนี้เราจะจัดใหยิ่งใหญและเปนครั้งแรกในโลกเราจะมีการทําบุญตักบาตรรวมกับเหลาชาง
โดยจะใหชางตักบาตรไมใชคนตักบาตร คนเพียงเตรียมอาหารใหชางถวายพระและในชวง 10 โมงเชา จะมีตํานาน
ชางยุทธศาสตรชางจังหวัดสุรินทรในขณะเดียวกันในวันที่ 13 มีนาคม 2561 เราจะเปด โรงชางสําคัญ โรงฝกชาง
นอย โรงภาพยนตรเปดทําการและจุดถายรูป welcome in the elephant world เปดทําการหอดูชางจะเปดทํา
การชั่วคราวใหดูกอนความสูงประมาณตึก 5 ชั้น ใหคนขึ้นไปดูชางเลนน้ําในพื้นที่ประมาณ 20 ไร ตัวลิฟทยังติดตั้ง
ไมเสร็จก็คงเปดและจะมีการทองไพรเราจะแยกออกเปนสองสวน แบบปกติ และแบบ Adventure ดังนั้น 5 กิจกรรมที่
เกิดขึ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2561 วันชางไทยจะเปนวันแรกที่จะเปด Elephant world ประมาณ 60 % ใหแกผู
มีเกียรติและหัวหนาสวนราชการ ดังนั้นใครขอเชิญแขกผูมีเกียรติและหัวหนาสวนราชการทุกทานเขารวมเปน
เกียรติในพิธีเปดงานวันที่ 13 กุมภาพันธ 2561 และ 13 มีนาคม 2561 สวนเชาวันที่ 14 กุมภาพันธ 2561
เปนพิธีซัตเตปนี้มีการประกวดรถอีแตนเชนเคย ขอขอบคุณครับ
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ขอบคุณทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
มีทานสมาชิกทานใดมีขอราชการจะสอบถามอีกหรือไม เชิญทาน
สจ.สุรีย จุไรวรรณสุทธิ

นางสุรีย จุไรวรรณสุทธิ
ส.อบจ.อ.ทาตูม เขต 1

กราบเรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ที่เคารพ
ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร เพือ่ นสมาชิกทุกทาน และผูมี
เกียรติที่เคารพทุกทาน ดิฉันนางสุรีย จุไรวรรณสุทธิ สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดสุรินทร อ.ทาตูม เขต 1 กอนเขามาประชุมไดแวะไปงานขาวดําที่ ต.บัวโคก อ.ทาตูม ไดมีขอ
ปรึกษาจากทานนายก อบต.บัวโคก อ.ทาตูม เห็นใสชุดเครื่องแบบเปนการเตรียมตัวเขาประชุมจึงไดฝาก
รายละเอียดไปยังทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรและทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
สุรินทรขอใหทาง อบจ.สุรินทร ทานไดมายื่นเรื่องของบประมาณไปชวยซอมแซมถนนลาดยางในเขตตําบลบัวโคก
จํานวน 2 เสน ดวยกันขออภัยที่ไมมีเอกสารในมือทานยื่นหนังสือเมื่อเดือนกรกฏาคม 2560 ที่ผานมาและไดเขา
ตามโครงการกับทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรแตทานไมอยู ฝากถามใหผมนิดหนึง่ วาพอมี
งบประมาณที่จะซอมแซมถนนในเขตองคการบริหารสวนตําบลบัวโคกหรือไม ดิฉันไดบอกทานนายกองคการ
บริหารสวนตําบลบัวโคกไปวาจะเรียนถามทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร แตวาไมรบกวนใหทาน
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรตอบแตอยางใด ถามีโอกาสประชุมคราวหนาขอใหประชาชนชาวบัวโคกได
รวมประชุมรับฟงการประชุมดวย เพราะฉะนั้นเรียนทานเบือ้ งตนเพียงเทานี้คะ ขอบคุณคะ
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร
นายกิติเมศวร รุงธนิเกียรติ
นายก อบจ.สุรินทร

เชิญทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร

ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ที่เคารพ และทานสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรนิ ทร ที่นับถือ ตามระเบียบใหมถือวาเปนการ
โชคดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพราะวาในแงของ อบต.สิ่งที่เกินกวา
ศักยภาพสามารถนําเสนอในคณะกรรมการประสานแผนอําเภอไดเลยซึ่งออกระเบียบใหม ในคณะกรรมการ
ประสาน/8...

-8ประสานระดับอําเภอคือตัวแทนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในตําบลนั้นๆ ขั้นตอนนําเสนอมาสูประธาน
ประสานแผนจังหวัดจะมีนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรเปนประธานและมีคณะกรรมการตัวแทนจาก
ภาคสวนราชการหลายหนวยงานและมีตัวแทนจากสมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัดที่เราเลือกตั้งครั้งที่แลว 5 ทาน
ดังนั้นเมื่อเขามาก็เขาปรับแผนพอปรับแผนเสร็จก็เขาประชุมประชาคม ดังนั้นตั้งงบประมาณไดเลยอยากจะเรียน
ในที่ประชุมไดเลย สมาชิกบางทานผมตามตั้ง 7 รอบ บางทานตองยอมรับวาทางเราทําเรื่องถึงผูวาราชการจังหวัด
ใหผูวาราชการสั่งการเรงรัดใหแตละอําเภอตั้งคณะกรรมการประสานแผนอําเภอเพราะบางอําเภอยังไมตั้งเลย
เพราะฉะนั้นสิ่งเหลานี้ทําไมถึงวาโชคดีเพราะในทางยุทธศาสตรซึ่งตัวผมไดเขารวมประชุมวางแผนยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป กลุมจังหวัดเปนยังไงลงมาระดับจังหวัด ลงมาระดับองคการบริหารสวนจังหวัดถาขนมชั้นสี่ชั้นเราได
ผูนําที่ขาดวิสัยนทัศนทานจะไมรูเลยวาอีก 20 ป จังหวัดสุรินทรจะเปนอยางไรสิ่งที่กําหนดทั้งหมดคณะกรรมการ
ประสานแผนในแตละทองถิ่นจะรูวาขาดอะไร ดังนั้นในคณะกรรมการประสานแผนอําเภอจะตองสรุปและเอาสิ่งที่
เกินศักยภาพออกมา ในขณะเดียวกันถามองยุทธศาสตรชาติ 20 ป เปนยังไงในแผนพัฒนาชาติอีกสี่ปเปนยังไง
ทานเห็นวาขนมชั้นสี่ชั้นครอบคลุมพื้นที่ไดทั้งหมด สิ่งเหลานี้ผมพูดถึงกระทั่งในยุทธศาสตรชาติวาคนระดับผูนํา
ตองรูจักกองทุน พีบีพีและกองทุนฟวเจอรฟนเพราะงบประมาณหมื่นกวาลานทั้งหมดที่ทํา สเปเชียลโปรเจคใหญใน
การพัฒนารถไฟฟารางคูหรือรถไฟฟาดวนไมไดใชเงินงบประมาณ ดังนั้นงบประมาณประจําเรายังใชเหมือนเดิมแต
กองทุนเหลานี้เปนการรวมทุนระหวางเอกชนเปนการระดมทุนจากภาคเอกชนเปนตางชาติที่ไดสัมปทานไป ดังนั้น
ถาสามารถทําใหคนเขาใจถึงเม็ดเงินอยางนี้ ผมยกตัวอยางใหฟงวาบริเวณแยกไปอ.สังขะ ที่ดินเอกชนตรงบิ๊กซี
ปจจุบันจะหมดสัญญาเชาแลวยี่สบิ ป ถามวาทรัพยสนิ ตรงนั้นมีมูลคาเทาไหรสาํ หรับสุรินทร และสําหรับรายเอกชน
ดังกลาว เชนเดียวกันรถไฟฟาความเร็วสูง หรืออีอีซี ถาเราขาดศักยภาพแตตางชาติมาลงทุน ตอไปทรัพยสินของ
ใครเชนเดียวกับวันนี้พื้นที่ ดาน-ชองจอม ที่ดินไรละ 3 ลาน กระโพไรละ 2 ลาน มูลคาทรัพยสินในจังหวัดสุรินทร
ตอนนี้ และเมื่อ 5 ปแรกที่ผมเขามาใหมๆแตกตางกันอยางไรเราตองยอมรับวาผูนําคือจะนําพาเราสูไปอีกจุดหนึ่ง
ถาถามวาที่ดินตรงบิ๊กซีเปนที่นาฝากพวกเราวาถาทานเปนตัวแทนในพื้นที่ผลักดันโครงการดีๆพื้นที่ทุกตารางนิ้ว
เปนทรัพยสินหามูลคาไมได ขอขอบคุณ
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร

ขอบคุณทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
มี ท านสมาชิก ท านใดมี ขอ ราชการจะสอบถามหรื อ ไม /ถามี /ยกมื อ ขึ้น/ไม มี
สมาชิกสอบถาม ขอขอบคุณโยธาธิการและผังเมืองสุรินทร ทานผูกํากับการ
ตํารวจภูธรจังหวัดสุรินทร ทานยศวัจน งามสงา ตัวแทนทานนายอําเภอเขวาสินรินทร และอําเภอสนม หัวหนา
สวนราชการที่ใหเกียรติรวมประชุมกับองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ทานปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
ขาราชการทุกทาน ขอปดการประชุม
เลิกประชุมเวลา 15.30 น.
(ลงชื่อ) จันทรเพ็ญ ธนุพิลา ผูจดรายงานการประชุม
(นางสาวจันทรเพ็ญ ธนุพิลา)
ตําแหนงเจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

