สรุปมติที่ประชุมสมัยวิสามัญ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ. ๒๕59
วันศุกร์ ที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕9
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
--------------------ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้นัดประชุมสมัยวิสามัญ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 ประจาปีพ.ศ. ๒๕๕9 เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕9 ขอสรุปมติที่ประชุมสภาฯ ดังนี้
เริ่มประชุมเวลา ๑0.๐๐ น.
นายบรรเทิง สิงห์สถิตย์ เลขานุการสภาฯ แจ้งที่ประชุมสภาฯ มีสมาชิกสภาฯมาลงชื่อเข้าประชุมจานวน 23 ท่าน
ครบองค์ประชุม
ประธานที่ ป ระชุ มโดย นายวรโชติ สุ คนธ์ ข จร ประธานสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั งหวั ด เพชรบู รณ์
กล่าวเปิดประชุม และดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุมตามลาดับ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ตามที่สมาชิกสภาฯ ได้สอบถามที่ประชุมสภาฯ กรณีการเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 หลังวันที่ 15 สิงหาคม 2559 จะต้องขออนุมัติขยายเวลาต่อ
สภาหรือไม่ นั้ น ฝ่ ายเลขานุ การสภาฯ ได้ห ารือจังหวัดเพชรบู รณ์ ได้ความเห็ นว่า ร่างข้อบัญ ญั ติงบประมาณฯ
ได้นาเสนอสภาฯ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 และส่งร่างข้อบัญญัติฯเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา
เมื่อวัน ที่ 17 สิ งหาคม 2559 และผู้ ว่าราชการจังหวัดได้ส่งกลับให้ สภาฯทบทวน จึงถือว่าเป็นการเสน อร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณฯ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด จึงไม่ต้องขอขยายเวลาต่อสภาฯ
ที่ประชุม:

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ
3.1 ญัตติ ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วาระที่หนึ่ง (ขั้นรับหลักการ)
1. รายรับปีงบประมาณ 2560 ประมาณการไว้ทั้งสิ้น 659,262,800.- บาท แยกเป็น
1) รายได้จัดเก็บเอง รวมจานวน 40,590,000.- บาท แยกเป็น
หมวดภาษีอากร
จานวน 33,800,000.- บาท
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต จานวน 1,140,000.- บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
จานวน 3,650,000.- บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
จานวน 1,700,000.- บาท
หมวดรายได้จากทุน
จานวน 300,000.- บาท
2) รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท. หมวดภาษีจัดสรร จานวน 405,000,000.- บาท
3) รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จานวน 213,672,800.- บาท
2.รายจ่ายจากงบประมาณปี 2560 ประมาณการไว้ทั้งสิ้น 659,261,658.- บาท แยกเป็น
งบกลาง
จานวน 99,730,389.- บาท
งบบุคลากร
จานวน 122,764,449.- บาท
งบดาเนินงาน
จานวน 288,213,060.- บาท
/งบลงทุน...

-2งบลงทุน
จานวน 88,733,760.- บาท
งบรายจ่ายอื่น
จานวน
80,000.- บาท
งบเงินอุดหนุน
จานวน 59,740,000.- บาท
3. ส าหรั บองค์ การบริ หารส่ วนจังหวัดเพชรบู รณ์ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 มี รายจ่าย
เกี่ ยวกั บเงินเดือน ค่ าจ้ าง และประโยชน์ ตอบแทนอื่ นที่ จาเป็ นต้ องใช้ ในการบริหารกิ จการขององค์ กรรวม ทั้ งสิ้ น
139,813,361.- บาท คิดเป็นร้อยละ 31.38 ไม่สูงกว่าร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2560
ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2544 เรื่อง
การจาแนกรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง
มติที่ประชุม:

เห็นชอบ 23 เสียง
ไม่เห็นชอบ ไม่มี
งดออกเสียง ไม่มี

- นายเกรียงศักดิ์ พิชิตกวิน สมาชิกสภาฯเขต 3 อาเภอวิเชียรบุ รี เสนอที่ประชุมสภาฯ
กาหนด
ระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ งบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะยื่นเสนอคาแปรญัตติ ให้ยื่นเป็นหนังสือได้ตั้งแต่วันที่
16 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ถึงวันที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุม 2
มติที่ประชุม:

เห็นชอบ 23 เสียง
ไม่เห็นชอบ ไม่มี
งดออกเสียง ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่น ๆ
สมาชิกสภาฯ นาเสนอที่ประชุมสภาฯ สรุปได้ดังนี้
1. นางสุภาวดี เพ็งธงชัย สมาชิกสภาฯเขต 1 อาเภอหล่ มเก่า ขอให้ฝ่ ายบริหารสนับสนุน
เครื่องจักรกลหรือถุงยังชีพ ไปช่วยเหลือประชาชนเขตอ.หล่มเก่าที่ประสบความเดือดร้อนจากปัญหาน้าท่วม
2. นายสมภพ ไทยวัฒนาตระกูล สมาชิกสภาฯเขต 2 อาเภอบึงสามพัน ขอให้ ฝ่ายบริหาร
สนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมถนนสายวังพิกุล – ศรีมงคล
3. นายสมคิ ด ริ นนาศั กดิ์ สมาชิ กสภาฯเขตอ าเภอวั งโป่ ง ขอให้ ฝ่ ายบริ หารสนั บสนุ น
งบประมาณซ่อมแซมสะพานคลองน้าคัน
4. นางสาวจันทนา วัฒนกิตานนท์ สมาชิกสภาฯ เขต 1 อาเภอหล่ มสัก ขอให้ฝ่ ายบริหาร
ช่วยเหลือประชาชนเขตอ.หล่มสัก ที่ประสบความเดือดร้อนจากปัญหาน้าท่วม
5. นางสาวจิ ราพร เทื องน้ อย สมาชิ กสภาฯ เขต 5 อ าเภอหล่ มสั ก ขอให้ ฝ่ ายบริ หาร
ช่วยเหลือประชาชนเขตอ.หล่มสัก ที่ประสบความเดือดร้อนจากปัญหาน้าท่วม
6. นายวรโชติ สุคนธ์ขจร สมาชิกสภาฯ เขต 1 อาเภอชนแดน ขอให้ ฝ่ายบริหารเตรียม
ความพร้อมในการช่วยเหลื อซ่อมแซมถนนหรือจัดถุงยังชีพช่วยเหลื อบรรเทาความเดือดร้อนให้ ประชาชนที่ประสบ
ปัญหาน้าท่วม และขอขอบคุณที่ฝ่ายบริหารสนับสนุนงบประมาณในด้านการศึกษาซึ่งเป็นโครงการที่มีประโยชน์มาก
สาหรับเยาวชน
7. นางนิภา เจนจบธรรม สมาชิกสภาฯ เขต 2 อาเภอหนองไผ่ ขอให้ฝ่ายบริหารช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้าท่วม ในทุกเขตในจังหวัดเพชรบูรณ์
/8. นายเกรียงศักดิ์ ...

-38. นายเกรียงศักดิ์ พิชิตกวิน สมาชิกสภาฯเขต 3 อาเภอวิเชียรบุรี ในฐานะประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบั ญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ นัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในวาระที่สอง และวาระที่
สาม ในวันที่ 20 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวต่อที่ประชุมสภาฯ สรุปได้ดังนี้
1. แนวทางแก้ไขปัญหาน้าท่วม ในหลาย ๆ อาเภอ อยากให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันเพื่อไม่ให้
เกิดความซ้าซ้อน ขอสมาชิกสภาฯแต่ละเขตไปประสานงานกับองค์การบริ หารส่ วนตาบลในพื้นที่ กรณี ที่ อบต. ได้ใช้
งบประมาณช่วยเหลือไปหมดแล้วแต่ยังไม่เพียงพอกับความเดือดร้อนของประชาชน ให้ทาหนังสือขอความช่วยเหลือขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากอบจ.
2. ให้กองช่างจัดรถน้าไปประจาที่อาเภอหล่มเก่า เพื่อช่วยเหลือในการทาความสะอาดถนนต่าง
ๆ โดยให้ประสานงานกับนายอาเภอหล่มเก่า
3. แนวทางในการซ่อมแซมถนนที่เสียหายหลังน้าท่วม ให้แต่ละอบต.มีส่วนร่วมโดยจัดหาวัสดุ
มาเองและให้เครื่องจักรของอบจ.ไปดาเนินการ
4. สะพานคลองน้าคันที่ อ.วังโป่ง มอบหมายกองช่างไปตรวจสอบหาแนวทางแก้ไขซ่อมแซม
และแจ้งให้ผู้บริหารทราบ
5. ถนนสายวังพิกุล – ศรีมงคล ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการแก้ไข และถนนเส้นนี้ไม่ได้อยู่
ในสายทางที่อบจ.รับผิดชอบโดยตรง ในปีงบประมาณ 2560 จะหางบประมาณแก้ไขในส่วนที่อบจ. สามารถกระทาได้
ที่ประชุม:

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 11.30 น.
---------------ผู้รับรอง
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ตรวจแล้วถูกต้อง
(นายบรรเทิง สิงห์สถิตย์)
เลขานุการสภาฯ

