สรุปมติทปี่ ระชุมสมัยสามัญ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕59
วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕9
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
--------------------ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้นัดประชุมสมัยสามัญ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจาปีพ.ศ. ๒๕๕9 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕9 ขอสรุปมติทปี่ ระชุมสภาฯ ดังนี้
เริ่มประชุมเวลา ๑0.๐๐ น.
นายบรรเทิง สิงห์สถิตย์ เลขานุการสภาฯ แจ้งที่ประชุมสภาฯ มีสมาชิกสภาฯมาลงชื่อเข้าประชุมจานวน 23 ท่าน
ครบองค์ประชุม
ประธานที่ ป ระชุ ม โดย นายวรโชติ สุ ค นธ์ ข จร ประธานสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั งหวั ด เพชรบู รณ์
กล่าวเปิดประชุม และดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุมตามลาดับ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
- ร่างรายงานการประชุมสมัยวิสามัญสภาฯ ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559
มติที่ประชุม:

รับรอง 23 เสียง
ไม่รับรอง ไม่มี
งดออกเสียง ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ
3.1 รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
- ประชุมนอกสมัยประชุมจานวน 1 ครั้ง เป็นครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559
เพื่อพิจารณาตรวจร่างบันทึกรายงานการประชุมสมัยวิสามัญสภาฯ ครั้งที่ 1 ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559
ที่ประชุม:

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ
4.1 ญัตติ ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วาระที่หนึ่ง (ขั้นรับหลักการ)
1. รายรับปีงบประมาณ 2560 ประมาณการไว้ทั้งสิ้น 530,390,000.- 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 84,800,000.- บาท
/2.รายจ่าย...

-22.รายจ่ายจากงบประมาณปี 2560 ประมาณการไว้ทั้งสิ้น 503,388,858.- บาท แยกเป็น
งบกลา
งบกลาง
จานวน 103,630,389.- บาท
งบบุคลากร
จานวน 122,764,449.- บาท
งบดาเนินงาน
จานวน 160,712,260.- บาท
งบลงทุน
จานวน 83,461,760.- บาท
งบรายจ่ายอื่น
จานวน
80,000.- บาท
งบเงินอุดหนุน
จานวน 59,740,000.- บาท
3. ส าหรับองค์การบริหารส่ วนจังหวั ดเพชรบูรณ์ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 มีรายจ่าย
เกี่ ยวกั บ เงิ นเดื อน ค่ าจ้ าง และประโยชน์ ตอบแทนอื่ นที่ จ าเป็ นต้ องใช้ ในการบริ หารกิ 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 อาเภอวิเชียรบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เสนอให้
สมาชิกผู้ ที่มีความประสงค์จะยื่ นเสนอคาแปรญั ตติ ให้ ยื่นเป็นหนังสื อได้ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา
13.00 น. เป็นต้นไป ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 16.30 น. ในเวลาราชการ ณ ห้องประชุม 2
- ประธานสภาฯ นัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในวาระที่สอง และวาระที่สาม ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา
10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาฯ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่น ๆ
สมาชิกสภาฯ นาเสนอที่ประชุมสภาฯ สรุปได้ดังนี้
1. ประธานสภาฯ แจ้งขอเชิญฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาฯ ผอ.กองทุกกอง และข้าราชการ ร่วมพิธี
เปิดโครงการ ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชน จานวน 3 รุ่น ดังนี้
- รุ่นที่ 1 วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 8.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเสรีศึกษา
อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
- รุ่นที่ 2 วันที่ 2 สิงหาคม 2559 เวลา 8.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนดงขุยวิทยาคม
อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
- รุ่นที่ 3 วันที่ 4 สิงหาคม 2559 เวลา 8.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนชนแดน
วิทยาคม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
2. นายเกรียงศักดิ์ พิชิตกวิน ส.อบจ. เขต 3 อ.วิเชียรบุรี นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบั ญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในวันที่ 27
กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 2
/นายธัชพล…

-32. นายธัชพล ดวงพัตรา ส.อบจ.เขต 3 อ. เมือง เสนอให้อบจ.เพชรบูรณ์ ได้มีส่วนร่วม
ในการเป็ นเจ้ าภาพจั ดการประชุมนานาชาติ ระเบี ยงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อิ นโดจี น เมาะล าไย (LIMEC) ในเดื อน
กรกฎาคม 2560 โดยพัฒนาบ้านเมืองให้สวยงามเพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศเพื่อนบ้าน
3. นายวรโชติ สุคนธ์ขจร ส.อบจ.เขตอ.ชนแดน แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับการที่อบจ.เพชรบูรณ์
สนับสนุนงบประมาณสื่อการเรียนการสอน ให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมี 2 โรงเรียน คือ โรงเรียน
อนุ บ าลชนแดน และโรงเรี ย นท่ าข้ ามวิ ท ยาคาร ประสบความส าเร็ จในการเข้ าร่ ว มแข่ งขั น ทั ก ษะทางวิ ช าการ
ได้รางวัลชนะเลิศระดับประเทศไปแข่งขันต่อที่ประเทศไต้หวัน
4. นางนิภา เจนจบธรรม ส.อบจ.เขต 2 อ.หนองไผ่ ขอให้ฝ่ายบริหารสนับสนุนงบประมาณ
เกี่ยวกับเครื่องออกกาลังกายและสนานเด็กเล่น ให้กับโรงเรียนและชุมชนต่าง ๆ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวต่อที่ประชุมสรุปได้ ดังนี้
1. แสดงความยิ น ดี กั บ ทั้ ง 2 โรงเรี ยนที่ ป ระสบความส าเร็ จ ได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ และ
เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งขันที่ประเทศไต้หวัน ซึ่งถือว่าเป็นความสาเร็จของอบจ.เพชรบูรณ์ ที่มีส่วนส่งเสริม
สนับสนุนงบประมาณด้านสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ ให้กับโรงเรียน
2. งบประมาณสนั บสนุนเครื่องออกกาลังกายและสนามเด็กเล่น หากโรงเรียนหรือชุมชนใด
มีความต้ องการ ให้ ท าหนั งสื อขอรั บการสนั บสนุ มมาที่ อบจ.เพชรบู รณ์ เพื่ อจะได้ น าบรรจุ เ ข้าแผน 3 ปี เพื่ อจัดสรร
งบประมาณให้ในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป
นายวิโรจน์ เข็มเหล็ ก ที่ ปรึกษานายกฯ กล่ าวต่ อที่ ประชุมสภาฯ เกี่ยวกั บจัดการประชุ ม
นานาชาติระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลาไย (LIMEC) สรุปได้ ดังนี้
- ระเบี ย งเศรษฐกิ จ หลวงพระบาง อิ น โดจี น เมาะล าไย หรื อ (LIMEC) ย่ อ มาจาก
Luangprabang – Indochina – Mawlamyine Economic Corridor เกิ ด ขึ้ น จากการวิ จั ย และเสนอโครงการโดย
ดร.บุญทรัพย์ พานิชการ ผอ.วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดประชุมในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่างที่ 1 ประกอบด้วย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก สุโขทัย ตาก และเพชรบูรณ์ ร่วมกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพื่อกระตุ้นให้ เกิดศักยภาพ 5 ด้าน คือ การท่องเที่ยว การค้าการลงทุน
การศึกษา การสาธารณสุข และโลจิสติกส์ ในปี 2560 จะมีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และราชอาณาจักรกัมพูชา
เข้าร่ วมด้วย และจั งหวัดเพชรบู รณ์ ได้ รับเกียรติ เป็ นเจ้าภาพจัดการประชุ ม โดยความร่วมมื อของสภาอุตสาหกรรม
หอการค้า สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สภาวัฒนธรรม และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
ที่ประชุม:

รับทราบ

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

ตรวจแล้วถูกต้อง
(นายบรรเทิง สิงห์สถิตย์)
เลขานุการสภาฯ

