
-สําเนา-
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยไร่

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งท่ี 1 ประจําปี 2564
เม่ือ วันพฤหัสบดีท่ี 22 กรกฎาคม 2564

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยไร่

ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ
1 นายเหิม พาทา ประธานสภา อบต. เหิม พาทา
2 นายสุภาพ อุดอาจ รองประธานสภา อบต. สุภาพ อุดอาจ
3 นายชัยรัตน์ ทวีทรัพย์ เลขานุการสภา อบต. ชัยรัตน์ ทวีทรัพย์
4 นายเสลี่ยง เป้งทา ส.อบต. ม. 1 เสลี่ยง เป้งทา
5 นายทองพูล ปาบุ ส.อบต. ม. 1 ทองพูล ปาบุ
6 นายบัวรอง คุณนะ ส.อบต. ม. 2 บัวรอง คุณนะ
7 นายคนึง หาญรักษ์ ส.อบต. ม. 3 คนึง หาญรักษ์
8 นายพงศธร คําก่อ ส.อบต. ม. 3 พงศธร คําก่อ
9 นางบานพับ สุกพุด ส.อบต. ม. 4 บานพับ สุกพุด
10 นายประยูร มารอด ส.อบต. ม. 4 ประยูร มารอด
11 นางสนิท ชัยเชิด ส.อบต. ม. 5 สนิท ชัยเชิด
12 นายเปล่ง เพลียปลัด ส.อบต. ม. 5 เปล่ง เพลียปลัด
13 นายพูน กาวะดี ส.อบต. ม. 6 พูน กาวะดี
14 นายภูมิศักดิ์ จันสา ส.อบต. ม. 6 ภูมิศักดิ์ จันสา
15 นายสมัคร สุนทร ส.อบต. ม. 7 -ลา-
16 นางคําหล้า แถวภาพ ส.อบต. ม. 7 คําหล้า แถวภาพ
17 นายมนเทียน แร่นาค ส.อบต. ม. 8 มนเทียน แร่นาค
18 นางนิตยา มาจุ่ม ส.อบต. ม. 8 นิตยา มาจุ่ม
19 นางอุบล ปาศรี ส.อบต. ม. 9 อุบล ปาศรี
20 นายอนัน ยอดคํา ส.อบต. ม. 9 อนัน ยอดคํา
21 นายถ้วน พาทา ส.อบต. ม. 10 ถ้วน พาทา
22 นายปัญญา ฆ้องวงศ์ ส.อบต. ม. 11 ปัญญา ฆ้องวงศ์
23 นายคอวิน อินปาน ส.อบต. ม. 12 คอวิน อินปาน
24 นายบุญมี พุ้ยชัย ส.อบต. ม. 13 บุญมี พุ้ยชัย
25 นายละมุด กาศรี ส.อบต. ม. 13 ละมุด กาศรี
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ผู้เข้าร่วมประชุม

ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ
1 นายสุรสิทธิ์ เมืองลี นายก อบต. สุรสิทธิ์ เมืองลี
2 นางเอกกัญญา ผดุงพล รองนายก อบต. เอกกัญญา ผดุงพล
3 นายสวัสดิ์ คําสุข รองนายก อบต. สวัสดิ์ คําสุข
4 นายประมวล คําโฉม เลขานุการนายก อบต. ประมวล คําโฉม
5 นางอังคณา สุวรรณมา หัวหน้าสํานักปลัด อังคณา สุวรรณมา
6 นายชูเกียรติ พรมเมือง ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม ชูเกียรติ พรมเมือง
7 นางสาวฐิติรัตน์ ชาอุ่น ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ ฐิติรัตน์ ชาอุ่น
8 นางชีวานันท์ หม่ืนสาย ผู้อํานวยการกองคลัง ชีวานันท์ หม่ืนสาย
9 นางวิจิตรา รัตนอุไร รองปลัด อบต. วิจิตรา รัตนอุไร
10 นางกุณฑิกา โสดบ้ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ กุณฑิกา โสดบ้ง
11 นายพรหมมินทร์ ศรีป้อ นายช่างโยธาอาวุโส พรหมมินทร์ ศรีป้อ

ผู้มาประชุม 24 คน
ผู้เข้าร่วมประชุม 11 คน

เริ่มประชุมเวลา 08.30 น.

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ

ประธานสภา ฯ -กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม

-แจ้งมีสมาชิกสภาฯ ลา 1 ท่าน คือนายสมัคร สุนทร (ส.อบต.หมู่ 7)

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธานสภาฯ ให้ที่ประชุมตรวจสอบสําเนาบันทึกการประชุม ครั้งที่แล้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งท่ี 1 ประจําปี 2564 วันพฤหัสบดีท่ี 8 เมษายน 2564 เพื่อขอมติรับรอง

มติท่ีประชุม -พิจารณาแล้วมีมติรับรองเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้

( ไม่มี )
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่น พิจารณาเสร็จ

( ไม่มี )

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่

ประธานสภาฯ ๕ .๑ การ พิจารณาให้ ความ เ ห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้ องถิ่ น
(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 4/2564

ประธานสภาฯ ขอให้นักวิเคราะห์ฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ

นางกุณฑิกา โสดบ้ง ในการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อาจต้องมีการเพิ่มเติมแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน โดยต้องมีการประชาคมเพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินที่เพ่ิมเติม
ซึ่งอาจทําให้ประชาชนในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดภาวะเสี่ยงจากการ
แพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบกับหลาย
จังหวัดได้มีการประกาศห้ามเข้าพื้นที่เส่ียงในหลายพื้นท่ีทําให้ผู้แทนประชาคม
ไม่สามารถเดินทางเข้าร่วมประชาคมได้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดทุกจังหวัด อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไข
เพิ่มเ ติม ข้อ 5 วรรคสอง ในการยกเว้นการจัดทําประชาคมท้องถิ่นกรณี
การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด
จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) จะคล่ีคลายไปในทางที่ปลอดภัย ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ท่ี มท 0810.3/ว1140 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 เรื่องแนวทางการ
จัดทําประชาคมท้องถ่ินกรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)

โดยมีข้ันตอนดังนี้
1.จัดทําบันทึกเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน
2.จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติมเสนอเพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเห็นชอบ
3.สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินทีเพิ่มเติมให้สภา
องค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 ด้วย
4.จัดทําบันทึกเสนอผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินท่ีเพิ่มเติม
5.จัดทําประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินที่เพ่ิมเติม
6.จัดส่งแผนพัฒนาท้องถ่ินที่เพ่ิมเติมให้ คณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบ
บูรณาการ นายอําเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสภาท้องถ่ิน
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รายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม
ครั้งท่ี 4/2564 ดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม จํานวน 6 โครงการ
1.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 2.80 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 272 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 761 ตารางเมตร ไม่มีลูกรังไหล่ทางท้ังสอง
ข้าง งบประมาณ 435,000 บาท
2.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 116 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 348 ตารางเมตรพร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้ง
สองข้าง งบประมาณ 200,000 บาท
3.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 290 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 870 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ท้ังสองข้าง งบประมาณ 498,000 บาท
4.โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 11 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15
เมตร ยาว 290 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 870 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางท้ังสองข้าง งบประมาณ 498,000 บาท
5.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 12 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15
เมตร ยาว 290 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 870 ตารางเมตร ไม่มีลูกรังไหล่ทาง
ท้ังสองข้าง งบประมาณ 493,000 บาท
6.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 13 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15
เมตร ยาว 165 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางท้ังสองข้าง งบประมาณ 376,000 บาท
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ ส่งเสริมและฟ้ืนฟูศิลปะ จารีตประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมท้องถิ่น จํานวน 1 โครงการ
1.โครงการประเพณีบุญเจดีย์ข้าว งบประมาณ 100,000 บาท
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม จํานวน 3 โครงการ
1.โครงการชุมชนคนห้วยไร่ ลดโลกร้อน งบประมาณ 15,000 บาท
2.โครงการจัดการขยะมูลฝอย“แยกก่อนทิ้ง”(ขยะรีไซเคิล) งบประมาณ 20,000 บาท
3.โครงการอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ งบประมาณ 10,000 บาท

บัญชีครุภัณฑ์
1.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ จํานวน 1 คัน งบประมาณ

2,400,000 บาท
2.ครุภัณฑ์สํานักงาน ค่าเก้าอี้ทํางาน จํานวน 1 ตัว งบประมาณ 1,900 บาท
3.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาวดํา จํานวน 3
เครื่องๆละ 2,600 บาท งบประมาณ 7,800 บาท

นางกุณฑิกา โสดบ้ง มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
นักวิเคราะห์ฯ เพิ่มเติม ครั้งท่ี 4/2564 หรือไม่
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นายคอวิน อินปาน สอบถามรายละเอียดการจัดซ้ือรถบรรทุกขยะ
(ส.อบต.หมู่ท่ี 12)

เลขานุการสภาฯ เป็นการจัดซ้ือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2563
รถบรรทุกขยะ งบประมาณ 2,400,000 บาท
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
แบบอัดท้าย
(1)ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตรและ
สามารถรองรับน้ําหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม
(2)ตัวถังทําด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร พื้นหนาไม่น้อยกว่า 4.50
มิลลิเมตร
(3)รถรับน้ําหนักบรรทุกไม่ต่ํากว่า 6,000 กิโลกรัม และน้ําหนักของรถรวมน้ําหนัก
บรรทุก ไม่ต่ํากว่า 12,000 กิโลกรัม
(4)ชุดอัดท้ายทํางานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า
2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
(5)มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ

ท่ีประชุม ไม่มี

ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งท่ี 4/2564
-ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 21 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง - เสียง
ขอประกาศให้ทุกท่านได้ทราบว่า คะแนนเสียงข้างมากครบจํานวนตามกฎหมาย
กําหนด สภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยไร่ เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.
ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 4/2564
โดยมีมติเห็นชอบ 21 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง - เสียง

ท่ีประชุม รับทราบ

ประธานสภาฯ ๕.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี

พ.ศ.2564 (หมวดค่าครุภัณฑ)์ ขอเชิญเลขานุการสภาฯช้ีแจงรายละเอียดครับ

เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดยการ

โอนเพิ่มโอนลด ท่ีทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
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รายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564

หมวดค่าครุภัณฑ์

โอนลด

กองช่าง

แผนงาน เคหะและชุมชน

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

หมวด ค่าใช้สอย

-ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

งบประมาณ ก่อนโอน 171,590.21 บาท โอนลด 120,000.00 บาท

งบหลังโอน 51,590.21 บาท

โอนเพ่ิม

กองช่าง

แผนงาน เคหะและชุมชน

งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

หมวด ค่าครุภัณฑ์

-ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้าง

ของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง

งบประมาณ ก่อนโอน 0.00 บาท โอนเพ่ิม 120,000.00 บาท งบหลังโอน

120,000.00 บาท

รวมโอนเพ่ิม 120,000.00 บาท

ประธานสภาฯ ให้ที่ประชุมฯได้พิจารณาและซักถามรายการโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี

2564 หมวดค่าครุภัณฑ์

นายอนัน ยอดคํา สอบถามรายละเอียดการโอนงบประมาณฯ ในครั้งนี้ โอนไปบํารุงรักษาและ

(ส.อบต.หมู่ท่ี 9) ปรับปรุงครุภัณฑ์อะไรครับ

เลขานุการสภาฯ เป็นการโอนงบประมาณเพ่ือซ่อมแซมรถขยะ ของ อบต. ซ่ึงใช้งานมานานแล้ว และ

เพื่อประโยชน์สาธารณะและบริการสาธารณะของตําบลห้วยไร่ จึงต้องซ่อมรถขยะ

เพื่อให้ใช้งานได้ปกติ

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี

2564 (หมวดค่าครุภัณฑ์) อีกหรือไม่ครับ

ท่ีประชุม ไม่มี
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ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2564

(หมวดครุภัณฑ์)

-ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 21 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง - เสียง

ขอประกาศให้ทุกท่านได้ทราบว่า คะแนนเสียงข้างมากครบจํานวนตามกฎหมาย

กําหนด สภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยไร่ เห็นชอบการโอนงบประมาณ

รายจ่ายประจําปี งบประมาณ 2564 (หมวดครุภัณฑ์)

โดยมีมติเห็นชอบ 21 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง - เสียง

ท่ีประชุม รับทราบ

ประธานสภาฯ 5.เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบเปล่ียนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

ประจําปี 2564 ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ

เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประมาณรายจ่ายใน

งบลงทุน ท่ีทําให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ี

ก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

รายละเอียดการโอนเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2564

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 3 จํานวน 196,000 บาท

คําช้ีแจงเดิม

-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 3 ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 90 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า
360 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางท้ังสองข้าง ตามแบบแปลน อบต.ห้วยไร่
ท่ี 4/2564 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี
2/2563 หน้าท่ี 5 ลําดับท่ี 4

คําช้ีแจงใหม่

-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 3 ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 90 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า
360 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างเดียว ตามแบบแปลน อบต.ห้วยไร่
ท่ี 4/2564 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี
2/2563 หน้าท่ี 5 ลําดับท่ี 4
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ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียดการโอนเปล่ียนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ

2564 หรือไม่ครับ

ท่ีประชุม ไม่มี

ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการโอนเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี

2564

-ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 21 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง - เสียง

ขอประกาศให้ทุกท่านได้ทราบว่า คะแนนเสียงข้างมากครบจํานวนตามกฎหมาย

กําหนด สภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยไร่ เห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลง

คําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2564

โดยมีมติเห็นชอบ 21 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง - เสียง

ท่ีประชุม รับทราบ

ประธานสภาฯ เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงร่วมมือการจัดการขยะ

มูลฝอยชุมชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจง

รายละเอียดครับ

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้จัดประชุมโครงการกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อ

ผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า ในวันท่ี 14 มิถุนายน 2564 ณ หอประชุมโรงเรียน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) อําเภอเมือง จังหวัด

เพชรบูรณ์

โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้

1.เพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์

2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยท่ีถูกต้องตามหลัก

สุขาภิบาล

3.เพื่อแปรรูปขยะมูลฝอยให้เกิดประโยชน์ในรูปของพลังงานทดแทน

โครงการกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเพ่ือผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์จะช่วยแก้ปัญหาเร่ืองการจัดการขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนที่จังหวัด
เพชรบูรณ์ โดยการนําขยะมูลฝอยไปใช้เป็นเช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าซ่ึง
การนําขยะมูลฝอยมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนในรูปพลังงานไฟฟ้า จึงเป็น
ทางเลือกท่ีจะช่วยลดปัญหาในการจัดการสิ่งแวดล้อม ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า
จากขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพจําเป็นต้องมีการบริหารจัดการท่ีเหมาะสม โดย
ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค
ประชาชน
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ประธานสภาฯ ขอให้ทุกท่านได้พิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงร่วมมือการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

-ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 21 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง - เสียง

ขอประกาศให้ทุกท่านได้ทราบว่า คะแนนเสียงข้างมากครบจํานวนตามกฎหมาย

กําหนด สภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยไร่ เห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงร่วมมือ

การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

โดยมีมติเห็นชอบ 21 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง - เสียง

ท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ

นายก อบต. -แจ้งแนวทางการจัดงานบุญเจดีย์ข้าว ประจําปีงบประมาณ 2565
-แจ้งการดําเนินโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในปีงบประมาณ 2564 ให้ที่
ประชุมทราบ

ท่ีประชุม รับทราบ

ประธานสภา ฯ ท่านใดมีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีกระผมขอปิดการ
ประชุมครับ

ปิดการประชุม เวลา 12.๐๐ น.

ลงชื่อ ชัยรัตน์ ทวีทรัพย์ ผู้บันทึกการประชุม

( นายชัยรัตน์ ทวีทรัพย์ )
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยไร่

ลงชื่อ เหิม พาทา ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นายเหิม พาทา)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยไร่
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ผู้ตรวจรายงานการประชุม

พงศธร คําก่อ
(นายพงศธร คําก่อ)

เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

บานพับ สุกพุด
(นางบานพับ สุกพุด)

รองประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

อุบล ปาศรี
(นางอุบล ปาศร)ี

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม


