สรุปรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1
วันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕65
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
--------------------เริ่มประชุมเวลา 14.0๐ น.
นางอุทยั รัตน์ อินทฉิม เลขานุการสภาฯ แจ้งที่ประชุมมีสมาชิกสภาฯ มาลงชื่อเข้าประชุม จำนวน
25 คน ครบองค์ประชุม
ประธานที่ประชุมโดย นายวรโชติ สุคนธ์ขจร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ ระธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1. แสดงความยินดีกับข้าราชการทีผ่ ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
นางสายชล สุนทร ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงาน
ท้องถิน่ ระดับสูง) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565
2. แจ้งประกาศใช้ข้อบั ญญัติองค์การบริหารส่วนจั งหวัดเพชรบู รณ์ เรื่อง การเรียกเก็บ
ค่ าธรรมเนี ยมบำรุ งองค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ดจากผู้ พั กในโรงแรม พ.ศ. 2565 ที่ ผู้ ว่ าราชการจั งหวั ด
เพชรบูรณ์ได้เห็นชอบและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงนามประกาศใช้แล้ว เมื่อวันที่ 17
มกราคม 2565
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
1. ร่างรายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
2. ร่างรายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

รับรอง
ไม่รับรอง
งดออกเสียง

24
ไม่มี
1

เสียง
เสียง (ประธานทีป่ ระชุม)

เรื่อง กระทู้ถาม
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ
- รายงานของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อตรวจร่างรายงานการ
ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 เมือ่ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 และครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อ
วันที่ 17 ธันวาคม 2564
ที่ประชุม

รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 ...

-2ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ
1. แจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิน่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
จำนวน 2 ประกาศ ดังนี้
1. แผนพั ฒ นาท้ องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์ก ารบริห ารส่ ว นจังหวั ด
เพชรบูรณ์ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 9/2565 เมือ่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
2. แผนพั ฒ นาท้ องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริห ารส่ วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ (เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
2. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สรุปได้ดังนี้
โครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 จำนวน 125 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 67 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน
28 โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 30 โครงการ ผลการดำเนินงานตามรายยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 26.32
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาฯ ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ
67.21
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจฯ ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 30.77
4. ยุ ทธศาสตร์ ที่ 4 การพั ฒนาด้านการอนุ รักษ์ ฟื้ นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม
ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 50
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ดำเนินการ
แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 53.58
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ในภาพรวม
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 6

รับทราบ
กำหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญประจำปี

1.1 วันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยทีส่ อง ประจำปี พ.ศ. 2565 เริ่มตั้งแต่
วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไปมีกำหนด 45 วัน
1.2 วันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 เริ่มตัง้ แต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไปมีกำหนด 45 วัน
มติที่ประชุม

เห็นชอบ
24 เสียง
ไม่เห็นชอบ
ไม่มี
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานที่ประชุม)
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเพื่อพิจารณา
1. ญั ต ติ ขอความเห็ น ชอบก่ อ หนี้ ผู ก พั น เกิ น กว่ า หนึ่ ง งบประมาณในการเช่ า รถยนต์
ส่วนกลางเป็นระยะเวลา 5 ปี สำหรับเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 3 คัน
- รถบรรทุก...

-3- รถบรรทุ ก (ดี เซล) ขนาด 1 ตั น ปริ มาตรกระบอกสู บไม่ ต่ ำกว่า 2,400 ซี ซี ขั บเคลื่ อน
4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ เกียร์ออโต้ จำนวน 3 คัน สำหรับใช้ประจำที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ อัตราค่าเช่า/คัน/เดือน เป็นเงิน 19,670 บาท รวมเป็นเงินที่ต้องชำระต่อเดือนจำนวน 59,010
บาท ระยะเวลาเช่า 5 ปี เป็นเงินทั้งสิ้น 3,540,600 บาท
มติที่ประชุม เห็นชอบ
24 เสียง
ไม่เห็นชอบ
ไม่มี
งดออกเสียง 1
เสียง (ประธานที่ประชุม)
2. ญั ตติ ขออนุ มัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติ องค์ การบริหารส่ วนจั งหวัด
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
นายกองค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ดเพชรบู รณ์ ขอถอนญั ตติ ตามบั นทึ กข้ อความที่ พช
51007.2/74 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2565 เรื่อง ขอถอนญั ตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ าย ตาม
ข้อบัญญั ติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ เนื่องจากได้จัดส่งนักวิชาการเกษตรไปเข้ารับการอบรมเรื่องการ
ปลูกกัญชง กัญชา ที่มหาวิทยาลั ยแม่โจ้เพิ่มเติม จึงมีรายการค่าใช้จ่ายบางรายการที่จะขอนำไปทบทวน
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ
เนื่องจากญั ตติดังกล่าว ประธานสภาฯได้บรรจุเข้าเป็นระเบียบวาระการประชุมสภาฯ
ไปแล้ว เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคั บการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2547 ข้อ 55 สรุปได้ว่า การขอถอนญัตติที่ได้จัด
เข้าระเบียบวาระแล้ว ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมสภาท้องถิน่
มติที่ประชุม

ยินยอม
23 เสียง
ไม่ยินยอม
ไม่มี
งดออกเสียง 1
เสียง (ประธานที่ประชุม)
ไม่อยู่ในห้องประชุม 1 คน
3. ญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายฯ จำนวน 27 รายการ ประกอบด้วย
1. กองช่าง จำนวน 9 รายการ
- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
- ครุภัณฑ์อื่น จำนวน 3 รายการ
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 รายการ
2. กองคลัง ครุภัณฑ์คอมคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 รายการ
3. สำนักงานเลขานุการฯ ครุภัณฑ์คอมคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ
4. กองสาธารณสุข ครุภัณฑ์คอมคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 รายการ
5. กองการเจ้าหน้าที่ ครุภัณฑ์คอมคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 รายการ
6. กองยุทธศาสตร์ฯ ครุภัณฑ์คอมคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 รายการ
มติที่ประชุม อนุมัติ
23 เสียง
ไม่อนุมัติ
ไม่มี
งดออกเสียง 1
เสียง (ประธานที่ประชุม)
ไม่อยู่ในห้องประชุม 1 คน
ระเบียบวาระที่ 8 ...

-4ระเบียบวาระที่ 8
เรื่องอื่น ๆ
1. นายเกรียงศักดิ์ พิชิตกวิน สมาชิสภาฯ เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอวิเชียรบุรี ได้ขอมติให้ที่ประชุม
สภาฯ เห็นชอบให้คณะกรรมการสภาท้องถิน่ ทุกคณะดำเนินกิจการของสภาท้องถิน่ นอกสมัยประชุมได้
มติที่ประชุม

เห็นชอบ
23 เสียง
ไม่เห็นชอบ
ไม่มี
งดออกเสียง
1 เสียง (ประธานที่ประชุม)
ไม่อยู่ในห้องประชุม 1 คน
2. นายทวี ชั ย พรสุ พ รรณวงศ์ สมาชิ ก สภาฯ เขตเลื อ กตั้ ง ที่ 1 อำเภอหล่ ม สั ก
กล่าวขอบคุณฝ่ายบริหารที่นำเครื่องจักรไปช่วยขุดลอกคลองระยะทาง 2 กิโลเมตร และเป่าล้างบ่อบาดาล
จำนวน 7 บ่อ ในเขตตำบลตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก
ทีป่ ระชุม
รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 15.40 น.
----------------ผู้รบั รอง

(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ตรวจแล้วถูกต้อง

(นางอุทยั รัตน์ อินทฉิม)
เลขานุการสภาฯ

