สรุปรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ สมัยประชุมสามัญ
สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕62
วันที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕62
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
--------------------ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบู รณ์ สมั ยประชุ มสามั ญ สมั ยที่ สอง ครั้ งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 เมื่ อวั นที่ 15 กรกฎาคม ๒๕62
ขอสรุปรายงานการประชุมสภาฯ ดังนี้
เริ่มประชุมเวลา ๑0.๐๐ น.
นายบรรเทิง สิงห์สถิตย์ เลขานุการสภาฯ แจ้งที่ประชุมสภาฯ มีสมาชิกสภาฯมาลงชื่อเข้าประชุม
จานวน 19 คน ครบองค์ประชุม (ภายหลังมีสมาชิกสภาฯมาลงชื่อและเข้าประชุมอีก 1 คนรวมเป็น 20 คน)
ประธานที่ประชุมโดย นายวรโชติ สุคนธ์ขจร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ กล่าวเปิดประชุม และดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุมตามลาดับ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
2.1 ร่างรายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
มติที่ประชุม:
รับรอง 19 เสียง
ไม่รับรอง ไม่มี
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานที่ประชุม)
2.2 ร่างรายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
มติที่ประชุม:
รับรอง 19 เสียง
ไม่รับรอง ไม่มี
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานที่ประชุม)
2.2 ร่างรายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562
มติที่ประชุม:

รับรอง 19 เสียง
ไม่รับรอง ไม่มี
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานที่ประชุม)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง กระทู้ถาม
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ
-รายงานของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ประชุมนอกสมัยประชุม 2 ครั้ง
1.วันที่ 22 มีนาคม 2562 ตรวจร่างรายงาน การประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก
ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพั นธ์ 2562 และการประชุมสภาฯ สมั ยประชุมสามั ญ
สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
2. วันที่ 28 ...

-22.วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ตรวจร่างรายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ
สมัยแรก ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562
ที่ประชุม:

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่
5.1 เรื่องเพื่อทราบ
แจ้งการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
จานวน 5 ประกาศ
(1) ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
(แก้ไข) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562
(2) ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
(เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562
(3) ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
(เพิ่มเติม) ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
(4) ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ (เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
(5) ประกาศใช้ แผนพั ฒนาท้ องถิ่ น(พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่ วนจังหวัดเพชรบู รณ์
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562
ที่ประชุม:

รับทราบ

5.2 เรื่องเพื่อพิจารณา
1.ญัตติ การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด
ที่ประชุมมีมติเลือกสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการ ดังนี้
1. นายเกรียงศักดิ์ พิชิตกวิน สมาชิกสภาฯ เขต 3 อ.วิเชียรบุรี
2. นางสุภาวดี เพ็งธงชัย สมาชิกสภาฯ เขต 1 อ.หล่มเก่า
3. นางสาวเทียนทอง ทองใจสด สมาชิกสภาฯ เขต 4 อ.วิเชียรบุรี
4. นางสาวอภิรดี พรพฤฒิพันธุ์ สมาชิกสภาฯ เขต 2 อ.เมือง
5. นายพงษ์พันธ์ วิภาจักษณกุล สมาชิกสภาฯ เขต 1 อ.ชนแดน
มติที่ประชุม:
เห็นชอบ 19 เสียง
ไม่เห็นชอบ ไม่มี
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานที่ประชุม)
2. ญัตติ การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
ที่ประชุมมีมติเลือก นายสมพงษ์ มาลากรณ์ สมาชิกสภาฯ เขต 4 อ.หนองไผ่
มติที่ประชุม:

เห็นชอบ 19 เสียง
ไม่เห็นชอบ ไม่มี
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานที่ประชุม)
3. ญัตติ ขอความเห็นชอบการจัดทาบันทึกข้อตกลงร่วมมือการจัดการขยะอันตรายชุมชน
จังหวัดเพชรบูรณ์
มติที่ประชุม…

-3มติที่ประชุม:

เห็นชอบ 19 เสียง
ไม่เห็นชอบ ไม่มี
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานที่ประชุม)

4. ญัตติ ขอความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณในการเช่ารถยนต์
.ส่วนกลางเป็นระยะเวลา 5 ปี
มติที่ประชุม:
เห็นชอบ 19 เสียง
ไม่เห็นชอบ ไม่มี
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานที่ประชุม)
5. ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
สานักปลัดฯ
-หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์
(Smart Card Reader) จานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 700 บาท
กองแผนฯ
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
1.ค่าจัดซื้อเก้าอี้สาหรับผู้บริหาร จานวน 1 ตัว งบประมาณ 7,500 บาท
2.ค่าจัดซือ้ เก้าอี้สาหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จานวน 4 ตัว งบประมาณ 10,000 บาท
3.ค่ าจั ดซื้ อเครื่ องปรั บอากาศ แบบติ ดผนั ง ขนาดไม่ ต่ ากว่ า 12,000 บี ที ยู งบประมาณ
24,000 บาท
4.ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาดไม่ต่ากว่า 30,000 บีทียู
งบประมาณ 48,000 บาท
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์
คอนกรีต สายบ้านติ้ว – หล่มสัก (2010) ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ งบประมาณ 8,087,000 บาท
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางวัดป่าสระแก้ว
หมู่ที่ 5 ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ งบประมาณ 5,716,000 บาท
กองช่าง
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการ
ปรับปรุงถนนลาดยางเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สาย 2010 (ตอนต่อ ทม.หล่มสัก – บ้านติ้ว) อ.หล่มสัก
จ.เพชรบูรณ์ งบประมาณ 3,627,000 บาท
กองการศึกษาฯ
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมโดมโค้ง บริเวณศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ งบประมาณ 250,000 บาท
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าซ่อมแซมโดมสนามกีฬาในร่ม เทศบาลเมืองหล่มสัก งบประมาณ 1,400,000 บาท
มติที่ประชุม:
อนุมัติ 19 เสียง
ไม่อนุมัติ ไม่มี
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานที่ประชุม)
6. ญัตติ ขออนุมัติ...

-46. ญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย โครงการตามข้อบัญญัติ
องค์ การบริ หารส่ วนจั งหวัด งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2561 หมวดค่าที่ ดิ นและ
สิ่งก่อสร้าง (กองช่าง)
1. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-Place
Recycling) สายบ้านพุเตย – บ้านซับน้อย (พช.ถ.1-0002) ต.พุเตย ,ต.ซับน้อย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
งบประมาณเดิม 35,700,000 บาท ปรับลด 239,000 บาท คงเหลือ 35,461,000 บาท
2. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-Place
Recycling) สายบ้านโคกสง่า – บ้านซับตะเคียน (พช.ถ1-0001) ต.พุขาม , ต.ภูน้าหยด , ต.วังใหญ่
อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ งบประมาณเดิม 38,260,000 บาท ปรับลด 1,908,000 บาท คงเหลือ
36,352,000 บาท
มติที่ประชุม:
อนุมัติ 19 เสียง
ไม่อนุมัติ ไม่มี
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานที่ประชุม)
7.ญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย โครงการตามข้อบัญญัติ
องค์ การบริ หารส่ วนจั งหวัด งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562 หมวดค่าที่ ดิ นและ
สิ่งก่อสร้าง (กองแผนฯ)
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-Place
Recycling) สายบ้านนาเฉลียง – บ้านยางแหลม บ้านหัวโตก หมู่ที่ 4 ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
งบประมาณเดิม 18,160,000 บาท ปรับลด 2,864,000 บาท คงเหลือ 15,296,000 บาท
มติที่ประชุม:
อนุมัติ 19 เสียง
ไม่อนุมัติ ไม่มี
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานที่ประชุม)
8. ญัตติ ขออนุมัติโครงการจ่ายขาดเงินสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562
กองแผนฯ จานวน 7 โครงการ งบประมาณ 85,154,000 บาท
1.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านแควป่าสัก หมู่ที่ 9 – บ้านท่าไม้ทอง หมู่ที่ 7 บ้านท่าเลียง หมู่ที่ 10 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ งบประมาณ 23,381,000 บาท
2.โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านสระกรวด –บ้านวังขาม หมู่ที่ 1 บ้านสระกรวด หมู่ที่ 3 บ้านวังขาม ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ งบประมาณ 13,211,000 บาท
3.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเกาะลาโพง หมู่ที่ 8 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ
จ.เพชรบูรณ์ งบประมาณ 1,957,000 บาท
4.โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)
บ้านวังทอง – บ้านซับเปิบ อ.เมือง- อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ งบประมาณ 38,450,000 บาท
5.โครงการก่อสร้างประตูระบายน้า คสล.บ้านถ้าน้าบัง หมู่ที่ 8 ต.นายม อ.เมือง
จ.เพชรบูรณ์ งบประมาณ 1,800,000 บาท
6.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกหนองแจง หมู่ที่ 5 ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี
จ.เพชรบูรณ์ งบประมาณ 2,200,000 บาท
7.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ริมคลองชลประทาน
เทศบาลตาบลตาลเดี่ยว เชื่อมตาบลสักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ งบประมาณ 4,155,000 บาท
กองช่าง จานวน 10 โครงการ งบประมาณ 212,398,000 บาท
1.โครงการ...

-51.โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านโคกสง่า – บ้านซับตะเคียน (พช.ถ.1-0001)
ตาบลพุขาม – ตาบลภูน้าหยด – ตาบลวังใหญ่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ งบประมาณ 19,279,000 บาท
2.โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านแก่งโตน – บ้านสงเปลือย (พช.ถ1-0003)
ตาบลนาซา – ตาบลศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ งบประมาณ 19,490,000 บาท
3.โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านท่าข้าม – บ้านลาดแค (พช.ถ1-0004)
ตาบลท่าข้าม – ตาบลลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ งบประมาณ 40,579,000 บาท
4..โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านหนองไผ่ – บ้านไร่ขอนยางขวาง
(พช.ถ1-0005) ตาบลหนองไผ่ – ตาบลท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ งบประมาณ 11,594,000 บาท
5.โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านบง– บ้านป่าม่วง (พช.ถ1-0006)
ตาบลนาป่า – ตาบลสะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ งบประมาณ 24,513,000 บาท
6.โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านโป่งขามฝาด – บ้านห้วยสวิงน้อย(พช.ถ1-0007)
ตาบลบ้านกลาง – ตาบลช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ งบประมาณ 1,475,000 บาท
7.โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านห้วยแปก – บ้านฟองใต้ (พช.ถ1-0011)
ต.วังกวาง อ.น้าหนาว จ.เพชรบูรณ์ งบประมาณ 30,640,000 บาท
8.โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายแยกทางหลวงหมายเลข 21 – บ้านถ้าพระ
(พช.ถ1-0015) ต.บุ่งน้าเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ งบประมาณ 6,497,000 บาท
9.โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง บ้านแก่งเสี้ยว – บ้านกุดเข้ (พช.ถ1-0019)
ตาบลนาซา – ตาบลหินฮาว อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ งบประมาณ 8,631,000 บาท
10.โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (พลังงานแสงอาทิตย์) ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ งบประมาณ 49,700,000 บาท
นายกองค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ดเพชรบู รณ์ ได้ ชี้ แจงกรณี โครงการติ ดตั้ งไฟฟ้ าแสงสว่าง (พลั งงาน
แสงอาทิ ตย์ ) ถนนที่ อ ยู่ ในความรั บ ผิ ด ชอบขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ งบประมาณ
49,700,000 บาท นั้น เนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนในการดาเนินการและอบจ.เพชรบูรณ์ ได้ทาหนังสือ
หารือไปที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว หากได้รับคาตอบยืนยันจากกรมฯให้ดาเนินการได้โดยอย่าง
ถูกต้องจึงจะดาเนินการ หากกรมส่งเสริมฯ แจ้งยืนยันว่าดาเนินการไม่ได้ก็จะไม่ดาเนินการ
มติที่ประชุม:
อนุมัติ 19 เสียง
ไม่อนุมัติ ไม่มี
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานที่ประชุม)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่น ๆ
ไม่มี
เลิกประชุมเวลา 12.40 น.
ผู้รับรอง
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ตรวจแล้วถูกต้อง
(นายบรรเทิง สิงห์สถิตย์)
เลขานุการสภาฯ

