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ที่ปรึกษา  เลขานุการนายกเทศมนตรี 

๑. นายวิวัฒน์  ลิม้ตระกูล  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

2. นายจ่านงค์  จงภักดี       เลขานุการนายกเทศมนตรี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายวันเฉลิม  เพ่งพินจิ  รองปลัดเทศบาล 

2. นายวินัย  รุ่งเรืองฤทธิ์  ผูอ้่านวยการกองสวัสดิการสังคม 

3. นายธวัชชัย  ประกอบสมบัติ  ผูอ้่านวยการกองช่าง 

4. นางสมมิตร  พันสิ้ว   หัวหนา้ส่านักปลัดเทศบาล 

 5. นางปุณณดา  นิยมไทย  ผูอ้่านวยการกองคลัง 

 6. นางกัญญา  ก้าวสมบัติ  ผูอ้่านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 7. นายปิยพันธ์  นันท์ตา   ผูอ้่านวยการกองการศกึษา 

 8. นางสาวสุวพัตร์ ศรบีุรินทร์  ผูอ้่านวยการกองวิชาการและแผนงาน 

 9. นายบุญส่ง  มีเดช   หัวหนา้ฝาุยบริหารงานทั่วไป 

 10. นางวรรณพร    สมานทอง  เจ้าพนักงานธุรการช่านาญงาน 

 11.  สิบโทศตวรรษ มีเดช        เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 12. นางสาวรัตนาภรณ์ ขันแก้ว   เจา้พนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 13. นายสวัส  ภสริิหิรัญ  ผูช่้วยนักพัฒนาชุมชน 

 14. นายสมเกียรติ งามนลิ   ผูช่้วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 15. นายวสุวิท  ร่าเจริญ        ผูช่้วยเจ้าพนักงานธุรการ  

  16.  นายธวัชชัย อินทรศร                พนักงานจ้าง 

  17. นางสาวสมฤดี อยู่นิ่ม   พนักงานจ้าง 

  18. นางสาวอรอนงค์ เด็ดแก้ว         พนักงานจ้าง 

เริ่มประชุมเวลา    ๑๐.๐๐   น. 

ก่อนระเบียบวาระการประชุม 

นางนงคราญ  สุคนธสาคร    บัดนี้ถึงก่าหนดเวลาการประชุม และสมาชิกสภาเทศบาลได้มา

ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา   ครบองค์ประชุมแล้ว จึ งขอเรียนเ ชิญประธานสภาเทศบาล                 

    ได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และเปิดประชุมสภาเทศบาลเมือง         

เพชรบูรณ์ สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ประจ่าปี พ.ศ. ๒๕๖4 และด่าเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป  ขอเรยีนเชิญค่ะ          

             ..........................ประธานจุดเทียนธปูบชูาพระรัตนตรัย............................. 
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นางนงคราญ  สุคนธสาคร   ประกาศสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง เรียกประชุมสภา

ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา  เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ประจ่าปี พ.ศ.  2564 

   ตามประกาศสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  เมื่อวันที่  7  มิถุนายน   

    ๒๕๖4  ได้ก่าหนดให้เปิดประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ   สมัยที่  1      

    ประจ่าปี พ.ศ. ๒๕๖4   ตั้งแต่วันที่  11  มิถุนายน  ๒๕๖4  เป็นต้นไป  

    มีก่าหนดสามสิบวัน 

ฉะนั้น  อาศัยอ่านาจตามความในมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติ

เทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒  จึงประกาศ

เรียกประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจ่าปี พ.ศ. ๒๕๖4   

แหง่สภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  นับตั้งแตว่ันที่  11  มิถุนายน  ๒๕๖4  

เป็นต้นไป มกี่าหนดสามสิบวัน 

จงึประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่   7  มิถุนายน  พ.ศ. 2564 

    อร่าม   มีเดช 

    ( นายอร่าม  มเีดช ) 

    ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 

นายอร่าม  มีเดช   ขอบคุณท่านเลขานุการสภาเทศบาลครับ เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลมาครบ

ประธานสภาเทศบาล  องค์ประชุมแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  

    ประจ่าปี พ.ศ. 2564 และขอด่าเนนิการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ                

นายอร่าม  มีเดช   ขอแสดงความยินดีกับท่านนายกฯ และทีมฝาุยบริหาร ท่านสมาชิก                       

ประธานสภาเทศบาล  สภาเทศบาลที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามา ขอแสดงความยินดีดว้ยครับ 

ที่ประชุม   รับทราบ   

ระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี

เมืองเพชรบูรณ์   

นายอร่าม  มีเดช   ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงระเบียบ/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง                            

ประธานสภาเทศบาล  ต่อที่ประชุมสภาเทศบาล ครับ 

นางนงคราญ  สุคนธสาคร    เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 

ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา  ทุกท่าน ตามมาตรา 48 ทศ แห่งพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.     

    2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ก่อนนายกเทศมนตร ี
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    เข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้  

    นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี ้

    ภายใน 30 วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง และระเบียบกระทรวง 

    มหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข   

    เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 10 การแถลงนโยบาย ข้อ 123      

     เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นขอแถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วย 

       การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุเข้า   

    ระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่นเป็นเรื่องดว่น 

     เมื่อผู้บริหารได้แถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ประธานสภา

    ท้องถิ่นด่าเนินการให้สมาชิกสภาท้องถิ่นซักถามและอภิปรายรวมกัน เว้น

    แตท่ี่ประชุมสภาท้องถิ่นได้มมีตใิห้ซักถามและอภิปรายเป็นประเด็นๆไป 

นายอร่าม  มีเดช       ครับขอบคุณท่านเลขานุการสภาครับ ผมขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี 

ประธานสภาเทศบาล  ได้แถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาเทศบาล ได้เลยครับ 

นายเสกสรร  นยิมเพ็ง    กราบเรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกผูท้รงเกียรติ  

นายกเทศมนตรี    ทุกท่าน  ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ งได้มีประกาศ ลงวันที่                   

    ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔  เรื่องผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์  

    อ่าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์  ประกาศให้กระผม  นายเสกสรร นิยมเพ็ง      

    เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์  นัน้ 

     เพื่อด่าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  

    แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.  ๒๕๖๒ มาตรา ๔๘ ทศ ซึ่งได้ก่าหนดให้

    นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลก่อนเข้ารับหน้าที่ กระผมจึง

    ได้ก่าหนดนโยบายในการบริหารงานและพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 

    ส่าหรับช่วงระยะเวลา  ๔  ปี  นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  เพื่อด่าเนินงาน 

    ตามอ่านาจหน้าที่ของเทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์  ภายใต้ระเบียบและข้อกฎหมาย 

       ที่เกี่ยวข้อง  โดยยึดถือนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ปี  

    (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา

    เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่   ๑๒  (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)       

    นโยบาย  Thailand ๔.๐  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร       

    ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

    จังหวัดเพชรบูรณ์  และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

    ตอนล่าง  เป็นหลักในการก่าหนดนโยบายการบริหารที่สอดคล้องกับ 
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    ปัญหาในเขตพื้นที่  รวมทั้งความต้องการในการพัฒนาทุกๆ  ด้านของ

    พื้นที่ โดยมุ่งเน้นการสานต่อภารกิจที่ได้ด่าเนินการไว้ให้ต่อเนื่อง  และ

    พร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุงการด่าเนนิงานให้มปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

     ในช่วงระยะเวลา  ๙  ปี  ที่ผ่านมา  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ได้        

    พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว มีโครงการพัฒนาต่างๆ  เกิดขึ้นมากมาย ท่าให้เป็น

    ชุมชนเมืองขนาดกลางที่มีความหนาแน่น  มีประชากรที่มาอยู่อาศัยและ   

    ประชากรแฝงที่เข้ามาประกอบอาชีพเพิ่มขึ้นเป็นจ่านวนมาก  ซึ่งกระผม   

    ตระหนักดีว่า  ภายใต้ความเจริญเติบโตของชุมชนเมืองดังกล่าว  มีปัญหา   

    ที่รอการแก้ไขและพัฒนาอยู่มากมาย  ดังนั้นในช่วง  ๔  ปีต่อไปนี้  กระผม   

    และคณะผู้บริหารจึงได้ก่าหนดแนวนโยบาย  ในการพัฒนาเทศบาลเมือง   

    เพชรบูรณ์  เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน  โดยได้มีก่าหนดวิสัยทัศน์  

    ในการพัฒนาเมือง  ดังนี้ 

     วิสัยทัศน์  “เพชรบูรณ์  เมืองอยู่สบาย”  หมายถึง  เมืองเพชรบูรณ์ 

    เป็นเมืองขนาดกลางที่สะอาด มีระเบียบเรียบร้อย  การคมนาคมสะดวก  

    มีสาธารณูปโภคพื้นฐานครบถ้วน  มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีวัฒนธรรม    

    ประเพณีแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของชุมชน  เป็นเลิศในด้านสิ่งแวดล้อม   

    ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเยี่ยม  ทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข  และ   

    การมีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเมือง  มีการใช้เทคโนโลยีสื่อทันสมัย      

    และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของเมือง  รวมทั้งเป็นศูนย์ส่งเสริมการ 

    ท่องเที่ยวของจังหวัดและภูมภิาค   

     เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  สามารถ    

    บรรลุส่าเร็จตามเปูาหมายที่ได้กล่าวข้างต้น กระผมและคณะผู้บริหารจึง   

    ได้ก่าหนดนโยบาย  ในการบริหารไว้  ๕  ด้าน  คือ  

    ๑. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต 

    ๒. นโยบายด้านการพัฒนาการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยว 

    ๓. นโยบายด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

    ๔. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและส่งเสริมเศรษฐกิจ 

    ๕. นโยบายด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและมีส่วนรว่มของชุมชน 

    โดยมีแนวทางในการพัฒนาตามนโยบายแต่ละด้าน  ดังน้ี 

    ๑. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต 

           ๑.๑ ส่งเสริมความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์   

    ทรงเป็นประมุข การเทิดทูนและด่ารงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตรยิ์ 
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          ๑.๒ ส่งเสริมการปูองกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  

    ๒๐๑๙  (COVID-๑๙)  ในสถานการณ์ปัจจุบัน  สนันสนุนและส่งเสริมให้  

    ประชาชนในพื้นที่ได้รับการฉีดวัคซีนปูองกันโดยเร็ว 

        ๑.๓ ส่งเสริมการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน  จัดบริการส่งเสริม

    สุขภาพและการปูองกันโรคเชิงรุกในชุมชน  ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ  

    ชีวติผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผูด้้อยโอกาสในชุมชน          

       ๑.๔ ส่งเสริมการให้มีอาสาบริบาลและ Care giver เพื่อจัดให้บริการ

    ดูแลผู้ปุวยติดบ้านติดเตยีงในพืน้ที่ชุมชนเมืองเพชรบูรณ์ สนับสนุนส่งเสริม

    การให้บริการของคลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลเพชรบูรณ์สาขา

    คลองศาลา     

           ๑.๕ สนับสนุนส่งเสริมการท่างานของ  อสม.  ในพื้นที่เทศบาลเมือง

    เพชรบูรณ์  สนับสนุนการด่าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล

    เมืองเพชรบูรณ์ 

           ๑.๖ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการของประชาชน  เตรียมความพร้อมสู่

    สังคมผู้สูงอายุ การจัดบริการสวัสดิการเบีย้ยังชีพ  และหลักประกันรายได้

    ผู้สูงอายุ  เพื่อยกระดับให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ทั้งด้านการ       

    สาธารณสุขและสวัสดิการสังคม ส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพ     

    ผู้สูงอายุ  ศูนย์ส่งเสริมศูนย์กิจกรรมส่าหรับชมรมผู้สูงอายุ  ชมรมของ  

    เยาวชนและประชาชนทั่วไป  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของชมรมเครือข่าย 

    องค์กร  และการพัฒนาองค์ความรูข้องภาคประชาชน 

           ๑.๗ ส่งเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  โดยพัฒนา    

    ระบบปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว  และเหมาะสมกับพื้นที่  เพื่อ

    เป็นการจัดสวัสดิการในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

    ประชาชน  ติดตั้งกล้องวงจรปิด  CCTV บริเวณถนนสายหลักจุดเสี่ยงต่าง ๆ  

    และขยายพื้นที่ไปในชุมชน  จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอและจัดหา                

   อุปกรณ์ช่วยเหลอืเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างเหมาะสมและทันสมัย  ส่งเสริม 

    ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน  

    สนับสนุนการท่างานของ  อปพร.  ให้มีประสิทธิภาพและจัดสวัสดิการอัน   

    พึงมีตามสิทธิ 

    ๒. นโยบายด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยว

        ๒.๑ จัดให้บริการการศึกษาในระบบภายในสถานศึกษาของเทศบาล   

    เมืองเพชรบูรณ์ทั้ง   ๔  แหง่ อย่างมคีุณภาพ และส่งเสริมคุณธรรมและ 
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      จรยิธรรม  เสริมสร้างพัฒนาการทางอารมณ์และสังคม ผ่านกิจกรรมการ 

    เรียนรู้นอกห้องเรียนที่หลากหลายและเหมาะสมตามวัย  เพื่อเป็นการ   

    พัฒนานักเรียนเยาวชนให้ดีมีคุณภาพ  ส่งเสริมการศึกษาภาษา                                       

                 ต่างประเทศ  ส่งเสริมการศึกษาด้วยสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย  เพื่อพัฒนา  

    น่าไปสู่เมืองแห่งการเรียนรู้  ส่งเสริมให้สถานศึกษามีอาคารสถานที่และ  

    อุปกรณ์อย่างเหมาะสม ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางการศึกษาทุกรูปแบบ 

           ๒.๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี  โดยให้ความส่าคัญ

    ต่อการจัดงานประเพณีอุ้มพระด่าน้่า  และงานประเพณีสมโภชเสาหลัก  

    เมืองเพชรบูรณ์  ส่งเสริมงานประเพณีประจ่าชุมชน  ส่งเสริมกิจกรรมการ  

    แสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่แสดงออกถึงความเป็นเพชรบูรณ์                                   

      ส่งเสริมให้เยาวชนได้อนุรักษ์และเรยีนรู้ควบคู่กับการแสดงศิลปวัฒนธรรม

    ร่วมสมัยตามสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป         

       ๒.๓ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เชื่อมโยงกับงานประเพณีและ

    โบราณวัตถุ ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ที่มีความส่าคัญทางด้านประวัติศาสตร์ 

    ทั้งของ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวที่    

    ส่าคัญของจังหวัด ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านการ

    เรียนรู้ของชุมชน                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

    ๓. นโยบายด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม   

        ๓.๑ แก้ไขปัญหาขยะที่ตกค้างโดยการบริหารจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพ              

    จัดหางบประมาณก่อสร้างบ่อขยะใหม่ เพื่อรองรับปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้น  

    และด่าเนินการคัดแยกขยะออกจากพื้นที่บ่อขยะเพื่อฟื้นฟูบ่อขยะเก่า      

    ปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมให้ประชาชนมี 

    การคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะตกค้างในชุมชน  

            ๓.๒ ปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่สวนสาธารณะหนองนารี  เก็บวัชพืชในพื้นที่

    ออกจากแหล่งน้่า  เพื่อให้น้่ามีคุณภาพในการผลิตน้่าประปา  เพื่อการ

    อุปโภคบริโภค  ปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบให้สวยงาม  และออกแบบ

    การพัฒนาหนองนารีใหเ้ป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตอ่ไป 

        ๓.๓ การพัฒนาระบบปูองกันน้่าท่วมในพืน้ที่รมิแม่น่้าปุาสัก  การก่อสร้าง 

    ปรับปรุงระบบระบายน้่าคลองศาลา  คลองแสนพญาโศก  คลองตลุก    

    คลองแม่น้่าเก่า  แก้ไขปัญหาน้่าท่วมขังตามชุมชน  ส่งเสริมการก่อสร้าง   

    ระบบบ่าบัดน้่าเสียในพืน้ที่ชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพน้่าที่ใช้แล้วก่อนปล่อย 

    ลงสู่แหล่งน้่าธรรมชาติ 
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            ๓.๔ ปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง  สร้างบรรยากาศ  สะอาด  สดใส  เพิ่มพื้นที่ 

    สาธารณะใหป้ระชาชนมีสถานที่พักผ่อน  และออกก่าลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี 

    ๔. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมเศรษฐกิจ 

        ๔.๑ ปรับปรุงถนนและซอยสาธารณะให้เป็นถนนที่ปลอดภัย  การคมนาคม 

    สะดวก  ปรับปรุงสะพาน  ทางเดินเท้า  ส่งเสริมการประหยัดพลังงานใช้

    หลอดไฟฟูาสาธารณะแบบ  LED  บนถนนสายต่างๆ หรือจุดส่าคัญๆ  

    ของเมืองเพชรบูรณ์ เพื่อเพิ่มแสงสว่างในการจราจร เพื่อความปลอดภัย

    ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  ปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจร 

    แก้ไขการระบายน้่าไม่ให้น้่าท่วมขังบนเส้นทางคมนาคม จัดท่าฝายชะลอ

    น้่าและกักเก็บน้่าในเมอืง     

            ๔.๒ ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของเมืองเพชรบูรณ์ให้สอดคล้องกับ

    การพัฒนาจังหวัด  จัดให้มีการพัฒนาพื้นที่รองรับการค้าขายของชุมชน

    โดยขยายพื้นที่ถนนคนเดิน  ถนนคนเพ็ดซะบูน  บริเวณคุ้มอัยการ  

    ปรับปรุงตลาดเทศบาลทั้ง  ๓  แห่งให้สะอาดได้มาตรฐาน   จัดกิจกรรม

    ส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจของเมือง  ส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยว ๑๔ 

    ประทับใจเที่ยวในเมืองเพชรบูรณ์  ส่งเสริมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์  เพื่อ

    พัฒนาท่องเที่ยวใหเ้ป็นที่รู้จักและแพร่หลาย   

    ๕. นโยบายด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและมีส่วนร่วมของชุมชน 

           ๕.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับเทศบาล 

    โดยบูรณาการแผนพัฒนาด้านต่างๆ  ของชุมชน ร่วมกับแผนพัฒนา    

    เทศบาล  สนับสนุนงบประมาณในการด่าเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อ   

    ท้องถิ่นและประชาชนในชุมชน เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพ   

    ของผู้น่าชุมชน  ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน   

    ภายใต้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมกิจกรรมและการฝึกอบรม  

    อาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์  ให้แก่  กลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่มอาชีพ               

      กลุ่มแม่บ้าน  กลุ่มผลิตภัณฑชุ์มชน 

           ๕.๒ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  เข้ามาช่วยอ่านวยความ

    สะดวก  ในการใหบ้ริการประชาชน  จัดท่าแอพพลิเคช่ันรับเรื่องราวร้องทุกข์  

    เพื่อดูแลประชาชนเมืองเพชรบูรณ์  ๒๔  ช่ัวโมง  และเป็นการพัฒนาการ

    บริการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและ

    ตรงจุด  ปรับปรุงฐานข้อมูลด้านต่างๆ  เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง 
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   ข้อมูลได้งา่ยเพื่อเป็นการอ่านวยความสะดวกในการติดต่อเทศบาล  โดยมี

    เปูาหมายการพัฒนาเมอืงเพชรบูรณ์ไปสู่เมอืงอัจฉริยะ  SMART CITY  ที่โปร่งใส 

           ๕.๓ ส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานและการ

    ปฏิบัติงาน  โดยก่าหนดนโยบาย/แผนงาน/มาตรการด้านการบริหาร

    ทรัพยากรบุคคลทุกระดับอย่างชัดเจน  เพื่อปรับเปลี่ยนหน่วยงานให้

    ทันสมัยตามนโยบาย  Thailand ๔.๐ โดยส่งเสริมการฝึกอบรม การศึกษา

    ดูงาน และการพัฒนาองค์ความรูผู้บ้ริหารและพนักงานทุกระดับ   

     จากนโยบายทั้ง ๕ ข้อนั้น  การที่จะท่าให้นโยบายของกระผม

    สัมฤทธิ์ผลที่ต้องการนั้น  ก็ต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจ  จากท่าน

    สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล  

    เจ้าหน้าที่ของเทศบาลทุกท่าน  รวมถึงประชาชน ที่ได้ช่วยกันสนับสนุน  

    ช่วยขับเคลื่อนเพื่อเข้าไปสู่เปูาหมายวิสัยทัศน์  เพชรบูรณ์ เมืองอยู่สบาย 

    ตามที่ได้ก่าหนดไว้ 

     กระผมและคณะผู้บริหารขอยืนยันกับสภาเทศบาลเมือง     

    เพชรบูรณ์  ว่าการก่าหนดนโยบายดังกล่าววางอยู่บนพื้นฐานของข้อมูล

    และการปฏิบัติได้จริง  ตามภารกิจและอ่านาจหน้าที่ของเทศบาลเพื่อ

    พัฒนาท้องถิ่น  กระผมและคณะผู้บริหาร มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะ

    พัฒนาพื้นที่เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  ให้เจริญก้าวหน้าบรรลุตามนโยบาย

    และบังเกิดผลในทางปฏิบัติเกิดประโยชน์สุขอย่างแท้จริงต่อ ท้องถิ่นสืบไป

    ขอบคุณครับ 

นายอร่าม  มีเดช       ครับ ขอบคุณท่านนายกฯ ที่ได้แถลงนโยบายตต่อสภาเทศบาลฯ แห่งนี้ครับ

ประธานสภาเทศบาล  ตามที่ท่านนายกเทศมนตรี ซึ่งเป็นฝุายบริหารได้แถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภา   

    เทศบาลไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรอือภปิราย หรอืไม่ครับ  

 .................ไม่มี.................... 

    ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง การเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

นายอร่าม  มีเดช   ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3 เรื่องการเลือกคณะกรรมการตรวจ

ประธานสภาเทศบาล  รายงานการประชุม ก่อนที่จะด่าเนินการเลือกคณะกรรมการฯ ขอเชิญเลขานุการ

    สภาเทศบาล ได้ชี้แจงกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกคณะกรรมการฯ 

    ขอเชิญครับ 

นางนงคราญ  สุคนธสาคร    เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล

ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล  ผูท้รงเกียรติทุกท่าน 
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     ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศให้มีการเลือกตั้ง             

    ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น  ท่าให้คณะกรรมการตรวจรายงาน  

    การประชุมเดิมพ้นจากหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ 

       การประชุมสภา ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

     ข้อ 106 กรรมการสภาท้องถิ่นพ้นจากหน้าที่เมื่อ 

     (3) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นของผู้นั้นสิ้นสุดลง   

     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา             

    ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

    ข้อ 103 วรรคแรก คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ 

     (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมี

    จ่านวนไม่น้อยกว่าสามคนแตไ่ม่เกินเจ็ดคน 

     (๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นหรอืบุคคล 

    ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ่านวนไม่น้อยกว่าสามคนแตไ่ม่เกินเจ็ดคน 

     ข้อ 104 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระท่ากิจการหรือ   

    พิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงาน

    ต่อสภาท้องถิ่น 

     สภาท้องถิ่นอาจแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญ เพื่อพิจารณา

    กิจการของสภาท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ 

     ข้อ 105 ภายใต้ข้อบังคับ ข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมี

    อ่านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น หรอืบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น   

    เป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจ่าเป็นแก่กิจการใน  

    หนา้ที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 

     (2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

     ข้อ 107 ภายใต้บังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภา    

    ท้องถิ่นให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภา   

    ท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่   

    สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า   

    สองคน ส่วนกรณีที่ผูบ้ริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 

     การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ่ากัดจ่านวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติ

    เป็นอย่างอื่นและให้น่าวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม              

     (วิธีเลือกประธานสภาฯ)  
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     กล่าวโดยสรุปคือ 

    1. คณะกรรมการสภาเทศบาลชุดตรวจรายงานการประชุมมีสมาชิก

    สภาเทศบาลจ่านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน โดยสภาเทศบาล

    เป็นผู้ก่าหนดจ่านวนของคณะกรรมการฯ 

    2. สมาชิกสภาเทศบาลคนหนึ่งสามารถเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลผู้ที่

    เห็นสมควร เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ 1 ชื่อ โดยมีสมาชิก  

    รับรองอย่างน้อย 2 คน และรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จ่ากัด  

    จ่านวน โดยใหเ้สนอทีละคนตามล่าดับ 

    3. การนับคะแนนให้ประธานสภาเทศบาลเชิญสมาชิกฯ ไม่นอ้ยกว่า 2 คน

    มาช่วยตรวจนับคะแนน 

    4. กรณีมผีูเ้สนอเพียงชื่อเดียวใหถ้ือว่าบุคคลตามที่ถูกเสนอชื่อนั้นได้รับเลือก 

 นายอร่าม  มีเดช   ตามที่เลขานุการสภาเทศบาล ได้ชี้แจงกฎหมาย /ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องแล้ว

ประธานสภาเทศบาล  ผมขอหารอืที่ประชุมตามล่าดับ ดังนี้  

    1. คณะกรรมการสามัญชุดตรวจรายงานการประชุมมีจ่านวนกี่ท่าน       

    เชญิคุณเอนก สิงหค์า 

นายเอนก  สิงห์คา     เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล    ผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผมนายเอนก  สิงห์คา สมาชิกสภาเทศบาลเมือง

    เพชรบูรณ์ ขอเสนอคณะกรรมการสามัญประจ่าสภาเทศบาล ชุดตรวจ

    รายงานการประชุมให้ม ีจ่านวน 3 ท่าน ครับ  

นายอร่าม  มีเดช       ขอผูร้ับรองด้วยครับ  

ประธานสภาเทศบาล 1. นางการเกตุ  สังเกตุดี  2. นางสาวนันท์ชญาณ์ ไพฑูรย์

รังสฤษดิ ์ มีผู้รับรองถูกต้อง 

  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอจ่านวนคณะกรรมการตรวจ

รายงานการประชุม เพิ่มเติมอกีไหมครับ 

    ..............ไมม่.ี............. 

  เป็นอันว่า คณะกรรมการสามัญประจ่าสภาเทศบาลชุดตรวจ

รายงานการประชุม ให้ม ีจ่านวน  3 ท่าน ครับ 

มติท่ีประชุม คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาล ชุดตรวจรายงานการ

ประชุม มีจ านวน 3 ท่าน               

นายอร่าม  มีเดช   2. การเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลผู้ที่เห็นสมควรเป็น  

ประธานสภาเทศบาล  คณะกรรมการสามัญประจ่าสภาเทศบาลชุดตรวจรายงานการประชุมโดย

    ใหเ้สนอทีละคนตามล่าดับ นะครับ 
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     2.1 คณะกรรมการฯ คนที่ 1 ครับ เชิญคุณก่าพล  โฆษิตานนท์ 

นายก าพล  โฆษิตานนท ์   เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรง เกียรติทุกท่าน กระผมนายก่ าพล  โฆษิตานนท์  ขอเสนอ                 

    นายอาดุลย์   แก้วแกมทอง เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการ           

    ประชุม คนที่ 1 

นายอร่าม  มีเดช       ขอผูร้ับรองด้วยครับ  

ประธานสภาเทศบาล 1. นางนภิา  เจือจาน  2. นางบุปผา  ขุนทอง      

  มีผู้รับรองถูกต้อง 

  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอคณะกรรมการตรวจ

รายงานการประชุม คนที่ 1 เพิ่มเติมอกีไหมครับ 

    ..............ไมม่.ี............. 

 เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอชื่ออื่นอีก และมีผู้เสนอชื่อเดียว

คือ ท่านอาดุลย์  แก้วแกมทอง  ดังนั้น จึงถือว่า ท่านอาดุลย์  แก้วแกมทอง 

เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 1 

นายอร่าม  มีเดช   2.2 คณะกรรมการฯ คนที่ 2 ครับ เชญิคุณคมกริช  ผโลศิลป์ 

ประธานสภาเทศบาล   

นายคมกริช  ผโลศลิป์    เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล    ผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผมนายคมกริช   ผโลศิลป์ สมาชิกสภาเทศบาล

    เมืองเพชรบูรณ์ ขอเสนอ นางนิภา  เจือจาน เป็นคณะกรรมการตรวจ

    รายงาน การประชุม คนที่ 2  

นายอร่าม  มีเดช       ขอผูร้ับรองด้วยครับ  

ประธานสภาเทศบาล 1. นายสุรพล  ชูสกุล  2. นายธีระศักดิ์  พรหมบุญ 

     มีผู้รับรองถูกต้อง 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการ

ประชุม คนที่ 2 เพิ่มเติมอกีไหมครับ 

    ..............ไมม่.ี............. 

 เมื่อไม่มีสมาชกิสภาท่านใดเสนอชื่ออื่นอีก และมีผู้เสนอชื่อเดียวคือ ท่าน

นิภา  เจอืจาน ดังนัน้ จึงถือว่า ท่านนิภา  เจอืจาน เป็นคณะกรรมการตรวจ

รายงานการประชุม คนที่ 2 

นายอร่าม  มีเดช   2.3 คณะกรรมการฯ คนที่ 3 ครับ เชญิคุณอานนท์  แจม่ศรี 

ประธานสภาเทศบาล   
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นายอานนท์  แจ่มศร ี    เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล    ผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอานนท์   แจ่มศร ี สมาชิกสภาเทศบาล

    เมืองเพชรบูรณ์ ขอเสนอ นายจณิณวัฒน์  สุขอยู่  เป็นคณะกรรมการ

    ตรวจรายงานการประชุม คนที่ 3 

นายอร่าม  มีเดช       ขอผูร้ับรองด้วยครับ  

 1. นายกิตตศิักดิ์  สังเกตุด ี 2. นางลัดดา  พรหมเศรณยี์ 

ประธานสภาเทศบาล     มีผู้รับรองถูกต้อง 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการ

ประชุม คนที่ 3 เพิ่มเติมอีกไหมครับ 

    ..............ไม่มี.............. 

 เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอชื่ออื่นอีก และมีผู้เสนอชื่อเดียวคือ             

ท่านจิณณวัฒน์  สุขอยู่   ดังนั้น จึงถือว่า ท่านจิณณวัฒน์  สุขอยู่             

เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 3 

  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติเลือกคณะกรรมการ

ตรวจรายงานการประชุม ดังน้ี 

  1. นายอาดุลย์ แก้วแกมทอง  กรรมการคนที่ 1 

  2. นางนิภา เจอืจาน   กรรมการคนที่ 2 

  3. นายจณิณวัฒน์  สุขอยู่  กรรมการคนที่ 3 

มติท่ีประชุม คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลท าหน้าที่ตรวจรายงานการ

ประชุม จ านวน 3 คน ประกอบด้วย 

  1. นายอาดุลย์   แก้วแกมทอง 

  2. นางนิภา เจอืจาน   

  3. นายจณิณวัฒน์  สุขอยู่ 

    ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น  ๆ

นายอร่าม  มีเดช     เนื่องด้วยได้รับหนังสือจากนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ มีความ

ประธานสภาเทศบาล  ประสงค์ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เพื่อสภาเทศบาล

    คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการ

    ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ

    โรงเรียนในสังกัดเทศบาล และคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ     

    เทศบาล ผมจงึขอนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 เป็นวันที่ 

    17 มิถุนายน 2564 และขอเชญิทุกท่านรว่มประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

 

 

 




