รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564
วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
รายชื่อฝ่ายนิติบัญญัติ ที่มาประชุม
1. นายวรโชติ สุคนธ์ขจร
2. นางสาวอภิรดี พรพฤฒิพันธุ์
3. ว่าที่ร้อยตรีชัชวาลย์ รักหาญ
4. นายชำนาญ มีวันเนือง
5. นายอิทธิเชษฐ์ พรพฤฒิพันธุ์
6. นายสิทธิเดช พรพฤฒิพันธุ์
7. นายทวีชัย พรสุพรรณวงศ์
8. นางฐิตินันท์ พั้วช่วย
9. นายกษิดิ์เดช ชวาลสันตติ
10. นายภาณุพงศ์ แก้วเกิด
11. นายเกรียงศักดิ์ พิชิตกวิน
12. นางสาวเทียนทอง ทองใจสด
13. นางสาวแววตา บุญเกตุ
14. นางนวลผจง สาลีผล
15. นายสมพงษ์ มาลากรณ์
16. นายศุภวัฒน์ คุ้มทองมาก
17. นายบุญชัย กิตติธาราทรัพย์
18. นางณัชพิมพ์ บุญโชติ
19. นายดาราศักดิ์ บุญรุ่ง

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ คนที่ 1
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ คนที่ 2
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอหล่มสัก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอหล่มสัก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอหล่มสัก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอวิเชียรบุรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอวิเชียรบุรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอวิเชียรบุรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอชนแดน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอชนแดน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอหนองไผ่
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอหล่มเก่า
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอหล่มเก่า
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอศรีเทพ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอบึงสามพัน
20.นายสมภพ...
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20. นายสมภพ ไทยวัฒนาตระกูล
21. นายสมคิด รินนาศักดิ์
22. นางสมคิด นันทประเสริฐ
รายชื่อฝ่ายนิติบัญญัติ ที่ไม่มาประชุม
1. นายจักริน นาคสำราญ
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอบึงสามพัน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอวังโป่ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอน้ำหนาว

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
นายวินัย พรพฤฒิพันธุ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
นายสุชัญ ตรีวัชรานนท์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอหล่มสัก
นางสาวจิราพร เทืองน้อย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอหล่มสัก
นางสาวธัญญารัตน์ เดชะปิยะมิตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอวิเชียรบุรี
นายธนาวุธ สินประเสริฐ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอหนองไผ่
นายสานิตย์ โตไกรลักษณ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอหนองไผ่
นายรุ่งทิศักดิ์ แก่นเกลี้ยง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอศรีเทพ

รายชื่อฝ่ายบริหาร ที่เข้าร่วมประชุม
1. นายอัครเดช ทองใจสด
2. นายคณีธิป บุณยเกตุ
3. นายสุประวีณ์ อนรรฆพันธ์
4. นายวิโรจน์ เข็มเหล็ก
5. นายณัฐพล ทองใจสด
6. นางนฤมล วรกมล
7. นายพงศ์พล แสนนอก
8. นางสายชล สุนทร
9. นายสิทธิชัย อินทร์บุญ
10. นางอุทัยรัตน์ อินทฉิม
11. นายกรเอก ปานลักษณ์
12. นายสำรวย เจอะแก่นหอม
13. นายนิธิศ ผดุงลักษณ์
14. นางสาวนันท์นภัส บุญยอด

(ลาป่วย)
(ลาป่วย)
(ลาป่วย)
(ลาป่วย)
(ลาป่วย)
(ลาป่วย)
(ลาป่วย)
(ลาป่วย)

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

นางจิราพร คำทา
จ่าเอกเกษม สีชมภู
นางอุทัย สุวรรณ์
นางชุติมา ป้องกัน
นางกมลวรรณ นามวงษ์
นายวิชัย ผดุงนึก
นางสาวศิวริน อินทรศร

22.
23.
24.
25.

นางกานดา กีรติกาลกุล
นางวิไลพร ชะนะภักดิ์
นางอมรรัตน์ ผดุงนึก
นางสุพัตรา แพรขาว

26. นายอนุวัฒน์ วัฒนศัพท์
27. นายชูศักดิ์ ทารัตน์
28. นางสาวสุกญ
ั ญา มีกำลัง
29.
30.
31.
32.
33.
34.

นางศิริพร นกแก้ว
นางจิรัฐยาภรณ์ แสงอาทิตย์
นางสาวเพ็ญพรรณ ฐีตานนท์
นางนวรัตน์ แสนนอก
นายชนะ จันทร์เกิน
นางอภิญญา หมื่นรักษ์

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

นางแสงเดือน ดีธรรมมา
นางน้ำผึ้ง แสงพลโรจน์
นางบุญสิตา คำมา
นางสุจิตรา เอื้อนยศ
นางสาวนนธิชา เหล่าเขตกิจ
นางสาวชยุดา ทองสัตย์
นางสาวมลิวัลย์ ใจทัศน์

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและสังคม
หัวหน้าฝ่ายการประชุม
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
นักวิชาการสาธารณสุข รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
หัวหน้าฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ
หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

รายชื่อหัวหน้าส่วนราชการ ที่เข้าร่วมประชุม
1. พ.ต.ต.ณัฐวุฒิ บางเขียว
สวป.สภ.เมืองเพชรบูรณ์
2. ร.ต.อ.พรชัย ปิ่นชาลี
รอง สวป.สภ.เมืองเพชรบูรณ์
3. ส.ต.ต.ธนพนธ์ บุญเรือง
ผบ. หมู่ (ป) สภ.เมืองเพชรบูรณ์

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

ขณะนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มาลงชื่อเข้า
ประชุม 21 คน ครบองค์ประชุม (ภายหลังมีสมาชิกสภาฯ มาลงชื่อและ
เข้าประชุ มเพิ่ มอี ก 1 คน ) รวมเป็น 22 คน ขอเรียนเชิ ญท่านวรโชติ
สุคนธ์ขจร ประธานสภาฯ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและขึ้นทำหน้าที่
ประธานที่ประชุม ขอเชิญท่านอภิรดี พรพฤฒิพันธุ์และว่าที่ร้อยตรีชัชวาลย์
รักหาญ รองประธานสภาฯ ทั้ง 2 ท่าน ขึ้นทำหน้าที่ช่วยเหลือประธาน
ที่ประชุมค่ะ
ประกาศสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ เรื ่ อ ง
เรีย กประชุมสภาองค์ก ารบริ ห ารส่ว นจังหวั ดเพชรบู รณ์ สมัยประชุ ม
วิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ด้วยนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ยื่นญัตติเสนอญัตติ เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์พิจารณาให้ความเห็นชอบ อนุมัติ ประธานสภาองค์การ
บริห ารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์พิจารณาแล้ว เห็นว่าญัตติมีความสำคัญ
จำเป็นเร่งด่วน เนื่องจากขณะนี้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
อยู่นอกสมัยประชุมสามัญประจำปี ประกอบกับใกล้สิ้นปีงบประมาณ
จึงมีความจำเป็น เร่งด่วนต้องรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จ ดังนั้นเพื่อให้
การประชุมสภาฯ ดำเนินไปด้ว ยความเรี ยบร้ อ ยถู ก ต้ องตามระเบี ย บ
กฎหมาย อาศัยตามอำนาจความในมาตรา 25 แห่งพระราชบั ญ ญั ติ
องค์ ก ารบริ ห าส่ ว นจั ง หวั ด พ.ศ.2540 แก้ ไ ขเพิ ่ ม เติ ม ถึ ง ฉบั บ ที ่ 5
พ.ศ.2562 และข้อ 36(1) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้ ว ย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2
พ.ศ.2554 จึงประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริห ารส่ว นจั ง หวั ด
เพชรบูรณ์ สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 มีกำหนด
7 วัน นับตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2564
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2564
นายวรโชติ สุคนธ์ขจร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
เรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมค่ะ

ประธานที่ประชุม
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร)

เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ท่านรองนายกฯ
ท่านที่ปรึกษาฯ ท่านเลขานุการนายกฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน ท่านปลัดฯ รองปลัดฯ ผู้อำนวยการกองทุกกองและผู้เข้าร่วม
ประชุ ม ทุ ก ท่ า น ด้ ว ยนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์
ได้ ย ื ่ น เสนอญั ต ติ เ ร่ ง ด่ ว นเพื ่ อ ให้ ส ภาฯ พิ จ ารณาอนุ ม ั ต ิ แ ต่ ข ณะนี้
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ อยู่นอกสมัยประชุมสามัญ
เนื่องจากใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประธานสภาฯ จึงได้บรรจุ
เข้าเป็นระเบียบวาระการประชุมสภาฯ โดยเร่งด่วนและนัดประชุมสภาฯ
ในวั น นี ้ ซึ ่ ง เป็ น การประชุ ม สมั ย ประชุ ม วิ ส ามั ญ ครั ้ ง ที ่ 2 ประจำปี
พ.ศ. 2564 ผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมครับ
ระเบียบ...
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ตามที่สภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เรื ่ อ ง งบประมาณรายจ่ า ยประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ไปแล้ ว ในคราวประชุ ม สภาฯ เมื ่ อ วั น ที่
26 สิงหาคม 2564 นั้น บัดนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เห็นชอบ
กับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ขององค์การ
บริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เพชรบูร ณ์ แ ละนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ว นจั งหวัด
เพชรบูรณ์ ได้ล งนามประกาศใช้แล้ว เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564
จึงแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ

ประธานที่ประชุม
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร)

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
1. ร่างรายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง
ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564
2. ร่างรายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง
ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564
ได้นำข้อมูลเผยแพร่ผ่านเครือข่าย Internet ภายใต้ website
ชื่อ phetchabunpao.go.th เป็นการล่วงหน้าแล้ว ไม่ทราบว่ามีสมาชิก
สภาฯ ท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามหรือจะแก้ไขร่างรายงานการประชุม
สภาฯ ทั้ง 2 ฉบับนี้หรือไม่ครับ ถ้ามีเชิญได้นะครับ มีหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี
สมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัย สอบถาม หรือขอแก้ไขผมจะขอมติที่ประชุม
สภาฯ แห่งนี้นะครับ ขณะนี้เรามีสมาชิกสภาฯ อยู่ที่ประชุมจำนวน
19 ท่าน ครบองค์ประชุม ผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ เพื่อให้รับรอง
ทีละฉบับนะครับ
สมาชิกสภาฯ ท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 13
สิงหาคม 2564 ยกมือ

มติที่ประชุม

รับรอง 18 เสียง
ไม่รับรอง ไม่มี
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานที่ประชุม)
ไม่อยู่ในห้องประชุม 2 คน

ประธานที่ประชุม
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร)

สมาชิกสภาฯ ท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 26
สิงหาคม 2564 ยกมือ
มติที่ประชุม...
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มติที่ประชุม

รับรอง 18 เสียง
ไม่รับรอง ไม่มี
งดออกเเสียง 1 เสียง (ประธานที่ประชุม)
ไม่อยู่ในห้องประชุม 2 คน

ประธานที่ประชุม
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณา
แล้วเสร็จ เป็นการรายงานของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
เชิญท่านทวีชัยครับ

นายทวีชัย พรสุพรรณวงศ์

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่เ คารพ
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. นายทวีชยั พรสุพรรณวงศ์ เลขานุการ/กรรมการ
กระทำกิจการอันอยู่ในกิจการของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
มีหน้าที่พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของร่างรายงานการประชุมสภาฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 33 ข้อ 104 แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น
กระผมนายทวีชัย พรสุพรรณวงศ์ สมาชิกสภาฯ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอ
หล่ ม สั ก ตำแหน่ ง เลขานุ ก ารและกรรมการ ได้ ร ั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ขอรายงานผลการประชุม จำนวน
1 ครั้ง คือ การประชุ มคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ครั้ งที่
5/2564 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 เพื่อพิจารณาตรวจสอบร่างรายงาน
การประชุ มสภาฯ สมั ยประชุ มสามั ญ สมั ยที ่ ส อง ครั ้ งที ่ 2 ประจำปี
พ.ศ.2564 เมื ่ อวั นที ่ 13 สิ งหาคม 2564 และครั ้ งที ่ 3 ประจำปี
พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา
ตรวจสอบร่างรายงานการประชุมสภาฯ ดังกล่าว เรียบร้อยแล้วและได้นำ
ร่างรายงานการประชุมสภาฯ เสนอต่อประประธานสภาฯ เพื่อบรรจุเข้าเป็น
ระเบี ยบวาระการประชุ มสภาฯ เพื ่ อให้ สภาฯ พิ จารณารั บรอบต่ อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ประธาน...
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ประธานที่ประชุม
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร)

ขอบคุ ณ ท่ า นทวี ชั ย ครั บ ในฐานะคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมได้รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการให้ที่ประชุม
สภาฯ แห่งนี้ได้รับทราบ ไม่มีการลงมตินะครับ

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธานที่ประชุม
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร)

ต่อไปขออนุญาตเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ การรายงาน
ผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ขององค์ ก าร
บริห ารส่ว นจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ.2564 เชิญฝ่ายบริหาร
รายงานเชิญท่านสุประวีณ์ครับ

เลขานุการนายก อบจ.เพชรบูรณ์
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และสมาชิก
(นายสุประวีณ์ อนรรฆพันธ์)
สภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุ กท่าน ผมนายสุประวีณ์ อนรรฆพันธ์ ตำแหน่ ง
เลขานุการนายกฯ ได้รับมอบหมายจาก นายอัครเดช ทองใจสด นายก
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ ให้ ร ายงานผลการประเมิ น
มาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริก ารสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ.2564 คณะอนุกรรมการด้านการติดตามและ
ประเมินผลในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น(ก.ก.ถ.) ได้มีมติเห็นชอบเกณฑ์ชี้วัดและการประเมินมาตรฐาน
ขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี
พ.ศ.2564 และให้นำเกณฑ์ชี้วัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน
28 เกณฑ์ชี้วัด ไปใช้ในการประเมินมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ
ประจำปี พ.ศ.2564 ขององค์การบริห ารส่ว นจังหวัด สำนักงานปลั ด
สำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สำนักงาน ก.ก.ถ.) จึงขอความร่วมมือ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ดำเนิ น การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล การจั ด บริ ก าร
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน
คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แ ก่ อ งค์ กรปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 และรายงานผลการประเมิน
ดังกล่าวให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์และประชาชนทราบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการประเมินมาตรฐาน
ขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ.2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
โดยมีการดำเนินการ ดังนี้
1. การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะดังกล่าว มีจำนวน 7 ด้าน
12 ภารกิจ 28 หัวข้อการประเมิน สรุปได้ดังนี้
1.1 หัวข้อการประเมินที่มีผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย
จำนวน 8 หัวข้อ
1.2 หัวข้อการประเมินที่มีผลการประเมินเท่ากับ ค่าเป้าหมาย
จำนวน 2 หัวข้อ
1.3 หัวข้อ…
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1.3 หัวข้อการประเมินที่จะต้องได้รับการพัฒนาในอนาคต
จำนวน 1 หัวข้อ
1.4 หัวข้อการประเมินที่ไม่มีการบริการสาธารณะ จำนวน
16 หัวข้อ
1.5 หัวข้อการประเมินที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 จำนวน 1 หัวข้อ
2. การประเมินความพึงพอใจของประชาชน จำนวน 8 ด้าน
27 หัวข้อ โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจทุกด้านการประเมิน
สรุปได้ ดังนี้
2.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 9 ข้อ ดำเนินการประเมิน
4 หัวข้อ ไม่ได้ประเมิน 5 หัวข้อ เนื่องจากไม่ได้ดำเนินโครงการหรื อ
กิจกรรมในปีงบประมาณที่ผ่านมา
2.2 ด้านผังเมือง จำนวน 2 ข้อ ไม่ได้ประเมิน 2 หัวข้อ เนื่องจาก
ไม่ได้ดำเนินโครงการหรือกิจกรรมในปีงบประมาณที่ผ่านมา
2.3 ด้านสาธารณสุข บริการสังคม และคุณภาพชีวิต จำนวน
1 หัวข้อ ไม่ได้ประเมิน 1 หัวข้อ เนื่องจากไม่ได้ดำเนินโครงการหรื อ
กิจกรรมในปีงบประมาณที่ผ่านมา
2.4 ด้านการศึกษา จำนวน 4 หัวข้อ ไม่ได้ประเมิน 4 หัวข้อ
เนื่องจากไม่ได้ดำเนินโครงการหรือกิจกรรมในปีงบประมาณที่ผ่านมา
2.5 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย
จำนวน 1 หัวข้อ ดำเนินการประเมิน 1 หัวข้อ
2.6 ด้ า นการส่ ง เสริม เศรษฐกิจ และชุ มชน จำนวน 7 หั ว ข้อ
ดำเนินการประเมิน 3 หัวข้อ ไม่ได้ประเมิน 4 หัวข้อ เนื่องจากไม่ ไ ด้
ดำเนินโครงการหรือกิจกรรมในปีงบประมาณที่ผ่านมา
2.7 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 หัวข้อ
ดำเนินการประเมิน 2 หัวข้อ
2.8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และ
โบราณสถาน จำนวน 1 หัวข้อ ดำเนินการประเมิน 1 หัวข้อ
(รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 1) จึงรายงานมาเพื่อสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์โปรดทราบ
ประธานที่ประชุม
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร)

ขอบคุณฝ่ายบริห ารโดยท่า นสุประวีณ ์ไ ด้ รายงานผลการประเมิ น
มาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ.2564 ให้สภาฯ แห่งนี้ได้รับทราบ ญัตตินี้เป็น
เรื่องเพื่อทราบไม่มีการลงมตินะครับ

ที่ประชุม

รับทราบ
ประธาน...
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ประธานที่ประชุม
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร)

ต่อไประเบียบวาระที่ 6 เรื่องเพื่อพิจารณา ข้อ 1 ญัตติขอความ
เห็นชอบให้โอนพัสดุประเภทที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างให้ส่วนราชการ (อาคาร
ศูนย์วัฒนธรรม อำเภอเขาค้อ) กองพัสดุ เรียนเชิญฝ่ายบริหารแถลงญัตติ
เชิญท่านวิโรจน์ครับ

ที่ปรึกษานายก อบจ.เพชรบูรณ์
(นายวิโรจน์ เข็มเหล็ก)

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายวิโรจน์
เข็มเหล็ก ตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกฯ ได้รับมอบหมายจากนายอัครเดช
ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้แถลงญัตติ
ขอความเห็นชอบให้โอนพัสดุประเภทที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างให้ส่วนราชการ
(อาคารศูนย์วัฒนธรรม อำเภอเขาค้อ) ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ ได้รับหนังสือจากองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย ที่ พช
75401/81 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขอรับโอนอาคารศูนย์
วั ฒ นธรรม อำเภอเขาค้ อ จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ จำนวน 1 รายการ
รายละเอียดทรัพย์สิน ดังนี้ อาคารศูนย์วัฒนธรรม อำเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์ รหัส พัส ดุ 005-46-0006 ได้มาเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม
2546 ใช้งานมาแล้ว 18 ปี ราคาได้มา 310,625 บาท (สามแสนหนึ่ง
หมื่นหกร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่ว น
จังหวัดเพชรบูรณ์ มีลักษณะเป็นอาคาร คสล.ชั้นเดียว ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่
สาธารณประโยชน์ บริเวณสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธ ยาศัย (กศน.) ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์ หากองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย ได้รับไปดูแลรับผิดชอบ
จะทำให้การบริห ารจัดการทรัพย์ส ินดังกล่าวเป็นไปด้วยความสะดวก
รวดเร็ ว สามารถตั ้ ง งบประมาณในการดู แ ลรั ก ษาซ่ อ มแซมได้
เป็นการประหยัดงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ไป
ในคราวเดียวกัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุ ของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่ มเติม
หมวด 4 ข้อ 155 กำหนดว่าการให้บุคคลใดใช้ประโยชน์ห รือได้ รั บ
สิทธิใดๆ อันเกี่ยวกับพัสดุประเภทที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ดังนั้นเพื่อให้การโอนพัสดุประเภทที่ดิน
หรือสิ่งก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ถูกต้องเป็นไป
ตามระเบียบของทางราชการ จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบตามระเบียบ
ต่อไป

ประธานที่ประชุม
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร)

ขอบคุณฝ่ายบริหารโดยท่านวิโรจน์ ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ ขณะนี้เรา
อยู่ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเพื่อพิจารณา ญัตติขอความเห็นชอบให้โอน
พัสดุประเภทที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างให้ส่วนราชการ (อาคารศูนย์วัฒนธรรม
อำเภอเขาค้อ)
ซึ่งทาง...
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ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อยขอรับโอนไปบริหารจัดการดูแล
รับผิดชอบ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามในญัตตินี้หรือไม่
ครับถ้ามีสามารถสอบถามได้นะครับ ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม
จำนวน 19 ท่าน ครบองค์ประชุม ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัยหรือ
จะสอบถามผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้นะครับ
สมาชิ ก สภาฯ ท่ า นใดเห็ น ชอบให้ โ อนพั ส ดุ ป ระเภทที ่ ด ิ น หรื อ
สิ่งก่อสร้ า งให้ ส่ วนราชการ (อาคารศูน ย์ว ั ฒนธรรมอำเภอเขาค้ อ )
(กองพัสดุ) ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ
ยกมือ
มติที่ประชุม

เห็นชอบ 18 เสียง
ไม่เห็นอบ ไม่มี
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานที่ประชุม)
ไม่อยู่ในที่ประชุม 2 คน

ประธานที่ประชุม
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร)

ต่อไประเบียบวาระที่ 6 เรื่องเพื่อพิจารณา ข้อ 2 ขออนุ มั ติ ข ยาย
เวลาเบิ ก จ่ า ยเงิ น โครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริห ารส่วนจัง หวัด
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ได้ขอกันเงิน
ต่อสภาฯ ไว้แล้ว แต่ยังมิได้ก่อหนี้ผ ูกพัน (กองคลัง) เชิญฝ่ายบริหาร
แถลงญัตติเชิญท่านสุประวีณ์ ครับ

เลขานุการนายก อบจ.เพชรบูรณ์
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และสมาชิก
(นายสุประวีณ์ อนรรฆพันธ์)
สภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุ กท่าน ผมนายสุประวีณ์ อนรรฆพันธ์ ตำแหน่ ง
เลขานุการนายกฯ ได้รับมอบหมายจาก นายอัครเดช ทองใจสด นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้แถลงญัตติขออนุมัติขยายเวลา
เบิ ก จ่ า ยเงิ น โครงการตามข้ อ บั ญ ญั ต ิ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ได้ขอกันเงิน
ต่อสภาฯ ไว้แล้วแต่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (กองคลัง) ตามที่สภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้อนุมัติกันเงิน โครงการตามข้อบั ญญั ติ
องค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ด งบประมาณรายจ่ ายประจำปี งบประมาณ
พ.ศ. 2563 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
ในคราวประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 3 ประจำปี
พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 จำนวน 34 รายการ ก่อหนี้ผูกพัน
แล้ว 33 รายการ คงเหลือยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 1 รายการ และใน
คราวประชุมสภาฯ สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อ
วันที่ 23 กันยายน 2563 จำนวน 2 รายการ คงเหลือยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
จำนวน 2 รายการ โครงการที่กองราชการมีความประสงค์ ดำเนินการ
ขอขยายเวลาเบิ ก จ่ า ยเงิ น กรณี ท ี ่ ไ ด้ ก ั น เงิ น ต่ อ สภาฯ ไว้ แ ล้ วใน
ปีงบประมาณ 2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
ขององค์กร...
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ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 59
วรรคสอง จำนวน 3 รายการ รายละเอียดดังนี้
1. หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โครงการปรับปรุงเครื่องเล่นสนาม
เด็กเล่น เครื่องออกกำลั ง กายกลางแจ้ง องค์การบริ ห ารส่ว นจั ง หวั ด
เพชรบู ร ณ์ จำนวนเงิ น ที ่ ข อขยาย 13,805,500 บาท ข้ อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณประจำปี โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ครั้งที่ 25/2563
ลงวันที่ 24 กันยายน 2563
2. หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่ง ก่ อสร้ า งกองการศึ ก ษา ศาสนา และวัฒ นธรรมโครงการ
ปรับปรุงศูนย์ว ิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้องค์การบริหารส่ว นจัง หวัด
เพชรบู ร ณ์ จำนวนเงิ น ที ่ ข อขยาย 43,933,000 บาท ข้ อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณประจำปี โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ครั้งที่ 25/2563
ลงวันที่ 24 กันยายน 2563
3. ประเภทค่ า ก่ อ สร้ า งสิ ่ ง สาธารณู ป โภค กองยุ ท ธศาสตร์ แ ละ
งบประมาณ โครงการก่ อ สร้ า งสะพาน คสล.ข้ า มคลองเชิ ง ชาย
บ้านคลองน้ำคัน หมู่ 9 ตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
จำนวนเงินที่ขอขยาย 4,291,000 บาท ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
2563
รวมค่ า ครุ ภ ั ณ ฑ์ ที ่ ด ิ น และสิ ่ ง ก่ อ สร้ า ง 3 รายการ เป็ น เงิ น
62,029,500 บาท
เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ยังไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้
แต่ ม ี ค วามจำเป็ น จะต้ อ งใช้ จ ่ า ยเงิ น นั ้ น ต่ อ ไปอี ก และขณะนี ้ ใ กล้ สิ้ น
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จึงจำเป็นต้องขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
ต่ อ สภาท้ อ งถิ ่ น ข้ อ ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ ว ยการรั บ เงิ น
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด 5 ข ้ อ 59
ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลา
หนึ่งปีกรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลา
เบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณี มีความจำเป็นต้อง
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน
หรื อเปลี ่ ยนแปลงสถานที ่ ก ่ อสร้ าง ให้ ขออนุ ม ั ต ิ เปลี ่ ยนแปลงและหรื อ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณีและ
โครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติ ให้กันเงินไว้
กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วให้เบิกจ่ ายได้
ตามข้อผูกพันเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลา
เบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแล้ว หากยังไม่ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือ
มีเงินเหลือ...
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มีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจำนวนนั้นตกเป็นเงินสะสม ดังนั้น
เพื่อให้การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินโครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่ ว นจั ง หวั ด งบประมาณรายจ่ า ยประจำปี ง บประมาณ พ.ศ.2563
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน
3 รายการ รวมเป็นเงิน 62,029,500 บาท (หกสิบสองล้านสองหมื่น
เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ถูกต้อง
เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ จึงเสนอมาเพื่อให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์โปรดพิจารณาอนุมัติ
ประธานที่ประชุม
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร)

ขอบคุ ณ ฝ่ า ยบริ ห ารโดยท่ า นสุ ป ระวี ณ ์ ไ ด้ แ ถลงญั ต ติ ข ออนุ ม ั ต ิ
ขยายเวลาเบิ ก จ่ า ยเงิ น โครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริห ารส่ว น
จังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ได้ขอ
กันเงินต่อสภาฯ ไว้แล้วแต่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (กองคลัง) มีสมาชิกสภาฯ
ท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามในญัตตินี้หรือไม่ครับ ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ
อยู่ในที่ประชุมจำนวน 19 ท่าน ครบองค์ประชุม ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ
ท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้นะครับ
สมาชิกสภาฯ ท่านใดอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน โครงการตาม
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ได้ขอกันเงิน ต่อสภาฯไว้แ ล้ว แต่ยังมิไ ด้
ก่ อ หนี ้ ผ ู ก พั น (กองคลั ง ) ตามที ่ น ายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
เพชรบูรณ์เสนอ ยกมือ

มติที่ประชุม

อนุมัติ 18 เสียง
ไม่อนุมัติ ไม่มี
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานที่ประชุม)
ไม่อยู่ในที่ประชุม 2 คน

ประธานที่ประชุม
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร)

ต่อไประเบียบวาระที่ 6 เรื่องเพื่อพิจารณา ข้อที่ 3 ญัตติ ขออนุมัติ
กันเงินโครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณ
รายจ่ า ยประจำปี ง บประมาณ พ.ศ.2564 ที ่ ย ั ง มิ ไ ด้ ก ่ อ หนี ้ ผ ู ก พั น
(กองคลัง) เชิญฝ่ายบริหารแถลงญัตติเชิญท่านวิโรจน์ครับ

ที่ปรึกษานายก อบจ.เพชรบูรณ์
(นายวิโรจน์ เข็มเหล็ก)

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายวิโรจน์
เข็มเหล็ก ตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกฯ ได้รับมอบหมายจากนายอัครเดช
ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้แถลงญัตติ
ขออนุมัติกันเงินโครงการตามข้ อ บั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่วนจังหวัด
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทีย่ ังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
(กองคลัง) โครงการที่กองราชการมีความประสงค์ดำเนินการขออนุมัติ
กันเงินโครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี...
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ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 59 วรรคหนึ่ง
จำนวน 30 รายการ รายละเอียดดังนี้
หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภ ัณฑ์ส ำนัก งาน โรงเรียนองค์การบริห ารส่ว นจั ง หวั ด
เพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม)
1. ค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 7,500 บาท
จำนวนเงินที่ขอกันเงิน 15,000 บาท ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ครั้งที่ 14/2564 ลงวันที่ 23 สิงหาคม
2564
2. ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว จำนวนเงิน
ที่ขอกันเงิน 8,900 บาท ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี โอนตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ครั้งที่ 14/2564 ลวันที่ 23 สิงหาคม 2564
3. ค่าจัดซื้อชั้นวางของชนิดเหล็ก จำนวน 6 ชุด ๆ ละ 15,000 บาท
จำนวนเงินที่ขอกันเงิน 90,000 บาท ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ครั้งที่ 14/2564 ลงวันที่ 23 สิงหาคม
2564
4. ค่าจัดซื้อโต๊ะ -ม้านั่งยาว จำนวน 10 ชุด ๆ ละ 17,000 บาท
จำนวนเงินที่ขอกันเงิน 170,000 บาท ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ครั้งที่ 14/2564 ลงวันที่ 23 สิงหาคม
2564
5. ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม จำนวน 10 ตัวๆ ละ 3,000 บาท
จำนวนเงินที่ขอกันเงิน 30,000 บาท ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ครั้งที่ 14/2564 ลงวันที่ 23 สิงหาคม
2564
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โรงเรียนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม)
6. ค่าจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 10 ชุดๆ ละ
13,000 บาท จำนวนเงิ นที ่ข อกั นเงิ น 130,000 บาท ข้ อ บั ญ ญัติ
งบประมาณประจำปี โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ครั้งที่ 14/2564
ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2564
7. ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 10 เครื่องๆ ละ
27,000 บาท จำนวนเงิ นที ่ข อกั นเงิ น 270,000 บาท ข้ อ บั ญ ญัติ
งบประมาณประจำปี โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ครั้งที่ 14/2564
ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2564
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม)
8. ค่าจัดซื้อ…
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8. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
จำนวน 17 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท จำนวนเงินที่ขอกันเงิน
374,000 บาท ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี โอนตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ครั้งที่ 14/2564 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2564
9. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ
จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 10,000 บาท จำนวนเงินที่ขอกันเงิน 30,000
บาท ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ครั้งที่
14/2564 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2564
10. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 AV จำนวน 5 เครื่อง
เครื่องละ 2,500 บาท จำนวนเงินที่ขอกันเงิน 12,500 บาท ข้อบัญญัติ
งบประมาณประจำปี โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ครั ้งที่ 14/2564
ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2564
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
11. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง
จำนวนเงินที่ขอกันเงิน 350,000 บาท ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ครั้งที่ 14/2564 ลงวันที่ 23 สิงหาคม
2564
12. ค่ า จั ด ซื ้ อ อุ ป กรณ์ ก ระจายสั ญ ญาณ (L2 Switch) ขนาด
24 ช่อง แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง จำนวนเงินที่ขอกันเงิน 21,000
บาท ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ครั้งที่
14/2564 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2564
13. ค่าจัดซื้อตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
แบบที่ 2 (ขนาด 42 U) จำนวน 1 ตู้ จำนวนเงินที่ขอกันเงิน
22,000 บาท ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี โอนตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ครั้งที่ 14/2564 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2564
14. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล
จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 23,000 บาท จำนวนเงินที่ขอกันเงิน 115,000
บาท ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ครั้งที่
14/2564 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2564
15. ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access Point) แบบที่ 1
จำนวน 1 เครื ่ อ ง จำนวนเงิ น ที ่ ข อกั น เงิ น 5,400 บาท ข้ อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณประจำปี โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ครั้งที่ 14/2564
ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2564
16. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 KVA จำนวน 1 เครื่ อง
จำนวนเงินที่ขอกันเงิน 32,000 บาท ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ครั้งที่ 14/2564 ลงวันที่ 23 สิงหาคม
2564
ประเภท…
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ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง
17. ค่ า จั ด ซื ้ อ เครื ่ อ งบั น ทึ ก ข้ อ มู ล การเดิ น ทางของรถ (Global
Positioning System : GPS) จำนวน 2 เครื ่ อ งๆ ละ 14,873 บาท
เป็นเงิน 29,746 บาท จำนวนเงินที่ขอกันเงิน 29,750 บาท ข้อบัญญัติ
งบประมาณประจำปี โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ครั้งที่ 14/2564
ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2564
ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน กองช่าง
18. ค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์ เครื่องยนต์ 2 จังหวะ จำนวน 2 เครื่องๆ ละ
17,500 บาท จำนวนเงิ น ที ่ ข อกั น เงิ น 35,000 บาท ข้ อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณประจำปี โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ครั้ง ที ่ 14/2564
ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2564
รวมค่าครุภัณฑ์ 18 รายการ เป็นเงิน 1,740,550 บาท
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคล หรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง
สำนักปลัดฯ
1. โครงการจ้างออกแบบงานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหาร
ส่ ว นจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ จำนวนเงิ น ที ่ ข อกั น เงิ น 3,937,500 บาท
ข้ อ บั ญ ญั ต ิ ง บประมาณประจำปี โอนตั ้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ ครั ้ ง ที่
12/2564 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม)
2. โครงการจ้ า งออกแบบโรงอาหาร จำนวนเงิ น ที ่ ข อกั น เงิ น
360,000 บาท ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี โอนตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ครั้งที่ 14/2564 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2564
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
สำนักปลัดฯ
3. โครงการปรับปรุงหอสมุดนานาชาติเขาค้อ จำนวนเงินที่ขอกันเงิน
23,682,800 บาท ข้อบัญญัติฯ ปี 2564
สำนักงานเลขานุการฯ
4. โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริห ารส่ว นจังหวัด
เพชรบูรณ์ จำนวนเงินที่ขอกันเงิน 700,000 บาท ข้อบัญญัติงบประมาณ
ประจำปี โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ครั้งที่ 14/2564 ลงวันที่ 23
สิงหาคม 2564
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5. โครงการปรั บ ปรุ ง ห้ อ งปฏิ บั ต ิ ง านกองการศึ ก ษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม และห้องประชุม 3 (เดิม) จำนวนเงินที่ขอกันเงิน 400,000
บาท ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ครั้งที่
17/2564 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
6. โครงการ…
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6. โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุดมีชีวิต องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ในเขตพื้นที่อำเภอวิเชียรบุรี จำนวนเงินที่ขอ
กันเงิน 450,000 บาท ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี โอนตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ครั้งที่ 17/2564 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
กองช่าง
7. โครงการติดตั้งตาข่ายกันนก รอบอาคารสำนักงาน (ตึกผู้บริหาร)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวนเงินที่ขอกันเงิน 123,000
บาท ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ครั้งที่
14/2564 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2564
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
8. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายแยกทางหลวงหมายเลข
2271 – บ้ า นป่ า ม่ ว ง หมู ่ ท ี ่ 1 ตำบลสะเดี ย ง อำเภอเมื อ ง จั ง หวั ด
เพชรบูรณ์ จำนวนเงินที่ขอกันเงิน 10,316,000 บาท ข้อบัญญัติฯ
ปี 2564
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
9. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านซับสาริกา หมู่ที่ 9 –
บ้านซับตะเคียน หมู่ที่ 8 ตำบลซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน จังหวัด
เพชรบูรณ์ จำนวนเงินที่ขอกันเงิน 3,000,000 บาท ข้อบัญญัติฯ
ปี 2564
10. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซับยาง หมู่ที่ 10,8
ตำบลสามแยก อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวนเงินที่ขอกันเงิน
4,883,000 บาท ข้อบัญญัติฯ ปี 2564
11. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านรวมทรัพย์ – บ้านหนองภิรมย์ หมู่ที่ 6,16 ตำบลภูน้ำหยด
อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวนเงินที่ขอกันเงิน 43,510,000
บาท ข้อบัญญัติฯ ปี 2564
กองช่าง
12. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านซับปางช้าง-บ้านคลองทราย
ตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวนเงินที่ขอกันเงิน
8,053,000 บาท ข้อบัญญัติฯ ปี 2564
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 12 รายการ เป็นเงิน 99,415,300
บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 30 รายการ เป็นเงิน
101,155,850 บาท
เนื่องจากไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในวันที่ 30 กันยายน
2564 และมีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ข้อ ระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด 5 ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง...
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และสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้น
ต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่ อสภา
ท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่ งปี ดังนั้นเพื่อให้การกันเงินโครงการตาม
ข้ อบั ญญั ต ิ องค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ด งบประมาณรายจ่ ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ยังมิได้ก่อ
หนี้ผูกพัน จำนวน 30 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 101,155,850 บาท
(หนึ่งร้อยหนึ่งล้านหนึ่ง แสนห้ าหมื ่นห้า พัน แปดร้ อยห้าสิ บบาทถ้ ว น)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบของ
ทางราชการ จึงเสนอมาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
โปรดพิจารณาอนุมัติ
ประธานที่ประชุม
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร)

ขอบคุณฝ่ายบริห ารโดยท่านวิโ รจน์ ได้แถลงญัตติ ขออนุมัติกันเงิน
โครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (กองคลัง) ให้กับ
สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติได้พจารณา และผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามในญัตตินี้หรือไม่ครับ ขณะนี้
มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุมจำนวน 21 ท่าน ครบองค์ประชุม ถ้าไม่มี
สมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ
แห่งนี้นะครับ
สมาชิกสภาฯ ท่านใดอนุมัติกันเงินโครงการตามข้อบัญญัติองค์การ
บริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด งบประมาณรายจ่ า ยประจำปี ง บประมาณ
พ.ศ.2564 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (กองคลัง) ตามที่นายกองค์ การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ ยกมือ

มติที่ประชุม

อนุมัติ 19 เสียง
ไม่อนุมัติ ไม่มี
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานที่ประชุม)
ไม่อยู่ในที่ประชุม 1 คน

ประธานที่ประชุม
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร)

ต่อไประเบียบวาระที่ 6 เรื่องเพื่อพิ จารณา ข้อ 4 ญัตติขออนุมัติ
โอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
งบประมาณรายจ่ า ยประจำปี ง บประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุ น
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าชดเชยผลอาสิน (กองพัส ดุฯ)
เชิญฝ่ายบริหารแถลงญัตติ เชิญท่านสุประวีณ์ครับ

เลขานุการนายก อบจ.เพชรบูรณ์
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และสมาชิก
(นายสุประวีณ์ อนรรฆพันธ์)
สภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุ กท่าน ผมนายสุประวีณ์ อนรรฆพันธ์ ตำแหน่ ง
เลขานุการนายกฯ ได้รับมอบหมายจาก นายอัครเดช ทองใจสด นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้ แ ถลงญั ต ติ ขออนุมัติโอนเพิ่ม
งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
งบประมาณ...
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งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน หมวด
ค่ า ที ่ ด ิ น และสิ ่ ง ก่ อ สร้ า ง ประเภทค่ า ชดเชยผลอาสิ น (กองพั ส ดุ แ ละ
ทรัพย์สิน) ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความประสงค์
จะขออนุมัติโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่ว นจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน้า 196 งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าชดเชย
ผลอาสิน เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
ตั้งไว้ 600,000 บาท ได้ขออนุมัติโอนเงินเพิ่ม ครั้งที่ 2/2564 ลงวันที่
2 เมษายน 2564 จำนวนเงิน 4,926,480 บาท และ ครั้งที่ 12/2564
ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 จำนวนเงิน 554,000 บาท รวมเป็นเงิน
6,080,480 บาท จ่ายเป็นเงินชดเชยตามที่ผู้รับจ้างร้องขอ จำนวน
5,939,208.37 บาท คงเหลือ 141,271.63 บาท แต่เนื่องจาก
กองพัสดุและทรัพย์สิน ได้รับรายงานจากประธานคณะกรรมการตรวจรับ
พั ส ดุ เ กี ่ ย วกั บ การคำนวณเงิน ชดเชยค่า งานก่ อ สร้า งตามสั ญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K) และผู้รับจ้างร้องขอคืนตามข้อกำหนด ตามบันทึก
กองช่าง ที่ พช 51005.1/293 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 จำนวน
1 โครงการ คือ โครงการก่อสร้า ง ถนน คสล. บ้านแควป่าสัก หมู ่ ที่
9 – บ้านท่าไม้ทอง หมู่ที่ 7 – บ้านท่าเลียง หมู่ที่ 10 ตำบลศรีเทพ
อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวนเงิน 354,767 บาท (สามแสน
ห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน) ส่งผลทำให้งบประมาณที่ตั้งไว้
ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่ายจำนวน 213,495.37 บาท ดังนั้นเพื่อให้การ
บริหารงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงมีความจำเป็นต้องขอ
อนุมัติโอนเพิ่ม งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในงบลงทุน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าชดเชยผลอาสิน ดังนี้
กองพัสดุและทรัพย์สิน ขอโอนเพิ่มงบประมาณ จำนวน 1 รายการ
งบประมาณทั้งสิ้น 214,000 บาท ดังนี้
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าชดเชยผลอาสิน
หน้า 196 เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K) ขององค์การบริห ารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งไว้
600,000 บาท ขอโอนเพิ่มครั้งที่ 2/2564 ลงวันที่ 2 เมษายน 2564
จำนวนเงิน 4,926,480 บาท ขอโอนเพิ่ม ครั้งที่ 12/2564 ลงวันที่
29 กรกฎาคม 2564 จำนวนเงิ น 554,000 บาท รวมเป็ น เงิ น
6,080,480 บาท ใช้ไป 5,939,208.37 บาท คงเหลือ 141,271.63 บาท
ขอโอนเพิ่มงบประมาณ 214,000 บาท
ขอโอนลด จากกองพั ส ดุ แ ละทรั พ ย์ ส ิ น จำนวน 8 รายการ
งบประมาณทั้งสิ้น 214,000 บาท ดังนี้
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภท เงินเดือนพนักงาน
1. หน้ า 76 เพื ่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น เดื อ นของข้ า ราชการฯ ตั ้ ง ไว้
4,146,540 บาท คงเหลือ 660,907 บาท ขอโอนลดงบประมาณ
60,300 บาท
ประเภท…
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ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
2. หน้า 76 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการฯ
ตั้งไว้ 70,380 บาท คงเหลือ 50,752 บาท ขอโอนลดงบประมาณ
700 บาท
หมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
3. หน้า 79 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างฯ
ตั้งไว้ 1,000,000 บาท คงเหลือ 492,600 บาท ขอโอนลดงบประมาณ
79,000 บาท
หมวดค่าใช้จ่าย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
4. หน้า 81 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการฯ
ตั้งไว้ 90,000 บาท คงเหลือ 17,672 บาท ขอโอนลดงบประมาณ
17,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกันการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ
5. หน้า 82 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรฯ ตั้งไว้ 80,000 บาท คงเหลือ 76,104 บาท
ขอโอนลดงบประมาณ 10,000 บาท
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
6. หน้า 82 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม
ครุภ ัณฑ์ ตั้งไว้ 100,000 บาท คงเหลือ 94,200 บาท ขอโอนลด
งบประมาณ 44,000 บาท
หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
7.หน้า 83 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 5,000
บาท คงเหลือ 2,200 บาท ขอโอนลดงบประมาณ 2,000 บาท
หมวดค่าสาธารณูปโภค ประเภทค่าบริการโทรศัพท์
8. หน้า 85 เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ ตั้งไว้ 18,000 บาท
คงเหลือ 14,395.48 บาท ขอโอนลดงบประมาณ 1,000 บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในการลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพ
เปลี ่ ย น หรื อ โอนไปตั ้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ ให้ เ ป็ น อำนาจอนุ ม ั ติ
ของสภาท้ อ งถิ ่ น จึ ง เสนอมาเพื ่ อ ให้ ส ภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
เพชรบูรณ์โปรดพิจารณาอนุมัติ
ประธานที่ประชุม
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร)

ขอบคุณฝ่ายบริหารโดยท่านสุประวีณ์ได้แถลงญัตติ ขออนุมัติโอนเพิ่ม
งบประมาณรายจ่ า ยตามข้ อ บั ญ ญั ต ิ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน หมวด
ค่ า ที ่ ด ิ น และสิ ่ ง ก่ อ สร้ า ง ประเภทค่ า ชดเชยผลอาสิ น (กองพั ส ดุ แ ละ
ทรั พ ย์ ส ิ น ) มี ส มาชิ ก สภาฯ ท่ า นใดสงสั ย หรื อ จะสอบถามในญั ต ติ นี้
หรือไม่ครับ ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุมจำนวน 20 ท่าน
ครบองค์ประชุม...
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ครบองค์ประชุ ม ถ้าไม่มีส มาชิก สภาฯ ท่านใดสงสัยหรื อ จะสอบถาม
ผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้นะครับ
สมาชิ ก สภาฯ ท่ า นใดอนุ ม ั ต ิ โ อนเพิ่ ม งบประมาณรายจ่า ยตาม
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุ น หมวดค่ า ที ่ ด ิ น และสิ ่ ง ก่ อ สร้า ง
ประเภทค่า ชดเชยผลอาสิน (กองพัสดุแ ละทรัพย์สิน ) ตามที่น ายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ ยกมือ
มติที่ประชุม

อนุมัติ 19 เสียง
ไม่อนุมัติ ไม่มี
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานที่ประชุม)
ไม่อยู่ในที่ประชุม 1 คน

ประธานที่ประชุม
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร)

ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับก่อนที่จะเข้าสู้ระเบียบวาระต่ อ ไป
นายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริห ารส่ว นจังหวัดเพชรบู ร ณ์
ขอถอนญั ต ติ ท ี ่ 5 ญั ต ติ ข ออนุ ม ั ต ิ โ อนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยตาม
ข้อบัญญัติองค์ การบริห ารส่ว นจังหวั ด งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ของกองช่างต่อที่ประชุมสภาฯ เชิญท่านนายกฯ ครับ

นายก อบจ.เพชรบูรณ์
(นายอัครเดช ทองใจสด)

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และสมาชิก
สภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การ
บริ ห ารส่ว นจัง หวัด เพชรบู รณ์ ตามที ่ ไ ด้ เ สนอญั ตติข ออนุ ม ัต ิ โ อนเงิน
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 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ของกองช่าง โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้ า โซล่ า เซลล์ ( พลัง งานแสงอาทิ ต ย์ ) ถนนในความรั บผิด ชอบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวนเงิน 31,290,000 บาท
(สามสิบเอ็ดล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อประธานสภาองค์ การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ไปแล้วนั้น
เนื่องจากเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่ว นจังหวัด
เพชรบูรณ์ ได้รับแจ้งการโอนเงินจัดสรร หมวดภาษีจัดสรร ประเภท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ประจำเดือน กันยายน 2564 จำนวน 12,059,151.49
บาท (สิบสองล้านห้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดบาทสี่สิบเก้าสตางค์)
ประกอบกับโครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์(พลังงานแสงอาทิตย์) ถนนใน
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
(เพิ่มเติม) ครั้งที่ 7/2564 งบประมาณสำหรับการดำเนินโครงการ
ดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 50,400,000 บาท ดังนั้น
เพื่อให้การดำเนินโครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ถนนในความรับผิดชอบ
ขององค์การ...
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ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ ได้ ค รอบคลุ ม ทั ้ ง จั ง หวั ด
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ช่วยลดความเสี่ยง
ต่อการเกิดอุบัติเหตุในเวลากลางคืน ช่วยลดปัญหาการเกิดอาชญากรรม
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จึงขอถอนญัตติขออนุมตั ิ
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ งบลงทุ น หมวดค่ า ครุ ภ ั ณ ฑ์ ของกองช่ า ง จำนวนเงิ น
31,290,000 บาท (สามสิบเอ็ดล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความยินยอม
ถอนญัตติดังกล่าว และขอเสนอญั ตติด้วยวาจาต่อที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ จำนวนเงิน 43,330,000 บาท (สี่สิบสามล้านสามแสน
สามหมื่นบาทถ้วน) ในลำดับต่อไปจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ขอบคุณ
ครับ
ประธานที่ประชุม
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร)

ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ขอถอนญัตติขออนุมัติโอนเงิน
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 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ของกองช่าง โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้ า โซล่ า เซลล์ ( พลัง งานแสงอาทิ ต ย์ ) ถนนในความรั บผิด ชอบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวนเงิน 31,290,000 บาท
ซึ่งสามารถกระทำได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554
ข้อ 55 การขอถอนญัตติที่ได้จัดเข้าระเบียบวาระแล้ว ต้องได้รับความ
ยินยอมจากที่ประชุมสภาท้องถิ่น ดังนั้นเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องเป็นไปตาม
ระเบียบฯ จึงจะขอมติที่ประชุ มสภาฯ แห่งนี้ ซึ่งขณะนี้เรามีสมาชิสภาฯ
อยู่ในที่ประชุมจำนวน 21 ท่าน ผมจะขอมติต่อที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้
นะครับ
สมาชิ ก สภาฯ ท่ า นใดยิ น ยอมให้ ถ อนญั ต ติ ข ออนุ ม ั ต ิ โ อนเงิ น
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 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ของกองช่า ง ตามที่น ายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เสนอ ยกมือ

มติที่ประชุม

ยินยอม 19 เสียง
ไม่ยินยอม ไม่มี
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานที่ประชุม)
ไม่อยู่ในห้องประชุม 1 คน
ประธาน...
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ประธานที่ประชุม
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร)

ลำดับต่อไปเป็นการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเพื่อพิจารณา
ข้อ 5 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ (กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ) เชิญฝ่ายบริหารแถลงญัตติ เชิญท่านสุประวีณ์

เลขานายก อบจ.เพชรบูรณ์
(นายสุประวีณ์ อนรรฆพันธ์)

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และสมาชิก
สภาฯ ทุกท่าน ผมนายสุประวีณ์ อนรรฆพันธ์ เลขานายกองค์การบริ หาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับมอบหมายจาก นายอัครเดช ทองใจสด นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ให้แถลงญัตติ ขออนุมัติโอนเงิน
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 งบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
ด้วยองค์การบริหารส่วนจั งหวัดเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่า ยเป็น
รายการใหม่ งบลงทุ น หมวดค่ า ครุ ภ ั ณ ฑ์ (กองยุ ท ธศาสตร์ แ ละ
งบประมาณ) จำนวน 1 รายการ ดังนี้ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ขอโอนเงินค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) เพื่อใช้ใน
โครงการวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการ
ข้อมูลแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ (Big Data) ดังนั้น เพื่อให้การ
บริหารงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ จึงมี
ความจำเป็นต้องขออนุมัติโ อนเงินงบประมาณรายจ่ายตามข้อบั ญญั ติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ดังนี้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ขอโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 79,400 บาท ดังนี้
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนรวมค่าติดตั้ง ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อย
กว่า 30,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 39,700 บาท เป็นเงิน
79,400 บาท เพื ่ อ ใช้ ใ นโครงการวิ จ ั ย และพั ฒ นาระบบสารสนเทศ
เชิงพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
(Big Data) ตั ้ ง ตามบั ญ ชี ร าคามาตรฐานครุ ภ ั ณ ฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่ว นที่ส ุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
ข้ อ 3.4 เป็ น ไปตามแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ ่ น (พ.ศ.2561 - 2565)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 7/2564
หน้ า 25 ลำดั บ ที ่ 3 ขอโอนงบประมาณไปตั ้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่
จำนวนเงิน 79,400 บาท โอนลดจากกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 79,400 บาท รายละเอียด ดังนี้
งบกลาง...
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งบกลาง ประเภทค่าชำระดอกเบี้ย หน้า 209 ข้อ 1 ค่าชำระดอกเบี้ย
เงินกู้ธนาคารออมสิน สาขาเพชรบูรณ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้
ธนาคารออมสิน สาขาเพชรบู รณ์ฯ ตั้งไว้ 3,400,000 บาท คงเหลื อ
95,996.66 บาท ขอโอนลดจำนวนเงิ น 79,400 บาท ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน
โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติข องสภาท้ อ งถิ่ น
จึงเสนอมาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์โปรดพิจารณา
อนุมัติ
ประธานที่ประชุม
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร)

ขอบคุณฝ่ายบริหารโดยท่านสุประวีณ์ที่ได้แถลงญัตติขออนุมัติโอนเงิน
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 งบลงทุ น หมวดค่ า ครุ ภ ั ณ ฑ์ (กองยุ ท ธศาสตร์ แ ละ
งบประมาณ) มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัยจะสอบถามเกี่ยวกับญัตตินี้
หรือไม่ครับ ถ้ามีเชิญสอบถามได้นะครับก่อนที่จะมีการลงมติ ซึ่งขณะนี้
เรามีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุมจำนวน 21 ท่านครบองค์ประชุม ถ้าไม่
มีสมาชิก สภาฯ ท่านใดสงสัยหรือจะสอบถาม ผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ
แห่งนี้ครับ
สมาชิ ก สภาฯ ท่ า นใดอนุ ม ั ต ิ โ อนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยตาม
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) ตามที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เสนอ ยกมือ

มติที่ประชุม

อนุมัติ 19 เสียง
ไม่อนุมัติ ไม่มี
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานที่ประชุม)
ไม่อยู่ในห้องประชุม 1 คน

ประธานที่ประชุม
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร)

ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ โดยท่านอัครเดช ทองใจสด ขอเสนอญัตติด้ว ยวาจาต่ อ ที่
ประชุมสภาฯ เชิญท่านนายกฯ ครับ

นายก อบจ.เพชรบูรณ์
(นายอัครเดช ทองใจสด)

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมนายอัครเดช ทองใจสด
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอเสนอญัตติด้วยวาจาต่อที่
ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ญัตติขออนุมัติโ อนเงินงบประมาณรายจ่ายตาม
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ...
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งบประมาณ พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ของกองช่าง ให้พิจารณาเป็นเรื่องด่วน ครับ
ประธานที่ประชุม
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร)

ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ ท่านนายกฯ ได้เสนอขออนุมัติโอนเงิน
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 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ของกองช่างให้ สภาพิจารณา
เป็นเรื่องด่ว นนะครับ ซึ่งตามที่ท่านนายกฯ ได้เสนอญัตติเพื่อให้ ส ภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์พิจารณา 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 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ด้วยวาจานั้น สามารถกระทำได้
ตามระเบียบฯ ขอให้เลขานุการสภาฯ เป็นผู้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ที่
ประชุมสภาฯ ทราบ เชิญเลขานุการสภาฯ

เลขานุการสภาฯ
(นางอุทัยรัตน์ อินทฉิม)

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ 38 วรรคห้า
ญัตติดังต่อไปนี้อาจเสนอด้วยวาจาในที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้ โดยให้นำ
ความในข้อ 39 มาใช้บังคับ
(1) ขอให้รับรองรายงานการประชุม
(2) ขอให้รับรองรายงานอื่น ๆ ของคณะกรรมการต่าง ๆ ที่สภา
ท้องถิ่นตั้งขึ้น
(3) ขอปรึกษาหรือขอให้พิจารณาเป็นเรื่องด่วน
(4) ขอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติสามวาระรวดเดียวตามข้อ 45
(5) ญัตติตามข้อ 41
(6) ญัตติที่ประธานที่ประชุมเห็นควรอนุญาต
การบรรจุญัตติที่เสนอด้วยวาจาตามวรรคห้า ให้ประธานที่ประชุม
บรรจุ เ ข้ าระเบี ยบวาระการประชุ มคราวนั ้น ข้ อ 39 การเสนอญัตติ
ด้วยวาจานั้น ให้นำความในข้อ 62 วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
การรับรองญัตติเช่นว่านี้ให้กระทำโดยวิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ ข้อ 62 ต้องมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่น
ที่อยู่ในที่ประชุมและเป็นญัตติที่ขอให้พิจารณาเป็นเรื่ องด่วน ตามข้อ 38
วรรคห้า (3) และเป็นญัตติท ี่ประธานที่ป ระชุม เห็น ควรอนุ ญาตตาม
ข้อ 38 วรรคห้า (6)

ประธานที่ประชุม
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร)

เลขานุ ก ารสภาฯ ได้ ช ี ้ แ จงระเบี ยบให้ ท ี ่ป ระชุ มสภาฯ ทราบแล้ ว
สำหรับญัตติที่ท่านนายกฯ เสนอตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุม ข้อ 62 กล่าวโดยสรุปคือต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกที่อยู่ในที่ประชุม และเป็นญัตติ
ที่เร่งด่วนและประธานที่ประชุมเห็นควรอนุญาต ข้อ 38 วรรคห้า(3)
และ (6)...
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และ (6) ดังนั้นก่อนที่จะอนุญาตบรรจุญัตติที่นายกเสนอด้วยวาจาจะให้
สมาชิกสภาเห็นชอบญัตติที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอญัตติ
ด้วยวาจาเป็นเรื่องเร่งด่วนผมจะขอมติต่อที่ประชุมสภาฯ แห่ง นี้ว่าสมาชิก
สภาฯ เห็นชอบหรือไม่ ซึ่งจะต้องมีสมาชิกสภาฯ รับรองไม่น้อยกว่า 1
ใน 3 ของสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด
สงสัยหรือจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เชิญท่านเกรียงศักดิ์ครับ
นายเกรียงศักดิ์ พิชิตกวิน

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมนายเกรียงศักดิ์ พิชิตกวิน
สมาชิ ก สภาฯ เขต 3 อำเภอวิ เ ชี ย รบุ ร ี ผมและเพื ่ อ นสมาชิ ก สภาฯ
ในที่ประชุมแห่งนี้สงสัยว่าญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายตาม
ข้อบัญญัติองค์ การบริห ารส่ว นจังหวั ด งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ของกองช่างที่ฝ่ายบริหารเสนอมานั้นจะนำไปจัดทำโครงการ
อะไรครับ ใช้งบประมาณจำนวนเท่าไหร่ และดำเนินการที่ไหน เรายัง
ไม่ทราบเลยนะครับ แล้วเราจะพิจารณาได้อย่างไรว่าเป็นเรื่องเร่งด่วน
หรือไม่ด่วน ดังนั้นผมขอให้ฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยครับ
เนื่องจากที่ฝ่ายบริหารแถลงญัตติมานั้นรายละเอียดยังไม่ชัดเจน ขอบคุณ
ครับ

ประธานที่ประชุม
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร)

ขอบคุณครับ ท่านเกรียงศักดิ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของญัตติ
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าครุภ ัณ ฑ์ ของกองช่ าง ผมขอให้
ฝ่ายบริหารชี้แจงเพิ่มเติมครับ เชิญท่านปลัดครับ

ปลัด อบจ.เพชรบูรณ์
(นางนฤมล วรกมล)

กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางนฤมล
วรกมล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับมอบหมายจาก
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้ชี้แจงรายละเอียด
เพิ่มเติมในการเสนอขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 ไปตั ้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ งบลงทุ น หมวดค่ า ครุ ภ ัณฑ์
ของกองช่าง ตามที่ท่านนายกฯ ได้ ขอถอนญัตติ ในระเบียบวาระที่ 6
เรื่องเพื่อพิจ ารณา ข้อ 5 ขออนุมัติโ อนเงินงบประมาณรายจ่ า ยตาม
ข้อบัญญัติองค์ การบริห ารส่ว นจังหวั ด งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ของกองช่าง ต่อที่ประชุมสภาฯ ไปแล้วนั้น เป็นโครงการ
ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์) ถนนในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวนเงิน 31,290,000 บาท
ต่อมา...
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ต่อมาเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 อบจ.เพชรบูรณ์ได้รับแจ้งการโอน
เงิน จัดสรร หมวดภาษีจัดสรร ประเภทภาษี มูล ค่า เพิ ่ม ประจำเดื อ น
กันยายน 2564 จำนวน 12,059,151.49 บาท จึงนำงบประมาณมา
เพิ่มในโครงการดังกล่าวและขออนุมัติโ อนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็ น
รายการใหม่ จำนวนเงิน 43,330,000 บาท ในการจัดทำโครงการนี้
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ขออนุญาต
นำเรียนต่อที่ประชุมสภาฯ ค่ะ
ประธานที่ประชุม
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร)

ขอบคุณฝ่ายบริหารโดยท่านปลัดฯ ครับทีไ่ ด้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม
ต่อที่ประชุมสภาฯ ตามที่ท่านเกรียงศักดิ์ได้สอบถาม มีส มาชิกสภาฯ
ท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เชิญท่านนายกฯ ครับ

นายก อบจ.เพชรบูรณ์
(นายอัครเดช ทองใจสด)

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่านครับ ผมขอขี้แจงเพิ่มเติมเพื่อให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านเข้าใจ
นะครับว่าเดิมทีเราจะประชุมสภาฯ กันในวันที่ 27 กันยายน 2564 และ
ผมได้เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ของ
กองช่างเป็นโครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์) ถนนใน
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ในจำนวนเงิน
31,290,000 บาท ต่อที่ประชุมสภาฯ เรียบร้อยแล้ว ต่อมาได้รับแจ้ง
การโอนเงิ น จั ด สรร หมวดภาษี จ ั ด สรร ประเภทภาษี ม ู ล ค่ า เพิ่ ม
ประจำเดือน กันยายน 2564 เพิ่มมาอีกจำนวน 12,059,151.49
บาท ผมจึงขอถอนญัตติ ที่จะทำโครงการในจำนวนเงิน 31,290,000
บาท ออกและนำงบประมาณที่ได้เพิ่มมาจำนวน 12,059,151.49 บาท
รวมกันแล้วขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในจำนวน
เงิน 43,330,000 บาท ครับ

ประธานที่ประชุม
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร)

ท่านนายกฯ ได้ช ี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับมีส มาชิกสภาฯ
ท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพิ่ม เติมหรือไม่ครับก่อนที่จะมีการขอมติ
เชิญท่านเกรียงศักดิ์ครับ

นายเกรียงศักดิ์ พิชิตกวิน

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ครับผมไม่สงสัยแล้วครับแต่ผมจะให้
ความเห็นว่าควรจะพิจารณาเป็นเรื่องเร่งด่วนหรือไม่ ซึ่งตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
(เพิ่มเติม) ครั้งที่ 7/2564 งบประมาณสำหรับการดำเนินโครงการนี้
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นั้นเราตั้งไว้จำนวน 50,400,000 บาท
แล้ ว มี ก ารโอนงบประมาณเพิ ่ ม ก็ ส ามารถทำได้ และตอนนี ้ ก ็ ใ กล้ สิ้ น
ปีงบประมาณผมเห็นว่าหากฝ่ายบริหารจะดำเนินการโอนงบประมาณ
เพื่อให้การดำเนินโครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ถนนในความรับผิดชอบ
ของ...
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ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ ได้ ค รอบคลุ ม ทั ้ ง จั ง หวั ด
ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในเวลากลางคืน และช่วยลดปัญหาการ
เกิ ด อาชญากรรม ประชาชนมี ค วามปลอดภั ย ในชี ว ิ ต และทรั พ ย์ สิ น
เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนแล้ว ผมจึงขอสนับสนุนให้ญัตตินี้เป็น
เรื่องเร่งด่วนครับ
ประธานที่ประชุม
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร)

ขอบคุ ณ ท่ า นเกรี ย งศั ก ดิ ์ ค รั บ มี ส มาชิ ก สภาฯ ท่ า นใดสงสั ย หรื อ
จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ก่อนที่จะมีการขอมติที่ประชุม ไม่มี
นะครับ ดังนั้นก่อนที่จะอนุญาตบรรจุญัตติที่นายกฯ เสนอด้วยวาจาจะให้
สมาชิกสภาฯ เห็นชอบญัตติที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอญัตติ
ด้วยวาจาเป็นเรื่องเร่งด่วนก่อนนะครับ ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่
ประชุมจำนวน 20 ท่าน ครบองค์ประชุม
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบญัตติที่นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์เสนอญัตติด้วยวาจาเป็นเรื่องเร่งด่วน ยกมือ

มติที่ประชุม

เห็นชอบญัตติ 19 เสียง
ไม่เห็นชอบ ไม่มี
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานที่ประชุม)
ไม่อยู่ในห้องประชุม 1 คน

ประธานที่ประชุม
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร)

ต่อไปผมจะขอให้ที่ประชุมสภาฯ รับรองญัตติ ที่ท่านนายกได้เสนอมา
ซึ่งจะต้องมีสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนสมาชิกเท่าที่
มีอยู่ในที่ ประชุ ม รับรองญัตติ ขณะนี้มีส มาชิ ก อยู่ ในที่ ประชุ ม สภาฯ
จำนวน 21 ท่าน ดังนั้นจะต้องมีสมาชิกรับรองญัตติที่นายกฯ เสนอ ไม่
น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ในห้องประชุมสภาฯ
เท่ากับว่าต้องมีสมาชิกรับรองจำนวน 7 ท่านขึ้นไป ผมจะขอมติที่ประชุม
สภาฯ แห่งนี้นะครับ
สมาชิกสภาฯ ท่านใดรับรองญัตติ ขออนุมัติโอนเงินตามข้อบั ญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณ ฑ์
ของกองช่าง ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ
ด้วยวาจาให้พิจารณาเป็นเรื่องด่วน ยกมือรับรองด้วยครับ

มติที่ประชุม

รับรองญัตติ 19 เสียง
ไม่รับรอง ไม่มี
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานที่ประชุม)
ไม่อยู่ในห้องประชุม 1 คน
ประธาน...
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ประธานที่ประชุม
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร)

เห็นควรอนุญาตบรรจุญัตติที่ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์เสนอด้ว ยวาจาบรรจุเข้าเป็น ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเพื่ อ
พิ จ ารณา ญั ต ติ ท ี ่ 6 ขออนุ ม ั ต ิ โ อนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยตาม
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ของกองช่าง เชิญฝ่ายบริหารแถลงญัตติ เชิญท่านนายกฯ
ครับ

นายก อบจ.เพชรบูรณ์
(นายอัครเดช ทองใจสด)

เรี ย นประธานสภาฯ ที ่ เ คารพและสมาชิ ก ผู ้ ท รงเกี ย รติ ท ุ ก ท่ า น
ผมนายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
ขอมอบหมายให้ นายวิโรจน์ เข็มเหล็ก ที่ปรึกษานายกฯ เป็นผู้แถลงญัตติ
แทน ครับ

ที่ปรึกษานายก อบจ.เพชรบูรณ์
(นายวิโรจน์ เข็มเหล็ก)

กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
ผมนายวิโรจน์ เข็มเหล็ก ตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วน
จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ ได้ ร ั บ มอบหมายจาก นายอั ค รเดช ทองใจสด
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้แถลงญัตติ ขออนุมัติโอน
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 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ของกองช่าง ด้วยองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ของกองช่าง จำนวน 1 รายการ เพื่อดำเนินโครงการ
ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์) ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ ให้ ค รอบคลุ ม ทั ้ ง จั ง หวั ด
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ช่วยลดความเสี่ยง
ต่อการเกิดอุบัติเหตุในเวลากลางคืน ช่วยลดปัญหาการเกิดอาชญากรรม
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติโอน
เงิ น 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 หมวดค่าครุภัณฑ์ ดังนี้ กองช่าง ขอโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 43,330,000
บาท ดังนี้
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
1) โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์(พลังงานแสงอาทิตย์) ถนนที่อยู่
ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อจ่าย
เป็น ค่าติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง(พลังงานแสงอาทิตย์) ถนนที่อยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
จำนวน...
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จำนวน 8 สายทาง รวมทั้งสิ้น 619 จุด โดยติดตั้งโคมไฟถนนส่องสว่าง
(พลังงงานแสงอาทิตย์) แบบประกอบในชุดเดียวกัน(All In One Solar
Street Light) ขนาดไม่น้อยกว่า 30 วัตต์ พร้อมเสากิ่งเดี่ยว แบบ Mid
– Hinged Column ความสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร ตามบัญชีนวัตกรรม
ไทย ด้านไฟฟ้าอิเล็ กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และโทรคมนาคม รหั ส 07010014 พร้ อ ม
ส่วนประกอบอื่น ๆ รายละเอียดตามข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 7/2564
หน้ า ที่ 9 ลำดั บ ที่ 15 ขอโอนเพิ่ ม งบประมาณ 43,330,000 บาท
โดยขอโอนลด รวมจำนวน 60 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 43,330,000 บาท
รายละเอียด ดังนี้
1. ขอโอนลดจากสำนั กปลั ดฯ จำนวน 39 รายการ งบประมาณ
18,789,000 บาท ดังนี้
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน
1.1 หน้า 36 ข้อ 1 เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม
ครองชีพชั่วคราวของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งไว้ 40,000
บาท คงเหลือ 10,772.74 บาท ขอโอนลด งบประมาณ 10,000 บาท
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง
1.2 หน้า 37 เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งปลัดฯ รองปลัดฯ ฯลฯ
ตั้งไว้ 393,600 บาท คงเหลือ 18,000 บาท ขอโอนลด งบประมาณ
18,000 บาท
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ
1.3 หน้ า 37 ค่ าตอบแทนพิ เศษของลู กจ้ างประจำ เพื ่ อจ่ ายเป็ น
ค่าตอบแทนพิเศษตามระเบียบกระทรวงการคลั งว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ค่ าตอบแทนพิ เศษของลู กจ้ างประจำฯ ตั ้ งไว้ 11,000 บาท คงเหลื อ
3,440 บาท ขอโอนลด งบประมาณ 3,000 บาท
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
1.4 หน้า 38 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างฯ ตั้งไว้
2,974,000 บาท คงเหลื อ 14,320 บาท ขอโอนลด งบประมาณ
14,000 บาท
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
1.5 หน้า 38 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
ตามภารกิ จและพนั กงานจ้ างทั ่ วไปฯ ตั ้ งไว้ 263,000 บาท คงเหลื อ
11,060 บาท ขอโอนลดงบประมาณ 10,000 บาท
หมวดค่ าตอบแทน ประเภทค่ าตอบแทนผู ้ ปฏิ บ ั ต ิ ราชการอั น เป็ น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.6 …
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1.6 หน้า 39 ข้อ 2 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้งฯ ตั้งไว้ 41,000,000 บาท คงเหลือ
2,420 บาท ขอโอนลด งบประมาณ 2,000 บาท
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
1.7 หน้า 40 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างฯ ตั้งไว้ 100,000 บาท
คงเหลือ 177,100 บาท ขอโอนลดงบประมาณ 42,000 บาท
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
1.8 หน้า 40 ค่าเก็บขยะ ค่ากำจัดปฏิกูลและอื่น ๆ เพื่อจ่ายเป็ น
ค่ าเก็ บขยะ ค่ ากำจั ดปฏิ ก ู ลและอื ่ น ๆ ตั ้ งไว้ 10,000 บาท ยั งไม่ มี
การเบิกจ่าย ขอโอนลดงบประมาณ 10,000 บาท
1.9 หน้า 40 ค่าจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างผลิต
สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ฯ ตั้งไว้ 250,000 บาท คงเหลือ 139,000 บาท
ขอโอนลดงบประมาณ 139,000 บาท
1.10 หน้า 41 ค่าพิมพ์ปก เย็บเล่ม เอกสารต่าง ๆ เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าพิมพ์ปก เย็บเล่ม พิมพ์เอกสารและถ่ายเอกสารต่างๆ ตั้งไว้ 20,000
บาท คงเหลือ 12,000 บาท ขอโอนลดงบประมาณ 12,000 บาท
1.11 หน้า 93 เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการทำนิติกรรมต่างๆ
ตั้งไว้ 20,000 บาท คงเหลือ 8,980 บาท ขอโอนลดงบประมาณ
8,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
1.12 หน้า 42 ข้อ 1 ค่ารับรอง เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับ
บุคคล หรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงานฯ ตั้งไว้ 200,000 บาท
คงเหลือ 20,250 บาท ขอโอนลดงบประมาณ 20,000 บาท
1.13 หน้ า 154 เพื ่ อจ่ ายเป็ นค่ าวั ส ดุ อ ุ ปกรณ์ ส ำหรั บประกอบ
งานราชพิธี งานรัฐพิธี ฯ ตั้งไว้ 50,000 บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย ขอโอน
ลดงบประมาณ 50,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลั กษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ
1.14 หน้า 44 ค่าใช้จ่ายตามกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามกิจกรรมขององค์การบริหารส่ วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ฯ ตั้งไว้ 900,000 บาท คงเหลือ 16,000 บาท ขอโอน
ลดงบประมาณ 16,000 บาท
1.15 หน้า 45 ค่าใช้จ่ายตามโครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2564 เพื่อ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจ้างเหมาช่วงเวลาและถ่ายทอดเสียงกิจกรรม/โครงการ
ขององค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ดเพชรบู รณ์ ผ่านสื่อสถานีว ิ ทยุ ฯ ตั้ งไว้
100,000 บาท คงเหลือ 14,700 บาท ขอโอนลดงบประมาณ 10,000
บาท
1.16 …
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1.16 หน้า 46 ค่าใช้จ่ายตามโครงการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน
และการจั ดประชุ มตามนโยบายผู ้ บริ ห ารองค์ การบริ ห ารส่ วนจั งหวั ด
เพชรบูรณ์ ประจำปี 2564 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชุม
ติดตามผลการปฏิบัติงานฯ ตั้งไว้ 15,000 บาท คงเหลือ 5,025 บาท ขอ
โอนลด งบประมาณ 5,000 บาท
1.17 หน้ า 48 ค่ าใช้ จ ่ ายตามโครงการวารสาร เพชรบู รณ์ น ิ วส์
ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ ประจำปี 2564 ตั ้ ง ไว้
500,000 บาท คงเหลือ 85,850 บาท ขอโอนลดงบประมาณ 3,000
บาท
1.18 หน้า 51 ค่าใช้จ่ายในการจัดหรื อตกแต่ งสถานที่และอื่น ๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหรือตกแต่งสถานที่ พานพุ่ม พวงมาลา
พวงมาลัย ฯลฯ ตั้งไว้ 15,000 บาท คงเหลือ 6,000 บาท ขอโอนลด
งบประมาณ 6,000 บาท
1.19 หน้า 52 ค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกหรือการจัดซื้อวารสาร
หนังสือ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิก หรือการจัดซื้อ หนังสือ
จุลสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฯ ตั้งไว้ 30,000 บาท
คงเหลือ 7,210 บาท ขอโอนลดงบประมาณ 5,000 บาท
1.20 หน้า 138 ค่าใช้จ่ายตามโครงการผู้สูงอายุฟันดี เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ฯลฯ ตั้งไว้ 350,000 บาท คงเหลือ 36,500 บาท ขอโอนลดงบประมาณ
36,000 บาท
1.21 หน้า 139 ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมป้องกันการตั้งครรภ์
ไม่พร้อมแก่นักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ ตั้งไว้ 100,000 บาท คงเหลือ 3,800 บาท ขอโอนลด
งบประมาณ 3,000 บาท
1.22 หน้า 147 ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาสาเกษตร
หมู่บ้านจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ประกอบด้วย
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ ตั้งไว้ 70,000 บาท คงเหลือ
70,000 บาทฯ ขอโอนลดงบประมาณ 70,000 บาท
1.23 หน้ า 148 ค่ าใช้ จ ่ ายตามโครงการพั ฒนาเกษตรกรรุ ่ นใหม่
ให้เป็น Yong Smart Farmer จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ ประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯตั้งไว้
100,000 บาท คงเหลื อ 100,000 บาท ขอโอนลดงบประมาณ
100,000 บาท
1.24 หน้า 170 ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานถนนคนเดินไทหล่ ม
ประจำปี 2564 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัด
เพชรบูรณ์ ฯ ตั้งไว้ 500,000 บาท คงเหลือ 5,000 บาท ขอโอนลด
งบประมาณ 5,000 บาท
1.25…
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1.25 หน้า 172 ค่าใช้จ่ายตามโครงการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัด
เพชรบูรณ์ ประจำปี 2564 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหรือค่าใช้จ่าย
อื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัด
เพชรบูรณ์ฯ ตั้งไว้ 1,500,000 บาท คงเหลือ 1,266,000 บาท ขอโอนลด
งบประมาณ 1,266,000 บาท
1.26 หน้า 174 ค่าใช้จ่ายตามโครงการหนาวนี้ที่เพชรบูรณ์ ประจำปี
2564 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวและอื่น ๆ ตั้งไว้ 1,500,000 บาท คงเหลือ 103,684 บาท ขอโอน
ลดงบประมาณ 103,000 บาท
1.27 หน้ า 177 โครงการส่ งเสริ มการท่ องเที ่ ยวจั งหวั ดเพชรบูรณ์
ประจำปี 2564 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัด
เพชรบูรณ์ฯ ตั้งไว้ 10,000,000 บาท คงเหลือ 62,500 บาท ขอโอนลด
งบประมาณ 62,000 บาท
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
1.28 หน้า 53 ข้อ 1 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่อง
พิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ฯ ตั้งไว้ 200,000 บาท คงเหลือ 21,120 บาท
ขอโอนลดงบประมาณ 21,000 บาท
1.29 หน้า 53 ข้อ 3 ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่
ในความรับผิดชอบ ของสำนักปลัดฯ ตั้งไว้ 100,000 บาท คงเหลือ 93,793
บาท ขอโอนลดงบประมาณ 93,000 บาท
หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว
1.30 หน้า 54 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่ อใช้
ในการทำความสะอาดและสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้แก่สำนักงาน
อาคารต่ างๆ ตั้งไว้ 250,000 บาท คงเหลือ 4,421 บาท ขอโอนลด
งบประมาณ 4,000 บาท
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว
1.31 หน้า 55 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอะไหล่รถยนต์
รถจักรยานยนต์ เครื่องทุ่นแรงต่าง ๆ ตั้งไว้ 150,000 บาท คงเหลือ
148,100 บาท ขอโอนลดงบประมาณ 53,000 บาท
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
1.32 หน้า 56 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโฆษณาและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ ตั้งไว้ 150,000 บาท คงเหลือ 6,970 บาท ขอโอนลด
งบประมาณ 5,000 บาท
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์
1.33 หน้า 57 ข้อ 1 ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ ตั้งไว้ 500,000 บาท
คงเหลือ 55,105 บาท ขอโอนลดงบประมาณ 55,000 บาท
หมวด...
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หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
1.34 หน้ า 60 ค่ าจั ดซื ้ อเครื ่ องโทรสาร เพื ่ อจ่ ายเป็ นค่ าจั ด ซื้ อ
เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดาฯ ตั้งไว้ 60,000 บาท คงเหลื อ
12,400 บาท ขอโอนลดงบประมาณ 12,000 บาท
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
1.35 หน้า 64 ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV
ตั้งไว้ 155,400 บาท คงเหลือ 32,570 บาท ขอโอนลดงบประมาณ
32,000 บาท
1.36 โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์
( โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ครั้งที่ 12/2564 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม
2564 ) ตั ้ งไว้ 316,500 บาท คงเหลื อ 23,600 บาท ขอโอนลด
งบประมาณ 23,000 บาท
หมวดค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
1.37 หน้า 179 โครงการปรับปรุงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเขาค้ อ
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุ งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเขาค้อเพื่อให้เป็นแหล่ ง
ศึ ก ษาเรี ย นรู ้ ข องนั ก ท่ อ งเที ่ ย วฯ ตั ้ ง ไว้ 21,026,000 คงเหลื อ
16,163,800 บาท ขอโอนลดงบประมาณ 16,163,000 บาท
หมวดงบกลาง ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน
1.38 หน้า 211 ข้อ 1 ค่าใช้จ่ายในการเช่ารถยนต์ส่วนกลาง เพื่อใช้
ในการปฏิบัติงานของกองราชการต่าง ๆ ตั้งไว้ 2,758,824 บาท คงเหลือ
255,310.70 บาท ขอโอนลดงบประมาณ 250,000 บาท
1.39 หน้า 213 ข้อ 3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรักษาพยาบาล
ในสถานพยาบาลของรัฐสำหรับผู้ป่วยยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ฯ ตั้งไว้ 50,000 บาท ไม่มีการเบิกจ่าย
ขอโอนลดงบประมาณ 50,000 บาท
2. ขอโอนลดจากกองช่างฯ จำนวน 6 รายการ งบประมาณ 5,727,500
บาท ดังนี้
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
2.1 หน้า 180 ข้อ 1 เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เพื่อจ่ายเป็นเงิน
เพิ่มครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งไว้
315,000 บาท คงเหลื อ 295,535 บาท ขอโอนลดงบประมาณ
19,600 บาท
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
2.2 หน้า 181 ข้อ 1 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาม
ภารกิ จ พร้ อมเงิ นปรั บปรุ งค่ าตอบแทนพนั กงานจ้ างตามภารกิ จ ของ
กองช่าง ฯ ตั้งไว้ 6,700,000 บาท คงเหลือ 2,119,915.81 บาท ขอโอน
ลดงบประมาณ 2,119,900 บาท
หมวด...
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หมวดค่าใช้สอย ประเภทบำรุงรักษาและซ่อมแซม
2.3 หน้ า 186 ข้ อ 2 ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการซ่ อ มแซมบำรุ ง รั ก ษา
เครื ่ อ งจั ก รกลและยานพาหนะ ตั ้ ง ไว้ 2,000,000 บาท คงเหลื อ
793,726.05 บาท ขอโอนลดงบประมาณ 793,700 บาท
หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุก่อสร้าง
2.4 หน้า 188 ข้อ 1 ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างหรือซ่อมแซมฯ
ตั้งไว้ 500,000 บาท คงเหลือ 322,910 บาท ขอโอนลดงบประมาณ
322,900 บาท
2.5 หน้า 188 ข้อ 3 ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การปรับปรุงหรือซ่อมแซม
ถนนทางหลวงท้องถิ่นฯ ตั้งไว้ 500,000 บาท คงเหลือ 300,000 บาท
ขอโอนลดงบประมาณ 300,000 บาท
หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
2.6 หน้า 189 ข้อ 2 ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ สำหรับการปฏิบัติงานก่อสร้าง
งานซ่อมแซมหรือปรับปรุงเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ โครงการแก้ไขปัญหา
เร่งด่วนฯ ตั้งไว้ 5,000,000 บาท คงเหลือ 2,171,483.50 บาท ขอโอนลด
งบประมาณ 2,171,400 บาท
3. ขอโอนลดจากกองยุ ทธศาสตร์ ฯ จำนวน 15 รายการ งบประมาณ
18,813,500 บาท ดังนี้
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
3.1 หน้า 67 ข้อ 2.1 เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม
ค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ ตั้งไว้ 21,300 บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย
ขอโอนลดงบประมาณ 21,000 บาท
3.2 หน้า 67 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
จ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ฯ ตั้งไว้ 64,380 บาท คงเหลื อ
49,440 บาท ขอโอนลดงบประมาณ 49,000 บาท
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
3.3 หน้า 72 ค่าใช้จ่ายตามโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพรชบูรณ์ ประจำปี 2564 ตั้งไว้ 100,000
บาท คงเหลือ 94,330 บาท ขอโอนลดงบประมาณ 94,000 บาท
3.4 หน้า 72 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของข้าราชการ และพนักงาน
จ้างฯ ตั้งไว้ 100,000 บาท คงเหลือ 73,772 บาท ขอโอนลดงบประมาณ
30,000 บาท
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
3.5 หน้ า 73 ข้ อ 3.2 ค่ าใช้ จ ่ ายในการบำรุ งรักษาหรื อซ่ อมแซม
ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาซ่อมแซม
ยานพาหนะและขนส่งฯ ตั้งไว้ 50,000 บาท คงเหลือ 17,906.25 บาท
ขอโอนลดงบประมาณ 12,000 บาท
ประเภท...
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ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่ เข้ าลั กษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ
3.6 หน้า 171 ค่าใช้จ่ายตามโครงการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ ตั้งไว้ 1,500,000 บาท คงเหลือ 50,000 บาท ขอโอนลด
งบประมาณ 50,000 บาท
หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสำนักงาน
3.7 หน้า 73 ค่าวัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานฯ ตั้ งไว้ 200,000 บาท
คงเหลือ 72,200 บาท ขอโอนลดงบประมาณ 14,000 บาท
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
3.8 หน้า 74 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
น้ ำมั นเชื ้ อ เพลิ ง และหล่ อลื ่ น ต่ า งๆ ตั ้ งไว้ 140,000 บาท คงเหลื อ
24,518.74 บาท ขอโอนลดงบประมาณ 20,000 บาท
หมวดค่าสาธารณูปโภค ประเภทค่าบริการโทรศัพท์
3.9 หน้า 74 เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อราชการฯ ตั้งไว้
15,000 บาท คงเหลือ 11,781.81 บาท ขอโอนลดงบประมาณ 7,000
บาท
หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ
3.10 หน้า 148 อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้ด้านการปฏิบัติงานแก่
ผู้ปกครองท้องที่ในการบู รณาการร่วมกับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2564 ตั้งไว้ 500,000 บาท ไม่ได้เบิกจ่าย
เนื่องจากที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์ขอยกเลิกการดำเนินโครงการ
เนื่องสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ขอโอนลดงบประมาณ
500,000 บาท
หมวดค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
3.11 หน้า 201 โครงการก่อสร้างถนนผิวจารจรหินคลุก หมู่ที่ 5
ตำบลนาซำ – หมู่ที่ 11 ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ตั้งไว้ 910,000 บาท คงเหลือ 25,000 บาท ขอโอนลดงบประมาณ
25,000 บาท
3.12 หน้า 206 โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง สายสี่แยก
บ้านซับปางช้าง – บ้านซับไม้แดง ตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัด
เพชรบูรณ์ ตั้งไว้ 13,700,000 บาท คงเหลือ 13,700,000 บาท ขอโอน
ลดงบประมาณ 13,700,000 บาท
งบกลาง ประเภทค่าชำระดอกเบี้ย
3.13 หน้า 209 ข้อ 1 ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารออมสิน สาขา
เพชรบูรณ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารออมสิน
สาขา...
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สาขาเพชรบูรณ์ฯ ตั้งไว้ 3,400,000 บาท คงเหลือ 16,596.66 บาท ขอ
โอนลดงบประมาณ 15,500 บาท
3.14 หน้า 209 ข้อ 2 ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด
(มหาชน) สาขาสำนักงานธุรกิจพิจิตร เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำหรับงานธุรกิจพิจิตรฯ ตั้งไว้ 85,000
บาท คงเหลือ 29,557.59 บาท ขอโอนลดงบประมาณ 29,000 บาท
ประเภทเงินสำรองจ่าย
3.15 หน้า 210 เงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉิน เพื่อจ่ายในกรณีที่ไม่
สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าตามความจำเป็นเหมาะสม หรือเพื่อบำบัด
ความเดือดร้อนของประชาชน เป็นส่วนรวมโดยตรงฯ ตั้งไว้ 31,053,000
บาท คงเหลือ 15,615,839 บาท ขอโอนลดงบประมาณ 4,247,000
บาท
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่า ยเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัต ิ ข อง
สภาท้องถิ่น จึงเสนอมาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
โปรดพิจารณาอนุมัติ
ประธานที่ประชุม
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร)

ขอบคุณท่านวิโรจน์ครับ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับเนื่องจาก
เอกสารที ่ ป ระกอบระเบี ย บวาระที ่ 6 เรื ่ อ งเพื ่ อ พิ จ ารณา ญั ต ติ ท ี ่ 6
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ของกองช่าง หน้าที่ 3 ประเภท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1.7 หน้า 40 เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
และพนักงานจ้ างฯ ตั้งไว้ 100,000 บาท คงเหลือ 177,100 บาท
ขอโอนลดงบประมาณ 42,000 บาท มีข้อผิดพลาดผมขอให้ฝ่ายบริหาร
โดยท่านวิโรจน์แถลงญัตติแก้ไขด้วยครับ เชิญครับ

ที่ปรึกษานายก อบจ.เพชรบูรณ์
(นายวิโรจน์ เข็มเหล็ก)

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านขอแก้ไข
ดังนี้ ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1.7 หน้า 40
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการ
ลู กจ้ างประจำและพนั ก งานจ้ า งฯ ตั ้ ง ไว้ 204,000 บาท คงเหลื อ
177,100 บาท ขอโอนลดงบประมาณ 42,000 บาท

ประธานที่ประชุม
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร)

ขอบคุณฝ่ายบริห ารโดยท่านวิโ รจน์ครับ เมื่อสักครู่ที่แก้ไขไปนั้ น
เดิมตั้งไว้ 100,000 บาท แก้ไขเป็น 204, 000 บาท ครับ มีสมาชิก
สภาฯ ท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเกี่ยวกับญัตตินี้หรือไม่ครับ ก่อนที่จะ
ลงมติซึ่งขณะนี้มีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุมจำนวน 21 ท่าน
มีหรือไม่...
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มีหรือไม่ครับถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัยหรือจะสอบถาม
ผมจะขอมตินะครับ
สมาชิ ก สภาฯ ท่ า นใดอนุ ม ั ต ิ โ อนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยตาม
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน หมวด
ค่า ครุภ ัณ ฑ์ ของกองช่า ง ตามที่น ายกองค์ การบริ หารส่ วนจั ง หวั ด
เพชรบูรณ์เสนอ ยกมือ
มติที่ประชุม

อนุมัติ 20 เสียง
ไม่อนุมัติ ไม่มี
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานที่ประชุม)
ไม่อยู่ที่ประชุม 1 คน

ประธานที่ประชุม
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร)

ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ ท่านนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนายอัครเดช ทองใจสด ขอเสนอญัตติด้วยวาจา
เชิญท่านนายกฯ ครับ

นายก อบจ.เพชรบูรณ์
(นายอัครเดช ทองใจสด)

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมนายอัครเดช ทองใจสด
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอเสนอญัตติด้วยวาจาต่อที่
ประชุมสภาฯ ญัตติขออนุมัติกันเงินโครงการตามข้อบัญญัติ องค์ ก าร
บริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มีมติอนุมัติให้ตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน
2 รายการ ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และกองช่าง) เนื่องจาก
ขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไม่สามารถดำเนินการจั ดซื้ อ
จัดจ้างได้ทันตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จึงเรียนมาเพื่อขอให้ที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์พิจารณา ขอบคุณครับ

ประธานที่ประชุม
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร)

ตามที่ท่านนายกฯ ได้เสนอญัตติด้วยวาจา ขออนุมัติกันเงินโครงการ
ที ่ ส ภาฯ มี ม ติ อ นุ ม ั ต ิ ใ ห้ โ อนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยตามข้ อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน
2 รายการ ของกองยุ ท ธศาสตร์ แ ละงบประมาณและกองช่ า ง
เพื ่ อ ให้ ที่ ป ระชุ ม สภาพิ จ ารณา นั ้ น สามารถกระทำได้ ต ามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ 38 วรรคห้า(6) ญัตติ
ที่ประธานที่ประชุมเห็นควรอนุญาตขั้นตอนก็จะเหมือนเดิมนะครับ ก่อนที่
จะบรรจุญัตติที่นายกเสนอด้วยวาจา จะต้องให้สมาชิกสภาจำนวนไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสามของจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ในที่ประชุม
รับรอง...
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รับรองญัตติก่อนนะครับขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุมสภาฯ จำนวน
22 ท่านครบ องค์ประชุมนะครับ ดังนั้นจะต้องมีสมาชิกรับรองญัต ติ
ที่นายกฯ เสนอ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ ใน
ห้องประชุมสภาฯ เท่ากับว่าต้องมีสมาชิกรับรองจำนวน 8 ท่านขึ้นไป
ผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้นะครับ
สมาชิกสภาฯ ท่านใดรับรองญัตติขออนุมัติกันเงิน โครงการตาม
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
มีมติอนุมัติใ ห้ตั้งจ่า ยเป็น รายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่า ครุภัณฑ์
ที ่ ย ั ง มิ ไ ด้ ก ่ อ หนี ้ ผ ู ก พั น จำนวน 2 รายการ (กองยุ ท ธศาสตร์ แ ละ
งบประมาณและกองช่า ง) ตามที่น ายกองค์การบริหารส่วนจังหวั ด
เพชรบูรณ์เสนอด้วยวาจา ยกมือรับรองด้วยครับ
มติที่ประชุม

รับรองญัตติ 19 เสียง
ไม่รับรอง ไม่มี
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานที่ประชุม)
ไม่อยู่ที่ประชุม 1 คน

ประธานที่ประชุม
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร)

ดังนั้นผมจะบรรจุญัตติที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
เสนอด้ว ยวาจา บรรจุเข้าเป็น ระเบี ย บวาระที ่ 6 เรื่องเพื่ อ พิจ ารณา
ญัตติที่ 7 ขออนุมัติกันเงินโครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ส ภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มีมติอนุมัติให้ตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 2 รายการ
(กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ และกองช่าง) เชิญฝ่ายบริหารแถลง
ญัตติเชิญท่านนายกฯ ครับ

นายก อบจ.เพชรบูรณ์
(นายอัครเดช ทองใจสด)

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมนายอัครเดช ทองใจสด
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอมอบหมายให้ นายวิโรจน์
เข็มเหล็ก ที่ปรึกษานายกฯ เป็นผู้แถลงญัตติแทน ครับ

ประธานที่ประชุม
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร)
ที่ปรึกษา นายก อบจ.เพชรบูรณ์
(นายวิโรจน์ เข็มเหล็ก)

เชิญท่านวิโรจน์ครับ
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และสมาชิก
สภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายวิโรจน์ เข็มเหล็ก ตำแหน่งที่ปรึกษา
นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ ได้ ร ั บ มอบหมายจาก
นายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้แถลง
ญัตติขออนุมัติกันเงินโครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่สภาองค์การบริหาร
ส่วน...
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ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มีมติอนุมัติให้ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 2 รายการ (กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ และกองช่าง) ซึ่งตามขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติเมื่อสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์แล้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จะต้อง
ลงนามอนุมัติใบโอนงบประมาณและประกาศใช้ จึงถือว่าการขออนุมัติ
โอนเงิ น งบประมาณถู ก ต้ อ งสมบู ร ณ์ แต่ เ นื ่ อ งจากขณะนี ้ ใ กล้ สิ้ น
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกันเงินให้ทันภายใน
ปี ง บประมาณและเพื ่ อ ให้ ก ารกั น เงิ น ถู ก ต้ อ งเป็ น ไปตามระเบี ย บฯ
จึงขออนุมัติกันเงินโครงการดังกล่าวมาในครั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขว่าเมื่อนายก
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ ลงนามอนุ ม ั ต ิ ใ นใบโอนและ
ประกาศใช้แล้วให้ถือว่าการขอกันเงินต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ ครั้งนี้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่ า ด้ ว ยการรั บ เงิ น การเบิ ก เงิ น การฝากเงิ น การเก็ บ รั ก ษาเงิ น และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี จึงขออนุมัติกันเงิน โครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่สภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มีมติอนุมัติให้ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
งบลงทุ น หมวดค่ าครุ ภ ัณฑ์ ที ่ ย ั งมิ ได้ ก ่ อหนี ้ ผ ู กพั น จำนวน 2 รายการ
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และกองช่าง) เสนอต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
ประธานที่ประชุม
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร)

ขอบคุณฝ่ายบริหารโดยท่านวิโรจน์ครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัย
หรือจะสอบถามเพิ่มเติมในญัตตินี้หรือไม่ครับ ถ้ามีเชิญสอบถามได้นะครับ
ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัยหรือจะสอบถาม ผมจะขอมติที่ประชุม
สภาฯ นะครับ ขณะนี้เรามีสมาชิกสภาฯ อยู่ที่ประชุมจำนวน 21 ท่าน
ครบองค์ประชุม
สมาชิกสภาฯ ท่านใดอนุมัติกันเงินโครงการตามข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ที่สภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มีมติอนุมัติให้ตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ งบลงทุ น หมวดค่ า ครุ ภ ั ณ ฑ์ ที ่ ย ั ง มิ ไ ด้ ก ่ อ หนี ้ ผ ู ก พั น จำนวน
2 รายการ(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และกองช่าง) ตามที่นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เสนอ ยกมือ
มติ...
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มติที่ประชุม

อนุมัติ 20 เสียง
ไม่อนุมัติ ไม่มี
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานที่ประชุม)
ไม่อยู่ที่ประชุม 1 คน

ประธานที่ประชุม
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร)

ต่อไประเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะพูดคุย
ในระเบียบวาระนี้หรือไม่ครับเชิญได้นะครับ เชิญท่านทวีชัยครับ

นายทวีชัย พรสุพรรณวงศ์

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ผมนายทวีชัย พรสุพรรณวงศ์ สมาชิกสภาฯ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอ
หล่มสัก ขอกราบขอบพระคุณท่านนายกอัครเดช ทองใจสด ที่ได้สนับสนุน
เครื ่ อ งจั ก รกลในการเก้ ไ ขปั ญ หาอุ ท กภั ย ในเขตพื ้ น ที ่ อ ำเภอหล่ ม สั ก
เพื่อกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อให้ปริมาณน้ำไหลผ่าน และลดลงได้เร็วขึ้น
พร้อมทั้งสนับสนุนรถบรรทุกในการช่วยขนย้ายกล่องวัสดุอุปกรณ์สำหรับ
โรงพยาบาลสนาม และอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด 19 เพื่อไปแจกจ่ าย
ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอหล่มสัก ขอขอบพระคุณท่านด้วยครับ

ประธานที่ประชุม
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร)

ขอบคุณท่านทวีช ัยครับมีส มาชิกสภาฯ ท่านอื่นจะพูดคุยอีกหรื อ
ไม่ครับ เชิญท่านสมภพครับ

นายสมภพ ไทยวัฒนาตระกูล

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน ผมนายสมภพ ไทยวัฒนาตระกูล สมาชิกสภาฯ เขตเลือกตั้งที่ 2
อำเภอบึงสามพัน ผมขอฝากท่านนายกอัครเดช ทองใจสด เนื่องจาก
ในระยะเวลา 2 – 3 วันผ่านมานั้น ผมได้รับฟังเรื่องราวความเดือดร้อน
จากพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ ว่าได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วม
และช่วงนี้เราก็คงได้รับทราบกันดีอยู่แล้วว่าในวันที่ 1 ตุลาคม 2564
จะเป็นการหยุดปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง
ซึ่งบาง อบต. ก็ไม่ส ามารถจัดสรรงบประมาณที่ จะสามารถแก้ไขปัญหา
ให้กับพี่น้องประชาชนได้ ผมจึงอยากขอรบกวนท่านนายกฯ แทนพี่น้อง
ประชาชน หากพอจั ด สรรงบประมาณของ อบจ.เพชรบู ร ณ์ ข องเรา
เพื่อนำไปช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้ก็ขอฝากท่านไว้ ณ ที่นี้
ด้วยนะครับ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจาก
ภัยพิบัติครั้งนี้ ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ผมเองก็คิดว่ายังมีอีกหลาย
พื้นที่ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ของเราที่ได้รับความเดือดร้อนเช่นกันนะครับ
เพื ่ อ ให้ พ ี ่ น ้ อ งประชาชนได้ เ ดิ น ทางสั ญ จรไปมาได้ อ ย่ า งสะดวกและ
ปลอดภัยครับ ขอบคุณครับ
ประธาน...
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ประธานที่ประชุม
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร)

ขอบคุณท่านสมภพครับ มีสมาชิกสาฯ ท่านใดจะพูดคุยหรือสอบถาม
เรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ มีหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีเชิญท่านนายกฯ
ครับ

นายก อบจ.เพชรบูรณ์
(นายอัครเดช ทองใจสด)

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสมาชกสภาฯ ทุกท่าน
ครับ สำหรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลที่ไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอหล่มสักนั้น ถือเป็นเรื่องการประสานงาน
ที่ดีของท่านสมาชิกสภาฯ ในเขตพื้นที่ที่จะใส่ใจดูแลแก้ไขปัญหาให้กับ
พี่น้องในเขตพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน ในส่วนของ อบจ.เพชรบู รณ์
ของเรามีเครื่องจักรและบุคลากรพร้อมสำหรับการที่จะช่วยแบ่งเบาภาระ
ให้ได้อย่างทันท่วงทีนะครับ หากท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่พบว่าในเขต
พื้นที่ของท่านประสบกับปัญหาความเดือดร้อนและมีความต้องการที่จะ
ขอสนับสนุนเครื่องจักรของ อบจ.เรา ผมเองก็พร้อมที่จะสนับสนุนให้ทันที
ส่วนของท่านสมภพที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นั้น ผมขอนำเรียนอย่างนี้ครั บ
ตอนนี้ ไ ด้ ม ี ก ารให้ ท าง อบต. แต่ ล ะแห่ ง สำรวจเส้น ทาง สำรวจความ
เสี ย หายอื ่ น ๆ ที ่ ไ ด้ ร ั บ ผลกระทบจากอุ ท กภั ย เข้ า มาที ่ จ ั ง หวั ด แล้ ว
ทางจังหวัดจะรายงานไปยังส่วนกลางเพื่อจัดสรรงบประมาณมาช่วยเหลือ
ส่วนของ อบจ.เพชรบูรณ์ หากมีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินสะสม
ก็ต้องได้รับการประสานจากทางจังหวัด ครับว่าที่ได้รับการรายงานมานั้น
เป็นเช่นไร มีอะไรที่เราจะช่วยแบ่งเบาได้ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วถึงแม้จะ
ไม่มีนายก อบต. ก็ยังมีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนซึ่งมีอำนาจการสั่งการได้นะครับ
ขณะนี้ทาง อบจ. ของเราก็ได้รับการร้องขอการสนับสนุนเครื่องจักรจาก
อบต.บ่อรัง เพื่อไปซ่อมบำรุงถนนลูกรังที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่ทำ
ให้ถนนเส้นนั้นขาดไม่สามารถสัญจรไปมาได้ โดยที่ไม่ได้รอรายงานจาก
ส่ ว นกลาง แต่ ท าง อบต.บ่ อ รั ง มี ว ั ต ถุ ด ิ บ เช่ น ลู ก รั ง หิ น คลุ ก และ
รับผิดชอบในส่ว นของค่าน้ ำมั นเชื้ อเพลิ ง ซึ่งถ้าเป็นการสนับสนุ น ใน
ลักษณะเช่นนี้ก็ ทาง อบต. สามารถใช้งบประมาณส่วนกลางดำเนินการ
ได้ เ ลยนะครั บ ในการจั ด หาดิ น ลู ก รั ง หิ น คลุ ก ค่ า น้ ำ มั น เชื ้ อ เพลิ ง
แล้วขอสนับสนุนเครื่องจักรของ อบจ. เพื่อปรับปรุงแก้ไข บรรเทาความ
เดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่รับ ความเดือ ดร้อนเป็นการเบื้ อ งต้ น
ขณะนี้พื้นที่ในเขตอำเภอวิเชียรบุรีและอำเภอศรีเทพนั้ นยังมีบางพื้นที่
ที่น้ำยังท่วมขังในระดับที่สูงอยู่ยังไม่สามารถที่จะสำรวจและรายงานได้ว่า
ถนนเส้นทางไหนได้รับความเสียหายมากน้อยเพียงใด เพื่อเป็นการแก้ ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นการเร่งด่วนเกี่ยวกับถนนเส้นทาง
ที่ได้รับความเสียหายจนไม่สามารถใช้สัญจรไปมาได้ ทาง อบจ.เพชรบูรณ์
ของเราก็พร้อมที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขให้ ได้นะครับ แต่ในส่วนของ
ถุงยังชีพนั้นเป็นการดำเนินการที่ซ้ำ ซ้ อนเนื่องจากทาง อบต.สามารถ
ดำเนินการได้เลย แต่ทาง อบต. เองก็ยังไม่เข้าใจและก็ยังคงรายงานไป
ทางอำเภอ เมื่อวานผมได้คุยกับนายอำเภอศรีเทพว่าได้รับรายงานมาจาก
อบต. ว่าต้องการถุงยังชีพประมาณ 2,000 กว่าครัวเรือน
ขณะนี้...
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ขณะนี้น้ำท่วมเป็นวันที่ 4 แล้วเรื่องถุงยังชีพก็ยังไม่รู้ว่าจะดำเนิ นการไป
อย่า งไร ส่ว นใหญ่ก็เป็นทางสมาชิกสภาฯ ของเราที่ได้เข้าไปให้ความ
ช่วยเหลือเมื่อวานผมเองก็สนับสนุน อาหาร น้ำดื่ม ลงเรือไปมอบให้กับพี่
น้ อ งประชาชนที ่ ไ ม่ ส ามารถออกมาได้ เ ราได้ ก ็ น ำไปส่ ง ให้ เ ป็ น การ
ดำเนินการร่วมกับทางอำเภอ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลใดๆ ก็ตาม
สามารถดำเนินได้เองนะครับ อยู่ที่การบริหารจัดการของผู้บริหารครับ
อย่างเช่น อบต. ศรีเทพ ปลัดฯ ไม่ดำเนินการใดๆ เลย จึงเป็นหน้าที่ของ
สมาชิกสภาฯ ในเขตพื้นที่กับ นายก อบจ. เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องในเขต
พื้นที่เราต้องอาศัยความร่วมมือกันและกันนะครับ เราต้องช่วยกันอย่าง
เต็มที่โ ดยเฉพาะ อบจ.ของเรามีเครื่องจักรและบุคลากร ในส่ว นของ
อบต. เอง ก็ควรช่วยกันสนับสนุนวัตถุดิบและค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อเป็น
การช่ ว ยเหลื อ บรรเทาทุ ก ข์ ใ ห้ ก ั บ พี ่ น ้ อ งประชาชนเป็ น การเร่ ง ด่ ว น
ท่านสมภพก็ควรประสานไปทาง อบต. ก่อนนะครับว่าสามารถดำเนินการ
ในส่ ว นใดได้ บ ้ า ง และก็ ป ระสานมาทาง อบจ.เรา ในส่ ว นที ่ อบต.
ไม่สามารถดำเนินการได้นะครับ ขอบคุณครับ
ประธานที่ประชุม
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร)

ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ เราได้เห็นความทุ่มเทของท่านนายกฯ และ
สมาชิกสภาฯ ทุกท่านในแต่ละเขตพื้นที่ที่เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
นะครับ ตอนนี้จังหวัดเพชรบูรณ์ ของเราได้รับความเดือดร้อนพอสมควร
แต่ก็ยังดีกว่าอีกหลายๆ จังหวัดนะครับ ขอฝากท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน
ในแต่ พ ื ้ น ที ่ ช ่ ว ยดู พ ี ่ น้ อ งประชาชนด้ ว ยครั บ มี ส มาชิ ก สภาฯ ท่ า นใด
จะพูดคุยเรื่ องอื่นๆ เพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด
จะพูดคุยเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมวันนี้ ผมต้องขอขอบคุณนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ท่านรองนายกฯ ท่านที่ปรึกษาฯ ท่านเลขานุการ
นายกฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ท่านปลัดฯ รองปลัดฯ
ผู้อำนวยการกองทุกกองและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ได้มาร่วมประชุม
เพื่อหารือการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในเขต
พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ของเรา ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีได้รับความปลอดภัย
ที่ดีสำหรับชีวิตและทรัพย์สิน สำหรับการประชุมในวันนี้ขอปิดประชุมครับ
ขอบคุณครับ

เลิกประชุม 13.10 น.
ผู้รับรองรายงานการประชุม

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร)
ประธานสภาฯ

(นางอุทัยรัตน์ อินทฉิม)
เลขานุการสภาฯ
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