รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564
วันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
รายชื่อฝ่ายนิติบัญญัติ ที่มาประชุม
1. นายวรโชติ สุคนธ์ขจร
2. นางสาวอภิรดี พรพฤฒิพันธุ์
3. ว่าที่ร้อยตรีชัชวาลย์ รักหาญ
4. นายจักริน นาคสำราญ
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ คนที่ 1
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ คนที่ 2
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
นายอิทธิเชษฐ์ พรพฤฒิพันธุ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
นายสิทธิเดช พรพฤฒิพันธุ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
นายทวีชัย พรสุพรรณวงศ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอหล่มสัก
นางฐิตินันท์ พั้วช่วย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอหล่มสัก
นายกษิดิ์เดช ชวาลสันตติ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอหล่มสัก
นางสาวจิราพร เทืองน้อย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอหล่มสัก
นายภาณุพงศ์ แก้วเกิด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอวิเชียรบุรี
นางสาวธัญญารัตน์ เดชะปิยะมิตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอวิเชียรบุรี
นางสาวเทียนทอง ทองใจสด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอวิเชียรบุรี
นางสาวแววตา บุญเกตุ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอชนแดน
นางนวลผจง สาลีผล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอชนแดน
นายธนาวุธ สินประเสริฐ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอหนองไผ่
นายสานิตย์ โตไกรลักษณ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอหนองไผ่
นายสมพงษ์ มาลากรณ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอหนองไผ่
นายศุภวัฒน์ คุ้มทองมาก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอหล่มเก่า
20.นายบุญชัย...
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20. นายบุญชัย กิตติธาราทรัพย์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอหล่มเก่า
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอศรีเทพ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอศรีเทพ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอบึงสามพัน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอบึงสามพัน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอวังโป่ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอน้ำหนาว

21. นางณัชพิมพ์ บุญโชติ
22. นายรุ่งทิศักดิ์ แก่นเกลี้ยง
23. นายดาราศักดิ์ บุญรุ่ง
24. นายสมภพ ไทยวัฒนาตระกูล
25. นายสมคิด รินนาศักดิ์
26. นางสมคิด นันทประเสริฐ
รายชื่อฝ่ายนิติบัญญัติ ที่ไม่มาประชุม
1. นายชำนาญ มีวันเนือง
2. นายวินัย พรพฤฒิพันธุ์
3. นายสุชัญ ตรีวัชรานนท์
4. นายเกรียงศักดิ์ พิชิตกวิน
รายชื่อฝ่ายบริหาร ที่เข้าร่วมประชุม
1. นายอัครเดช ทองใจสด
2. นายคณีธิป บุณยเกตุ
3. นายสุประวีณ์ อนรรฆพันธ์
4. นายวิโรจน์ เข็มเหล็ก
5. นางนฤมล วรกมล
6. นางสายชล สุนทร
7. นายพงศ์พล แสนนอก
8. นายสิทธิชัย อินทร์บุญ
9. นางอุทัยรัตน์ อินทฉิม
10. นายนิธิศ ผดุงลักษณ์
11. นายกรเอก ปานลักษณ์
12. นายสำรวย เจอะแก่นหอม
13. นางสาวนันท์นภัส บุญยอด

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอหล่มสัก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอวิเชียรบุรี

(ลาป่วย)
(ลาป่วย)
(ลาป่วย)
(ลาป่วย)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
เลขานุการ อบจ. / เลขานุการสภาฯ
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.เพชรบูรณ์ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.เพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม)
14.นางจิราพร...
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

นางจิราพร คำทา
จ่าเอกเกษม สีชมภู
นางอุทัย สุวรรณ์
นางกานดา กีรติกาลกุล
นายดนัยฤทธิ์ พิลา
นางสาวสมถวิล อรรถพร
นายอาทิตย์ ทวีสวย
นางบุญสิตา คำมา
นางสาวนนธิชา เหล่าเขตกิจ
นางสาวชยุดา ทองสัตย์
นางสาวมลิวัลย์ ใจทัศน์

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
หัวหน้าฝ่ายการประชุม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

รายชื่อหัวหน้าส่วนราชการ ที่เข้าร่วมประชุม
1. ร.ต.อ.คฑาวุธ แก้วดู
รอง สวป.สภ.เมืองเพชรบูรณ์
2. ด.ต.เกษมสันต์ ดำรงแดน
ผบ. หมู่ (ป) สภ.เมืองเพชรบูรณ์
3. ส.ต.อ.อภินันท์ สีพานทอง
ผบ. หมู่ (ป) สภ.เมืองเพชรบูรณ์

เริ่มประชุม...
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เริ่มประชุมเวลา ๑๐.0๐ น.
เลขานุการสภาฯ
(นางอุทัยรัตน์ อินทฉิม)

ขณะนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มาลงชื่อ
เข้าประชุมจำนวน 20 คน ครบองค์ประชุมแล้ว(มีสมาชิกสภาฯ มาลงชื่อ
และเข้ า ร่ ว มประชุ ม เพิ ่ ม อี ก 6 คน) รวมเป็ น 26 คน ขอเรี ย นเชิ ญ
ประธานสภาฯ ท่านวรโชติ สุคนธ์ขจร จุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย และ
ขึ ้ น ทำหน้ า ที่ ป ระธานที ่ ป ระชุ ม .....ขอเรี ย นเชิ ญ รองประธานสภาฯ
ทั้ง 2 ท่าน ขึ้นทำหน้าที่ช่วยเหลือประธานสภาฯ ค่ะ
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง เรียกประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1
ประจำปี พ.ศ.2564 ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
ได้ยื่นเสนอญัตติเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์พิจารณา
อนุมัติ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าญัตติมีความสำคัญเร่งด่วนเนื่องจากขณะนี้สภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่นอกสมัยประชุมสามัญประจำปี จึงมีความจำเป็น
ต้องเรียกประชุมสมัยวิสามัญ ดังนั้นเพื่อให้การประชุมสภาฯ ดำเนินไป
ด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบ จึงอาศัยอำนาจตามความใน
มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.2563 และข้อ 36 (1) ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 จึงประกาศเรียกประชุมสภา
องค์การบริ ห ารส่ว นจังหวัดเพชรบูรณ์ สมัยประชุ มวิส ามัญ ครั้งที่ 1
ประจำปี พ.ศ.2564 มีกำหนด 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม
2564 ถึ ง วั น ที ่ 23 พฤษภาคม 2564 จึ ง ประกาศมาเพื ่ อ ทราบ
โดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2564 นายวรโชติ
สุ ค นธ์ ข จร ประธานสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์
เชิญประธานสภาฯ ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ประธานที่ประชุม
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร)

เรียนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ท่านรองนายกฯ
ท่ า นเลขานุ ก ารนายกฯ ท่ า นที ่ ป รึ ก ษานายกฯ สมาชิ ก สภาฯ ปลั ด ฯ
รองปลัดฯ ผู้อำนวยการกองทุกกอง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่
ฝ่ายบริหารโดยท่านอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบู ร ณ์ ไ ด้ ย ื ่ น เสนอญั ต ติ เพื ่ อ ให้ ส ภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวัด
เพชรบูรณ์พิจารณาให้ความเห็นชอบ อนุมัติ ประกอบกับยังมีเรื่องสืบเนื่อง
ที่ต้องพิจารณาเพื่อให้ฝ่ายบริหารนำไปดำเนินการในส่ว นที่เกี่ยวข้อง
แต่เนื่องจากขณะนี้อยู่ระหว่างนอกสมัยประชุมสามัญ ดังนั้นเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์และพี่น้องประชาชน
ชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้เรียกประชุมสมัยวิสามัญและนัดประชุมสภาฯ
ในวันนี้เพื่อร่วมกันพิจารณาญัตติต่างๆ ให้ถูกต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ต่อไป ผมขอเปิดการประชุม ณ บัดนี้
ระเบียบ...
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ไม่มี
ระเบี ย บวาระที ่ 2 เรื ่ อ งรั บ รองรายงานการประชุ ม ร่างรายงาน
การประชุ ม สภาฯ สมั ยประชุ ม สามั ญ สมั ยแรก ครั ้ งที ่ 2 ประจำปี
พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ได้นำข้อมูลเผยแพร่ผ่านเครือข่าย
Internet ภายใต้ Website ชื่อ phetchabunpao.go.th แล้ว ร่างรายงาน
การประชุมได้จัดส่งให้สมาชิกสภาฯ ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้
สมาชิกได้ตรวจดูแล้วนะครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่ครับ
เชิญท่านธนาวุธครับ
นายธนาวุธ สินประเสริฐ

เรี ย นท่ า นประธานสภาฯ ที ่ เ คารพ และสมาชิ ก สภาฯ ทุ ก ท่ า น
ผมนายธนาวุธ สินประเสริฐ สมาชิกสภาองค์ การบริห ารส่ว นจั ง หวั ด
เพชรบูรณ์ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอหนองไผ่ ในฐานะคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม ขอแก้ไขร่างรายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุม
สามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม
2564 ระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.2 ญัตติขอความเห็นชอบรับ โอนอาคาร
ศูนย์เครือข่ายการท่องเที่ยวและการค้าภายในประเทศและต่างประเทศ
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 ของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 1 (ฐานองค์พระพุทธมหาธรรมราชา) และทรัพย์สิ น
ภายในอาคาร จากเดิ ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2544 แก้ ไ ขเป็น
พ.ศ.2554 เนื่องจากได้รับการประสานงานจากเจ้าหน้าที่ แจ้งว่าได้พิมพ์
ตัวเลข พ.ศ.คลาดเคลื่อนจึงขอแก้ไขต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ

ประธานที่ประชุม
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร)

ขอบคุณท่านธนาวุธครับ ได้ขอแก้ไขจากเดิม พ.ศ.2544 แก้ไขเป็น
พ.ศ.2554 นะครับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ การ
ประชุมสภาท้องถิ่น ข้อ 33 วรรคสอง กำหนดไว้ว่าการแก้ไขถ้อยคำ
ในรายงานการประชุมให้กระทำโดยมติของที่ประชุมสภา สำหรับการ
แก้ไขในญัตตินี้เป็นการพิมพ์ตัวเลข พ.ศ. ผิดไปไม่ได้แก้ไขรายละเอียดอื่นๆ
แต่ อ ย่ า งใด ผมจึ ง จะขอมติ ท ี ่ ป ระชุ ม สภาฯ ในการขอแก้ ไ ขนะครั บ
เลขานุ ก ารสภาฯ ตรวจสอบจำนวนสมาชิก สภาฯ ในที ่ ป ระชุ มแห่งนี้
ด้วยครับ

เลขานุการสภาฯ
(นางอุทัยรัตน์ อินทฉิม)
ประธานที่ประชุม
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร)

ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ จำนวน 20 คนค่ะ
ครบองค์ประชุมนะครับ สมาชิก สภาฯ ท่า นใดเห็น ชอบให้แก้ไข
ร่างรายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2
ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ระเบียบวาระที่ 5
ข้ อ 5.2 ญั ต ติ ขอความเห็ น ชอบรั บ โอนอาคารศู นย์ เครื อข่ า ยการ
ท่องเที่ยวและการค้าภายในประเทศและต่างประเทศตามแผนปฏิบ ัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544
ของกลุ่ม...
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ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (ฐานองค์พระพุทธมหาธรรมราชา)
และทรัพย์สินภายในอาคาร จากเดิม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2544
แก้ไขเป็น พ.ศ. 2554 ยกมือ
มติที่ประชุม

เห็นชอบแก้ไข 19 เสียง
ไม่เห็นชอบ ไม่มี
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานที่ประชุม)

ประธานที่ประชุม
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร)

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอ
มติรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้นะครับ สมาชิกสภาฯ ท่านใดรับรอง
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ สมัย
ประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 25
มีนาคม 2564 ยกมือ

มติที่ประชุม

รับรอง 19 เสียง
ไม่รับรอง ไม่มี
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานที่ประชุม)

ประธานที่ประชุม
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณา
แล้วเสร็จ มีทั้งหมด 6 คณะด้วยกัน เป็นเรื่องรายงานเพื่อทราบ ไม่มีการ
ลงมตินะครับ ผมจะให้รายงานทีละคณะเชิญคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม ครับ

นายทวีชัย พรสุพรรณวงศ์

เรียนประธานสภาองค์การบริห ารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่เคารพ
คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่สภาองค์การ
บริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ ได้ ม อบหมายให้ ค ณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม ซึ่งประกอบด้วย
1. นางสาวอภิรดี พรพฤฒิพันธุ์ ประธานกรรมการ
2. นายธนาวุธ สินประเสริฐ กรรมการ
3. นายชำนาญ มีวันเนือง กรรมการ
4. นางสมคิด นันทประเสริฐ กรรมการ
5. นางสาวแววตา บุญเกตุ กรรมการ
6. นางสาวธัญญารัตน์ เดชะปิยะมิตร กรรมการ
7. นายทวีชัย พรสุพรรณวงศ์ เลขานุการ
กระทำกิ จ การอั น อยู ่ ใ นกิ จ การของสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
เพชรบูรณ์ ในการตรวจสอบความถูกต้องของร่างรายงานการประชุมฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 33 ข้อ 104 แล้วรายงานต่อสภา
ท้องถิ่น กระผมนายทวีชัย พรสุพรรณวงศ์ สมาชิกสภาฯ เขต 1
อำเภอ...
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อำเภอหล่มสัก ตำแหน่ง เลขานุการฯ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม ขอรายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุ ม ต่ อ สภาฯ จำนวน 1 ครั ้ ง ได้ แ ก่ ก ารประชุ ม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ครั้ง ที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 13
พฤษภาคม 2564 เพื่อตรวจร่างรายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุม
สามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม
2564 คณะกรรมการฯ ได้ ต รวจสอบร่ า งรายงานการประชุ ม สภาฯ
ดังกล่าวแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน และได้นำร่างรายงานการประชุม
เสนอต่อประธานสภาฯ เพื่อบรรจุเข้าเป็นระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้
สภาฯ รับรองต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ประธานที่ประชุม
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร)

ขอบคุ ณ ท่ า นทวี ช ั ย ครั บ ในฐานะคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมที่ได้รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการให้ที่ประชุม
สภาฯ แห่งนี้ได้รับทราบ

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธานที่ประชุม
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร)
นายศุภวัฒน์ คุ้มทองมาก

ต่อไปเชิญคณะกรรมการติดตามและประเมินผลครับ
เรี ย น ประธานสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์
คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่ สภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล ซึ่งประกอบด้วย
1. นางนวลผจง สาลีผล ประธานกรรมการ
2. นายวรโชติ สุคนธ์ขจร กรรมการ
3. นายสมภพ ไทยวัฒนาตระกูล กรรมการ
4. นายสมพงษ์ มาลากรณ์ กรรมการ
5. นายกษิดิ์เดช ชวาลสันตติ กรรมการ
6. นายบุญชัย กิตติธาราทรัพย์ กรรมการ
7. นายศุภวัฒน์ คุ้มทองมาก กรรมการ/เลขานุการ
กระทำกิจการอันอยู่ในกิจการของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ผมนายศุภวัฒน์ คุ้มทองมาก สมาชิกสภาฯ เขต 1
อำเภอหล่มเก่า ตำแหน่งเลขานุการ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล ขอรายงานผลการประชุมคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 2 ครั้ง
ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ครั้งแรก เมื่อวันที่
9 เมษายน 2564 เพื่อเลือกประธานกรรมการและเลขานุการและประชุม
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการ
รับโอนอาคารศูนย์เครือข่ายการท่องเที่ยวและการค้าภายในประเทศ
และต่างประเทศ...
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และต่ า งประเทศตามแผนปฏิ บ ั ต ิ ร าชการ ประจำปี ง บประมาณ
พ.ศ.2554 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (ฐานองค์พระพุทธมหา
ธรรมราชา) และทรัพย์สินภายในอาคาร คณะกรรมการฯ ได้จัดประชุม
เพื่อพิจารณา เรื่องดังกล่าวและสรุปผลการประชุมเสนอต่อประธานสภาฯ
เพื่อบรรจุเข้าเป็นระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้สภาฯ พิจารณาแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ

ประธานที่ประชุม
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร)

ขอบคุ ณ ครั บ ท่ า นศุ ภ วั ฒ น์ ได้ ร ายงานผลการดำเนิ น งานของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ให้สภาฯ แห่งนี้ได้รับทราบ ต่อไป
เป็นการรายงานของคณะกรรมการท่องเที่ยวและกีฬา เชิญครับ

นายดาราศักดิ์ บุญรุ่ง

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่เ คารพ
คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่สภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มอบหมายให้ คณะกรรมการท่องเที่ยว
และกีฬา ซึ่งประกอบด้วย
1. ว่าที่ร้อยตรีชัชวาลย์ รักหาญ ประธานกรรมการ
2. นายสิทธิเดช พรพฤฒิพันธุ์ กรรมการ
3. นางสาวเทียนทอง ทองใจสด กรรมการ
4. นายจักริน นาคสำราญ กรรมการ
5. นางฐิตินันท์ พั้วช่วย กรรมการ
6. นายรุ่งทิศักดิ์ แก่นเกลีย้ ง กรรมการ
7. นายดาราศักดิ์ บุญรุ่ง กรรมการ/เลขานุการ
กระทำกิจการอันอยู่ในกิจการของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
มี ห น้ า ที่ ใ ห้ ค ำปรึ ก ษาเสนอข้ อ คิ ด เห็ น การท่ อ งเที ่ ย วรู ป แบบต่ า งๆ
นำการท่ องเที ่ ยวเชิ งอนุ ร ั กษ์ การท่ องเที ่ ยวเพื ่ อสุ ขภาพ การท่ องเที ่ ยว
เชิงเกษตรกรรมมาผสมผสานกันโดยให้ประชาชนในชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการท่องเที่ยวมากขึ้น และส่งเสริม พัฒนากิจกรรมด้านการกีฬา
อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาสู่ความเป็ นเลิศระดับจังหวัด และระดับชาติ
ผมนายดาราศักดิ์ บุญรุ่ง สมาชิกสภาฯ เขต 1 อำเภอบึงสามพัน ตำแหน่ง
เลขานุ การฯ ได้ ร ั บมอบหมายจากคณะกรรมการท่ อ งเที ่ ย วและกี ฬ า
ขอรายงานผลการประชุมคณะกรรมการท่องเที่ยวและกีฬา ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 ครั้ง ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการ
ท่องเที่ยวและกีฬา ครั้งแรก เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 เพื่อเลือกประธาน
กรรมการและเลขานุก ารคณะกรรมการฯ ได้ พ ิ จ ารณาเลื อ กประธาน
กรรมการและเลขานุการเรียบร้อยแล้วจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ที่ประชุม

รับทราบ
ประธาน...
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ประธานที่ประชุม
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร)

ขอบคุ ณ คณะกรรมการท่ อ งเที ่ ย วและกี ฬ าโดยท่ า นดาราศั ก ดิ์
ที ่ ไ ด้ ร ายงานผลการดำเนิ น งานของคณะกรรมการให้ ส ภาฯ แห่ ง นี้
ได้รับทราบ ต่อไปเป็นการรายงานของคณะกรรมการการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม เชิญครับ

นายกษิดิ์เดช ชวาลสันตติ

เรี ย น ประธานสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์
คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่สภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งประกอบด้วย
1. นายเกรียงศักดิ์ พิชิตกวิน ประธานกรรมการ
2. นายวรโชติ สุคนธ์ขจร กรรมการ
3. นางสาวเทียนทอง ทองใจสด กรรมการ
4. นายสมพงษ์ มาลากรณ์ กรรมการ
5. นางณัชพิมพ์ บุญโชติ กรรมการ
6. นายกษิดิ์เดช ชวาลสันตติ กรรมการ
7. นายอิทธิเชษฐ์ พรพฤฒิพันธุ์ กรรมการ/เลขานุการ
กระทำกิจการอันอยู่ในกิจการของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
มีหน้าที่ให้คำปรึกษา เสนอข้อคิดเห็นด้านการศึกษาโดยยึดหลักการศึกษา
สร้างชาติ สร้างคน และสร้างงานการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ถ่ายทอดเผยแพร่
แลกเปลี่ยนศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้
ท้ องถิ ่ นจั งหวั ดเพชรบู รณ์ การบำรุ งรั กษาศาสนา และวั ฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น การพัฒนา เพื่อเสริมสร้างวิถีการดำรงชีวิตบนหลักคุณธรรม/
หลั กธรรมของศาสนา กระผมนายกษิ ด ิ ์ เดช ชวาลสั นตติ สมาชิ กสภาฯ
เขต 3 อำเภอหล่มสัก ตำแหน่ง กรรมการ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ขอรายงานผลการประชุมคณะกรรมการ
การศึ ก ษา ศาสนา และวั ฒ นธรรมต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ จำนวน 1 ครั้ง ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมครั้งแรก เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 เพื่อเลือกประธาน
กรรมการและเลขานุก ารคณะกรรมการฯ ได้ พิจารณาเลือ กประธาน
กรรมการและเลขานุการเรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธานที่ประชุม
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร)

ขอบคุ ณ คณะกรรมการการศึ ก ษา ศาสนา และวั ฒ นธรรมโดย
ท่านกษิดิ์เดชที่ได้รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการให้สภาฯ
แห่งนี้ได้รับทราบ ต่อไปเป็นการรายงานของคณะกรรมการแปรญัต ติ
ร่างข้อบัญญัติ เชิญครับ
นายบุญชัย...
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นายบุญชัย กิตติธาราทรัพย์

เรียนประธานสภาองค์การบริห ารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ที่เคารพ
คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่สภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติ ซึ่งประกอบด้วย
1. นายเกรียงศักดิ์ พิชิตกวิน ประธานกรรมการ
2. นายสานิตย์ โตไกรลักษณ์ กรรมการ
3. นายสมภพ ไทยวัฒนาตระกูล กรรมการ
4. นายศุภวัฒน์ คุ้มทองมาก กรรมการ
5. นางนวลผจง สาลีผล กรรมการ
6. นายสมคิด รินนาศักดิ์ กรรมการ
7. นายบุญชัย กิตติธาราทรัพย์ กรรมการ/เลขานุการ
กระทำกิจการอันอยู่ในกิจการของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
มี หน้ าที ่ พ ิ จารณาเสนอข้ อคิ ดเห็ น แก้ ไขเพิ ่ มเติ ม ชี ้ แจงการแปรญั ตติ
ร่างข้อบัญญัติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติ รายงานและบันทึกความเห็น
เกี ่ ยวกั บร่างข้ อบั ญญั ต ิ ยื ่ นต่ อประธานสภาองค์ การบริหารส่ วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อแถลง
ถ้อยคำประกอบรายงานคณะกรรมการแปรญัตติ และชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ
ที่ เกี่ยวกับรายงานนั้น ตามข้อ 50 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2)
พ.ศ 2554 กระผมนายบุ ญชั ย กิ ตติ ธาราทรั พย์ สมาชิ กสภาฯ เขต 2
อำเภอหล่มเก่า ตำแหน่งเลขานุการ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ขอรายงานผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 ครั้ง
ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ครั้งแรก เมื่อวันที่
9 เมษายน 2564 เพื ่ อ เลื อ กประธานกรรมการและเลขานุ ก าร
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเลื อกประธานกรรมการและเลขานุ ก าร
เรียบร้อยแล้วจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธานที่ประชุม
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร)

ขอบคุณคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ โดยท่านบุญชัยที่ได้
รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการให้สภาฯ แห่งนี้ได้รับทราบ
ต่อไปเป็นการรายงานของคณะกรรมการสามัญประจำสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เชิญครับ

นางสาวจิราพร เทืองน้อย

เรียนประธานสภาองค์การบริห ารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ที่เคารพ
คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่สภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสามัญประจำ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งประกอบด้วย
1. ว่าที่…
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1. ว่าที่ร้อยตรีชชั วาลย์ รักหาญ ประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญญารัตน์ เดชะปิยะมิตร กรรมการ
3. นายรุ่งทิศักดิ์ แก่นเกลีย้ ง กรรมการ
4. นายดาราศักดิ์ บุญรุ่ง กรรมการ
5. นางสาวจิราพร เทืองน้อย กรรมการ
6. นายภาณุพงศ์ แก้วเกิด กรรมการ
7. นายสุชัญ ตรีวัชรานนท์ กรรมการ/เลขานุการ
กระทำกิจการอันอยู่ในกิจการของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
มีหน้าที่พิจารณาร่างข้อบัญญัติชั่วคราวที่มิใช่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ห รื อ ข้ อ บั ญ ญั ต ิ ง บประมาณเพิ ่ ม เติ ม ตามมาตรา 57 แห่ ง
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 ดิฉันนางสาวจิราพร เทืองน้อย สมาชิกสภาฯ เขต 5
อำเภอหล่มสัก ตำแหน่งกรรมการ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสามัญ
ประจำสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอรายงานผลการประชุม
คณะกรรมการสามัญประจำสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
ต่ อสภาองค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ดเพชรบู รณ์ จำนวน 1 ครั ้ ง ได้ แก่
การประชุมคณะกรรมการสามัญประจำสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบู ร ณ์ ครั้งแรก เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 เพื ่ อ เลื อ กประธาน
กรรมการและเลขานุ การคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเลื อ กประธาน
กรรมการและเลขานุการเรียบร้อยแล้วจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ

ประธานที่ประชุม
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร)

ขอบคุณคณะกรรมการสามัญประจำสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบู ร ณ์ โดยท่ า นจิ ร าพรที ่ ไ ด้ ร ายงานผลการดำเนิ น งานของ
คณะกรรมการให้ ส ภาฯ แห่ ง นี ้ ไ ด้ ร ั บ ทราบ ตอนนี ้ ค ณะกรรมการ
ทั้ง 6 คณะ ได้รายงานผลการดำเนินงานเรียบร้อยแล้วเป็นการรายงาน
เพื่อทราบโดยไม่มี การลงมติ นะครับ ต่อไป ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง
เพื่อทราบ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผมจะอธิบาย
ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมก่อนที่ฝ่ายบริหารจะแถลงญัตตินะครับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้ว ยการจั ดทำแผนพัฒ นาขององค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่ น พ.ศ. 2548 และแก้ ไ ขเพิ ่ ม เติ ม ถึ ง ฉบั บ ที ่ 3
พ.ศ.2561 ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วัน...
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นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี เชิญท่านนายกฯ ครับ
นายก อบจ.เพชรบูรณ์
(นายอัครเดช ทองใจสด)

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน ผมนายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจัง หวัด
เพชรบูรณ์ ขอมอบหมายการรายงานและแถลงญัตติต่อสภาฯ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 มอบหมายให้ น ายวิ โ รจน์ เข็ ม เหล็ ก ที ่ ป รึ ก ษานายกฯ
เป็นผู้รายงานแทน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ รายการการดำเนินโครงการกำจัด
ขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบู ร ณ์ ร่ ว มกั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่ น ในเขตพื ้ น ที ่ จ ั ง หวั ด
เพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายพงศ์พล แสนนอก รองปลัดฯ เป็นผู้รายงาน
แทน
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเพื่อพิจารณา ข้อ 7.1 ญัตติขอความเห็นชอบ
ให้โอนพัสดุประเภทที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างให้ส่วนราชการ (อาคารศูนย์
การเรียนรู้ ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า) มอบหมายให้ นายสุประวี ณ์
อนรรฆพันธ์ เลขานุการนายกฯ เป็นผู้แถลงญัตติแทน
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเพื่อพิจารณา ข้อ 7.2 ญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ า ยตามข้ อ บั ญ ญั ต ิ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในงบลงทุน หมวดค่าครุภ ัณฑ์ มอบหมายให้นายวิโรจน์
เข็มเหล็ก ที่ปรึกษานายกฯ เป็นผู้แถลงญัตติแทน ขอบคุณครับ

ประธานที่ประชุม
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร)

ขอบคุ ณ ท่ า นนายกฯ ครั บ ขณะนี ้ เ ราอยู ่ ใ นระเบี ย บวาระที ่ 5
เรื่อง เพื่อทราบ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เชิญท่านวิโรจน์ ครับ

ที่ปรึกษานายก อบจ.เพชรบูรณ์
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ผมนายวิโรจน์
(นายวิโรจน์ เข็มเหล็ก)
เข็มเหล็ก ตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
ได้ร ับมอบหมายจาก นายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่ วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนพั ฒนาองค์ การบริ หารส่วนจั งหวั ดเพชรบู รณ์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีผลการดำเนินการสรุปได้ ดังนี้
1. ผลการ...
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1. ผลการดำเนิ นงานตามแผนพั ฒ นาองค์ การบริ ห ารส่ ว นจั งหวั ด
เพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการตามข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
จำนวน 119 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 93 โครงการ อยู่ระหว่าง
ดำเนินการจำนวน 8 โครงการ ไม่ได้ดำเนินการจำนวน 18 โครงการ โดยมี
ผลการดำเนินงานจำแนกตาม รายยุทธศาสตร์ ดังนี้
1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการตาม
แผนการดำเนิ นงานองค์ การบริ ห ารส่ ว นจั งหวั ดเพชรบู รณ์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15.13
ของโครงการทั้งหมด ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ ๑1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
61.11 ระหว่างดำเนินการ 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33 และไม่ได้
ดำเนินการ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.56
1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรมประเพณี การกีฬา นันทนาการและพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการ
ตามแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 75 โครงการ คิดเป็นร้ อยละ 63.03
ของโครงการทั้งหมด ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ 61 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
81.33 ระหว่างดำเนินการ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.67 และไม่ได้
ดำเนินการ 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.00
1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร สินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ และการท่องเที่ยว โครงการตามแผนการดำเนินงานองค์ การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 9
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.56 ของโครงการทั้งหมด ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ
8 โครงการ คิ ดเป็ นร้ อยละ 88.89 และไม่ ได้ ดำเนิ นการ 1 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 11.11
1.4 ยุ ท ธศาสตร์ ท ี ่ 4 การพั ฒ นาด้ า นการอนุ ร ั ก ษ์ ฟ ื ้ น ฟู
ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ ่ งแวดล้ อม โครงการตามแผนการดำเนิ นงาน
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ ประจำปี ง บประมาณ
พ.ศ.2563 จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.36 ของโครงการทั้งหมด
ซึ่งดำเนิ นการแล้ วเสร็ จ 3 โครงการ คิดเป็นร้ อยละ 75.00 และไม่ ได้
ดำเนินการ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.00
1.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาล โครงการตามแผนการดำเนินงานองค์ การบริหารส่ วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 13 โครงการ
คิ ดเป็ นร้ อยละ 10.92 ของโครงการทั ้ งหมด ซึ ่ งดำเนิ นการแล้ ว เสร็ จ
10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 76.92 และไม่ได้ ดำเนินการ 3 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 23.08
2. ผลการประเมินความพึงพอใจ และความคิดเห็นของประชาชนที่มีผล
ต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
2.1 ผลการ…
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2.1 ผลการประเมิ นความพึ งพอใจของประชาชน ที่มีผลต่ อการ
ดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ในภาพรวม
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 เมื่อพิจารณา
เป็ น รายข้ อ พบว่ า ข้ อ ที ่ ม ี ค วามพึ ง พอใจมากที ่ ส ุ ด คื อ ประโยชน์
ที่ท่านได้รับจากการดำเนิ นโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33
รองลงมา คือ ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตรงกับความต้องการของ
ประชาชนและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ย
เท่ ากั บ 4.32 ส่ วนข้ อที ่ ม ี ความพึ งพอใจน้ อยกว่ าข้ ออื ่ นๆ คื อ มี การ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.13
2.2. ความคิ ดเห็ นของประชาชนที ่ ม ี ต ่ อผลการดำเนิ นงานตาม
แผนพัฒนาองค์ การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
คณะทำงานติ ดตามและประเมิ นผลแผนพั ฒนาองค์ การบริ หารส่ วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ดำเนินการสัมภาษณ์ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครู
ในพื้นที่ดำเนินโครงการแต่ละโครงการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการดำเนิน
โครงการขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ เ ป็ น อย่ า งมาก
ถือเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อคนในชุมชนอย่างมาก ไม่ว่าจะโครงการ
ก่อสร้างถนน โครงการปรับปรุงถนนที่ชำรุดให้มีสภาพสามารถใช้งานได้เกิด
ความสะดวก และความปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจรไปมา และการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร ประชาชนยั งมี ความต้ องการให้ องค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ดำเนินการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ส่วนโครงการเกี่ยวกับการศึกษา ทำให้นักเรียน นักศึกษา
ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะในด้านต่าง ๆ นอกจากการศึกษาใน
ห้องเรียน เช่น โครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย เป็นโครงการอบรม
ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อั นมี พระมหากษั ตริ ย ์ ทรงเป็ นประมุ ข ผู ้ เข้ าร่ วมโครงการเป็ นนั กเรี ยน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งผู้เข้าร่วม
โครงการมี ความพึ งพอใจมากเรื ่ องการนำไปใช้ ประโยชน์ ในการดำเนิ น
ชีวิตประจำวัน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์ กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ ่ น พ.ศ. 2548 และที ่ แก้ ไขเพิ ่ มเติ มถึ ง (ฉบั บที่ 3)
พ.ศ. 2561 ข้อ 29 คณะกรรมการติ ดตามและประเมิ นผลแผนพั ฒนา
ท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมิ นผลแผนพั ฒนาท้ องถิ่ นต่ อผู ้บริ หารท้ องถิ ่น เพื ่ อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อม
ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุ กปี จึงเรียนสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์มาเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุม...
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ที่ประชุม

รับทราบ

ประธานที่ประชุม
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร)

ขอบคุณ ท่านวิโ รจน์ครับที่ ได้ รายงานการติด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 ต่อสภาฯ แห่งนี้เพื่อรับทราบ จะไม่มีการลงมตินะครับ ต่อไป
เป็นการรายงานการดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อผลิตเป็น
พลังงานไฟฟ้า องค์การบริห ารส่ว นจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่ว มกับองค์กร
ปกครองส่ว นท้ อ งถิ ่น ในเขตพื ้น ที ่จ ัง หวั ด เพชรบู รณ์ เชิญ ฝ่ายบริ ห าร
รายงาน เชิญท่านพงศ์พลครับ

รองปลัด อบจ.เพชรบูรณ์
(นายพงศ์พล แสนนอก)

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน ผมนายพงศ์พล แสนนอก รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ได้รับมอบหมายจาก
นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ ให้ ร ายงานการดำเนิ น
โครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอสรุปสาระสำคัญและความเป็นมาของโครงการ
และแผนงานโดยสังเขป ดังนี้ สืบเนื่องจากเมื่อปีงบประมาณ 2553
จังหวัดเพชรบูรณ์มอบหมายให้องค์การบริห ารส่วนจังหวัดเพชรบูร ณ์
ดำเนินการจัดหาสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยรวม เพื่อเป็นสถานที่กำจัดขยะ
มูลฝอยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการในเขตพื้นที่โซนใต้ คือตำบลสระประดู่
อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยเป็นเขตพื้นที่รับผิดชอบจำนวน
3 อำเภอตอนล่างและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ดำเนิน
การศึกษาและนำเสนอข้อมูลเพื่อขออนุมัติใช้งบประมาณจากกองทุน
สิ่งแวดล้อมแต่เมื่อการดำเนินการศึกษาไปแล้วยังคงติดปัญหาเรื่องที่ดิน
ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง โดยเงื่อนไขนี้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์สูญเสียงบประมาณในการศึกษาไปประมาณ 5 ล้าน
บาทที่ต้องนำเรียนต่อที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้นะครับเพราะว่าเป็นที่มาของ
แนวคิดที่จะต้องปรับปรุงจนถึงปัจจุบันนี้ ต่อมาจนเมื่อปีงบประมาณ
2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) แจ้งกับองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ว่า ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาการใช้
ขอเช่าและแลกเปลี่ยนที่ดินกรมทางหลวงมีมติไม่ขัดข้องที่จะให้ใช้ที่ดิน
ดังกล่าวแต่มีเงื่อนไขว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ต้องทำ
ประชาคมในเขตพื้นที่และจะต้องยืนยันเรื่องงบประมาณซึ่งเป็ นเงื่อนไข
ที ่ จ ั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ จ ะต้ อ งติ ด ตามจากการประชุ ม เมื ่ อ วั นที ่ 23
มีนาคม 2563 คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดเพชรบูรณ์
โดยนายพงษ์ พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว ่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ได้แจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ส ่งเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
กับการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะรวมฯ รวมถึงรายงานปัญหาเรื่องที่ดิน
ที ่ จ ะใช้ ใ นการดำเนิ น โครงการ ให้ จ ั ง หวั ด ทราบ ต่ อ มาวั น ที ่ 30
เมษายน 2563
คณะกรรมการ...

16
คณะกรรมการจั ด การสิ ่ ง ปฏิ ก ู ล และมู ล ฝอยจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ ข อให้
องค์การบริห ารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์รายงานปัญหา/อุปสรรคในการ
ดำเนินงานโครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะรวมให้จังหวัดเพชรบูรณ์ทราบ
เพื่อดำเนินการสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการโครงการก่อสร้าง
ศู น ย์ ก ำจั ด ขยะรวมฯ รวมทั ้ ง ระยะเวลาในการดำเนิ น การไปยั ง
คณะกรรมการพิจารณาการใช้ขอเช่า และแลกเปลี่ยนที่ดินกรมทางหลวง
ต่อมาเดือนกรกฎาคม 2563 จังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งว่าได้ประสานไปยัง
เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการใช้ ขอเช่า และแลกเปลี่ยนที่ดิน
กรมทางหลวงแล้ว ได้รับแจ้งว่าให้หน่วยงานที่จะขอใช้ที่ดินดำเนินการรับ
ฟังความคิดเห็น ของประชาชนในพื้น ที่ และแจ้ งผลการดำเนิ นการให้
คณะกรรมการพิจารณาการใช้ ขอเช่าและแลกเปลี่ยนที่ดินกรมทางหลวง
ต่อไป ดังนั้น จึงขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แจ้งผล
การดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้จังหวัดทราบเพื่อแจ้ง
คณะกรรมการพิจารณาการใช้ ขอเช่าและแลกเปลี่ยนที่ดินกรมทางหลวง
ทราบแล้วประมาณเดือนมีนาคม - เดือนเมษายน 2564 สรุปองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็ น
ของประชาชนในพื้นที่ อำเภอบึงสามพัน อำเภอวิเชียรบุรี และอำเภอ
ศรีเทพ เกี่ยวกับการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะรวมภายใต้โครงการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมการลด คัดแยก และการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย ทั้งนี้
ประชาชนส่วนใหญ่เห็น ชอบให้มีการดำเนินการก่อสร้างศูนย์กำจั ดขยะ
รวม ร้อยละ 87.17 ต่อมาเดือน มีนาคม 2564 นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีนโยบายให้จัดทำโครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน
เพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าควบคู่ไปกับการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะรวม
เพื่อใช้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการกำจัดขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในเขตพื้ นที่
จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามนโยบายของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
ซึ่งสาระสำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
พ.ศ.2555 - 2559 ได้กำหนดเป็นนโยบายด้านพลังงานและได้ แถลง
นโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันที่ 12 กันยายน 2557 โดยให้
การสนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนในภาคการผลิตไฟฟ้าและ
เมื ่ อวั นที ่ 7 เมษายน 2564 องค์ การบริ ห ารส่ ว นจั งหวั ดเพชรบู ร ณ์
ได้ร่วมกับมหาวิทยาลั ยทักษิณเขตพัทลุงพิจารณาจัดทำร่างข้อเสนอตาม
นโยบายของท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นโครงการ
กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ และเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ได้จัดส่งร่างข้อเสนอ
โครงการดังกล่าวให้จัง หวัดเพชรบูรณ์เพื่อขอบรรจุในวาระการประชุ ม
คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้พิจารณา
ต่อมาเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
ได้ ป ระกาศรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชนผ่ า นระบบสารสนเทศ
ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดให้มีก่อนการดำเนินการจัดประชุม
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ที่จะดำเนินโครงการ
ตามระเบียบ...

17
ตามระเบี ยบสำนั กนายกรั ฐ มนตรี ว ่ าด้ ว ยการรั บฟั งความคิ ดเห็ น ของ
ประชาชน พ.ศ. 2548 ต่อมาเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ได้ดำเนินการ
จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการกำจัดขยะมูลฝอย
ชุมชนเพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
ในพื้นที่ที่จะดำเนินโครงการ รัศมี 3 กิโลเมตร โดยมีหัวข้อในการรับฟัง
ความคิ ด เห็น ของประชาชน ตามระเบียบสำนั กนายกรัฐมนตรีว ่ าด้ วย
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ข้อ 7 จำนวน 8 หัวข้อ
ดังนี้
1) เหตุผลความจำเป็นและวัตถุประสงค์โครงการ
2) สาระสำคัญของโครงการ
3) ผู้ดำเนินโครงการ
4) สถานที่ ที่ดำเนินโครงการ
5) ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ
6) ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ
7) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชน รวมทั้งมาตรการป้องกัน
แก้ไขและเยียวยา
8) ประมาณการค่าใช้จ่ายและที่มาของเงิน
ในส่ว นนี้ข้อดีของโครงการนี้คือจะไม่มีการศึกษาและการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment ย่อว่า EIA)
ซึ่งต้องใช้งบประมาณมาก ในส่วนนี้เป็นการสนับสนุนนโยบายการใช้
พลังงานทดแทนซึ่งฝ่ายดำเนินการได้จัดทำร่างข้อเสนอแนบมาเพื่อให้สภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับทราบและให้การสนับสนุน
รณรงค์ในการคัดแยกขยะเพื่อนำไปสู่ การดำเนินโครงการกำจัดขยะมูล
ฝอยชุมชนเพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า เพือ่ จัดทำการศึกษาความเหมาะสม
เสนอขอความเห็นชอบในคราวต่อไปครับ จึงเรียนมาเพื่อให้สภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ทราบ
ประธานที่ประชุม
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร)

ขอบคุ ณ ฝ่ า ยบริ ห ารโดยท่ า นรองพงศ์ พ ลได้ ร ายงานการดำเนิ น
โครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าองค์การ
บริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ ร่ ว มกั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้ส ภาฯ แห่งนี้ได้รับทราบโครงการนี้
ถือเป็นโครงการที่สำคัญและมีประโยชน์กับประชาชนจั งหวัดเพชรบูรณ์
มากนะครับ มีสมาชิกสภาฯ จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการนี้
หรือไม่ครับ เชิญท่านณัชพิมพ์ครับ

นางณัชพิมพ์ บุญโชติ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
และคณะผู้บริหารทุกท่าน ดิฉันนางณัชพิมพ์ บุญโชติ สมาชิกสภาองค์การ
บริห ารส่ว นจังหวั ดเพชรบูร ณ์ เขตเลือกตั้ ง ที่ 1 อำเภอศรีเทพ ดิฉั น
เห็นด้วยกับโครงการนี้นะคะเพราะขณะนี้อำเภอศรีเทพก็กำลังประสบ
กับปัญหาที่ทิ้งขยะซึง่ ตอนนี้ขยะที่รอกำจัดล้นอำเภอ ปัจจุบันมีสถานที่
ที่ใช้ทิ้งขยะ...
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ที่ใช้ทิ้งขยะเพียง 2 แห่ง คือ เทศบาลตำบลสว่างวัฒนาและเทศบาลตำบล
โคกสะอาด ส่ว นอีก 6 องค์กรยังไม่มีที่ทิ้งขยะนะคะซึ่งถ้าโครงการนี้
ดำเนิ น การสำเร็ จ ประชาชนในเขตอำเภอศรี เ ทพจะได้ ร ั บ ประโยชน์
อย่างมากเลยนะคะ ขอบคุณค่ะ
ประธานที่ประชุม
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร)

ขอบคุณครับท่านณัช พิมพ์ มีสมาชิกสภาฯ ท่านอื่นจะแสดงความ
คิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เชิญท่านชัชวาลย์ ครับ

ว่าที่ร้อยตรีชัชวาลย์ รักหาญ

กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาฯ ที ่ เ คารพ ท่ า นคณะผู ้ บ ริ ห ารและ
สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุก ท่า น ผมว่าที่ร้อยตรีช ัช วาลย์ รักหาญ
สมาชิกสภาฯ เขตอำเภอเขาค้อ ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณฝ่ายบริห าร
ที่มีแนวคิดที่จะจัดทำโครงการที่ดีอย่างนี้เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยเฉพาะอำเภอเขาค้อถือเป็น
โอกาสที่ดีอย่างมากเพราะทางอำเภอเขาค้อได้ประชุมร่วมกันเมื่อวันพุธ
ที่ผ ่านมาในเรื่องของปัญหาขยะในเขตพื้นที่อำเภอเขาค้อ พื้นที่เรามี
ทั้งหมด 5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสถานที่จัดเก็บขยะ 2 แห่ง คื อ
องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย และองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ
เป็นการจัดเก็บขยะคัดแยกแบบ MBT มีโรงงานขยะจำนวน 2 แห่ง คือ
โรงงานที่ตำบลเข็กน้อยสามารถรับขยะได้จำนวน 10 ตันต่อวัน ที่ตำบล
ทุ่งสมอสามารถรับขยะได้จำนวน 5 ตันต่อวัน ปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้น
ขณะนี้ทาง อปท. แต่ละแห่งมาประชุมร่วมกันโดยมีท่านนายอำเภอเขาค้อ
เป็นประธาน ปัญหาคือในแต่ละพื้นที่มีขยะสะสมเป็นจำนวนมากเนื่องจาก
อำเภอเขาค้อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชม
ในเขตพื้นที่เป็นจำนวนมาก แต่การกำจัดขยะของเรามีเพียง 2 แห่ ง
จึงเกิดปัญหาของขยะสะสม พอได้ทราบถึงการดำเนินโครงการกำจัดขยะ
มูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์นั้นผมถือว่าเป็นแสงสว่างที่ปลายทางเลยครับ ตอนนี้ทางอำเภอ
เขาค้ อ จั ด เก็ บ ขยะแบบ MBT เราก็ จ ะมี ข ยะ RDF คื อ ขยะประเภท
พลาสติกจำนวนมากที่ ผ่านมาโรงขยะได้คัดแยกและอัดเป็นก้อนนำไป
จำหน่ายที่โรงปูนสระบุรี แต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันทางโรงปูนได้ระงับ
การรับซื้อขยะ RDF จึงต้องเก็บไว้ที่โรงงานเป็นจำนวนมาก หากโครงการ
กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์สำเร็จขยะ RDF ทีเ่ ก็บไว้จะเป็นประโยชน์อย่างมาก
เพราะมันสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ ฉะนั้นจำนวนขยะที่สะสมก็
จะหมดไปด้วย ผมจึงขอให้ทางฝ่ายบริหารได้ดำเนินงานโครงการนี้ให้
สำเร็จอย่างรวดเร็วเพราะขยะเกิดขึ้นและสะสมมากขึ้นทุกวัน ถ้าเป็นไปได้
ผมอยากขอให้ ท ่ า นสมาชิ ก สภาฯ ทุ ก ท่ า นช่ ว ยฝ่ า ยบริ ห ารสนั บ สนุ น
การดำเนินการโครงการนี้ให้เกิดความสำเร็จอย่างรวดเร็วเพื่อเป็นการ
แก้ไขปัญหาเรื่องขยะทั้งจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
ประธาน...
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ประธานที่ประชุม
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร)

ขอบคุณท่านชัชวาลย์ครับที่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนิน
โครงการนี้มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่
ครับ เชิญท่านเทียนทอง ครับ

นางสาวเทียนทอง ทองใจสด

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา
ผู้ทรงเกียรติทุ ก ท่ าน ดิฉันนางสาวเทียนทอง ทองใจสด สมาชิก สภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอวิเชียรบุรี
รู้สึกดีใจที่คณะกรรมการและผู้บริหารทุกท่านได้ดำเนินการจัดทำโครงการ
นี้ขึ้นมา เนื่องจากตอนนี้ปัญหาขยะล้นเมืองได้เป็นปัญหาในทุกพื้นที่หาก
โครงการนี้ดำเนินการสำเร็จก็จะเป็นการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน
ชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ ดิฉันขอสนับสนุนโครงการนี้ ขอบคุณค่ะ

ประธานที่ประชุม
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร)

ขอบคุณท่านเทียนทองครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับโครงการนี้เพิ่มเติมหรือไม่ครับ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่านครับการรายงานการดำเนินโครงการนี้เป็นการรายงานเพื่อทราบ
จะไม่มีการลงมติ แต่ผมจะขออนุญาตสอบถามที่ประชุมสภาฯ เกี่ยวกับ
ความเห็นและการสนับสนุนในการดำเนินการโครงการนี้ต่อที่ประชุม
นะครับ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควรสนับสนุนให้มีการดำเนินโครงการ
กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ แห่งนี้ยกมือครับ ขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ
ที่ยกมือให้การสนับสนุนทุกท่านเลย

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธานที่ประชุม
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร)

ต่อไป ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องสืบเนื่อง ญัตติ ขอความเห็นชอบรับ
โอนอาคารศูนย์เครือข่ายการท่องเที่ยวและการค้าภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (ฐานองค์พระพุทธมหาธรรมราชา)
และทรัพย์สินภายในอาคาร สืบเนื่องจากการประชุมสภาฯ คราวที่แล้ว
เมื ่ อ วั น ที ่ 25 มี น าคม 2564 ที ่ ป ระชุ ม สภาฯได้ ม อบหมายให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ไปหาข้อมูลรายละเอียดและนำมา
พิ จ ารณาสรุ ป ว่ า จะรั บ โอนหรื อ ไม่ ร ั บ โอนอาคารศู น ย์ เ ครื อ ข่ า ยการ
ท่องเที่ยวฯ ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลได้ประชุม หารือ
ไปแล้ ว เมื ่ อ วั น ที ่ 19 เมษายน 2564 เรี ย บร้ อ ยแล้ ว นะครั บ
เชิญคณะกรรมการรายงานสรุปผลการประชุมต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ

นายศุภวัฒน์ คุ้มทองมาก

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ที่เคารพ
คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่สภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมิน...

20
ประเมิ น ผลหาข้ อ มู ล และรายละเอี ย ดทั ้ ง หมดเพื ่ อ พิ จ ารณาสรุ ป ว่ า
จะเห็นชอบรับโอนหรือไม่รับ โอนอาคารศูนย์เครือข่ายการท่องเที่ยวและ
การค้าภายในประเทศและต่างประเทศตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2554 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (ฐานองค์
พระพุ ท ธมหาธรรมราชา) และทรั พ ย์ ส ิ น ภายในอาคาร พร้ อ มกั บ
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน นั้น กระผมนายศุภวัฒน์ คุ้มทองมาก
สมาชิกสภาฯ เขต 1 อำเภอหล่มเก่า ตำแหน่งเลขานุการ ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการติ ดตามและประเมิน ผลขอรายงานผลการประชุม
ดังต่อไปนี้ อาคารศูนย์เครือข่ายการท่องเที่ยวและการค้าภายในประเทศ
และต่างประเทศ (ฐานองค์พระพุทธมหาธรรมราชา)
1. อาคารชั้นที่ 1 ประกอบด้วย
1.1 โถงอเนกประสงค์ พื้นที่ใช้สอยขนาด 160 ตร.ม.
1.2 ห้องพ่อขุนผาเมือง พื้นที่ใช้สอยขนาด 113.80 ตร.ม.
1.3 ห้องสิขรเทวี พื้นที่ใช้สอยขนาด 113.80 ตร.ม.
2. อาคารชั้น 2 (ชั้นลอย) ประกอบด้วย
2.1 ห้องประชุมใหญ่ พื้นที่ใช้ส อย ขนาด 221 ตร.ม. พร้อม
อุปกรณ์ ประกอบด้วย
(1) แอร์ จำนวน 6 ตัว
(2) ตู้ควบคุมเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด
(3) จอโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 ตัว
(4) โปรเจคเตอร์ จำนวน 1 ตัว
(5) คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด
(6) ลำโพง จำนวน 4 ตัว
(7) เก้าอี้ จำนวน 49 ตัว
(8) โต๊ะ จำนวน 25 ตัว
(9) ไมโครโฟน จำนวน 26 ตัว
(10) ห้องควบคุม จำนวน 1 ห้อง
(11) ตู้เหล็กเอกสาร จำนวน 2 ตู้
2.2 ห้องน้ำ จำนวน 4 ห้อง
2.3 ห้องเมืองราด พื้นที่ใช้สอยขนาด 50 ตร.ม.
2.4 ห้องมูลนิธิฯ พื้นที่ใช้สอยขนาด 90 ตร.ม.
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ได้ประชุมเพื่อหาข้อมูลเมื่อวันที่
19 เมษายน 2564 ได้ เ ชิ ญ โยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งจั ง หวั ด หั ว หน้ า
สำนักงานจังหวัด มูลนิธิพระพุทธมหาธรรมราชา ดร.วิศัลย์ โฆษิตานนท์
และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อมาให้ข้อมูลและคณะกรรมการฯได้ขอเอกสารเพิ่มเติม
สรุปผลดังนี้ ในปี พ.ศ.2553 ได้มีดำริที่จะสร้างพระพุทธมหาธรรมราชา
เฉลิมพระเกียรติ จึงได้มีการเปิดรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัท ธาได้เงินเพื่อมา
สมทบทุนสร้างทั้งหมดประมาณ 27 ล้านบาท การก่อสร้างแยกเป็ น
3 ส่วน ส่วนที่ 1 องค์พระพุทธมหาธรรมราชา ส่วนที่ 2 ภูมิทัศน์
ส่วนที่ 3 ...
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ส่วนที่ 3 อาคารศูนย์เครือข่ายการท่องเที่ยวและการค้าภายในประเทศ
และต่างประเทศ (ฐานองค์พระพุทธมหาธรรมราชา) ได้ใช้งบประมาณของ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง เมื่อปี 2554 และ ปี 2555 การบริหาร
จัดการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์มีคำสั่งให้จัดตั้ง มูลนิธิพระพุทธมหา
ธรรมราชา ขึ้นมาเพื่อดูแลโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธาน
โดยตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ทุกคนเป็นรองประธาน
หัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการโดยตำแหน่งปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์เป็น
เลขานุการ และ ดร.วิศัลย์ โฆษิตานนท์ เป็นรองประธานและเป็นผู้ดูแล
บริหารจัดการมูลนิธิมีรายได้จากการจำหน่ายดอกไม้ ธูปเทียน ค่าใช้จ่าย
ต่อเดือนๆ ละประมาณสองแสนกว่าบาท และมีเงินเหลือจากการสร้าง
พระพุ ท ธมหาธรรมราชาประมาณ 14 ล้านบาท ต่ อ มาในการประชุ ม
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.เพชรบูรณ์) ครั้งที่
1/2563 เมื ่ อ วั น ที ่ 30 มี น าคม 2563 ณ ห้ อ งเพชบุ ร ะ ศาลากลาง
จังหวัดเพชรบูรณ์โดยนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว ่าราชการจังหวัด
เพชรบูรณ์เป็นประธาน มีนางสายชล สุนทร รองปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เป็นผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าร่วมประชุมด้วย
และมีนายเติมพันธุ์ คำปุ้ย หัว หน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบู รณ์ เป็น
เลขานุการคณะกรรมการ และคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ (ก.บ.จ.เพชรบูรณ์) มีมติเห็นชอบให้โอนทรัพย์สินที่เกิดจาก
งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจำปี 2554 และประจำปี 2555
ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อมาฝ่ายพัฒนาและส่งเสริม
การท่ อ งเที ่ ย ว สำนั ก ปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์
ได้ตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริ งทรัพย์สินที่จะโอนปรากฏว่ามูล นิธิ
พระพุทธมหาธรรมราชาเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าสาธารณูปโภคและอื่นๆ มูลนิธิพระพุทธ
มหาธรรมราชาได้ ย ื น ยั น เพิ ่ ม เติ ม ว่ า หากองค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ด
เพชรบูรณ์จะรับโอนทรัพย์สินดังกล่าวแล้ว ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ ทำหนั งสื อมอบหมายให้ มู ลนิธ ิ บริ หารจั ดการและรั บผิ ดชอบ
ค่าใช้จ่ายเหมือนเดิม ยกเว้นหากมีการซ่อมแซมทรัพย์สินที่จำเป็นต้องใช้
งบประมาณจำนวนมาก หรื อองค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ดต้ องการที ่ จะ
ปรับปรุง เพิ่มเติมสามารถดำเนินการได้และสำนักงานจังหวัดแนะนำให้ใช้
แบบตามแนวทางการยืมใช้พัสดุของกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการโอนทรัพย์สินคุณภาพ
ดี ดั งนั ้ นการรั บโอนอาคารศู น ย์ เ ครื อ ข่ า ยการท่ อ งเที่ ย วและการค้ า
ภายในประเทศและต่ างประเทศ (ฐานองค์ พ ระพุ ทธมหาธรรมราชา)
ดังกล่าวนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ได้หาข้อมู ล และ
รายละเอียดเพิ่มเติมแล้ว จึงขอนำเรียนสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ได้พิจารณาต่อไป ขอบคุณครับ
ประธาน...
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ประธานที่ประชุม
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร)

เลขานุการสภาฯ
(นางอุทัยรัตน์ อินทฉิม)

ขอบคุ ณ คณะกรรมการโดยท่ านศุ ภ วั ฒ น์ ค รั บ ท่ า นสมาชิ กสภาฯ
ทุกท่านครับสืบเนื่อ งจากการประชุมสภาฯคราวที่ แล้ว เราได้มี ม ติ ใ ห้
คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลไปหาข้ อ มู ล เพิ ่ ม เติ ม เกี ่ ย วกั บ
การรับโอนหรือไม่รับ โอนอาคารศูนย์เครือข่ายการท่องเที่ยวและการค้า
ภายในประเทศและต่ า งประเทศตามแผนปฏิ บ ั ต ิ ร าชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (ฐานองค์
พระพุทธมหาธรรมราชา) และทรัพย์สินภายในอาคาร นั้น คณะกรรมการ
ได้รายงานต่อที่ประชุมสภาฯ เรียบร้อยแล้วมีสมาชิ กสภาฯ ท่านใดสงสัย
หรือจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ก่อนที่จะมีการลงมติมีหรือไม่ครับ
ถ้ามีเชิญได้นะครับ มีหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบ
จำนวนสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุมด้วยครับ
ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ จำนวน 26 ท่านค่ะ

ประธานที่ประชุม
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร)

ครบองค์ ป ระชุ มนะครับ สมาชิ ก สภาฯ ท่ า นใดเห็ น ชอบรั บ โอน
อาคารศูน ย์เ ครือข่า ยการท่องเที่ยวและการค้า ภายในประเทศและ
ต่ า งประเทศ ตามแผนปฏิ บ ั ต ิ ร าชการ ประจำปี ง บประมาณ
พ.ศ.2554 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (ฐานองค์พระพุทธ
มหาธรรมราชา) และทรัพย์สินภายในอาคาร ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอมา
ยกมือ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ 22 เสียง

ประธานที่ประชุม
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร)

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบไม่รับโอนอาคารศูนย์เครือข่ายการ
ท่องเที่ยวและการค้าภายในประเทศและต่างประเทศ ตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1 (ฐานองค์พระพุทธมหาธรรมราชา) และทรัพย์สินภายใน
อาคาร ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอมา ยกมือ

มติที่ประชุม

ไม่เห็นชอบ 1 เสียง
งดออกเสียง 3 เสียง

ประธานที่ประชุม
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร)

ต่อไป ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเพื่อพิจารณา ข้อ 7.1 ญัตติ ขอความ
เห็นชอบให้โอนพัสดุประเภทที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างให้ส่วนราชการ (อาคาร
ศูนย์การเรียนรู้ ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า) เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจง
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ครับ

เลขานุการสภาฯ
(นางอุทัยรัตน์ อินทฉิม)

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริห าร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม หมวด 4 ข้อ 155
กำหนด...
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กำหนดไว้ว่า การให้บุคคลใดใช้ประโยชน์หรือได้รับสิทธิใดๆ อันเกี่ยวกับ
พัส ดุประเภทที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของหน่ว ยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นนั้น เชิญประธานสภาฯ ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม
ต่อไปค่ะ
ประธานที่ประชุม
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร)

ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ครับ เชิญฝ่ายบริหารแถลงญัตติ
เชิญท่านสุประวีณ์ ครับ

เลขานุการนายก อบจ.เพชรบูรณ์
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และสมาชิก
(นายสุประวีณ์ อนรรฆพันธ์)
สภาฯ ผู ้ ท รงเกี ย รติ ท ุ ก ท่ า นผมนายสุ ป ระวี ณ ์ อนรรฆพั น ธ์ ตำแหน่ ง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับมอบหมาย
จากนายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
ให้แถลงญัตติ ขอความเห็นชอบให้โอนพัสดุประเภทที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง
ให้ส ่ว นราชการ (อาคารศูนย์การเรียนรู้ ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า)
ด้วยองค์การบริห ารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับหนังสือจากองค์ ก าร
บริหารส่วนตำบลนาซำ ที่ พช 75401/81 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
เรื่อง ขอรับโอนอาคารอเนกประสงค์ขององค์การบริห ารส่ว นจังหวัด
เพชรบู ร ณ์ จำนวน 1 รายการ ประเภททรั พ ย์ ส ิ น ดั ง นี้ อาคารศู น ย์
การเรียนรู้ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นทรัพย์สิน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มีลักษณะเป็นอาคาร คสล.
ชั้นเดียวหรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 88.00 ตารางเมตร ตั้งอยู่ในเขต
พื้นที่สาธารณะประโยชน์ของตำบลนาซำ บริเวณศูนย์เครือข่ายการเรี ยนรู้
พื้นฟูผ ู้ประสบอุทกภัยต้นแบบเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก บ้านนาหนอง
ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัส พัส ดุ 005-520009 ได้มาเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ใช้งานมาแล้ว 11 ปี
ราคาได้มา 744,100 บาท (เจ็ดแสนสี่ห มื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้ว น)
หากองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำได้รับไปดูแลรับผิดชอบ จะทำให้การ
บริหารจัดการทรัพย์สินดังกล่าวเป็นไปด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
เกิดประโยชน์กับประชาชนโดยตรงปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์โดยศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลนาซำ (กศน.นาซำ)
ใช้เป็นสถานที่ ทำการเรียนการสอนให้กับนักเรียนของศูนย์การศึกษาฯ
ดังกล่าวและใช้ประกอบกิจกรรมอื่นๆ ของส่วนราชการต่างๆ รวมทั้ง
สามารถตั้งงบประมาณในการดูแล รักษาซ่อมแซมได้ เป็นการประหยัด
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ไปในคราวเดียวกัน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม หมวด 4 ข้อ 155
กำหนดว่าการให้บุคคลใดใช้ประโยชน์หรือได้รับสิทธิใดๆ อันเกี่ยวกับพัสดุ
ประเภทที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น
ดังนั้น...
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ดังนั้น เพื่อให้การโอนพัสดุ จำนวน 1 รายการ ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ จึงนำเสนอ
ต่อที่ป ระชุมสภาองค์การบริห ารส่ว นจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบตามระเบียบต่อไป ขอบคุณครับ
ประธานที่ประชุม
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร)

ขอบคุณท่านเลขานุการนายกฯ ครับที่ได้แถลงญัตติ ขอความเห็นชอบ
ให้โอนพัสดุประเภทที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างให้ส่วนราชการ (อาคารศูนย์การ
เรียนรู้ ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า) ต่อสภาฯ เพื่อพิจารณามีส มาชิ ก
สภาฯ ท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามในญัตตินี้หรือไม่ครับ ถ้ามีเชิญได้นะ
ครับ เชิญท่านสมคิดครับ

นายสมคิด รินนาศักดิ์

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ เรื่องอาคารอเนกประสงค์
ที่ทาง อบต.นาซำขอรับโอนนั้นผมเห็นด้วยครับ เนื่องจากหาก อบต.นาซำ
รับโอนไปดูแลรับผิดชอบแล้วการบริหารจัดการในด้านต่างๆ จะได้รวดเร็ว
ขึ้นและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในเขตพื้นที่นั้นอย่างสูงสุด ไม่ถือเป็น
การผลักภาระนะครับ ขอบคุณครับ

ประธานที่ประชุม
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร)

ขอบคุณท่านสมคิดครับ มีส มาชิกสภาฯ ท่านอื่นจะสอบถามหรือ
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขออนุญาตขอมติ
ต่อที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้นะครับ เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบจำนวน
สมาชิกสภาฯ ด้วยครับ

เลขานุการสภาฯ
(นางอุทัยรัตน์ อินทฉิม)

ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ จำนวน 26 ท่านค่ะ

ประธานที่ประชุม
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร)

ขณะนี ้ ม ี ส มาชิก สภาฯ จำนวน 26 ท่ า นครบองค์ ป ระชุ ม นะครับ
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้โอนพัสดุประเภทที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง
ให้ส่วนราชการ (อาคารศูนย์การเรียนรู้ ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า)
ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอมา ยกมือ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ 25 เสียง
ไม่เห็นชอบ ไม่มี
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานที่ประชุม)

ประธานที่ประชุม
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร)

ต่อไประเบียบวาระที่ 7 เรื่องเพื่อพิจารณา 7.2 ญัตติ ขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
งบประมาณรายจ่ า ยประจำปี ง บประมาณ พ.ศ.2564 ไปตั ้ ง จ่ า ย
เป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ เชิญเลขานุการสภาฯ
ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เลขานุการ...
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เลขานุการสภาฯ
(นางอุทัยรัตน์ อินทฉิม)

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2563 ข้ อ 27 การโอนเงิ นงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น เชิญประธานสภาฯ ดำเนินตามระเบียบวาระการประชุม
ต่อไปค่ะ

ประธานที่ประชุม
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร)

ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ที่ได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สภาฯ
แห่งนี้ได้รับทราบ เชิญท่านวิโรจน์แถลงญัตติครับ

ที่ปรึกษานายก อบจ.เพชรบูรณ์
กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
(นายวิโรจน์ เข็มเหล็ก)
ผมนายวิโรจน์ เข็มเหล็ก ตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับมอบหมายจากนายอัครเดช ทองใจสด นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้แถลงญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ า ย ตามข้ อ บั ญ ญั ต ิ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในงบลงทุน หมวดค่าครุภ ัณฑ์ ด้ว ยองค์การบริห ารส่วน
จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ มี ค วามประสงค์ จ ะขออนุ ม ั ต ิ โ อนเงิ น งบประมาณ
รายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ดังนี้
1. สำนักปลัดฯ ขอโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ดังนี้
1.1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมโคจรติดฝ้าเพดาน เพื่อ
ทดแทนของเดิมที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน สำหรับใช้ประจำ
หน้าห้องประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
(2) เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ พัดลมระบายอากาศ เพื่อทดแทน
ของเดิมที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน สำหรับใช้ประจำภายใน
ห้ อ งประธานสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ แ ละ
ห้องรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
2. สำนั ก งานเลขานุ ก ารองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวัด ขอโอนเงิ น
งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้
2.1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโต๊ะรับแขก ขนาด 4 ที่นั่ง จำนวน
1 ชุด จัดซื้อใหม่ สำหรับใช้ประจำห้องประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์
(2) เพื ่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด ซื ้ อ โต๊ ะ ทำงานสำหรั บ เจ้ า หน้ า ที่
ผู้ปฏิบัติงาน จัดซื้อใหม่เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขานุการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
(3) เพื่อจ่าย...
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(3) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
จัดซื้อใหม่เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขานุการองค์ ก าร
บริหารส่วนจังหวัด
(4) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร เพื่อทดแทน
ของเดิมที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ของสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
2.2 ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น
ขนาดไม่น้อยกว่า 7 คิวบิกฟุต เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
ตามอายุการใช้งาน สำหรับใช้ประจำห้องประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์
3. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ขอโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ดังนี้ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ ประกอบด้วย ผ้าม่านทึบ ผ้าม่านโปร่ง ผ้าม่าน
หลุยส์และผ้าโปร่ง เพื่อทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน
เพื่อใช้ประจำห้องผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ดังนั้น
เพื ่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงบประมาณเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย บรรลุ
วัตถุประสงค์จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ไปตั ้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ ในงบลงทุ น
หมวดค่าครุภัณฑ์ โดยขอโอนเพิ่ม จำนวน 8 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น
82,430 บาท แยกเป็น
1. สำนักปลัดฯ ขอโอนเพิ่ม จำนวน 2 รายการ งบประมาณ
4,230 บาท ดังนี้
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
1) ค่าจัดซื้อพัดลมโครจรติดฝ้าเพดาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัด
ลมโคจรติดฝ้าเพดาน ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว จำนวน 1 ตัวๆ ละ
1,650 บาท เป็นเงิน 1,650 บาท สำหรับใช้ประจำหน้าห้องประธานสภา
องค์การบริ หารส่วนจั งหวั ดเพชรบูรณ์ (ตั้งตามราคาท้ องถิ่ นเนื่ องจาก
ครุภัณฑ์ที่ต้องการไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่
15 พฤษภาคม 2562 ข้อ 3.4 ขอโอนเพิ่ม 1,650บาท
2) ค่าจัดซื้อพัดลมระบายอากาศ เพื่อเป็นค่าจัดซื้อพัดลม
ระบายอากาศ ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว จำนวน 2 ตัว ๆ ละ
1,290 บาท เป็ น เงิ น 2,580 บาท สำหรั บ ใช้ ป ระจำภายในห้ อ ง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์และห้องรองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (ตั้งตามราคาท้องถิ่นเนื่องจาก
ครุภัณฑ์ที่ต้องการไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลง
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ข้อ 3.4 ขอโอนเพิ่ม 2,580 บาท
2. สำนักงาน…
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2. สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอโอนเพิ่ม จำนวน
5 รายการ งบประมาณ 31,200บาท ดังนี้
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
1) ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะรับแขก เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโต๊ะรั บแขก
ขนาด 4 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุดๆ ละ 8,500 บาท เป็นเงิน 8,500 บาท
ประกอบด้วยโต๊ะ ขนาด 100x70x70 ซม. จำนวน 1 ตัว เก้าอี้ สามารถ
หมุนได้ เบาะเก้าอี้ห ุ้มด้วย PVC ขนาด 40x42x80 ซม. จำนวน 4 ตัว
สำหรับใช้ประจำห้องประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (ตั้ง
ตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากครุภัณฑ์ที่ต้องการไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ข้อ 3.4 ขอโอนเพิ่ม
8,500 บาท
2) ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ชนิดโต๊ะทำงานเหล็ก
หน้า PVC จำนวน 4 ลิ้นชัก ขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจกปูหน้าโต๊ะ จำนวน
1 ตัวๆ ละ 4,200 บาท เป็นเงิน 4,200 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ
สำนักงานเลขานุการองค์ การบริหารส่วนจังหวัด (ตั้งตามราคาท้ องถิ่ น
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่ต้องการไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ข้อ 3.4 ขอโอนเพิ่ม 4,200 บาท
3) ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรั บเจ้ าหน้ าที่ผ ู้ ปฏิบัติ งาน เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ชนิดบุนวมด้วยหนังเทียม
มี พ นั ก พิ ง และพนั ก แขน จำนวน 1 ตั ว ๆ ละ 2,500 บาท เป็ น เงิ น
2,500 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขานุการองค์ การ
บริหารส่วนจังหวัด (ตั้งตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากครุภัณฑ์ที่ต้องการไม่มี
กำหนดไว้ ใ นบั ญ ชี ร าคามาตรฐานครุ ภ ั ณ ฑ์ ) เป็ น ไปตามหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม
2562 ข้อ 3.4 ขอโอนเพิ่ม 2,500 บาท
4) ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้ าอี้
สำหรับผู้บริหาร ชนิดบุนวมมีพนักพิงและพนักแขน สามารถปรับเอนได้
จำนวน 1 ตั วๆ ละ7,500 บาท เป็ นเงิ น 7,500 บาท เพื ่ อใช้ ในการ
ปฏิบัติงานของสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ตั้งตาม
ราคาท้ องถิ ่ นเนื ่ องจากครุภ ั ณฑ์ ที่ ต้ องการไม่ มี กำหนดไว้ ในบั ญชี ราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ข้อ 3.4 ขอโอนเพิ่ ม
7,500 บาท
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
5) ค่าจัดซื้อตู้เย็น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า
7 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้ๆ ละ 8,500 บาท เป็นเงิน 8,500 บาท สำหรับ
ใช้ประจำห้องประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
(ตั้งตาม...
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(ตั้งตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
สำนั กงบประมาณ ฉบั บเดื อนธั นวาคม 2563) เป็ นไปตามหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่ส ุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
พฤษภาคม 2562 ข้อ 3.4 ขอโอนเพิ่ม 8,500 บาท
3. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ขอโอนเพิ่ม จำนวน 1 รายการ
งบประมาณ 47,000บาท ดังนี้
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ค่าจัดซื้อผ้าม่าน
พร้ อมอุ ป กรณ์ ต ิ ดตั ้ ง เพื ่ อจ่ า ยเป็ น ค่ าจั ด ซื ้ อ ผ้ า ม่ า นพร้ อ มอุ ป กรณ์
ประกอบด้วย ผ้าม่านทึบ ผ้าม่านโปร่ง ผ้าม่านหลุยส์และผ้าโปร่ง จำนวน 1
รายการ เพื่อใช้ประจำห้องผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
(ตั้งตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากครุภัณฑ์ที่ต้องการไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ข้อ 3.4 ขอโอนเพิ่ม
47,000บาท
ขอโอนลด จำนวน 3 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 82,430 บาท
แยกเป็น
1. โอนลดจากสำนักปลัดฯ จำนวน 1 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น
4,230 บาท
หมวดค่าครุภ ัณฑ์ ประเภทครุภ ัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV หน้า 64 ตั้งไว้
155,400 บาท คงเหลือ 36,800 บาท ขอโอนลด 4,230 บาท
2. โอนลดจากสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน
1 รายการ งบประมาณ 31,200 บาท
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
หน้า 145 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ตั้งไว้
750,000 บาท คงเหลือ 713,190 บาท ขอโอนลด 31,200 บาท
3. โอนลดจากกองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ จำนวน 1 รายการ
งบประมาณทั้งสิ้น 47,000 บาท หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภท
เงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จั งหวั ดตำแหน่ งต่ าง ๆ พร้ อมเงิ นปรั บปรุ งเงิ นเดื อน หน้ า 66 ตั ้ งไว้
5,537,800 บาท คงเหลือ 2,686,424.52 บาท ขอโอนลด 47,000
บาท
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่ น พ.ศ.2563 ข้ อ 27 การโอนเงิ น งบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่นจึงเสนอมาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
โปรดพิจารณาอนุมัติ ขอบคุณครับ
ประธาน...
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ประธานที่ประชุม
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร)

เลขานุการสภาฯ
(นางอุทัยรัตน์ อินทฉิม)

ขอบคุณฝ่ายบริหารโดยท่านวิโรจน์ครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัย
จะสอบถามหรือไม่ครับ ถ้ามีเชิญสอบถามได้นะครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ
ท่ า นใดจะสอบถามหรื อ ว่ า สงสั ย ในญั ต ติ น ี ้ ขอให้ เ ลขานุ ก ารสภาฯ
ตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุมแห่งนี้ด้วยครับ
มีสมาชิกสภาฯ จำนวน 24 คนค่ะ

ประธานที่ประชุม
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร)

ครบองค์ประชุมนะครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัยผมจะขอ
มตินะครับ สมาชิกสภาฯ ท่านใดอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายตาม
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอมา ยกมือ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ 23 เสียง
ไม่เห็นชอบ ไม่มี
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานที่ประชุม)
ไม่อยู่ในห้องประชุม 2 คน

ประธานที่ประชุม
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร)

ต่อไป ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ มีเรื่องแจ้งประชาสัมพันธ์ จำนวน
2 เรื่อง นะครับ
1. ขอเชิญสมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริห ารร่ว มเป็นเกียรติในการ
ส่งมอบผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย และสารเคมีพ่นกำจัด
ยุ ง ตั ว แก่ ใ ห้ ก ั บ สำนั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ และมู ล นิ ธิ
อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจำหมู ่ บ ้ า นจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ ในวั น นี้
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมองค์การบริห ารส่วนจั งหวัด
เพชรบูรณ์
2. ขอความร่วมมือสมาชิกสภาฯ ทุกท่านกรอกแบบประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่เจ้าหน้าที่
ได้ แ จกให้ ท ุ ก ท่ า นแล้ ว ตอนลงชื ่ อ เข้ า ประชุ ม เมื่ อ กรอกเสร็ จ แล้ ว
จะมีเจ้าหน้าที่คอยรับเอกสารคืนด้านหน้าห้องประชุมสภาฯ ขอความ
ร่วมมือทุกท่านด้วยนะครับ
มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอแนะเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมหรือไม่ครับ
ถ้ า ไม่ ม ี ผ มต้ อ งขอขอบพระคุ ณ ท่ า นนายกฯ รองนายกฯ ที ่ ป รึ ก ษา
เลขานายกฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ขอบคุณที่มาร่วมประชุมสภาฯ ในวันนี้ ผมขอปิดประชุมครับ

ที่ประชุม

รับทราบ
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เลิกประชุม 11.50 น.
ผู้รับรองรายงานการประชุม

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร)
ประธานสภาฯ

(นางอุทัยรัตน์ อินทฉิม)
เลขานุการสภาฯ
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