สรุปรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕63
วันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕63
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
--------------------ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้นัดประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕63 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม
๒๕63 ขอสรุปรายงานการประชุมสภาฯ ดังนี้
เริ่มประชุมเวลา ๑0.๐๐ น.
นายบรรเทิง สิงห์สถิตย์ เลขานุการสภาฯ แจ้งที่ประชุมมีสมาชิกสภาฯ มาลงชื่อเข้าประชุม
จำนวน 18 คน ครบองค์ประชุม (มีสมาชิกสภาฯมาลงชื่อและเข้าประชุมเพิ่มอีก 2 คน ) รวมเป็น 20 คน
ประธานที่ประชุมโดย นายวรโชติ สุคนธ์ขจร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ประชุม ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
แนะนำข้าราชการที่รับโอนจากผู้ผ่านการสรรหา ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
อบจ.เพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 จำนวน 3 ราย
1. นายสิทธิชัย อินทร์บุญ รับโอนจากอบจ.เชียงใหม่ มาดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดฯ
2. นายนิธิศ ผดุงลักษณ์ รับโอนจากอบจ.ตราด มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองแผนและ
งบประมาณ
3. นางจิราพร คำทา รับโอนจากอบจ.เลย มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
-ร่างรายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี
พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
มติที่ประชุม

รับรอง
ไม่รับรอง
งดออกเสียง

17 เสียง
ไม่มี
1 เสียง (ประธานที่ประชุม)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง กระทู้ถาม
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ
- รายงานของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ประชุ มเมื่ อวั นที่ 4 สิ งหาคม 2563 เพื่ อพิ จารณาตรวจร่ างรายงานการประชุ มสภาฯ
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่
5.1 เรื่องเพื่อทราบ
-

แจ้งประกาศ...

-2- แจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน
2 ประกาศ
1. แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5/2563
อนุมัตแิ ละประกาศใช้เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563
2. แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (เปลี่ยนแปลง)
ครั้งที่ 5/2563 อนุมัตแิ ละประกาศใช้เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2562
ที่ประชุม

รับทราบ

5.2 เรื่องเพือ่ พิจารณา
1. ญั ตติ ขอความเห็ นชอบร่างข้ อบั ญญั ติ องค์ การบริหารส่ วนจั งหวัด เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั งหวั ด เพชรบู รณ์ วาระที่ ห นึ่ ง
(ขัน้ รับหลักการ)
รายรับปีงบประมาณ 2564 ประมาณการไว้ทั้งสิ้น 756,299,700 บาท แยกเป็น
1) รายได้จัดเก็บเอง รวมจำนวน 39,400,000.-บาท แยกเป็น
หมวดภาษีอากร
จำนวน 32,000,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต
จำนวน
1,800,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
จำนวน
4,700,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
จำนวน
700,000 บาท
หมวดรายได้จากทุน
จำนวน
200,000 บาท
2) รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.
หมวดภาษีจัดสรร
รวมจำนวน 424,000,000 บาท
3) รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมจำนวน 292,899,700 บาท
รายจ่ายจากงบประมาณปี 2564 ประมาณการไว้ทั้งสิ้น 756,298,831 บาท แยกเป็น
งบกลาง
จำนวน 109,189,302 บาท
งบบุคลากร
จำนวน 119,640,839 บาท
งบดำเนินงาน
จำนวน 405,691,200 บาท
งบลงทุน
จำนวน 120,767,490 บาท
งบรายจ่ายอื่น
จำนวน
20,000 บาท
งบเงินอุดหนุน
จำนวน
990,000 บาท
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีรายจ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่น
ทีจ่ ำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กร รวมทั้งสิ้น 110,591,179 บาท แยกเป็น
1.เงินเดือนและเงินเพิ่มอื่น ๆ จำนวน
59,814,670 บาท
2.เงินค่าจ้าง
จำนวน
26,764,309 บาท
3.ประโยชน์ตอนแทนอื่น
จำนวน
24,012,200 บาท
คิดเป็นร้อยละ 23.86 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 เป็นรายจ่ายที่ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตั้งจ่ายรายจ่ายงบกลาง ประเภทค่าชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย
จำนวนเงินทั้งสิ้น 47,798,600 บาท
ที่ประชุม...

-3ที่ประชุมมี มติ รั บหลั กการและกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญั ตติ ร่างข้อบั ญญั ติ ฯ ตั้งแต่ วันที่ 10
สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น.ไปจนถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ในวัน และเวลาราชการ ณ ห้องประชุม 2
อบจ.เพชรบูรณ์ และเห็ นชอบให้คณะกรรมการแปรญั ตติร่างข้อบัญญัติ ฯ ที่สภามีมติเลื อกไว้ในคราวประชุม
สภาฯครั้งแรก เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วน
จังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
มติที่ประชุม

เห็นชอบ
18 เสียง
ไม่เห็นชอบ
ไม่มี
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานที่ประชุม)
2. ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง (กองช่าง , กองแผนและงบประมาณ)
กองช่าง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 2 รายการ
1. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู
พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 48,100 บาท
2. ค่าจัดซื้อพัดลมระบายอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 8 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ
2,400 บาท
ประเภทครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ 1 รายการ เป็นค่าจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 500 เควีเอ ระบบ
3 เฟส 22,000 – 400/230 โวลต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง จำนวน 1 ชุด งบประมาณ 438,420 บาท
กองแผนและงบประมาณ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
1. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต โดยวิธี Asphalt Hot Mix In – Place Recycling
ถนนสามัคคีชัย ช่วงหน้าภัตตาคารเมืองหล่ม – สี่แยกน้ำพุง เทศบาลเมืองหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
งบประมาณ 11,288,000 บาท
2. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านลำนารวย – สระคู ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัด
เพชรบูรณ์ งบประมาณ 5,244,000 บาท
มติที่ประชุม:

อนุมัติ
18 เสียง
ไม่อนุมัติ ไม่มี
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานที่ประชุม)
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ
นายเกรียงศักดิ์ พิชิตกวิน สมาชิกสภาฯ เขต 3 อ.วิเชียรบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติฯ แจ้งที่ประชุมสภาฯ ดังนี้
1. สมาชิกสภาฯ ที่มีความประสงค์ยื่นเสนอคำแปรญัตติ ให้ยื่นเสนอได้ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ของวันที่ 10
สิงหาคม 2563 ไปจนถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ในวัน และเวลาราชการ ณ ห้องประชุม 2 อบจ.เพชรบูรณ์
2. นัดคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ประชุมในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.
เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ ณ ห้องประชุม 3 อบจ.เพชรบูรณ์
ที่ประชุม
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

รับทราบ
ผู้รับรอง...
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ผู้รับรอง

(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ตรวจแล้วถูกต้อง

(นายบรรเทิง สิงห์สถิตย์)
เลขานุการสภาฯ

