สรุปรายงานการประชุมสมัยประชุมสามัญ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕61
วันที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕61
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
--------------------ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้นัดประชุมสมัยประชุมสามัญ สภาองค์การ
บริหารส่ วนจั งหวัดเพชรบู รณ์ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕61 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพั นธ์ 2๕61
ขอสรุปรายงานการประชุมสภาฯ ดังนี้
เริ่มประชุมเวลา 10.0๐ น.
นายบรรเทิง สิงห์สถิตย์ เลขานุการสภาฯ แจ้งที่ประชุมมีสมาชิกสภาฯ มาลงชื่อเข้าประชุม
จานวน 17 คน ครบองค์ประชุม
ประธานที่ประชุมโดย นายวรโชติ สุคนธ์ขจร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ประชุม ดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุมตามลาดับ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธานสภาอนุญาตให้นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ จานวน 10 คน และ
นั ก เรี ย นจากโรงเรี ย นองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ (วั ง ชมภู วิ ท ยาคม) จ านวน 15 คน
เข้ ารั บ ฟั งการประชุ มสภาฯเพื่ อส่ งเสริ ม ให้ ประชาชนมี ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกั บ การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกสภาฯ ในฐานะผู้แทนประชาชน และเพื่อประชาสัมพันธ์การประชุม
สภาฯ ให้เป็นที่เปิดเผย โปร่งใส สร้างเสริมประสบการณ์ให้กับนักศึกษาและนักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจ
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 78 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 ข้อ 117 วรรค 4
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
2.1 ร่างรายงานการประชุมสมัยสามัญสภาฯ สมัยที่สอง ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ. 2560
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 จานวน 29 หน้า
มติที่ประชุม:
รับรอง 21 เสียง
ไม่รับรอง ไม่มี
งดออกเสียง ไม่มี
2.2 ร่างรายงานการประชุมสมัยสามัญสภาฯ สมัยที่สอง ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2560
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 จานวน 38 หน้า
มติที่ประชุม:
รับรอง 21 เสียง
ไม่รับรอง ไม่มี
งดออกเสียง ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง กระทู้ถาม
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ
-รายงานของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ประชุม...

-2ประชุมนอกสมัยประชุม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 เพื่อพิจารณาตรวจร่างรายงาน
การประชุ มสมั ยสามั ญ สภาฯ สมั ยที่ สอง ครั้ งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2560 เมื่ อวั นที่ 13 กั นยายน 2560
และครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560
ที่ประชุม:

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องที่เสนอใหม่
- เรื่องเพื่อทราบ
(1) รายงานการติ ดตามและประเมิ นผลแผนพั ฒนาองค์ การบริหารส่ วนจั งหวัดเพชรบู รณ์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 (ระหว่างเดือนเมษายน – เดือนกันยายน 2560) สรุปได้ดังนี้
1. ความพึ งพอใจต่ อ ผลการด าเนิ น งานขององค์ การบริ ห ารส่ วนจั งหวั ด เพชรบู รณ์
ในภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35
2. ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ในประเด็น
ยุทธศาสตร์
2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63
2.2 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา
และพัฒนาคุณภาพชีวิต อยู่ในระดับพอใจมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43
2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและการท่องเที่ยว อยู่ในระดับ
พอใจมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45
2.4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยู่ใน
ระดับพอใจมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85
2.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร อยู่ในระดับพอใจมาก ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.05
ที่ประชุม:

รับทราบ

- เรื่องเพื่อพิจารณา
(1) ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561 ในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ประชุมอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ รายการ
ที่ 4 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดังนี้
ข้อความเดิม
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ หน้า 107 ข้อ 4 เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจั ดซื้อเครื่ องเสี ยง สามารถใช้ได้ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร จานวน 1 ชุด ๆ ละ 43,000 บาท
ประกอบด้วย
- เพาเวอร์แอมป์แบบมีมิกเซอร์ในตัว จานวน 1 ตัว
- ไมค์ลอย จานวน 1 ชุด
- ขาตั้งไมค์ จานวน 2 อัน
- ลาโพง (เสียงกลาง 1 คู่, เสียงแหลม 1 คู่) จานวน 1 ชุด
เพื่อใช้ปฏิบัติงานประจาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ (ตั้งตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากครุภัณฑ์ที่ต้องการไม่มีกาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
แก้ไขเป็นข้อความใหม่...

-3แก้ไขเป็นข้อความใหม่
จานวน 1 ชุด ๆ ละ 39,000 บาท
ตัดข้อความ
- ไมค์ลอย จานวน 1 ชุด
- ขาตั้งไมค์ จานวน 2 อัน (ข้อความอื่นคงเดิม)
เนื่องจาก ไมค์ลอย และขาตั้งไมค์ เป็นค่าวัสดุ ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามหนังสือ
กรมส่ งเสริมการปกครองท้ องถิ่ น ด่ วนที่ สุ ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวั นที่ 27 มิ ถุ นายน 2559 ตั้ งไว้
กองการศึกษาฯ หน้า 101 ข้อ 2 เดิมงบประมาณตั้งไว้ 20,000 บาท โอนเพิ่ม 4,000 บาท รวมตั้งไว้ 24,000
บาท
มติที่ประชุม:
อนุมัติ 21 เสียง
ไม่อนุมัติ ไม่มี
งดออกเสียง ไม่มี
สาหรับการพิจารณา ข้อ 1. สานักปลัดฯ ข้อ 2. กองแผนฯ และข้อ 3. กองคลัง ที่ประชุม
สภาฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ามิใช่อานาจอนุมัติของสภาฯ เนื่องจากครุภัณฑ์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง มิได้ทาให้ลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 ข้อ 29 แต่เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประมาณการรายรับหรืองบประมาณรายจ่ายซึ่งเป็น
อานาจอนุมัติของคณะผู้บริหาร ตามระเบียบฯ ข้อ 28
ทีป่ ระชุม

รับทราบ

(2) ขอความเห็นชอบการจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริหารจัดการศูนย์การ
เรียนรู้ห้องสมุดมีชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ในเขตพื้นที่อาเภอหล่มสั ก และเขตพื้นที่อาเภอ
วิเชียรบุรี
มติทปี่ ระชุม

เห็นชอบ 21 เสียง
ไม่อนุมัติ
ไม่มี
งดออกเสียง ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ
- นายเกรียงศักดิ์ พิชิตกวิน สมาชิกสภาฯ เขต 3 อ.วิเชียรบุรี สอบถามที่ประชุมสภาฯ ถึงความ
คืบหน้าของโครงการขุดลอกบึงสามพันล่าง
- นายชาติชัย สาลีผล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รายงานผลความคืบหน้าจากการ
รายงานต่อประชุมสภาฯ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ให้คณะกรรมการตรวจงานจ้างรวบรวมเอกสารหลักฐาน
เพื่อเสนอยุติโครงการ โดยกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันทาการ (นับแต่วันที่ 26
กันยายน 2560 – 16 ตุลาคม 2560) หลังจากนั้นได้ติดตามความคืบหน้ามาโดยตลอดแต่ยังมิได้ผลคืบหน้า
เท่าที่ควร
- นายพงศ์พล แสนนอก รักษาการผอ.กองพัสดุฯ ชี้แจงว่าคณะกรรมการได้สรุปผลล่าสุดเมื่อ
เดือนพฤศจิกายน 2560 และรวบรวมเอกสารเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากเจ้าหน้าที่พัสดุที่รับผิดชอบป่วยเข้ารับ
การรักษาตัวที่โรงพยาบาล การมอบงานให้ผู้อื่นดาเนินการแทนไม่สามารถทาได้เพราะเป็นงานต่อเนื่อง คาดว่า
สัปดาห์หน้าเจ้าหน้าที่พัสดุที่รับผิดชอบจะกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ตามเดิม
-นางนิภา ...

-4- นางนิภา เจนจบธรรม สมาชิกสภาฯเขต 2 อ.หนองไผ่ ขอบคุณฝ่ายบริหารและกองช่าง
ที่นาเครื่องจักรไปปรับปรุงถนนที่หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 6, หมู่ที่ 7 และ หมู่ที่ 9 ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่ ทาให้
ชาวบ้านใช้สัญจรได้ดีขึ้น และสอบถามความคืบหน้าการสนับสนุนงบประมาณซื้อเครื่องมือแพทย์ และระบบ
น้าประปา ให้โรงพยาบาลหนองไผ่
-นายพงศ์พล แสนนอก หัวหน้าสานักปลัดฯ ชี้แจงว่า ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไป
ประสานงานกับโรงพยาบาลหนองไผ่ เพื่อดาเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอน โดยให้ใช้แนวทางของโรงพยาบาล
วิเชียรบุรี ที่ได้รับเงินอุดหนุนไปอย่างถูกต้องแล้ว
- นางสายชล สุนทร รองปลัดฯ (2) ชี้แจงว่ายังไม่ได้รับข้อมูลรายละเอียดที่โรงพยาบาลหนองไผ่
จัดส่งมาให้ จึงยังไม่สามารถดาเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนตามแผนฯ ได้
- ประธานสภาฯ ฝากให้ทุกกองราชการช่วยกันปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
ให้ถูกต้อง
ที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 11.40 น.
-------------------ผู้รับรอง

ตรวจแล้วถูกต้อง

(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

(นายบรรเทิง สิงห์สถิตย์)
เลขานุการสภาฯ

