สรุปรายงานการประชุมสมัยสามัญ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. ๒๕60
วันที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕60
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
--------------------ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้นัดประชุมสมัยสามัญ สภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. ๒๕60 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม ๒๕60 ขอสรุปรายงาน
การประชุมสภาฯ ดังนี้
เริ่มประชุมเวลา ๑0.๐๐ น.
นายบรรเทิง สิงห์สถิตย์ เลขานุการสภาฯ แจ้งที่ประชุมมีสมาชิกสภาฯ มาลงชื่อเข้าประชุม
จานวน 19 ท่าน ครบองค์ประชุม
ประธานที่ประชุมโดย นายวรโชติ สุคนธ์ขจร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
กล่าวเปิดประชุม และดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุมตามลาดับ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
2.1 ร่างรายงานการประชุมสมัยสามัญสภาฯ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่
24 มีนาคม 2560
มติที่ประชุม:
รับรอง 19 เสียง
ไม่รับรอง ไม่มี
งดออกเสียง ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ
3.1 รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม รายงานผลการประชุมในคราวประชุมครั้งที่
1/2560 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 เพื่อพิจารณาร่างบันทึกรายงานการประชุมสมัยสามัญสภาฯ สมัยแรก
ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
ที่ประชุม:

รับทราบ

3.2 รายงานผลการยกเลิกโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ (พ.ศ.2560 – 2562) เพิ่มเติม (ฉบับที่2) เฉพาะโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
เนื่องจากโครงการดังกล่าวยังไม่ผ่านขั้นตอนความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จานวน 7 โครงการ ประกอบด้วย
1. โครงการจัดทาวารสารโรงเรียนของเรา
2. โครงการปรับปรุงศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
3. โครงการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์
4. โครงการจัดซื้อโดมโค้ง
5. โครงการจัดซื้อพัดลมโคจร
/6.โครงการขยายเขต...

-2 6. โครงการขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟ้าศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุดมีชีวิต ในเขตพื้นที่อาเภอ
หล่มสัก
7. โครงการขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟ้าศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุดมีชีวิต ในเขตพื้นที่อาเภอ
วิเชียรบุรี
ที่ประชุม:

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบ
4.1 ขออนุ มั ติ ยกเลิ กมติ สภาฯในคราวประชุ มสมั ยสามั ญสภาฯ สมั ยแรก ครั้ งที่ 1 ประจ าปี
พ.ศ.2560 เมื่อ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ระเบียบวาระที่ 4 ข้อ 4.8 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ตามข้ อบั ญญั ติ องค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ด งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้ งจ่ าย
เป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เฉพาะโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม จานวน 3 โครงการ
เนื่องจากโครงการดังกล่าวยังไม่ผ่านขั้นตอนความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย
1.ค่าจัดซื้อโดมโค้ง จานวน 1 หลัง งบประมาณ 475,000.- บาท
2.ค่าจัดซื้อพัดลมโคจร จานวน 14 ตัว งบประมาณ 63,000.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ งบประมาณ 225,000.- บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 763,000.- บาท
นายเกรียงศักดิ์ พิชิตกวิน ส.อบจ.เขต 3 อาเภอวิเชียรบุรี เสนอให้ฝ่ายบริหาร
ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อ เท็ จ จริงกั บ เจ้ าหน้ าที่ ที่ เกี่ ยวข้อ งกรณี ป ฏิ บั ติ งานไม่เป็ น ไปตามระเบี ย บ
แล้วรายงานผลให้สภาฯทราบ
มติที่ประชุม

อนุมัติ 19 เสียง
ไม่อนุมัติ ไม่มี
งดออกเสียง ไม่มี

4.2 ญัตติ การกาหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญประจาปี
4.2.1 ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญสมัยที่สอง ประจาปี พ.ศ. 2560
-วั น เริ่ ม ต้ น ประชุ ม สมั ย ประชุ ม สามั ญ สมั ย ที่ ส อง ประจ าปี พ.ศ. 2560
เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป มีกาหนด 45 วัน
มติที่ประชุม:

เห็นชอบ 19 เสียง
ไม่เห็นชอบ ไม่มี
งดออกเสียง ไม่มี

4.2.2 ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจาปี พ.ศ. 2561
- วันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. 2561 เริ่มตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป มีกาหนด 45 วัน
มติที่ประชุม:

เห็นชอบ 22 เสียง
ไม่เห็นชอบ ไม่มี
งดออกเสียง ไม่มี
/ระเบียบวาระ...

-3ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่น ๆ
ไม่มี
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
---------------ผู้รับรอง
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ตรวจแล้วถูกต้อง
(นายบรรเทิง สิงห์สถิตย์)
เลขานุการสภาฯ

