สรุปรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕63
วันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕63 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
--------------------ตามที่ สภาองค์ การบริ ห ารส่ วนจั งหวั ดเพชรบู รณ์ ได้ ประชุ มสภาองค์ การบริ ห ารส่ วนจั งหวั ด
เพชรบูรณ์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕63 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ๒๕63 ขอสรุปรายงาน
การประชุมสภาฯ ดังนี้
เริ่มประชุมเวลา 10.0๐ น.
นายบรรเทิง สิงห์สถิตย์ เลขานุการสภาฯ แจ้งที่ประชุมมีสมาชิกสภาฯ มาลงชื่อเข้าประชุม จานวน
15 คน ครบองค์ประชุม (มีสมาชิกสภาฯ มาลงชื่อและเข้าร่วมประชุมเพิ่มจานวน 1 คน ) รวมเป็น 16 คน
ประธานที่ประชุมโดย นายวรโชติ สุคนธ์ขจร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
ดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุมตามลาดับ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
แนะนาข้าราชการที่รับโอนจากผู้ผ่านการสรรหา และย้ายมาดารงตาแหน่งสายงานผู้บริหาร ตั้งแต่วันที่
1 กรกฎาคม 2563 จานวน 3 ราย
1. นางศิรินันท์ เคนคม รับโอนมาจากอบจ.นครพนม มาดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่
2. นางจิรัฐยาภรณ์ แสงอาทิตย์ รับโอนมาจากอบจ.สมุทรสงคราม มาดารงตาแหน่ง หัวหน้าฝ่าย
ติดตามและประเมินผล สังกัด กองแผนและงบประมาณ
3. นางแสงเดือน ดีธรรมมา นักทรัพยากรบุคคล อบจ.เพชรบูรณ์ ย้ายมาดารงตาแหน่ง หัวหน้าฝ่าย
สรรหาและบรรจุแต่งตั้ง สังกัดกองการเจ้าหน้าที่
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
- ร่างรายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2563
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม ๒๕63
มติที่ประชุม: รับรอง 14 เสียง
ไม่รับรอง ไม่มี
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานที่ประชุม)
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง กระทู้ถาม
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ
- รายงานของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เพื่อตรวจร่างรายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ
สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2563 วันที่ 16 มีนาคม 2563
ที่ประชุม:
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่
5.1 เรื่องเพื่อทราบ
1. แจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
จานวน 5 ประกาศ ดังนี้
1. แผนพัฒนาท้องถิ่น...

-21. แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (แก้ไข) ครั้งที่ 3/2563 อนุมัติ
และประกาศใช้ เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563
2. แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (แก้ไข) ครั้งที่ 4/2563 อนุมัติ
และประกาศใช้ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
3. แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 4/2563 อนุมัติ
และประกาศใช้ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2563
4. แผนพั ฒนาท้ องถิ่นฯ องค์การบริหารส่ วนจังหวัดเพชรบู รณ์ (เปลี่ ยนแปลง) ครั้งที่ 4/2563
อนุมัติและประกาศใช้ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563
5. แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (แก้ไข) ครั้งที่ 5/2563 อนุมัติ
และประกาศใช้ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563
ที่ประชุม:
รับทราบ
2. รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่าการจัดบริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจาปี 2562
1. การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ จานวน 8 ด้าน 19 ภารกิจ 142 ข้อ สรุปดังนี้
1.1 หัวข้อการประเมินที่มีผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย จานวน 19 ข้อ
1.2 หัวข้อการประเมินที่มีผลการประเมินเท่ากับค่าเป้าหมาย จานวน 16 ข้อ
1.3 หัวข้อการประเมินที่จะต้องได้รับการพัฒนาในอนาคต จานวน 19 ข้อ
1.4 หั วข้อการประเมินที่ ทางองค์การบริหารส่ วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ไม่มีบริ การสาธารณะ
จานวน 34 ข้อ
1.5 หั วข้ อ การประเมิ น ที่ องค์ ก ารบริ ห ารส่ วนจั งหวั ด เพชรบู รณ์ ไม่ ได้ ด าเนิ น การใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 54 ข้อ
2. การประเมินความพึงพอใจของประชาชน จานวน 7 ด้าน 38 ข้อ สรุปดังนี้
2.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จานวน 15 ข้อ ประเมิน 10 ข้อ ไม่ได้ประเมิน 5 ข้อ
2.2 ด้านผังเมือง จานวน 4 ข้อ ประเมิน 2 ข้อ ไม่ได้ประเมิน 2 ข้อ
2.3 ด้านสาธารณสุข บริการสังคม และคุณภาพชีวิต จานวน 10 ข้อ ประเมิน 4 ข้อ ไม่ได้
ประเมิน 6 ข้อ
2.4 ด้านการศึกษา จานวน 6 ข้อ ประเมิน 3 ข้อ ไม่ได้ประเมิน 3 ข้อ
2.5 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและชุมชน จานวน 1 ข้อ ประเมินแล้ว
2.6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จานวน 1 ข้อ ประเมินแล้ว
2.7 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน จานวน 1 ข้อ
ประเมินแล้ว
ข้อที่ไม่ได้ประเมิน เนื่องจากไม่ใช่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ที่ประชุม:
รับทราบ
5.2 เรื่องเพื่อพิจารณา
1. ญั ตติ ขออนุ มัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย โครงการจ่ายขาดเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หมวดค่าครุภัณฑ์ (กองช่าง)
คาชี้แจงเดิม...

-3คาชี้แจงเดิม
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (พลังงานแสงอาทิตย์) ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งไว้ 49,700,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (พลังงาน
แสงอาทิตย์) ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวั ดเพชรบูรณ์ จานวน 18 สายทาง
รวมทั้งสิ้น 710 จุด โดยติดตั้งโคมไฟถนนส่องสว่าง (พลังงานแสงอาทิตย์) แบบประกอบในชุดเดียวกัน
(All in one Solar Street Light) ขนาดไม่น้อยกว่า 30 วัตต์ พร้อมเสากิ่งเดี่ยวแบบ Mid-Higed Column
ความสูงไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร หรือข้อกาหนดอื่น ๆ ที่มีคุณภาพเทียบเท่าและดีกว่า พร้อมส่วนประกอบ
อื่น ๆ รายละเอียดตามข้อกาหนดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็ น ไปตามแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ 2561-2565) องค์ ก ารบริห ารส่ ว นจังหวัด เพชรบู ร ณ์
หน้า 54 ข้อ 1
- ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ปี 2562
คาชี้แจงที่แก้ไข
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (พลังงานแสงอาทิตย์) ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งไว้ 49,700,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (พลังงาน
แสงอาทิตย์) ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จานวน 18 สายทาง
รวมทั้งสิ้น 710 จุด โดยติดตั้งโคมไฟถนนส่องสว่าง (พลังงานแสงอาทิตย์) แบบประกอบในชุดเดียวกัน
(All in one Solar Street Light) ขนาดไม่น้อยกว่า 30 วัตต์ พร้อมเสากิ่งเดี่ยวแบบ Mid-Higed Column
ความสูงไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร ตามบัญชีนวัตกรรมไทย ด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม :
วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ รหัส : 07010014
พร้อมส่วนประกอบอื่น ๆ รายละเอียดตามข้อกาหนดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
(นอกนั้นรายละเอียดคงเดิม)
มติทปี่ ระชุม
อนุมัติ
14 เสียง
ไม่อนุมัติ
ไม่มี
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานที่ประชุม)
2. ญั ต ติ ขออนุ มั ติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ าย ตามข้ อบั ญญั ติ องค์ การบริหารส่ วนจั งหวั ด
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์
(สานักปลัดฯ , กองกิจการสภาฯ , กองคลัง)
สานักปลัดฯ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จานวน 2 รายการ งบประมาณ 123,200 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน แยกเป็น
1. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่า
24,000 บีทียู จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 36,400 บาท งบประมาณ 36,400 บาท
2. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ากว่า
24,000 บีทียู จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 43,400 บาท งบประมาณ 86,800 บาท
กองกิจการสภาฯ โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จานวน 1 รายการ งบประมาณ 13,500 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าจัดซื้อโต๊ะโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ
1,920 x 1,080 พิกเซล ขนาด 40 นิว้ จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 13,500 บาท งบประมาณ 13,500 บาท
กองคลัง โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จานวน 2 รายการ งบประมาณ 8,680 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์...

-4หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
1. ค่าจัดซื้อโทรศัพท์ชนิดมีสาย จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 890 บาท งบประมาณ 1,780 บาท
2. ค่าจัดซื้อเครื่องน้าร้อน-น้าเย็น ขนาด 2 ก๊อก จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 6,900 บาท
งบประมาณ 6,900 บาท
มติทปี่ ระชุม

อนุมัติ
14 เสียง
ไม่อนุมัติ
ไม่มี
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานทีป่ ระชุม)
3. ญัตติ ขอความเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลง (MOA) ความร่วมมือในการจัดบริการสาธารณะ การบริหาร
จัดการศูนย์การเรียนรู้ ห้องสมุดมีชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
- ในเขตพื้นที่อาเภอวิเชียรบุรี
มติทปี่ ระชุม เห็นชอบ 13 เสียง
ไม่เห็นชอบ
ไม่มี
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานที่ประชุม)
- ในเขตพื้นที่อาเภอหล่มสัก
มติทปี่ ระชุม

เห็นชอบ 15 เสียง
ไม่เห็นชอบ
ไม่มี
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานที่ประชุม)

ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ
นายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ แจ้งข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับการ
หมดวาระของสมาชิกสภาฯ ซึ่งคาดว่าจะหมดวาระในเดือน ตุลาคม 2563 และจะมีการเลื อกตั้ งในช่วงเดือน
ธันวาคม 2563 แจ้งให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง
ที่ประชุม
รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -

ผู้รับรอง

(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ตรวจแล้วถูกต้อง

(นายบรรเทิง สิงห์สถิตย์)
เลขานุการสภาฯ

