สรุปรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ. ๒๕63
วันที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕63
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
--------------------ตามที่ สภาองค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ดเพชรบู รณ์ ได้ นั ดประชุ มสภาองค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ด
เพชรบูรณ์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ. ๒๕63 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ๒๕63 ขอสรุปรายงาน
การประชุมสภาฯ ดังนี้
เริ่มประชุมเวลา 10.0๐ น.
นายบรรเทิง สิงห์สถิตย์ เลขานุการสภาฯ แจ้งที่ประชุมมีสมาชิกสภาฯ มาลงชื่อเข้าประชุม จานวน
19 คน ครบองค์ประชุม
ประธานที่ประชุมโดย นายวรโชติ สุคนธ์ขจร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
ดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุมตามลาดับ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2563
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563
มติที่ประชุม
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

รับรอง 18 เสียง
ไม่มี
1 เสียง (ประธานที่ประชุม)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง กระทู้ถาม
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ
- รายงานของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ประชุมในสมัยประชุม ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เพื่อตรวจร่างรายงานการ
ประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563
ที่ประชุม
รับทราบ
- รายงานของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
ประชุมในสมัยประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เพื่อพิจารณาตรวจ
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
ทีป่ ระชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่
- เรื่องเพื่อพิจารณา
1. ญัตติ ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วาระที่สอง วาระที่สาม)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
ได้ยื่นเสนอคาแปรญัตติ จานวน 11 รายการ ดังนี้
- สมาชิกสภา...

-2- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ แปรญัตติปรับลดยอดเงินงบประมาณรายจ่าย
จานวน 3 รายการ รวมเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 6,843,000 บาท รายละเอียดดังนี้
1. กองคลัง 1 รายการ หน้า 79 หมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็น
ประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ตั้งไว้ 12,000,000 บาท ปรับลดยอดเงิน 2,000,000 บาท คงเหลือ
10,000,000 บาท
2. กองช่าง 1 รายการ หน้า 188 หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ข้อ 1 ค่าจัดซื้อ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 4,500,000 บาท ปรับลดยอดเงิน 2,500,000 บาท คงเหลือ 2,000,000 บาท
3. กองแผนและงบประมาณ หน้ า 207 รายจ่ า ยงบกลาง ประเภทเงิ น ส ารองจ่ า ย ตั้ ง ไว้
33,396,000 บาท ปรับลดยอดเงิน 2,343,000 บาท คงเหลือ 31,053,000 บาท
- นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ แปรญัตติเพิ่มงบประมาณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) จานวน 3 รายการ รวมเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 360,000 บาท รายละเอียดดังนี้
1. หน้ า 103 หมวดค่ าใช้ สอย ประเภทค่ าใช้ จ่ ายในการเดิ นทางไปราชการในอาณาจั กร ตั้ งไว้
373,000 บาท เพิ่มงบประมาณ 150,000 บาท รวมเป็นตั้งไว้ 523,000 บาท
2. หน้า 121 หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 84,000 บาท
เพิ่มงบประมาณ 60,000 บาท รวมเป็นตั้งไว้ 144,000 บาท
3. หน้า 121 หมวดค่าใช้สอย ประเภท ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมอาคาร ตั้งไว้ 200,000 บาท
เพิ่มงบประมาณ 150,000 บาท รวมเป็นตั้งไว้ 350,000 บาท
- นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ แปรญัตติเพิ่มงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
จานวน 5 รายการ ตั้งไว้กองแผนและงบประมาณ รวมเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 6,483,000 บาท แยกเป็น
หมวดค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ประเภทค่ า ก่ อ สร้ า งสิ่ งสาธารณู ป โภค จ านวน 4 รายการ
งบประมาณ
6,383,000 บาท รายละเอียดดังนี้
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซับยาง หมู่ที่ 10 , 8 ตาบลสามแยก อาเภอวิเชียรบุ รี จังหวัด
เพชรบูรณ์ งบประมาณ 4,883,000 บาท
2. โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงแบบแชมเปญ หมู่ที่ 1 ตาบลกองทูล อาเภอหนองไผ่
จังหวัดเพชรบูรณ์ งบประมาณ 549,000 บาท
3. โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงแบบแชมเปญ หมู่ที่ 6 ตาบลกองทูล อาเภอหนองไผ่
จังหวัดเพชรบูรณ์ งบประมาณ 495,000 บาท
4. โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงแบบแชมเปญ หมู่ที่ 7 ตาบลกองทูล อาเภอหนองไผ่
จังหวัดเพชรบูรณ์ งบประมาณ 456,000 บาท
หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จานวน 1 รายการ เพื่อใช้
ในการซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองแผนและงบประมาณ เช่น ฝาย ถนน อาคาร
หอประชุม ฯลฯ ตั้งไว้ 100,000 บาท
รวมแปรญัตติเพิ่มงบประมาณ และแปรญั ตติเพิ่มงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จานวน 8
รายการ เป็นจานวนเงินรวมทั้งสิ้น 6,843,000 บาท
การแปรญัตติครั้งนี้ ไม่มีผู้ขอสงวนความเห็นและไม่มีผู้ขอสงวนคาแปรญัตติแต่อย่างใด
ที่ประชุม: 1. เห็นชอบกับรายงานการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯ
พิจารณา ในวาระที่สอง
2. เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ในวาระที่สาม
มติที่ประชุม…
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มติที่ประชุม
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

เห็นชอบ 18 เสียง
ไม่มี
1 เสียง (ประธานที่ประชุม)

2. ญัตติ ขอความเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงร่วมมือการจัดการขยะอันตรายชุมชนจังหวัด
เพชรบูรณ์ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2563) กองช่าง
มติที่ประชุม
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

เห็นชอบ 18 เสียง
ไม่มี
1 เสียง (ประธานที่ประชุม)

3. ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์
(สานักปลัดฯ, กองกิจการสภาฯ, กองแผนฯ, กองการศึกษาฯ, กองพัสดุฯ, กองการเจ้าหน้าที่)
สานักปลัด โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ จานวน 9 รายการ งบประมาณ
186,800 บาท รายละเอียดดังนี้
ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน จานวน 2 รายการ
- ค่าจัดซื้อถังน้าไฟเบอร์กลาส จานวน 1 ใบ ๆ ละ 8,000 บาท เป็นเงินงบประมาณ 8,000 บาท
- ค่าจัดซื้อชุดรับแขกชนิดไม้จริง ขนาด 5 ที่นั่ง จานวน 1 ชุด ๆ ละ 25,000 บาท เป็นเงิน
งบประมาณ 25,000 บาท
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร จานวน 1 รายการ ค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มน้าแบบอัตโนมัติ จานวน 1
เครื่อง ๆ ละ 7,200 บาท เป็นเงินงบประมาณ 7,200 บาท
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จานวน 1 รายการ ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี ขนาด 40 นิ้ว
จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 13,500 บาท เป็นเงินงบประมาณ 13,500 บาท
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน 5 รายการ
- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท เป็นเงิน
งบประมาณ 44,000 บาท
- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 30,000
บาท เป็นเงินงบประมาณ 30,000 บาท
- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสารเลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ
27,000 บาท เป็นเงินงบประมาณ 27,000 บาท
- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสารเลเซอร์หรือ LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 จานวน 1 เครื่อง ๆ
ละ 8,900 บาท เป็นเงินงบประมาณ 8,900 บาท
- ค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 5,800 บาท รวมเป็นเงิน
งบประมาณ 23,200 บาท
กองกิจการสภาฯ โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จานวน 2 รายการ งบประมาณ 45,000 บาท รายละเอียดดังนี้
- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท เป็นเงิน
งบประมาณ 22,000 บาท
- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สาหรับงานประมวลผล จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ
23,000 บาท รวมเป็นเงินงบประมาณ 23,000 บาท
กองแผนและงบประมาณ โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ จานวน 5
รายการ งบประมาณ 111,750 บาท รายละเอียดดังนี้
ประเภท...
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ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน จานวน 3 รายการ
- ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาดไม่ต่ากว่า 30,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง
จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 48,100 บาท เป็นเงินงบประมาณ 48,100 บาท
- ค่าจัดซื้อพัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง ขนาด 8 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ
1,250 บาท เป็นเงินงบประมาณ 1,250 บาท
- ค่าจัดซื้อชุดรับแขก ขนาด 5 ที่นั่ง พร้อมโต๊ะกลาง จานวน 1 ชุด ๆ ละ 26,600 บาท รวมเป็นเงิน
งบประมาณ 26,600 บาท
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน 2 รายการ
- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 30,000
บาท เป็นเงินงบประมาณ 30,000 บาท
- ค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 5,800 บาท รวมเป็นเงิน
งบประมาณ 5,800 บาท
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน 3 รายการ งบประมาณ 119,700 บาท รายละเอียดดังนี้
- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 22,000
บาท รวมเป็นเงินงบประมาณ 66,000 บาท
- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสารเลเซอร์หรือ LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 จานวน 3 เครื่อง ๆ
ละ 8,900 บาท เป็นเงินงบประมาณ 26,700 บาท
- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสารเลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ
27,000 บาท เป็นเงินงบประมาณ 27,000 บาท
กองพัสดุและทรัพย์สิน โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ จานวน 9 รายการ
งบประมาณ 62,800 บาท รายละเอียดดังนี้
ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน จานวน 7 รายการ
- ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก (มอก.) มีลิ้นชักเก็บแฟ้มแขวนได้ 4 ลิ้นชัก จานวน 1 ตู้ ๆ ละ 7,000 บาท
เป็นเงินงบประมาณ 7,000 บาท
- ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต จานวน 1 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท
เป็นเงินงบประมาณ 5,500 บาท
- ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ กว้าง 100 ซม. ลึก 50 ซม. สูง 75 ซม. จานวน 1 ตัว ๆ ละ 1,700
บาท เป็นเงินงบประมาณ 1,700 บาท
- ค่าจัดซื้อโต๊ะกลางอเนกประสงค์ แผ่น Top – แผ่นชั้น ผลิตจาก Particle board เคลือบเมลามีน
ลายไม้ จานวน 1 ตัว ๆ ละ 2,800 บาท รวมเป็นเงินงบประมาณ 2,800 บาท
- ค่าจัดซื้อชุดรับแขก ขนาด 5 ที่นั่ง โครงสร้างผลิตจากไม้ จานวน 1 ชุด ๆ ละ 9,500 บาท
เป็นเงินงบประมาณ 9,500 บาท
- ค่าจัดซื้อโต๊ะกลางกระจก ขนาดกว้าง 40 ซม. ลึก 70 ซม. สูง 40 ซม. จานวน 1 ตัว ๆ ละ 2,500
บาท เป็นเงินงบประมาณ 2,500 บาท
- ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา ทาด้วยไม้สัก มีโต๊ะหมู่บูชา 5 ตัว จานวน 1 ชุด ๆ ละ 2,900 บาท เป็นเงิน
งบประมาณ 2,900 บาท
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
- ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 40 นิ้ว จานวน 1 เครือ่ ง ๆ ละ
13,500 บาท เป็นเงินงบประมาณ 13,500 บาท
ประเภท...
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ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- ค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 5,800 บาท เป็นเงิน
งบประมาณ 17,400 บาท
กองการเจ้าหน้าที่ โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ จานวน 2 รายการ
งบประมาณ 114,700 บาท รายละเอียดดังนี้
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับประมวลผล จานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 22,000
บาท เป็นเงินงบประมาณ 88,000 บาท
- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสาร ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 8,900
บาท เป็นเงินงบประมาณ 26,700 บาท
มติที่ประชุม อนุมัติ 17 เสียง
ไม่อนุมัติ
ไม่มี
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานที่ประชุม)
4. ญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินโครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ได้ขอกันเงิน
ต่อสภาฯไว้แล้ว แต่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จานวน 2 รายการ
- ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง สาหรับติดตั้งบริเวณศูนย์ซ่อมเครื่องจักรกลฯ
งบประมาณ 483,200 บาท
- โครงการระบบการเรียนการสอนเสมือนจริง นวัตกรรมใหม่สาหรับห้องเรียน 4.0 งบประมาณ
2,000,000 บาท
มติที่ประชุม อนุมัติ 17 เสียง
ไม่อนุมัติ
ไม่มี
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานที่ประชุม)
5. ญัตติ ขออนุมัติกันเงินโครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จานวน 4 รายการ
- โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองเชิงชาย บ้านคลองน้าคัน หมู่ที่ 9 ตาบลซับเปิบ อาเภอ
วังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ งบประมาณ 4,291,000 บาท
- โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง บ้านสันเจริญ – บ้านสระแก้ว (พช.ถ.47-001) ตาบลท่าด้วง
อาเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ งบประมาณ 10,000,000. บาท
- โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านลานารวย – สระคู ตาบลซับสมบูรณ์ อาเภอวิเชียรบุรี
จังหวัดเพชรบูรณ์ งบประมาณ 5,244,000 บาท
- โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต โดยวิธี Asphalt Hot Mix In-Place
Recycling ถนนสามัคคีชัย ช่วงหน้าภัตตาคารเมืองหล่ม - สี่แยกน้าพุง เทศบาลเมืองหล่มสัก อาเภอหล่มสัก
จังหวัดเพชรบูรณ์ งบประมาณ 11,288,000 บาท
มติที่ประชุม
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

อนุมัติ 17 เสียง
ไม่มี
1 เสียง (ประธานที่ประชุม)

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 6 นายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
เสนอญัตติด้วยวาจาเป็นเรื่องด่วน ให้ที่ประชุมสภาฯ รับรองญัตติ
ญัตติ...
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ญัตติ ขออนุมัติกันเงิน โครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2563 ที่สภาองค์การบริหารส่ วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มีมติอนุมัติให้ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จานวน 30 รายการ ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 3
มติที่ประชุม
รับรอง 17 เสียง
ไม่รับรอง
ไม่มี
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานที่ประชุม)
ประธานสภาฯ บรรจุเข้าเป็นระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่ เรื่องเพื่อพิจารณา
6. ญัตติ ขออนุมัติกันเงิน โครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ดเพชรบู รณ์ ที่ สภาองค์ การบริ ห ารส่ วนจั งหวั ด
เพชรบูรณ์ มีมติอนุมัติให้ตั้งจ่ายเป็ นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณ ฑ์ ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จานวน 30 รายการ
ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 3
โดยมีเงื่อนไขว่า เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงนามอนุมัติในใบโอนและ
ประกาศใช้แล้ว ให้ถือว่าการขอกันเงินต่อสภาฯครั้งนี้ถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 59
มติที่ประชุม อนุมัติ 17 เสียง
ไม่อนุมัติ
ไม่มี
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานที่ประชุม)
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
- ประธานสภาฯ แจ้งที่ประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญสภาฯ สมัยที่สอง ประจาปี พ.ศ.
2563 ครบกาหนด 45 วัน ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563
- นางนิภา เจนจบธรรม สมาชิกสภาฯ เขตเลือกตั้งที่ 2 อาเภอหนองไผ่ ขอบคุณฝ่ายบริหาร
และกองช่าง ที่ให้การสนับสนุนเครื่องจักรกลไปปรับปรุงลู่วิ่งสนามกีฬา โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
- นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอบคุณสมาชิกสภาฯ ที่ให้ความร่วมมือในการ
ประชุมสภาฯด้วยดี ช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณอาจจะมีการประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณเหลือ
จ่ายเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง
ที่ประชุม
รับทราบ
- นายเกรียงศักดิ์ พิชิตกวิน สมาชิกสภาฯเขตเลือกตั้งที่ 3 อาเภอวิเชียรบุรี เสนอขอมติ
ที่ประชุมสภาฯ ขอความเห็นชอบให้คณะกรรมการสภาฯทุกคณะดาเนินกิจการของสภาฯ นอกสมัยประชุมได้
มติที่ประชุม เห็นชอบ 17 เสียง
ไม่เห็นชอบ
ไม่มี
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานที่ประชุม)
เลิกประชุมเวลา 12.30 น.
..............................................
ผู้รับรอง
ตรวจแล้วถูกต้อง
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

(นายบรรเทิง สิงห์สถิตย์)
เลขานุการสภาฯ

