ที่ ขก 51002/สภ 102

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก 40000
8

สิงหาคม 2561

เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจาปี พ.ศ. 2561
สมัยที่สอง ครั้งที่ 1
เรียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
อ้างถึง หนังสือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 51002/สภ 88 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จานวน 1 ฉบับ
ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจาปี พ.ศ. 2561 สมัยที่สอง ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561
ถึงวันที่ 14 กันยายน 2561 รวมสี่สิบห้าวัน นั้น
สภาองค์การบริหารส่ว นจังหวัดขอนแก่น ได้รับญัตติจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่ น และสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ขอนแก่ น ได้ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า มี ญั ต ติ ที่ ส าคั ญ เกี่ ย วกั บ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2562 จึง ได้นัด ประชุม สภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด
ขอนแก่น สมัย ประชุม สามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2561 สมัยที่ส อง ครั้งที่ 1 ในวัน อังคารที่ 14 สิงหาคม
พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 นาฬิ ก า ณ ห้ อ งประชุ ม สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ขอนแก่ น
โดยให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพหรือชุดผ้าไทย
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ ทราบ และเข้ า ร่ ว มประชุ ม สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ขอนแก่ น
ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวเพื่อพิจารณาญัตติตามระเบียบวาระที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุชาติ ไตรองค์ถาวร)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ฝ่ายการประชุม
โทร./โทรสาร 0-4323-7568

ปลัดองค์การ...................................วันที่......../........./......
รองปลัดองค์การ.............................วันที่......../........./......
ผอ.กองกิจการสภา..........................วันที่......../........./......
หัวหน้าฝ่าย.......................................วันที่......../......../.....
เจ้าหน้าที่ร่าง/ตรวจ..........................วันที่......../......../......

“ยึดมัน่ ธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน”

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
สมัยประชุมสามัญ ประจาปี พ.ศ. 2561 สมัยที่สอง ครั้งที่ 1
วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 นาฬิกา
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
---------------------------------ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
1.1 รั บ รองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่ วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุม
วิสามัญประจาปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561
ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่
5.1 ญัตติ เรื่อง ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (กองแผนและงบประมาณ)
5.2 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ (สานักปลัดฯ)
5.3 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (สานักปลัดฯ)
5.4 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (สานักปลัดฯ)
5.5 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกมติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในคราวสมัย
ประชุมวิสามัญ ประจาปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561
ตามระเบียบวาระที่ 5.5 (สานักการศึกษาฯ)
5.6 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สานักการศึกษาฯ)
5.7 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบรับโอนสถานศึกษา โรงเรียนบ้านบะแค ตาบลแวงใหญ่
อาเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 3 สานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สานักการศึกษาฯ)
5.8 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบในการรับบริจาครถยนต์นั่งโดยสาร ของโรงเรียน
เมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (กองพัสดุและทรัพย์สิน)
5.9 ญัตติ เรื่อง การกาหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
สมัยประชุมสามัญ ประจาปี พ.ศ. 2562 สมัยแรก
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 เรื่องอื่นๆ
*****************

