สรุปรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕65
วันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒565
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
--------------------ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้นัดประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕65 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม
๒๕65 ขอสรุปรายงานการประชุมสภาฯ ดังนี้
เริ่มประชุมเวลา ๑0.2๐ น.
นางอุทัยรัตน์ อินทฉิม เลขานุการสภาฯ แจ้งที่ประชุมมีสมาชิกสภาฯ มาลงชื่อเข้าประชุม
จำนวน 22 คน ครบองค์ประชุม (มีสมาชิกสภาฯมาลงชื่อและเข้าประชุมเพิ่มอีก 5 คน) รวมเป็น 27 คน
ประธานที่ประชุมโดย นายวรโชติ สุคนธ์ขจร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ประชุม ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
- ร่างรายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี
พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565
มติที่ประชุม

รับรอง
24 เสียง
ไม่รับรอง
ไม่มี
งดออกเสียง
1 เสียง (ประธานที่ประชุม)
ไม่อยู่ในห้องประชุม 2 คน
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง กระทูถ้ าม
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ
- รายงานของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เพื่อพิจารณาตรวจร่างรายงานการประชุมสภาฯ
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ
1. รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2565
จำนวน 8 ด้าน 38 ตัวชี้วัด สรุปได้ดังนี้
1. หัวข้อที่มีผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย
จำนวน 7 หัวข้อ
2. หัวข้อที่มีผลการประเมินเท่ากับค่าเป้าหมาย
จำนวน 10 หัวข้อ
3. หัวข้อที่จะต้องได้รับการพัฒนาในอนาคต
จำนวน 1 หัวข้อ
4. หัวข้อที่มีผลการประเมินที่ไม่มีการบริการสาธารณะ
จำนวน 9 หัวข้อ
5. หัวข้อทีไ่ ม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จำนวน 11 หัวข้อ
ทีป่ ระชุม

รับทราบ
2. แจ้งประกาศ...

-22. แจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิน่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน
5 ประกาศ
1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - -2565) เพิม่ เติมครั้งที่ 10/2565
2. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565
3. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2565
4. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 9/2565
5. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2565
อนุมัติและประกาศใช้เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565
ทีป่ ระชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเพื่อพิจารณา
1.ญัตติ ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ วาระทีห่ นึ่ง (ขั้นรับหลักการ)
รายรับปีงบประมาณ 2566 ประมาณการไว้ทั้งสิ้น 596,208,000 บาท แยกเป็น
1) รายได้จัดเก็บเอง รวมจำนวน 38,300,000.-บาท แยกเป็น
หมวดภาษีอากร
จำนวน 32,900,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต
จำนวน
1,700,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
จำนวน
3,200,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
จำนวน
300,000 บาท
หมวดรายได้จากทุน
จำนวน
200,000 บาท
2) รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.
หมวดภาษีจัดสรร
รวมจำนวน 433,000,000 บาท
3) รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมจำนวน 124,908,000 บาท
รายจ่ายจากงบประมาณปี 2566 ประมาณการไว้ทั้งสิ้น 596,207,549 บาท แยกเป็น
งบกลาง
จำนวน 125,929,248 บาท
งบบุคลากร
จำนวน 130,571,101 บาท
งบดำเนินงาน
จำนวน 167,507,700 บาท
งบลงทุน
จำนวน 166,099,500 บาท
งบเงินอุดหนุน
จำนวน 6,100,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น
จำนวน
บาท
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีรายจ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่น
ทีจ่ ำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กร รวมทั้งสิ้น 130,252,721 บาท แยกเป็น
1.เงินเดือนและเงินเพิ่มอื่น ๆ
จำนวน 67,224,360 บาท
2.เงินค่าจ้าง
จำนวน 28,367,261 บาท
3.ประโยชน์ตอนแทนอื่น
จำนวน 34,661,100 บาท
คิดเป็นร้อยละ 27.64 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 เป็นรายจ่ายทีต่ ั้งจ่าย
จากเงินรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท
ในปีงบประมาณ...

-3ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตั้งจ่ายรายจ่ายงบกลาง ประเภทค่าชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย
จำนวน เงินทั้งสิ้น 46,050,200 บาท
ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริห ารส่วนจังหวัดเพชรบูร ณ์ วาระที่หนึ่ง และ
กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ไปจนถึง
วั นที่ 16 สิ งหาคม 2565 ในวั น และเวลาราชการ ณ ห้ องประชุ ม 2 อบจ.เพชรบู รณ์ และเห็ นชอบให้
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ที่สภาฯมีมติเลือกไว้ในคราวประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
มติที่ประชุม

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

2. ญั ตติ ขออนุ มั ติ โอนงบประมาณรายจ่ ายตามข้ อบั ญ ญั ติ องค์ การบริ ห ารส่ วนจั งหวั ด
งบประมาณรายจ่ ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน หมวดครุภั ณฑ์
(สำนักปลัดฯ , สำนักงานเลขาฯ,กองยุทธศาสตร์ฯ)
สำนักปลัดฯ จำนวน 3 รายการ
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ
350,000 บาท
2. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 KVA จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 32,000 บาท
3. ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) จำนวน 1 ชุด
งบประมาณ 28,000 บาท
สำนักงานเลขานุการฯ จำนวน 2 รายการ
1. ประเภทครุภั ณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่ ค่ าจั ดซื้ อชุดประชุ มทางไกลผ่ านจอภาพ (Video
Conference) พร้อมติดตั้งสำหรับใช้ประจำห้องประชุมสภาฯ จำนวน 9 รายการ งบประมาณ 358,000 บาท
2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน
ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 22,000 บาท
กองยุทธศาสตร์ฯ จำนวน 1 รายการ
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ค่าจัดซื้อเครื่องบั นทึกเสี ยง จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ
5,000 บาท
มติทปี่ ระชุม

เห็นชอบ
26 เสียง
ไม่เห็นชอบ
ไม่มี
งดออกเสียง
1 เสียง (ประธานที่ประชุม)
3. ญั ตติ ขออนุ มั ติ โอนเพิ่ มงบประมาณรายจ่ าย โครงการตามข้ อบั ญญั ติ องค์ การบริหาร
ส่ วนจั งหวัด งบประมาณรายจ่ ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน หมวดค่ าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
(กองช่าง)
โครงการ...

-4โครงการปรั บปรุ งถนนลาดยางแอสฟั ลท์ คอนกรี ต โดยวิ ธี (Pavement In-Place Recycling)
สาย พช.ถ. 111 – 02 แยกทางหลวงหมายเลข 21 (ช่วง กม.94+595 – บ้านทุ่งเศรษฐี) ตำบลสระกรวด เชื่อม
ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ งบประมาณตั้งไว้ 10,000,000 บาท ขอโอนเพิ่มงบประมาณ
จำนวน 405,000 บาท รวมเป็นงบประมาณจำนวน 10,405,000 บาท
มติที่ประชุม:

อนุมัติ
25 เสียง
ไม่อนุมัติ ไม่มี
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานที่ประชุม)
ไม่อยู่ในห้องประชุม 1 คน
4. ญั ตติ ขอความเห็ นชอบการจำหน่ ายโดยวิ ธีการโอนพั สดุ ประเภทที่ ดิ นหรือสิ่ งก่ อสร้าง
ให้ส่วนราชการ จำนวน 7 รายการ
อำเภอเขาค้อ จำนวน 4 รายการ
1. บ้านพักข้าราชการ 3 – 4 (2 คูหา)
2. ศาลาน้ำใจมหาดไทย จำนวน 1 หลัง
3. ศาลาร้อยปีมหาดไทย จำนวน 1 หลัง
4. บ้านพักข้าราชการ 1 – 2 (2 คูหา)
อำเภอหนองไผ่ จำนวน 3 รายการ
1. บ้านพักข้าราชการ 3 – 4 (2 คูหา)
2. บ้านพักข้าราชการ 1 – 2 (2 คูหา)
3. บ้านพักข้าราชการ 1 – 2 (3 คูหา)
มติที่ประชุม:

เห็นชอบ
25 เสียง
ไม่เห็นชอบ ไม่มี
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานที่ประชุม)
ไม่อยู่ในห้องประชุม 1 คน

5. ญัตติ ขอความเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงร่วมมือว่าด้วยการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการ
มูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มที่ 4
มติที่ประชุม:

เห็นชอบ
26 เสียง
ไม่เห็นชอบ ไม่มี
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานที่ประชุม)
6. ให้ความเห็นชอบร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ....
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เห็ น ชอบให้ ค ณะกรรมการสามั ญ ประจำสภาฯ รั บ ไปศึ ก ษา/พิ จ ารณา
และนำเข้าทีป่ ระชุมสภาฯพิจารณาในการประชุมสภาฯคราวต่อไป
มติที่ประชุม:

ระเบียบวาระที่ 7

เห็นชอบ
26 เสียง
ไม่เห็นชอบ ไม่มี
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานที่ประชุม)
เรื่องอื่น ๆ
ประธาน...
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ประธานฯแจ้งที่ประชุม จำนวน 2 เรื่อง
1. ขอเชิญสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และข้าราชการทุกท่าน เข้าร่วม กิจกรรมโครงการ
วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วันเพชรวราราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบูรณ์
กิจกรรมมีดังนี้
- วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. ร่วมกิจกรรม Big Cleaning
- วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. มีแสดงธรรมเทศนา และพิธีเจริญ
พระพุทธมนต์ เฉลิ มพระเกี ยรติ เจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศ ล แด่ส มเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง การแต่งกาย ชุดสุภาพ โทนสีฟ้า
2. โรงเรี ย นท่ าข้ า มวิ ท ยาคาร ตำบลท่ าข้ าม อำเภอชนแดน จั ง หวั ด เพชรบู รณ์ ได้ ส่ ง
นักเรียนเข้าแข่งขันระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ ได้รบั รางวัลรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมตอนต้น ได้ฝาก
ขอบคุ ณ องค์ก ารบริ ห ารส่ วนจั งหวัดเพชรบูรณ์ ที่ ให้ การส่ งเสริ มและสนั บ สนุ น งบประมาณในการสร้าง
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้แก่โรงเรียน
นายเกรียงศักดิ์ พิชิตกวิน สมาชิกสภาฯ เขต 3 อำเภอวิเชียรบุรี นัดประชุมคณะกรรมการ
แปรญั ตติร่างข้อบั ญ ญั ติง บประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 18 สิ งหาคม
2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
ประธานสภาฯ นัดประชุมสภาฯเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 วาระที่ส อง และวาระที่สาม ในวันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
ทีป่ ระชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 12.40 น.
----------------------------------ผู้รับรอง

(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ตรวจแล้วถูกต้อง

(นางอุทัยรัตน์ อินทฉิม)
เลขานุการสภาฯ

