
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 คร้ังท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ. 2564 

วันท่ี   9   กรกฎาคม   ๒๕๖4   เวลา   ๑0.0๐   น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 

 

ผู้มาประชุม 

1.  นายอร่าม  มีเดช   ประธานสภาเทศบาล 

2.  นายเดชเลิศ  ม่วงอ่่า   รองประธานสภาเทศบาล 

3.  นางการเกตุ  สังเกตุดี   สมาชิกสภาเทศบาล 

4.  นายก่าพล  โฆษิตานนท์  สมาชิกสภาเทศบาล 

5.  นายกิตตศิักดิ์ สังเกตุดี   สมาชิกสภาเทศบาล 

6.  นายคมกริช  ผโลศลิป์  สมาชิกสภาเทศบาล 

7.  นายจิณณวัฒน์ สุขอยู่   สมาชิกสภาเทศบาล 

8.  นายธีระศักดิ์ พรหมบุญ  สมาชิกสภาเทศบาล 

                    9.  นางสาวนันท์ชญาณ์ ไพฑูรย์รังสฤษดิ์  สมาชิกสภาเทศบาล 

          10.  นางนภิา  เจือจาน   สมาชิกสภาเทศบาล 

                    11.  นางบุปผา  ขุนทอง   สมาชิกสภาเทศบาล 

                   12.  นางสาวเพชรดา งามนัก   สมาชิกสภาเทศบาล 

                   13.  นางลัดดา  พรหมเศรณยี์  สมาชิกสภาเทศบาล 

                   ๑4.  นายสุรพล  ชูสกุล   สมาชิกสภาเทศบาล 

                   15.  นายอาดุลย์ แก้วแกมทอง  สมาชิกสภาเทศบาล 

                   16.  นายอานนท์  แจ่มศรี   สมาชิกสภาเทศบาล 

                   17.  นายเอนก  สิงหค์า   สมาชิกสภาเทศบาล 

ผู้ไม่มาประชุม 

 ๑. นายสนั่น    พรหมประเสริฐ  สมาชิกสภาเทศบาล   (ลาป่วย) 

คณะผู้บริหาร 

 ๑. นายเสกสรร  นิยมเพ็ง  นายกเทศมนตรี 

 2. ว่าที่ ร.ต.ธนชล ศริิ   รองนายกเทศมนตรี 

 3. นายยชญ์สุธา วิชัยธนพัฒน์  รองนายกเทศมนตรี 

 4. นายสมัคร  น้อยคนดี  รองนายกเทศมนตรี 

เลขานุการสภาเทศบาล 

1. นางนงคราญ สุคนธสาคร  เลขานุการสภาเทศบาล 
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ที่ปรึกษา  เลขานุการนายกเทศมนตรี 

๑. นายวิวัฒน์  ลิม้ตระกูล  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

2. นายสหพัฒน์  พรพฤฒิพันธุ์  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

3. 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   หัวหน้าฝา่ยบริหารงานทั่วไป 

 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 ธนูพันธุ์ชัย        พนักงานจ้าง 

 

เริ่มประชุมเวลา    ๑๐.๐๐   น. 

        กอ่นระเบียบวาระการประชุม 

นางนงคราญ  สุคนธสาคร    บัดนี้ถึงก่าหนดเวลาการประชุม และสมาชิกสภาเทศบาลได้มา

ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา  แสดงตนลงชื่อร่วมประชุม 17 ท่าน ไม่มาประชุม 1 ท่าน ถือว่าครบองค์

    ประชุมแล้ว ล่าดับต่อไปขอเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลได้จุดเทียนธูปบูชาพระ 

    รัตนตรัยและเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 

    ครั้งที่ 3 ประจ่าปี พ.ศ. ๒๕๖4 และด่าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

    ต่อไป  ขอเรียนเชญิค่ะ          

             ..........................ประธานจุดเทียนธปูบูชาพระรัตนตรัย............................. 
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นายอร่าม  มีเดช   เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอเปิดการประชุม

ประธานสภาเทศบาล  สภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3  ประจ่าปี พ.ศ. 2564 และ

    ขอด่าเนนิการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ                

นายอร่าม  มีเดช   เรื่อง การจัดท่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข 

ประธานสภาเทศบาล   (ฉบับที่ 1) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเตมิ และ         

    เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท่าแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2561 หมวด 4 การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนา ข้อ 21 ความว่า การแก้ไขแผนพัฒนาเป็ นอ่านาจของ

ผู้บริหารท้องถิ่น  เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่

แก้ไขแล้ว ใหป้ิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบ

วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อ่าเภอ 

และจังหวัดทราบ รายละเอียดตามเอกสารแผนเล่มสีเหลือง และเอกสาร

แผนเล่มสีเขยีว ที่เจา้หนา้ที่ได้น่าส่งทุกท่านแลว้นั้น 

  จึงแจ้งสภาเทศบาลเพื่อทราบโดยทั่วกนั 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล

เมืองเพชรบูรณ์ สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 

2564 เมื่อวันท่ี 17 มิถุนายน 2564 

นายอร่าม  มีเดช   คณะกรรมการสภาท้องถิ่น ชุดตรวจรายงานการประชุมได้                             

ประธานสภาเทศบาล ด่าเนินการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเรียบร้อยแล้วและ     

ได้จัดส่งส่าเนารายงานการประชุมให้สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน

ล่วงหน้าแล้ว  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการ

ประชุมสภาเทศบาล  เชิญเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลครับ 

      …………..….ไม่ม.ี..............  

ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุม   

ผมขอมติที่ประชุมว่าสมาชิกท่านใด  เห็นสมควรรับรองรายงาน           

การประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2

ประจ่าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 17   มิถุนายน   2564   ขอได้โปรดยกมอื 

มติที่ประชุม    มีมติรับรองรายงานการประชุม 

 

 



- 4 - 

 

ระเบียบวาระที่  3 ญัตติ  เรื่อง ขออนุมัติแก้ ไขโครงการและ

 รายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ    

 พ.ศ.2564 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (กองช่าง) 

นายอร่าม  มีเดช   ขอเชิญฝา่ยบริหารเสนอญัตติต่อที่ประชุม ครับ เชญิท่านนายกฯ ครับ 

ประธานสภาเทศบาล 

นายเสกสรร  นยิมเพ็ง    กราบเรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ

นายกเทศมนตรี    ทุกท่าน  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขโครงการและรายละเอียดโครงการจ่าย         

    ขาดเงินสะสม ประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 แผนงานอุตสาหกรรมและ         

    การโยธา  (กองช่าง) 

    หลักการ ขออนุมัติแก้ไขโครงการและรายละเอียดเป้าหมายผลผลิตของ           

    โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ่านวนเงิน         

    ทั้งสิน้ 500,000.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) แผนงานอุตสาหกรรมและการ

    โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

    ดังนี้ 

  เดิม 

  โครงการซ่อมสร้างถนนผวิจราจร ค.ส.ล.ซอยเทพาพัฒนา 8 (ด้านใน) 

             งบประมาณ  500,000 บาท 

         เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 

    4.00 เมตร ยาวรวม 166 เมตร คดิเป็นพื้นที่ซ่อมสร้างไม่น้อยกว่า 664 

    ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์

    เป็นระบบพลังงานไฟฟ้าบริเวณซอยเทพาพัฒนา 8 (ด้านใน) (รายละเอียด

    ตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลก่าหนด) 

    แก้ไขเป็น 

  โครงการซ่อมแซมถนนผวิจราจร ค.ส.ล.ซอยเทพาพัฒนา 8 (ด้านใน) 

           งบประมาณ 500,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร 

    กว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 166.00 เมตร คิดเป็นพื้นที่ซ่อมแซมถนนไม่

    น้อยกว่า 664 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน

    แสงอาทิตย์เป็นระบบพลังงานไฟฟ้าบริเวณซอยเทพาพัฒนา 8 (ด้านใน) 

    (รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลก่าหนด) เป็นไปตาม           

    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข (ฉบับที่ 1 ) ประจ่าปี

    งบประมาณ พ.ศ.2564 หนา้ที่ 3 ล่าดับที่ 1 
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    เหตุผล ตามมตสิภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ในคราวประชุมสมัยวิสามัญ 

    สมัยที่ 2 ประจ่าปี พ.ศ.2563  เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ได้อนุมัติ

    ให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นค่าโครงการ

    ซ่อมสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยเทพาพัฒนา 8 (ด้านใน) งบประมาณ  

    500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างผิวจราจร 

    ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 166.00 เมตร คิด

    เป็นพื้นที่ซ่อมสร้างไม่น้อยกว่า 664.00 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุง

    ระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบไฟฟ้าบริเวณซอย

    เทพาพัฒนา 8 (ด้านใน) (รายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลเมือง

    เพชรบูรณ์) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม 

    (ฉบับที่ 1) ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หนา้ที่ 7  ล่าดับที่ 1 

   เนื่องจากการระบุชื่อโครงการ และรายละเอียดเป้าหมายผลผลิต

    ของโครงการไม่สอดคล้องกับรูปแบบและการจ่ าแนกประเภท                

    รายรับ-รายจ่าย งบประมาณประจ่าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึง

    มีความจ่าเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขชื่อโครงการและรายละเอียดของ 

    เป้าหมายผลผลิตของโครงการ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.

    2561 – 2565) แก้ไข (ฉบับที่ 1) ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

    ระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 

    การฝากเงนิ  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน

    ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561                          

    หมวด ๘  เงินสะสม  “ข้อ ๘๙  ความว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจ

    ใช้จ่ายเงนิสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดน่าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมือง           

    เพชรบูรณ์ เพื่อพิจารณาอนุมัตติ่อไป ขอบคุณครับ 

นายอร่าม  มีเดช   ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ ตามที่ฝา่ยบริหารได้แถลงถึงหลักการ 

ประธานสภาเทศบาล  และเหตุผลในการขออนุมัติแก้ไขโครงการและรายละเอียดโครงการจ่าย

    ขาดเงินสะสม ประจ่าปีงบประมาณ    พ.ศ.2564 แผนงานอุตสาหกรรม

    และการโยธา  (กองช่าง) มีสมาชิกท่านใดมีขอ้สงสัย ประสงค์จะซักถามหรอืไม ่

      …………..….ไม่มี............... 

    เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมว่า สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้แก้ไขโครงการและ

    รายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (กองช่าง) ขอได้โปรดยกมอื 
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มติที่ประชุม   มีมติอนุมัติ..17...เสียง ไม่อนุมัต.ิ.-...เสียง งดออกเสียง...-..เสียง                    

 

    ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง            

    งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการ               

    ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง LED ในเขตเทศบาลฯ  แผนงานเคหะและ           

    ชุมชน  (กองช่าง) 

นายอร่าม  มีเดช   ขอเชิญฝา่ยบริหารเสนอญัตติตอ่ที่ประชุม ครับ เชิญท่านรองฯ ธนชลฯ ครับ 

ประธานสภาเทศบาล 

ว่าที่ ร.ต.ธนชล  ศิริ     กราบเรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ             

รองนายกเทศมนตรี    ทุกท่าน  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชีแ้จงงบประมาณรายจา่ย 

    ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง LED             

    ในเขตเทศบาลฯ  แผนงานเคหะและชุมชน  (กองช่าง) 

    หลักการ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

    ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง LED ใน

    เขตเทศบาลฯ บริเวณด้านข้างส่านักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประจ่าปี

    งบประมาณ พ.ศ.2564 จ่านวนเงินทั้งสิ้น 500,000.-บาท (ห้าแสน

    บาทถ้วน) แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่

    ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ดังนี้ 

  เดิม  

  โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง LED ในเขตเทศบาลฯ บริเวณด้านข้าง

    ส่านักงานเทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์             งบประมาณ 500,000 บาท 

   เพื่อจา่ยเป็นค่าติดตัง้ไฟฟ้าส่องสว่าง LED บริเวณด้านข้าง                         

    ส่านักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผัง

    เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และ

    แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. ก่าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ่านาจให้แก่

    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.

    2561 – 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

    หนา้ที่ 6 ล่าดับที่ 1 

  แก้ไขเป็น 

  โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง LED ในเขตเทศบาลฯ (บริเวณถนนเทพา

    พัฒนา – ถนนเพชรเจริญ)                  งบประมาณ 500,000บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง LED บริเวณถนนเทพา

    พัฒนา – ถนนเพชรเจริญ รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผังเทศบาล 
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  เมืองเพชรบูรณ์ เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไข

    เพิ่มเติม พ.ร.บ.ก่าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ่านาจให้แก่องค์กร

    ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 

    2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้าที่ 6 ล่าดับที่ 1 

    เหตุผล เนื่องจากบริเวณพื้นที่โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง LED ในเขต

    เทศบาลฯ บริเวณข้างส่านักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีพื้นที่ทับซ้อน

    กับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และการลดปัญหาอาชญากรรมในเขต

    ชุมชนเมืองเพชรบูรณ์ ประกอบกับได้รับการร้องเรียนจากประชาชนที่

    อาศัยอยู่ และผูส้ัญจรไป-มาบริเวณถนนเทพาพัฒนา และถนนเพชรเจริญ 

    ว่าไม่ได้รับความปลอดภัยในการสัญจร  ไป-มา บริเวณดังกล่าว 

   ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเพื่อเกิด

    ประโยชน์แก่ประชาชน  จึงมีความจ่าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจง

    งบประมาณรายจ่ายประจ่าปี 2564 ในการด่าเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่อง

    สว่าง LED ในเขตเทศบาลฯ บริเวณถนนเทพาพัฒนา – ถนนเพชรเจริญ 

    ต่อไป 

    ระเบียบ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไข

    เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจง            

    งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ท่าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 

    หรอืเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสรา้ง ให้เป็นอ่านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น               

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดน่าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมือง              

    เพชรบูรณ์ เพื่อพิจารณาอนุมัตติ่อไป ขอบคุณครับ 

นายอร่าม  มีเดช   ขอบคุณท่านรองฯ ธนชลฯ ครับ ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลง

ประธานสภาเทศบาล  ถึงหลักการและเหตุผลในการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณ

    รายจ่าย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 

    LED ในเขตเทศบาลฯ  แผนงานเคหะและชุมชน  (กองช่าง) มีสมาชิกท่านใดมี

    ข้อสงสัย ประสงค์จะซักถามหรอืไม ่เชญิท่านกิตติศักดิ์ฯ ครับ 

นายกิตติศักดิ์  สังเกตุดี  กราบเรี ยนประธานสภาเทศบาลที่ เ คารพแล ะสมาชิกผู้             

สมาชิกสภาเทศบาล  ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายกิตติศักดิ์  สังเกตุดี สมาชิกสภาเทศบาล

    เมืองเพชรบูรณ์ จากญัตติดังกล่าว โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง LED ใน 
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    เขตเทศบาล ข้างบริเวณส่านักงานเทศบาลที่เราจะเปลี่ยนแล้วไปติดที่บริเวณ

    ถนนเทพาฯ ถึงถนนเพชรเจริญ 500,000 บาท ใช้กี่ต้นครับ ถนนเทพา 

    กับ ถนนเพชรเจริญ ถนนค่อนข้างยาวครับ 500,000 บาท จะพอ

             หรอืไม่ครับขอบคุณครับ   

นายอร่าม  มีเดช   ขอบคุณท่านกิตติศักดิ์ฯ ครับ เชิญท่านนายกฯ ครับ 

ประธานสภาเทศบาล  

นายเสกสรร  นยิมเพ็ง    กราบเรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ

นายกเทศมนตรี    ครับ ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมนะครับ บริเวณที่เราก่าหนดไว้คือสามแยก

    ปากน้่า ที่เราเรียกกันนะครับ ตรงนั้นเป็นพื้นที่ที่มีการติดตั้งไฟส่องสว่าง

    ของแขวงการทางอยู่แล้ว แต่ปัญหาที่เราได้รับเรื่องร้องเรียนคือ ไฟของ

    แขวงการทางดับบ่อยมาก มีการร้องเรียนอยู่ประจ่า และล่าสุดก็ได้มีการ

    ไปประสานงานกับแขวงการทางว่า ทางแขวงการทางจะรื้อเสาไฟฟ้าชุดนี้

    ออกครับ แล้วเราจะใส่ชุดนี้เข้าไปใหม่ครับ ซึ่งของแขวงการทางมีทั้งหมด

    อยู่ 23  หรือ 24 ต้น แต่ 24 ต้น มีพื้นที่อยู่นอกเขตด้วยครับ จะเลยไป

    ทางปากน้่า เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะใส่ในงบประมาณ 500,000 บาท 

    ที่เรามีอยู่ 21 ต้น ใส่ในพื้นที่ของเรา จะเท่ากับว่าพอแขวงการทางย้าย

    เสาไฟฟ้าออกไปแล้ว เราใส่ของเราลงไปใหม่ เวลาการซ่อมบ่ารุงหรือการ

    รับแจ้งเหตุ แก้ไขปัญหาให้ประชาชนเราสามารถท่าได้ทันที ที่ผ่านมาเป็น

    ปัญหาพอสมควรเนื่องจากเราต้องประสานงานไปทางแขวงการทาง กว่า

    หน่วยงานจะมา ใช้เวลาหลายวัน ซึ่งเป็นปัญหาต่อชีวิตทรัพย์สินความ

    ปลอดภัยของประชาชนอยู่พอสมควรครับ จึงได้มีการตกลงกับแขวงการ

    ทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่า ทางแขวงจะถอนเสาไฟฟ้าชุดนี้ออก เพราะ

    เนื่องจากอายุการใช้งานเยอะพอสมควร แล้วเราจะลงของเราไปใหม่ 

    ประกอบกับโครงการที่เราก่าหนดไว้ด้านข้างเทศบาลของเราทางจังหวัด

    ให้งบประมาณมาเราเลยถอนตรงนี้ออกไปครับ แล้วไปใส่ตรงที่ใหม่ เพื่อ

    เป็นการเกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุดครับ ขอบคุณครับ 

นายอร่าม  มีเดช   ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ ที่ได้ช้ีแจงเพิ่มเติมครับ มีสมาชิกท่านใด      

ประธานสภาเทศบาล  มีขอ้สงสัยประสงค์จะซักถามอีกหรือไม่ครับ 

      …………..….ไม่มี............... 

    เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมว่า สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค่า

    ชีแ้จงงบประมาณรายจา่ยประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการติดตั้งไฟฟ้า 
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    ส่องสว่าง LED ในเขตเทศบาลฯ  แผนงานเคหะและชุมชน  (กองช่าง) ขอได้โปรด

    ยกมอื 

มติที่ประชุม   มีมติอนุมัติ..17...เสียง ไม่อนุมัติ. .-...เสียง งดออกเสียง...-..เสียง                   

     

ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อ

 จ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวลานน้ าพุ  บริเวณสวนสาธารณะเพชบุระ 

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (กองสวัสดิการสังคม) 

นายอร่าม  มีเดช   ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติต่อที่ประชุมครับ เชิญท่านรองฯ 

ประธานสภาเทศบาล  ยชญ์สุธา ครับ 

นายยชญ์สุธา  วิชัยธนพัฒน์  กราบเรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูท้รงเกียรตทิุกท่าน 

รองนายกเทศมนตรี   ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 

    ๒๕64 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวลานน้่าพุ 

    บริเวณสวนสาธารณะเพชบุระ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   

    (กองสวัสดิการสังคม)  

  หลักการ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  

    ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และโอนลดงบประมาณในแผนงานสร้างความ

    เข้มแข็งของชุมชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี การ                

       งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 เพื่อจ่ายเป็นค่า

    ปรับปรุงผิวลานน้่าพุ บริเวณสวนสาธารณะเพชบุระ รายละเอยีดดังนี ้

  โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    งบประมาณ  500,000 บาท 

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

  งบลงทุน  

  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      งบประมาณ  500,000 บาท 

  ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ  500,000 บาท 

  ค่าปรับปรุงผิวลานน้ าพุ บริเวณสวนสาธารณะเพชบุระ  

       งบประมาณ  500,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวลานน้่าพุ บริเวณสวนสาธารณะเพชบุระ 

    จ่านวน 1 แห่ง รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลก่าหนด เป็นไปตาม 

    พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน พ.ร.บ.ก่าหนด

    แผนและขั้นตอนการกระจายอ่านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.  
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  2542 และแผนพัฒนาทอ้งถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเตมิและ 

    เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  โอนลด 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน     

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

  งบด าเนินงาน 

  หมวดค่าใช้สอย 

  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

    รายจ่ายหมวดอื่น ๆ  โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของ

    องค์กรชุมชนและองค์กรภาคประชาชน      

     งบประมาณตั้ ง ไ ว้  2 ,500,000 บาท คง เหลือก่อน โอน              

    1,000,780 บาท โอนลดไปยังแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งาน

    บริหารทั่ วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งบลงทุน)                    

    หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่า

    ปรับปรุงผิวลานน้่าพุ บริเวณสวนสาธารณะเพชบุระ จ่านวน 500,000 

    บาท คงเหลือหลังโอน 500,780 บาท 

    เหตุผล ด้วยผิวลานน้่าพุ บริเวณสวนสาธารณะเพชบุระ เกิดการช่ารุด

    และยุบตัว ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการใชง้านส่งผลต่อการใช้บริการ

    ของเด็ก เยาวชนและประชาชนที่มาใช้ประโยชน์และออกก่าลังกาย ซึ่งเป็น

    อุปสรรคต่อการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนั้นจงึจ่าเป็นต้องปรับปรุงผิวลานน้่าพุ 

                  โดยรอบบริเวณสวนสาธารณะเพชบุระ ให้มีสภาพดีขึ้น  เพื่อใช้เป็นลาน

    อเนกประสงค์  เป็นสถานที่ออกก่าลังกายและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของเด็ก 

    เยาวชนและประชาชนได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยต่อไป 

     ทั้งนี้ การด่าเนินการในครั้งนี้ เป็นการด่าเนินการตามอ่านาจ

    หน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไข

    เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 

    เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

    ระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด ๔ การโอนและการแก้ไข

    เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน          

    งบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท่าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ

    เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ่านาจอนุมัติของสภา

    ท้องถิ่น 
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     จึงเรียนมาเพื่อโปรดน่าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมือง

    เพชรบูรณ์ เพื่อพิจารณาอนุมัตติ่อไป 

นายอร่าม  มีเดช   ขอบคุณท่านรองฯ ยชญ์สุธาฯ ครับ ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงถึง

ประธานสภาเทศบาล  หลักการและเหตุผลในการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ่าปี 

    งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่เพือ่จา่ยเป็นค่าปรับปรุงผิว

    ลานน้่าพุ บริเวณสวนสาธารณะเพชบุระ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

    (กองสวัสดิการสังคม) มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย ประสงค์จะซักถามหรือไม่ 

    เชญิท่านกิตติศักดิ์ฯ ครับ      

นายกิตติศักดิ์  สังเกตุดี  กราบเรียนประธานสภาเทศบาลที่ เ คารพและสมาชิกผู้               

สมาชิกสภาเทศบาล  ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายกิตติศักดิ์  สังเกตุดี สมาชิกสภาเทศบาล

    เมืองเพชรบูรณ์ จากญัตติดังกล่าวต้องขอชื่นชมทางฝ่ายบริหารครับที่ได้เห็น

    ประโยชน์ในการปรับปรุงครั้งนี้ครับ ทั้งเด็กและเยาวชนก็อยากจะให้ทาง

    เทศบาลได้ปรับปรุงพื้นที่สักแห่งครับ เพื่อเป็นลานในการใช้ออกก่าลังกาย

    เล่นสเก็ตบอร์ด และเซิฟสเก็ตครับ ผมมีขอ้ประสงค์ซักถาม 2 ข้อ ครับ  

    1. ที่เราปรับปรุงน้่าพุยังเก็บไว้ใช้ไหมครับแล้วน้่าพุยังใช้ได้ปกติไหมครับ  

    2. ลานที่จะท่าเป็นลานปูนใช่ไหมครับ ขอบคุณครับ   

นายอร่าม  มีเดช   ขอบคุณท่านกิตติศักดิ์ฯ ครับ เชิญท่านนายกฯ ครับ 

ประธานสภาเทศบาล  

นายเสกสรร  นยิมเพ็ง    กราบเรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ

นายกเทศมนตรี    ครับ พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ด้านบนของสวนเพชบุระครับ เป็นพื้นที่ลาน

    คอนกรีตที่มีการตั้งน้่าพุอยู่ เราจะมีการปรับปรุงพื้นที่ตรงนั้นซึ่งเป็นพื้นที่

    ขรุขระอยู่ และพื้นที่ที่มีการทรุดตัวด้วยนะครับ จะปรับเป็นผิวลานเรียบ

    นะครับให้เหมาะสมกับกระแสและสถานการณ์ปัจจุบัน กระแสนิยมที่

    ก่าลังเล่นกันอยู่ จะปรับเป็นลานให้เยาวชนได้เล่นเซิฟสเก็ต หรือส่าหรับ

    ผู้สูงอายุที่เคยจัดกิจการในการเต้นลีลาศ หรือเต้นเข้าจังหวะที่ผ่านมาก็

    เป็นปัญหาพอสมควร ดังนั้นเมื่อมีการปรับปรุงครั้งนี้เราจะปรับปรุงให้

    เป็นลานผิวเรียบให้ใช้การเกิดประโยชน์ให้มากที่สุดครับ และในกรณีของ

    น้่าพุยังคงอยู่นะครับ ยังใช้งานได้อยู่ ก็จะปรับปรุงให้ใช้งานได้พร้อมกันทั้ง

    ระบบเลย พื้นที่ตรงนี้มีความเหมาะสมคือ หนึ่งความกว้างของลาน             

    สองมีอัฒจรรย์ นั่งชม สามมีไฟส่องสว่างด้วย เพราะฉะนั้นตรงนีเ้หมาะสมที่จะท่า 
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    กิจกรรมของเยาวชนทั่วไปครับ จะมีการปรับปรุงในครั้งนี้นะครับ 

นายอร่าม  มีเดช   ขอบคุณท่ านนายกฯ  ครั บ  มี สมา ชิกท่ าน ใดมี ข้ อส งสั ย 

ประธานสภาเทศบาล  ประสงค์จะซักถามอีกหรอืไม่ครับ   

      …………..….ไม่มี............... 

    เมื่อไม่มีผมขอมติที่ ประชุมว่า สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติ ให้ โอน                          

    งบประมาณรายจา่ย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการ 

    ใหม่เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวลานน้่าพุ บริเวณสวนสาธารณะเพชบุระ                    

    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (กองสวัสดิการสังคม) ขอได้โปรดยกมอื 

มติที่ประชุม   มีมติอนุมัติ..17...เสียง ไม่อนุมัติ. .-..เสียง งดออกเสียง.. .-..เสียง                   

     

ระเบียบวาระที่ 6 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อ

 จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 (ส านักปลัดเทศบาล) 

นายอร่าม  มีเดช   ขอเชิญฝา่ยบริหารเสนอญัตติต่อที่ประชุมครับ เชิญท่านนายกฯ ครับ 

ประธานสภาเทศบาล 

นายเสกสรร  นยิมเพ็ง   กราบเรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูท้รงเกียรตทิุกท่าน 

นายกเทศมนตรี   ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.

    ๒๕๖๔ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

    แผนงาน บริหารงานทั่วไป (ส่านักปลัดเทศบาล)  

  หลักการ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

    ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และโอนลดงบประมาณ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

    งานบริหารทั่วไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์

    โฆษณาและเผยแพร่ จ่านวน ๑ รายการ ดังนี้ 

  โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

  แผนงานบริหารงานทั่วไป                      งบประมาณ ๑๐๐,๐๐0 บาท 

  งานบริหารทั่วไป 

  งบลงทุน 
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  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์)    

              งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

  ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่       

  กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ส าหรับติดตั้งภายในและภายนอกอาคาร 

    จ านวน ๘ ตัว                      งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ส่าหรับติดตั้ง

    ภายในและภายนอกอาคารความละเอียดไม่น้อยกว่า ๒ ล้านพิกเซล พร้อม

    อุปกรณ์และติดตั้ง จ่านวน ๘ ตัว ประจ่าห้องประชุมชาญอนุสรณ์ ห้องประชุม

    สภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และห้องประชุมหัวหน้าส่วนราชการ (ราคาตาม

    ท้องตลาด) เป็นไปตาม พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ 

    พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน หนังสือกรมส่งเสริม

    การปกครองท้องถิ่ น ด่ วนมาก ที่  มท ๐๘๐๘.๒/ว 1248 ลงวันที่                       

    27 มิถุนายน ๒๕๕9 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท 

    ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที ่๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒   

  โอนลด 

  แผนงานบริหารงานทั่วไป          งบประมาณ ๑๐๐,๐๐0 บาท 

  งานบริหารทั่วไป                             งบประมาณ ๑๐๐,๐๐0 บาท 

  งบบุคลากร 

  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 

  ประเภทเงินเดือนพนักงาน 

   งบประมาณตั้งไว้ ๖,๙๘๘,๕๖๐ บาท คงเหลือก่อนโอน ๒,๔๗๔,๕๗๖ บาท 

    โอนลดไปแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่า

    ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและ

    เผยแพร่ จ่านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  งบประมาณคงเหลอืหลังโอน ๒,๓๗๔,๕๘๖ บาท 

    เหตุผล เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ในฐานะที่มีอ่านาจหน้าที่ต้องท่าในเขต

    เทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง

    ปัจจุบัน มาตรา ๕๐ (๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และให้

    เทศบาลมอี่านาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์

    ของประชาชนในท้องถิ่นตนเอง ตามพระราชบัญญัติก่าหนดแผนและ

    ขั้นตอนการกระจายอ่านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

    ๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อย การ

    ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ

    ทรัพย์สิน เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อน 
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    ที่อาจจะเกิดขึ้น และเป็นการป้องกันทรัพย์สินของทางราชการไม่ให้เกิด

    การสูญหาย 

     ทั้งนี้ การด่าเนินการในครั้งนี้ เป็นการด่าเนินการตามอ่านาจ

    หน้าที่ของเทศบาล และตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  และ

    ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  และเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  

    ด่วนที่สุด  ที่   มท  0810.3/ว 2931  ลงวันที่   15  พฤษภาคม  

    2562  ข้อ  3.4  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ต้องน่ามาบรรจุใน

    แผนพัฒนาท้องถิ่นให้จัดท่าเฉพาะครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ใน

    โครงการพัฒนาที่ด่าเนินการจัดท่าบริการสาธารณะและกิจกรรม          

    สาธารณะ  เพื่อประชาชนได้ใช้/รับประโยชน์จากครุภัณฑ์  ที่ดินและ

    สิ่งก่อสร้างนั้น  และเป็นไปตามอ่านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน

    ท้องถิ่น 

    ระเบียบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไข

    เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ

    ลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท่าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 

    หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ่านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดน่าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมือง

    เพชรบูรณ์ เพื่อพิจารณาอนุมัตติ่อไป ขอบคุณครับ 

นายอร่าม  มีเดช   ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงถึงหลักการ

ประธานสภาเทศบาล  และเหตุผลในการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ 

    พ.ศ.๒๕๖๔ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและ

    เผยแพร่ แผนงานบริหารงานทั่วไป (ส่านักปลัดเทศบาล) มีสมาชิกท่านใดมี

    ข้อสงสัย ประสงค์จะซักถามหรอืไม่ 

      …………..….ไม่มี............... 

    เมื่อไม่มีผมขอมติที่ ประชุมว่า สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติ ให้ โอน                         

    งบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ     

    ใหม่ เพื่อจดัซือ้ครุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ แผนงานบริหารงานทั่วไป (ส่านัก 

    ปลัดเทศบาล) ขอได้โปรดยกมอื 

มติที่ประชุม   มีมติอนุมัติ..17...เสียง ไม่อนุมัติ. .-...เสียง งดออกเสียง...-..เสียง                   
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ระเบียบวาระที่ 7 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อ

 จัดซื้อ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม

 และนันทนาการ (ส านักปลัดเทศบาล) 

นายอร่าม  มีเดช   ขอเชิญฝา่ยบริหารเสนอญัตติตอ่ที่ประชุมครับ เชิญท่านรองฯ ธนชลฯ ครับ 

ประธานสภาเทศบาล 

ว่าที่ ร.ต.ธนชล  ศิริ     กราบเรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ             

รองนายกเทศมนตรี   ญัตติ  เรื่ อง ขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ               

    พ.ศ. ๒๕64 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อ ครุภัณฑ์โฆษณาและ

    เผยแพร ่แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ส่านักปลัดเทศบาล)  

  หลักการ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.       

    ๒๕64 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และโอนลดงบประมาณ ในแผนงานการ

    ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

    วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 เพื่อจ่ายเป็น

    ค่าจัดซือ้ครุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ จ่านวน 1 รายการ ดังนี้ 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ     

                        งบประมาณ  56,000 บาท 

  งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

  งบลงทุน 

  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์)              

                งบประมาณ  56,000 บาท 

  ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่           งบประมาณ  56,000 บาท                                

             เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์                งบประมาณ  56,00๐ บาท  

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 

    3,500 ANSI Lumens จ่านวน 2 เครื่องๆ ละ 28,000 บาท รวมเป็นเงิน 

    56,000 บาท ไว้ประจ่าที่ห้องต่านาน หอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย 

    (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์) เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการ

    บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน

    มาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และแผนพัฒนา

    ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) ประจ่าปี

    งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64           
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  โอนลด  

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ  งบประมาณ  56,000 บาท 

  งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว (งบด าเนินงาน) 

  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย) 

  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  

  ค่าจ้างเหมา                                งบประมาณ  56,000 บาท  

   งบประมาณตั้งไว้ 500,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 359,520 บาท 

    ขอโอนลดไป แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการ

    วางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว (งบลงทุน) หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ

    สิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จ่านวน 

    56,000 บาท งบประมาณ คงเหลอืหลังโอน 303,520 บาท 

    เหตุผล ด้วยมีความจ่าเป็นต้องจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ในการ

    ด่าเนินงานให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ

    ปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป                          

     ทั้งนี้  การด่าเนินการในครั้งนี้เป็นการด่าเนินการตามอ่านาจ

    หนา้ที่ของเทศบาล ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

    ถึงปัจจุบัน 

    ระเบียบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕63 หมวด 4 การโอนและการแก้ไข

    เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน    

    งบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท่าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ

    เปลี่ยน หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ใหเ้ป็นอ่านาจอนุมัตขิองสภาท้องถิ่น 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดน่าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมือง

    เพชรบูรณ์ เพื่อพิจารณาอนุมัตติ่อไป ขอบคุณครับ 

นายอร่าม  มีเดช   ขอบคุณท่านรองฯ ธนชลฯ ครับตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงถึง

ประธานสภาเทศบาล  หลักการและเหตุผลในการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี

    งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อ ครุภัณฑ์

    โฆษณาและเผยแพร่ แผนงานการศาสนา วั ฒนธรรมและนั นทนาการ 

    (ส่านักปลัดเทศบาล) มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยประสงค์จะซักถามหรอืไม่ 

      …………..….ไม่มี............... 

    เมื่อไมม่ีผมขอมติที่ประชุมว่า สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัตใิหโ้อนงบประมาณ 

    รายจา่ยประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ เพื่อ 
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            จัดซื้อ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ         

    นันทนาการ (ส่านักปลัดเทศบาล) ขอไดโ้ปรดยกมอื 

มติที่ประชุม   มีมติอนุมัติ..17...เสียง ไม่อนุมัต.ิ.-..เสียง งดออกเสียง..-..เสียง                   

     

ระเบียบวาระที่ 8 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อ

 จ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 (กองคลัง) 

นายอร่าม  มีเดช   ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติต่อที่ประชุมครับ เชิญท่านรองฯ 

ประธานสภาเทศบาล  ยชญ์สุธา ครับ 

นายยชญ์สุธา  วิชัยธนพัฒน์  กราบเรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูท้รงเกียรตทิุกท่าน 

รองนายกเทศมนตรี   ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 

    2564  ไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่  เพื่อจ่ายเป็นค่ าจัดซื้อครุภัณฑ ์                

              คอมพิวเตอร์ แผนงานบริหารงานทั่วไป (กองคลัง)  

  หลักการ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 

  2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  และโอนลดงบประมาณ  ในแผนงาน

  บริหารงานทั่วไป กองคลัง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ

  งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  เพื่อจ่ายเป็นค่า

  จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส่าหรับใช้ปฏิบัติงานกองคลังเทศบาลเมือง

  เพชรบูรณ์ รายละเอียดดังนี้ 

  โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

  แผนงานบริหารงานทั่วไป                   งบประมาณ 154,000 บาท 

  งานบรหิารงานคลัง   

  งบลงทุน 

  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์)   

          งบประมาณ 154,000  บาท 

  ประเภท ครุภัณฑค์อมพิวเตอร ์     งบประมาณ 154,000  บาท 

  1. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA       งบประมาณ 29,000 บาท  

   เพื่อจา่ยเป็นค่าเครื่องส่ารองไฟ ขนาด 1 kVA จ่านวน 5 เครื่องๆ ละ 
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    5,800 บาท  รวมเป็นเงิน 29,000 บาท จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ

  คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ณ ปัจจุบัน เป็นไปตาม  พ.ร.บ. 

  การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หนังสือกรม

 ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 

 27 มิถุนายน 2559 

  2. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One  ส าหรับงานประมวลผล      

                             งบประมาณ   115,000 บาท  

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส่าหรับงาน

  ประมวลผลมีจอแสดงภาพในตัวขนาดไม่น้อย กว่า 21 นิ้ว จ่านวน 5 

  เครื่องๆ ละ 23,000 บาท รวมเป็นเงิน  115,000 บาท จัดซื้อตาม

  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ ปัจจุบัน 

  เป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

  2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 

  1248 ลงวันที่ 27 มถิุนายน 2559 

      3. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรอื LED ขาวด า  

          งบประมาณ 10,000 บาท 

   เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือLED ขาวด่า จ่านวน 

  1 เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

  คอมพิวเตอร์  ณ  ปัจจุบัน  เป็นไปตาม  พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการ

  บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

  ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มถิุนายน 2559 

  โอนลด 

  แผนงานบริหารงานทั่วไป   

  งานบรหิารงานคลัง  

  หมวดเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)   

  ประเภทเงนิเดือนพนักงาน  

  งบประมาณตั้งไว้ 4,976,160 บาท คงเหลือก่อนโอน 1,845,800 บาท 

  ขอโอนลดไปแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  หมวดค่า

  ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์)  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

  จ่านวนเงนิ 154,000 บาท 

  เหตุผล ด้วยกองคลัง มีความจ่าเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้

  เพียงพอและเหมาะสมต่อการใชง้านและทดแทนของเดิมที่มคีุณลักษณะ 
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  ไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินซึ่งใช้

  โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) โปรแกรมแผนที่ภาษี

  และทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000)ในการประมวลผลข้อมูลเพื่อเป็น

  ฐานในการจัดเก็บภาษีและเป็นรายได้ของเทศบาลตามกฎหมายก่าหนด 

  ระเบียบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไข

  เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ

  ลงทุน   โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท่าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ

  เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ่านาจอนุมัติของสภา

  ท้องถิ่น  

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดน่าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมือง

  เพชรบูรณ์ เพื่อพิจารณาอนุมัตติ่อไปขอบคุณครับ 

นายอร่าม  มีเดช   ขอบคุณท่านรองฯ ยชญ์สุธาฯ ครับตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงถึง

ประธานสภาเทศบาล  ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงถึงหลักการและเหตุผลในการขออนุมัติ                              

    โอนงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ไปตั้งจ่ายเป็น

    รายการใหม่  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แผนงาน           

    บริหารงานทั่วไป (กองคลัง) มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยประสงค์จะซักถาม

    หรอืไม่ 

      …………..….ไม่มี............... 

    เมื่อไม่มีผมขอมติทีป่ระชุมว่า สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนงบประมาณ         

    รายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อ       

    จ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แผนงานบริหารงานทั่วไป (กองคลัง)          

    ขอได้โปรดยกมอื 

มติที่ประชุม    มีมติอนุมัติ...17..เสียง ไม่อนุมัต.ิ.-..เสียง งดออกเสียง..-..เสียง 

     

ระเบียบวาระที่ 9 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่        

 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว และครุภัณฑ์ยานพาหนะและ

 ขนส่ง จ านวน 2 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

นายอร่าม  มีเดช   ขอเชิญฝา่ยบริหารเสนอญัตติตอ่ที่ประชุมครับ เชิญท่านนายกฯ ครับ 

ประธานสภาเทศบาล 
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นายเสกสรร  นยิมเพ็ง   กราบเรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูท้รงเกียรตทิุกท่าน 

นายกเทศมนตรี   ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 

    2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว และ

    ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จ่านวน 2 รายการ (กองสาธารณสุขและ

    สิ่งแวดล้อม)  

  หลักการ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 

  2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และโอนลดงบประมาณในแผนงานเคหะ

  และ ชุ มชน  งานก่ าจั ดขยะมู ลฝอยและสิ่ งปฏิ กู ล  ตามระ เบี ยบ                

  กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

  ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว และ

  ครุภัณฑย์านพาหนะและขนส่ง จ่านวน 2 รายการ ดังนี้ 

  โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

  แผนงานเคหะและชุมชน                งบประมาณ  70,600  บาท 

  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

  งบลงทุน    

  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์)   

  1. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว     งบประมาณ  19,000  บาท 

         1.1 เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง      งบประมาณ  19,000  บาท 

       เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จ่านวน 2 เครื่อง  ๆละ 

  9,500 บาท รวมเป็นเงนิ 19,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

  - เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย  

  - เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า  

  - ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี  

  - พร้อมใบมีด  

  (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์) เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการ

  บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

  ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และ

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับ

  ที่ 3) ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  2. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง งบประมาณ  51,600  บาท 

      2.1 รถจักรยานยนต์       งบประมาณ  51,600  บาท 
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      เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซือ้รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ 

  จ่านวน 1 คันๆ ละ 51,600 บาท เป็นเงิน 51,600 บาท โดยมีคุณลักษณะ 

  ดังนี ้ 

   1. ขนาดที่ก่าหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่่า  

      - กรณีขนาดต่่ากว่า ซีซี ที่ก่าหนดไม่เกิน 5 ซีซี หรือขนาดเกินกว่า ซีซี ที่

  ก่าหนด ไม่เกิน 5 ซีซี เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาด ซีซี ที่ก่าหนดไว้  

      - ราคาที่ก่าหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน  

      - การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม  

  (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์) เป็นไปตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง และการ

  บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

  ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  และ

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับ

  ที่ 3) ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  โอนลด 

  แผนงานเคหะและชุมชน  งบประมาณ  70,600  บาท 

  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

  งบด าเนินงาน 

  หมวดค่าวัสด ุ

  ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว      งบประมาณ  70,600  บาท 

  งบประมาณตั้งไว้ 900,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 839,255 บาท                 

  ขอโอนลดไป แผนงานเคหะและชุมชน งานก่าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  

  (งบลงทุน) หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) ประเภท

  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว และประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

  จ่านวน 70,600 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 768,655 บาท 

  เหตุผล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีความ

  จ่าเป็นต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้

  เพียงพอต่อปริมาณงานและทดแทนของเดิมซึ่งช่ารุด และเสื่อมสภาพ เพื่อ

  ใช้ในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายและแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนของ

  ประชาชน ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

   ทั้งนี ้การด่าเนินการให้เป็นไปตามอ่านาจหน้าที่ของเทศบาล ตาม 

  พ.ร.บ.เทศบาล  พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
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  ระเบียบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไข

  เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ

  ลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท่าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 

  หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ่านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดน่าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมือง

  เพชรบูรณ์ เพื่อพิจารณาอนุมัตติ่อไป ขอบคุณครับ 

นายอร่าม  มีเดช   ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงถึงหลักการ

ประธานสภาเทศบาล  และเหตุผลในการขออนุมั ติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ ายประจ่าปี            

  งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์งาน

  บ้านงานครัว และครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จ่านวน 2 รายการ (กอง

  สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยประสงค์จะซักถาม

  หรอืไม่ เชญิท่านก่าพลฯ ครับ      

นายก าพล  โฆษิตานนท์   กราบเรี ยนประธานสภาเท ศบาลที่ เ คารพและสมาชิกผู ้             

สมาชิกสภาเทศบาล  ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายก่าพล  โฆษิตานนท์ สมาชิกสภาเทศบาล

  เมืองเพชรบูรณ์ ก่อนอื่นต้องขอชมเชยฝ่ายบริหารด้วยครับ ตามที่ผมได้รับ

  เรื่องร้องเรียนจากชาวบ้าน การตัดต้นไม้ ตัดกิ่งไม้ในช่วงฝนตกที่ผ่านมา 

  ชาวบ้านได้รับผลประโยชน์เป็นอย่างดี แต่ผมได้คุยกับช่างที่ท่าเขาแจ้งว่า

  เครื่องเลื่อยยนต์มีปัญหาคอืเมื่อเครื่องร้อน จะสตาร์ทไม่ติดท่าให้เสียเวลา

  ในการตัดกิ่งไม้ ดังนั้นผมจงึอยากจะเสนอให้ท่าน เพิ่มเลื่อยยนต์ให้กับกอง

  ช่างอกีจ่านวนหนึ่งครับ ขอบคุณครับ 

นายอร่าม  มีเดช   ขอบคุณท่านก่าพลฯ ครับ มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยประสงค์จะ

ประธานสภาเทศบาล  ซักถามอีกหรอืไม่ 

      …………..….ไม่มี............... 

     เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมว่า สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนเงิน              

    งบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ            

    ใหม่เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว และครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง            

    จ่านวน 2 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ขอได้โปรดยกมอื 

มติที่ประชุม    มีมติอนุมัติ...17..เสียง ไม่อนุมัต.ิ.-..เสียง งดออกเสียง..-..เสียง 
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ระเบียบวาระที่ 10 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เพื่อ

 จ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง แผนงานเคหะและชุมชน (กองช่าง) 

นายอร่าม  มีเดช   ขอเชิญฝา่ยบริหารเสนอญัตติตอ่ที่ประชุมครับ เชิญท่านรองฯ ธนชลฯ ครับ 

ประธานสภาเทศบาล 

ว่าที่ ร.ต.ธนชล  ศริิ   กราบเรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน 

รองนายกเทศมนตรี   ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.

    2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง 

    แผนงานเคหะและชุมชน   (กองช่าง)  

    หลักการ ขออนุมตัิโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.

    2564 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่และโอนลดงบประมาณในแผนงานเคหะ

    และชุมชน งานไฟฟ้าถนน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

    วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 เพื่อจ่าย

    เป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑก์่อสร้าง ดังนี้ 

    โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่    

    แผนงานเคหะและชุมชน   งบประมาณ  500,000 บาท 

  งานไฟฟ้าถนน 

  งบลงทุน 

  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) 

  ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง           งบประมาณ  500,000 บาท 

   ชีทไพล์              งบประมาณ 500,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ชีทไพล์ ขนาด 400x150 มม. หนา 

    13.10 มม. ยาว 6.00 ม. หนัก 58.4 กก./ม. จ่านวน 30 แผ่น (จัดซื้อ

    ตามราคาท้องตลาด) เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร

    พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.

    0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559 และแผนพัฒนา

    ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) 

    ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หนา้ที่ 18 ล่าดับที่ 4 

   โอนลด       งบประมาณ 500,000 บาท 

   แผนงานเคหะและชุมชน         งบประมาณ 500,000 บาท 

   งานไฟฟ้าถนน 
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   งบบุคลากร 

   หมวดเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)          งบประมาณ 500,000 บาท 

   ประเภทเงนิเดือนพนักงาน     งบประมาณ 200,000 บาท 

   งบประมาณตั้ ง ไว้  1 ,981,740บาท คงเหลือก่อนโอน           

    671,165.81 บาท โอนลดไปแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  

    หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง    

    ชีทไพล์  จ่านวน  200,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน                

    471,165.81 บาท 

   ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง          งบประมาน 300,000บาท 

   งบประมาณตั้ ง ไว้  5,608,800 บาท คงเหลือก่อนโอน           

  1,682,027 บาท โอนลดไปแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 

  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง              

  ชีทไพล์  จ่านวน  300,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน                

  1,382,027 บาท 

  เหตุผล ด้วยเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์มีนโยบายเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์

  ของเทศบาลในด้านการป้องกัน และบรรเทาภัยอันเกิดจากน้่า ตามภารกิจ

  ในการบริหารจัดการน้่ากล่าวคือ ท่าผนังเก็บกักน้่าช่ัวคราวในช่วงน้่าแล้ง 

  หรือมีความต้องการใช้น้่าสามารถทดน้่าให้มีระดับสูงขึ้นสามารถน่าน้่าไป

  ใช้ประโยชน์ได้ในการจัดงานประเพณีอุ้มพระด่าน้่า, งานประเพณีลอย

  กระทง ฯลฯ หรือในช่วงน้่าหลาก  ท่าผนังป้องกันการกัดเซาะดินฐานราก 

  อาคารบ้านเรือนที่อยู่บริเวณริมแม่น้่า และท่าผนังป้องกัน การพังทลาย

  ของคันคู, คลองช่วงฤดูน้่าหลากไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและ

  ทรัพย์สินของประชาชน 

   ทั้งนี้ การด่าเนินการในครั้งนี้ เป็นการด่าเนินการตามอ่านาจ

  หน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไข

  เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 

  เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

  หนา้ที่ 18 ล่าดับที่ 4 

  ระเบียบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไข

  เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบ

  ลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท่าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 

  หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ่านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
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   จึงเรียนมาเพื่อโปรดน่าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมือง

  เพชรบูรณ์ เพื่อพิจารณาอนุมัตติ่อไป ขอบคุณครับ 

นายอร่าม  มีเดช   ขอบคุณท่านรองฯ ธนชลฯ ครับ ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงถึง

ประธานสภาเทศบาล  หลักการและเหตุผลในการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ่าปี

    งบประมาณ พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ

    ครุภัณฑ์ก่อสร้าง แผนงานเคหะและชุมชน (กองช่าง) มีสมาชิกท่านใดมีข้อ

    สงสัยประสงค์จะซักถามหรอืไม่ 

      …………..….ไม่มี............... 

     เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมว่า สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอน         

    งบประมาณรายจ่าย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ        

    ใหม่  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง แผนงานเคหะและชุมชน              

    (กองช่าง) ขอได้โปรดยกมอื 

มติที่ประชุม    มีมติอนุมัติ...17.เสียง ไม่อนุมัต.ิ.-..เสียง งดออกเสียง..-..เสียง 

     

ระเบียบวาระที่ 11 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อจ่าย

 เป็นค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติงานนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ส านักปลัดเทศบาล) 

นายอร่าม  มีเดช   ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติต่อที่ประชุมครับ เชิญท่านรองฯ 

ประธานสภาเทศบาล  ยชญ์สุธา ครับ 

 

นายยชญ์สุธา  วิชัยธนพัฒน์   กราบเรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

รองนายกเทศมนตรี   ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.

    ๒๕๖๔ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน

    นายกเทศมนตรีเมอืงเพชรบูรณ์ แผนงานบริหารงานทั่วไป (ส่านักปลัดเทศบาล) 

    หลักการ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 

    ๒๕๖๔ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และโอนลดงบประมาณ ในแผนงาน

    บริหารงานทั่วไป และแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามระเบียบ

    กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

    ท้องถิ่ น  พ .ศ .๒๕๖๓ เพื่ อจ่ าย เป็ นค่ าปรั บปรุ งห้ อ งปฏิบั ติ ง าน          

    นายกเทศมนตรีเมอืงเพชรบูรณ์ ดังนี้ 
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    โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

    แผนงานบริหารงานทั่วไป 

    งานบริหารทั่วไป       งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

    งบลงทุน 

    หมวดค่าครุภัณฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)   

         งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

    ประเภทค่าบ่ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

    ค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติงานนายกเทศมนตรีเมอืงเพชรบูรณ์      

         งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติงานนายกเทศมนตรีเมือง

    เพชรบูรณ์ ขนาดพืน้ที่ ๖.๕๐ x ๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๒.๕๐ 

    ตารางเมตร  (รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลก่าหนด) 

    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับ

    ที่ ๓) ประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔ 

    โอนลด 

    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   งบประมาณ ๕๐๐,๐๐0 บาท 

    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

    งบด าเนินงาน 

    หมวดค่าใช้สอย    งบประมาณ  ๕๐๐,๐๐0 บาท 

    ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 

    รายจ่ายหมวดอื่นๆ  

    โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานขององค์กรชุมชนและ

    องค์กรภาคประชาชน  

     งบประมาณตั้งไว้ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อน

    โอน ๕๐๐,๗๘๐ บาท โอนลดไปแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร

    ทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ที่ดินและ 

    สิ่งก่อสร้าง) ประเภทค่าบ่ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง           

    ค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติงานนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ จ่านวน 

    ๕๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๗๘๐ บาท 

  เหตุผล ด้วยห้องปฏิบัติงานนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ มีอายุการใช้

  งานมานาน และมีพื้นที่จ่ากัดไม่เพียงพอและเหมาะสมต่อการให้บริการ

  ประชาชน ดังนัน้ จงึมีความจ่าเป็นต้องปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน  
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        นายกเทศมนตรีเมอืงเพชรบูรณ์ เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการปฏิบัติงาน

  และการให้บริการประชาชนและสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาด

  ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
   ทั้งนี้ การด่าเนินการครั้งนี้ เป็นการด่าเนินการตามอ่านาจหน้าที่

  ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม

  ถึงปัจจุบัน และตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม

  และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่๓) ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

  ระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์

  กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไข        

  เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน

  งบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลดที่ท่าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ

  เปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ่านาจอนุมัติของสภา

  ท้องถิ่น”    

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดน่าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมือง

  เพชรบูรณ์ เพื่อพิจารณาอนุมัตติ่อไป ขอบคุณครับ 

นายอร่าม  มีเดช   ขอบคุณ รองฯ ยชญ์สุธา ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงถึงหลักการ

ประธานสภาเทศบาล  และเหตุผลในการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ่าปีงบประมาณ 

    พ.ศ.๒๕๖๔ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้อง            

     ปฏิบัติงานนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ แผนงานบริหารงานทั่วไป (ส่านัก

    ปลัดเทศบาล) มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยประสงค์จะซักถามหรอืไม่ 

      …………..….ไม่มี............... 

     เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมว่า สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอน         

    งบประมาณรายจ่าย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ         

    ใหม่ เพื่ อจ่ ายเป็นค่ าปรับปรุ งห้องปฏิบัติ งานนายกเทศมนตรี เมือง                        

    เพชรบูรณ์ แผนงานบริหารงานทั่วไป (ส่านักปลัดเทศบาล) ขอได้โปรดยกมอื 

มติที่ประชุม    มีมติอนุมัติ...17..เสียง ไม่อนุมัต.ิ.-..เสียง งดออกเสียง..-...เสียง

     

ระเบียบวาระที่ 12 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปี

 งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าต่อเติมอาคาร 1         

 (นครบาลอนุสรณ์) แผนงานบริหารงานทั่วไป (ส านักปลัดเทศบาล) 
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นายอร่าม  มีเดช   ขอเชิญฝา่ยบริหารเสนอญัตติตอ่ที่ประชุมครับ เชิญท่านรองฯ ธนชลฯ ครับ 

ประธานสภาเทศบาล 

ว่าที่ ร.ต.ธนชล  ศริิ   กราบเรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูท้รงเกียรตทิุกท่าน 

รองนายกเทศมนตรี   ญัตติ เรื่อง ขออนุมัตใิช้จ่ายเงนิสะสม ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อตั้ง

    จ่ายเป็นค่าต่อเติมอาคาร 1 (นครบาลอนุสรณ์) แผนงานบริหารงานทั่วไป 

    (ส่านักปลัดเทศบาล) 

    หลักการ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

    เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าต่อเติมอาคาร 1 (นครบาลอนุสรณ์)  จ่านวนเงิน 

    ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย             

    ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ

    ตรวจเงนิขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม

    ถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๘๙ เพื่อตั้งจ่ายใน

    แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รายละเอียดดังนี้ 

    แผนงานบริหารงานทั่วไป 

    งานบริหารทั่วไป 

    งบลงทุน 

    หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 

    ประเภทค่าบ ารุงรักษา และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    

    ค่าต่อเติมอาคาร ๑ (นครบาลอนุสรณ์) งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมอาคาร ๑ (นครบาลอนุสรณ์)  ขนาด

    พื้นที่ ๑๐ x ๕.๘๐ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๘ ตารางเมตร  

    (รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลก่าหนด) แผนพัฒนาท้องถิ่น 

    (พ.ศ.๒๕๖๑-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓) ประจ่าปี

    งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

  เหตุผล ด้วยอาคาร ๑ (นครบาลอนุสรณ์) มีอายุการใช้งานมานาน และมี

  พื้นที่จ่ากัด ไม่เพียงพอในการให้บริการและอ่านวยความสะดวกให้กับ

  ประชาชนที่มาติดต่อราชการ โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ที่เกิดการแพร่

  ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ซึ่งต้องมีการจัดระบบ

  บริการและมาตรการการป้องกันโรคอย่างเข้มงวดตามนโยบายภาครัฐ  

   ดังนั้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าว และอ่านวยความสะดวก

  แก่ประชาชนที่มาติดตอ่ราชการ จงึมคีวามจ่าเป็นเร่งด่วน ต้องขออนุมัตใิช ้
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  จ่ายเงินสะสมเพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าต่อเติมอาคาร ๑ (นครบาลอนุสรณ์)        

  ซึ่งการด่าเนินงานครั้งนี้ เป็นการด่าเนินงานตามอ่านาจหน้าที่ของเทศบาล 

  และได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมและ

  เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓) ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

  ระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 

  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน

  ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๘ 

  เงินสะสม “ข้อ ๘๙ ความว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงิน

  สะสมได้ โดยได้รับอนุมัตจิากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังตอ่ไปนี ้

  ๑. ให้กระท่าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ่านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง

  ส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็น

  การเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท่าเพื่อ

  บ่าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาของ

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรอืตามที่กฎหมายก่าหนด 

  ๒. ได้สง่เงนิสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  แตล่ะประเภทตามระเบียบแล้ว 

  ๓. ให้กันเงินสะสมส่ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม

  เดือนและกันไว้อกีร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีนั้น เพื่อเป็น

  ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มสีาธารณภัยเกิดขึ้น 

  ๔. เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  ต้องด่าเนนิการก่อหนี้ผูกพันใหเ้สร็จสิน้ภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป 

  หากไม่ด่าเนินการภายในระยะเวลาที่ก่าหนด ให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้น

  เป็นอันพับไป 

   ทั้งนี ้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค่านึงถึง

  ฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพใน

  ระยะยาว” 

   ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีเงิน

  สะสมที่น่ามาใช้จ่ายได้ จ่านวน  ๒๓,๖๖๒,๒๗๑.๒๑ บาท (ยี่สิบสามล้าน

  หกแสนหกหมื่นสองพันสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทยี่ สิบ เอ็ดสตางค์            

  (รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้) 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดน่าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมือง

  เพชรบูรณ์ เพื่อพิจารณาอนุมัตติ่อไป 
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นายอร่าม  มีเดช   ตามที่ฝา่ยบริหารได้แถลงถึงหลักการและเหตุผลในการขออนุมัต ิ

ประธานสภาเทศบาล  ใช้จ่ายเงนิสะสม ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าต่อเติม

    อาคาร 1 (นครบาลอนุสรณ์) แผนงานบริหารงานทั่วไป (ส่านักปลัดเทศบาล) 

    มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยประสงค์จะซักถามหรอืไม่ 

      …………..….ไม่มี............... 

     เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมว่า สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้ใช้         

    จ่ายเงินสะสม ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าต่อเติม              

    อาคาร 1 (นครบาลอนุสรณ์ )  แผนงานบริหารงานทั่ ว ไป (ส่านัก                    

    ปลัดเทศบาล) ขอได้โปรดยกมอื 

มติที่ประชุม    มีมติอนุมัติ...17..เสียง ไม่อนุมัต.ิ.-..เสียง งดออกเสียง..-..เสียง 

     

ระเบียบวาระที่ 13 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงนิสะสม เพื่อจัดซื้อ

 วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)       

 เพื่อบริการประชาชนของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  แผนงาน

 สาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

นายอร่าม  มีเดช   ขอเชิญฝา่ยบริหารเสนอญัตติตอ่ที่ประชุมครับ เชิญท่านนายกฯ ครับ 

ประธานสภาเทศบาล 

นายเสกสรร  นยิมเพ็ง   กราบเรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูท้รงเกียรตทิุกท่าน 

นายกเทศมนตรี   ญัตติ เรื่อง ขออนุมัตใิช้จ่ายเงินสะสม เพื่อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส

    โคโรนา 2019 (COVID - 19) เพื่อบริการประชาชนของเทศบาลเมือง         

    เพชรบูรณ์ แผนงานสาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

    หลักการ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

    จ่านวนเงินทั้งสิ้น  6,000,000  บาท (หกล้านบาทถ้วน) ระเบียบ

              กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ

    เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

    2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2561 หมวด 8 เงิน

    สะสม ข้อ 89 เพื่อตัง้จ่ายในแผนงานสาธารณสุข รายละเอียดดังนี้ 

    แผนงานสาธารณสุข        งบประมาณ  6,000,000  บาท 

    งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  

    งบด าเนินงาน 
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    หมวดค่าวัสดุ 

    ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรอืการแพทย์ งบประมาณ  6,000,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

    2019 (COVID -19) ส่าหรับรณรงค์และป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

    2019 (COVID -19) ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 

    จ่านวน 3,000 คน คนละ 2 โด๊ส รวมเป็น 6,000 โด๊ส เป็นไปตาม 

    แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 

    (ฉบับที่ 3) ประจ่าปีงบประมาณ 2564 

  เหตุผล ด้วยปัจจุบันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ซึ่ง

  กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศเป็นโรคติดต่ออันตราย ตาม         

  พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และได้มีการแพร่ระบาดในพื้นที่

  หลายจังหวัดรวมถึงเขตเทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น 

   ดังนั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวและเพื่อความ

  ปลอดภัยของประชาชน      จึงมีความจ่าเป็นเร่งด่วนต้องขออนุมัติใช้

  จ่ายเงินสะสม เพื่อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
  (COVID -19) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง            

  เพชรบูรณ์ ซึ่งเทศบาลฯ ได้จัดให้มีการลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์

  ขอรับวัคซีนตามนโยบายของจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งปรากฏว่ามีประชาชน 

  จ่านวน 3,000 คน ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องไม่

  สามารถจัดสรรวัคซีนมาบริการได้ ท่าให้ประชาชนมีความเสี่ยงต่อการติด

  เชื้อส่งผลให้วิถีการด่ารงชีวิตประจ่าวันของประชาชนเปลี่ยนไป เศรษฐกิจ

  ซบเซาส่งผลเสียต่อการพัฒนาท้องถิ่นในระยะยาว ซึ่งการด่าเนินงานครั้ง

  นี้ เป็นการด่าเนินการตามอ่านาจหน้าที่ของเทศบาล และได้บรรจุไว้ใน

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 

  (ฉบับที่ 3) ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  ระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 

  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน

  ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 หมวด 

  8 เงินสะสมข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ 

  โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังตอ่ไปนี ้

  1. ให้กระท่าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ่านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง 
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  ส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการ

  เพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท่าเพื่อ

  บ่าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาของ

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรอืตามที่กฎหมายก่าหนด 

  2. ได้สง่เงนิสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  แตล่ะประเภทตามระเบียบแล้ว 

  3. ให้กันเงินสะสมส่ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม

  เดือนและกันไว้อกีร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีนั้น เพื่อเป็น

  ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มสีาธารณภัยเกิดขึ้น 

  4. เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  ต้องด่าเนนิการก่อหนี้ผูกพันใหเ้สร็จสิน้ภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป 

  หากไม่ด่าเนินการภายในระยะเวลาที่ก่าหนดให้ใช้การจ่ายเงินสะสมนั้น

  เป็นอันพับไป 

   ทั้งนี ้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค่านึงถึง

  ฐานะการคลังขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 

  ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีเงินสะสมที่

  น่ามาใช้จ่ายได้ จ่านวน 23,662,271.21 บาท (ยี่สิบสามล้านหกแสน

  หกหมื่นสองพันสองรอ้ยเจ็ดสิบเอ็ดบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์)(รายละเอียดแนบ

  มาพร้อมนี้) 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดน่าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมือง

  เพชรบูรณ์ เพื่อพิจารณาอนุมัตติ่อไป 

นายอร่าม  มีเดช   ตามที่ฝา่ยบริหารได้แถลงถึงหลักการและเหตุผลในการขออนุมัต ิ

ประธานสภาเทศบาล  ใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

    (COVID - 19)  เพื่อบริการประชาชนของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ แผนงาน

    สาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) มีสมา ชิกท่านใดมีข้ อ

    สงสัยประสงค์จะซักถามหรอืไม่ เชญิ ท่านกิตติศักดิ์ฯ ครับ  

นายกิตติศักดิ์  สังเกตุดี  กราบเรี ยนประธานสภาเท ศบาลที่ เ คารพและสมาชิกผู ้             

สมาชิกสภาเทศบาล  ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายกิตติศักดิ์  สังเกตุดี สมาชิกสภาเทศบาล

    เมืองเพชรบูรณ์ จากญัตติดังกล่าวผมเห็นด้วยอย่างมากที่ฝ่ายบริหารได้

    จัดตั้งงบประมาณนี้จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด ครับ และอยากจะ

    สอบถามทางฝ่ายบริหารครับ งบประมาณจากญัตติที่ตั้งไว้ 6,000,000 

    บาท กับในแผนตั้งไว้ 10,000,000 บาท ตัวเดียวกันหรือไม่ครับ 

    ขอบคุณครับ 
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นายอร่าม  มีเดช   ครับ เชิญท่านนายกฯ ครับ 

ประธานสภาเทศบาล  

นายเสกสรร  นยิมเพ็ง    กราบเรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ

นายกเทศมนตรี  ขออนุญาตช้ีแจงดังนีค้รับ เนื่องจากในการตั้งแผนเป็นตัวเลขประมาณการ             

    เราคาดการณ์ว่าในเบื้องต้น ถ้าเรามีการตั้งแผนงบประมาณที่เพียงพอไว้

    ก่อนคือ 10,000,000 บาท แต่ในการใช้จ่ายจริงของการเบิกจ่ายเงิน

    สะสม เราส่ารวจจากรายชื่อที่ได้ลงทะเบียนกับทางเทศบาลกับทาง

    โรงพยาบาลที่ได้ลงทะเบียนกันไว้ คือประมาณ 3,000 กว่าคนครับ ซึ่ง

    เป็นล็อตแรก หลังจากนั้น ผมเชื่อว่าถ้าวัคซีนของทางรัฐบาลได้จัดสรรมา

    ก็สามารถฉีดควบคู่ไปพร้อมๆกันได้ ประชากรเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ของ

    เรามีประมาณ 20,000 กว่าคน ซึ่งเป็นประชากรที่ต้องฉีดวัคซีน         

    ประมาณครึ่งหนึ่งคือ 10,000 คน เพราะฉะนั้นตัวเลขยังขาด 6,000 

    กว่าคนที่ต้องฉีดวัคซีน ในเบื้องต้นถ้าเราสามารถจัดการได้ จะเป็นการ

    ทุเลาความเดือดร้อนของประชาชน บรรเทาความต้องการของประชาชนที่

    อยากฉีดวัคซีนครับ ในเบื้องต้นเราคงจะเอาตามรายชื่อที่เรามีอยู่ก่อน 

    ลงทะเบียนสมัครใจไว้ก่อนคือ 3,000 กว่าคน แล้วหลังจากนั้นถ้าไม่พอ

    เรามีงบประมาณยังเหลือในแผนที่ขอไว้คืออีก 4,000,000 บาท         

    ขอสภาอีกครั้งหนึ่งก็ได้ครับ ถ้าตอ้งการเพิม่มากขึ้นครับ 

นายอร่าม  มีเดช   ขอบคุณ ท่านนายกฯ ครับ มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยประสงค์จะ

ประธานสภาเทศบาล  ซักถามอีกหรอืไม ่เชญิท่านรองฯ เดชเลิศฯ ครับ 

นายเดชเลิศ  ม่วงอ่ า   กราบเรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน              

รองประธานสภาเทศบาล ก่อนอื่นต้องขอชื่นชมท่านนายกฯ และขอบคุณแทนประชาชนในเขต

    เทศบาลเมืองทุกคนด้วย ญัตตินี้เหมาะสมและสมควรที่สุด จากการที่เรา

    ได้ทราบข่าว จากการที่ติดตามกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 

    2019 ขณะนี้มีแต่ความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ครับ ยอด NEW HIGH ขึ้น

    เรื่อยๆ ส่าหรับวันนี้เองก็ 9,000 – 9,200 ราย ครับ เสียชีวิต 72 ราย 

    เมื่อวาน 7,000 ราย เสียชีวิต 75 ราย ส่าหรับทั่วประเทศ แต่ส่าหรับ

    เพชรบูรณ์เราก็จะมีวนันี ้30 ราย เป็นมาจากที่อื่น 28 รายและติดเชื้อใน 

    พื้นที่ 2 ซึ่งแนวโน้มโรงพยาบาลสนาม หรือแนวโน้มโรงพยาบาลที่ต้อง

    รองรับผูป้่วยเริ่มจะไม่พอ สาธารณสุขเราก็จะแย่ขึ้นเรื่อยๆ หากเรามี 

    วัคซีนที่จะบริการประชาชนในเขตเทศบาลเราก็จะอุ่นใจได้เราก็จะ 
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    ปลอดภัยได้ในระดับหนึ่งว่าวัคซีนที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ก็สามารถกันได้ในระดับ

    หนึ่งครับ และเท่าที่ติดตามกันมาก็จะมีสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นมาอีกครับ 

    เปลูแรมด้า ตัวนีค้ือ ติดงา่ยกว่าอัลฟาของอินเดีย รุนแรงกว่า เสียชีวิต เร็วกว่า

    แตต่อนนี้ยังไม่ได้ตรวจพบในประเทศไทยนะครับมีระบาดทางด้านอเมริกา

    ใต้อยู่ครับผมอยากจะสอบถามท่านนายกฯครับว่า ท่านมีวัคซีนในใจไหม

    ครับ ว่าวัคซีนอะไรแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับ ผมเกรงว่าเมื่อเทศบาลผ่าน

    ญัตตินี้ไปแล้ว ประชาชนที่ไม่ได้ลงทะเบียนหรือสนใจอยากจะฉีด หรือฉีด

    เป็นโดสที่สาม ก็อาจจะมาลงทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็นไปได้ไหมครับ ขอปรึกษา

    ในที่ประชุมครับ ค่าว่า จ่านวนโดส 6,000 โดส เราตัดออกได้ไหมครับ 

    ขอเป็นแค่กรอบวงเงินว่าเราจะซื้อวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 
    (COVID - 19 ) ในกรอบวงเงิน 6,000,000 บาท อาจจะซื้อได้มากกว่า 

    6,000 โดส ก็ได้ เพราะว่าในบางยี่ห้อราคาก็ไม่ได้แพงถึง คือ 6,000 โดส 

    6,000,000 บาท คือ โดสละ 1,000 บาท มีวัคซีนหลายตัวที่ราคา

    ต่่ากว่าพัน ไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์ โมเดอน่า จอนสัน หรือแอรสต้า ราคา

    พวกนี้ต่่ากว่า 1,000 ทั้งนั้น ถ้าเราซื้อในวงเงิน 6,000,000 บาท 

    อาจจะได้มากกว่า 6,000 โดส ก็จะบริการประชาชนในเขตเทศบาลได้มาก

    ขึ้น เป็นข้อเสนอ ที่ขอเสนอในที่ประชุมนี้ครับ แล้วแต่ในที่ประชุมจะ

    พิจารณาครับ 

นายอร่าม  มีเดช   ครับ เชิญท่านนายกฯ ครับ 

ประธานสภาเทศบาล  

นายเสกสรร  นยิมเพ็ง    กราบเรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ

นายกเทศมนตรี  ขออนุญาตชี้แจงดังนี้ครับ ยี่ห้อวัคซีนถ้าถามในปัจจุบันเรามีสิทธิ์เลือกได้

    ไหมครับ เราไม่สามารถเลือกได้ เราไม่มีสิทธิ์เลือกครับ เราเลือกได้อย่าง

    เดียวคือที่เขาก่าลังน่าเข้ามา เราสามารถติดต่อได้คือซิโนฟาร์ม ผ่านทาง

    ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และผ่านทางโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นโครงการ

    ที่เราสามารถท่าได้ ณ ขณะนี้ ถ้าเราจะเลือกไฟเซอร์ หรือโมเดอน่า ไม่รู้

    ว่าจะเข้ามาเมื่อไรครับ ไตรมาส 4 หรอืว่า ธันวาคม-มกราคม ปีหน้าจะได้

    หรือไม่ อันนี้ไม่ทราบ ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนที่เขามีเงินแล้ว จองแล้วก็ยัง

    ไม่ได้แตว่่าตัวนีเ้ราจะจองผา่นโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ และราชวิทยาลัย 

    จุฬาภรณ์ ซึ่งจะได้เป็นวัคซีนซิโนฟาร์ม ส่วนจะเป็นแอรสต้าหรอืซีโนแวค นี ้
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    เราไม่ได้พูดถึง เราไม่มีสิทธิ์เลือกได้ขนาดนั้น คือรัฐบาลไม่ได้เปิดให้เรา

    เลือกได้ตามใจชอบสิ่งที่เราท่าได้ให้กับประชาชนคือซิโนฟาร์ม ช่องทาง

    เดียวที่เราสามารถท่าได้ ณ ขณะนี้ ส่วนจ่านวนโดส ผมอยากให้ระบุลงไป

    ก่อน มันเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนครับ เพราะว่าซิโนฟาร์ม เราทราบราคาอยู่

    แล้ว คือในราคาที่วิทยาลัยจุฬาภรณ์ตั้งไว้คือ 880 บาท ก็คงประมาณ

    เกือบพัน เรายังมีค่าใช้จ่ายอาจจะเป็นเรื่องเข็ม เรื่องอะไรต่างๆ ที่ตามมา

    อีก เป็นเรื่องที่เราคาดการณ์ไม่ถึงแต่ใน 6,000 โดส เป็นเป้าหมายที่

    ใกล้เคียงที่ลงทะเบียนผ่านเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ กับโรงพยาบาล

    เพชรบูรณ์ ไม่เกี่ยวกับหมอพรอ้มครับ เพราะฉะนั้นเป้าหมายเราชัดเจนอยู่

    แล้ว ใน 3,000 กว่าคน ก็อาจจะมีคนที่ฉีดไปแล้วบ้าง อย่างเช่นพวกเราก็

    ได้ฉีดไปแล้วบ้าง ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่หักลดลงไปได้ ฉะนั้นอยากจะให้ ยืนยัน 

    6,000 ไปก่อน ไม่อย่างนัน้ อาจอนุมัติงบประมาณไม่สามารถมีเป้าหมาย

    ที่ชัดเจนได้ครับ ส่วนกรณีไม่พอก็เป็นล็อตต่อไป เรามีแผนไว้คือ อนุมัติ

    แผนงบประมาณไว้ 10,000,000 บาท เงินมีอีก 4,000,000 บาท 

    หรือว่าไม่พอเราค่อยว่ากันอีกรอบหนึ่ง แต่ผมคิดว่าในรอบนี้ถ้าเรา

    สามารถท่าได้ หรือเดือนถัดไป รัฐบาลคงจะน่าเข้าวัคซีนได้ปกติครับ 

    อาจจะเป็นแอสตร้าที่ผลิตในเมืองไทย หรืออะไรต่างๆ ต่อไปที่จะเข้ามาใน

    ระบบของสาธารณสุข เพราะฉะนั้นในขณะนี้เราสามารถท่าได้อย่างเดียว

    คือซิโนฟาร์มครับ ก็ขอยืนยันจ่านวน 6,000 โดส ไว้เหมอืนเดิมครับ  

นายอร่าม  มีเดช   ขอบคุณท่าน นายกฯ ครับ มีสมาชิกท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีก 

ประธานสภาเทศบาล  หรอืไม่ครับ 

      …………..….ไม่มี............... 

     เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมว่า สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้ใช้          

    จ่ายเงินสะสม เพื่อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19 )   
    เพื่อบริการประชาชนของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ แผนงานสาธารณสุข               

    (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ขอได้โปรดยกมอื 

มติที่ประชุม    มีมติอนุมัติ...17..เสียง ไม่อนุมัต.ิ.-..เสียง งดออกเสียง..-..เสียง 

  

ระเบียบวาระที่  14 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติเพื่อใช้จ่ายเงินสะสม

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 1               

แผนงานเคหะและชุมชน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
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นายอร่าม  มีเดช   ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติต่อที่ประชุมครับ เชิญท่านรองฯ 

ประธานสภาเทศบาล  ยชญ์สุธาฯ ครับ 

นายยชญ์สุธา วิชัยธนพัฒน์  กราบเรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูท้รงเกียรตทิุกท่าน 

รองนายกเทศมนตรี   ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติเพื่อใช้จ่ายเงินสะสมประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

    เพื่อปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 1  แผนงานเคหะและชุมชน (กองสาธารณสุข

    และสิ่งแวดล้อม) 

    หลักการ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 1 

    จ่านวน 500,000 บาท  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ

    เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ  การตรวจเงิน

    ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ

    ที่ 4) พ.ศ. 2561  หมวด 8 เงินสะสม ข้อ 89 รายละเอียดดังนี้ 

    แผนงานเคหะและชุมชน  งบประมาณ 500,000 บาท 

    งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

    งบลงทุน 

    หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

    ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดนิ และสิ่งก่อสร้าง 

         งบประมาณ 500,000  บาท 

    ปรับปรุง ซ่อมแซม ตลาดสดเทศบาล 1   งบประมาณ 500,000 บาท 

      เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งตาข่ายกันนก ติดตั้งรางระบายน้่าฝน และ

    ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง  (รายละเอียดแบบแปลนเทศบาลเมือง

    เพชรบูรณ์) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

    เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  เหตุผล ด้วยได้รับการร้องเรียนจากผู้ประกอบการในตลาดสดเทศบาล 1 

  ว่าได้รับความเดือดรอ้นจากหลังคารั่วและน้่าฝนกระเซ็นถูกสินค้าเสียหาย 

  ระบบไฟฟ้าส่องสว่างช่ารุด ตดิๆ ดับๆ รวมทั้งความร่าคาญกลิ่นเหม็นจาก

  มูลนกและร่วงหล่นมา และอาจเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคหรือพาหนะน่าโรค

  อันเกิดจากมูลสัตว์ได้ 

   ดังนัน้ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว และเพื่ออ่านวยความ

  สะดวก ปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการและประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าใน

  ตลาดสดเทศบาล 1  จึงมีความจ่าเป็นเร่งด่วนต้องขออนุมัติใช้จ่ายเงิน

  สะสม ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อปรับปรุงตลาดเทศบาล 1 

  ซึ่งการด่าเนินการครั้งนี้ เป็นการด่าเนินการตามอ่านาจหน้าที่ของเทศบาล 
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  และได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม 

  และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  ระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 

  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน

  ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  

  หมวด 8  เงินสะสม ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงิน

  สะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังตอ่ไปนี้ 

   1. ให้กระท่าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ่านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง

  ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกีย่วกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็น

  การเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท่า

  เพื่อบ่าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนา

  ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก่าหนด 

  2. ได้สง่เงนิสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  แตล่ะประเภท  ตามระเบียบแล้ว 

  3. ให้กันเงินสะสมส่ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม

  เดือนและกันไว้อกีร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีนั้น เพื่อเป็น

  ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มสีาธารณภัยเกิดขึ้น 

  4. เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  ต้องด่าเนนิการก่อหนี้ผูกพันใหเ้สร็จสิน้ภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป 

  หากไม่ด่าเนินการภายในระยะเวลาที่ก่าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้น

  เป็นอันพับไป 

   ทั้งนี ้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค่านึงถึง

  ฐานะการคลังขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 

   ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีเงิน

  สะสมที่น่ามาใช้จ่ายได้ จ่านวน23,662,271.21 (รายละเอียดได้แนบ

  มาพร้อมนี้) 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดน่าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมือง

  เพชรบูรณ์ เพื่อพิจารณาอนุมัตติ่อไป ขอบคุณครับ 

นายเดชเลิศ  ม่วงอ่ า   ครับตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงถึงหลักการและเหตุผลในการขออนุมัต ิ

รองประธานสภาเทศบาล เพื่อใช้จ่ายเงนิสะสมประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อ ปรับปรุงตลาด

    สดเทศบาล 1  แผนงานเคหะและชุมชน (กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม)

    มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยประสงค์จะซักถามหรอืไม่ครับ 

…………..….ไม่มี............... 
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     เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมว่า สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้ใช้          

    จา่ยเงนิสะสมประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพือ่ปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 1               

    แผนงานเคหะและชุมชน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ขอได้โปรดยกมอื 

มติที่ประชุม    มีมติอนุมัติ...17..เสียง ไม่อนุมัต.ิ.-..เสียง งดออกเสียง..-..เสียง 

 

ระเบียบวาระที่ 15 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี

 งบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อปรับปรุ งตลาดสดเทศบาล 2        

 แผนงานเคหะและชุมชน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

นายเดชเลิศ  ม่วงอ่ า   ขอเชญิฝา่ยบริหารเสนอญัตติตอ่ที่ประชุมครับ เชญิท่านรองฯ 

รองประธานสภาเทศบาล ยชญ์สุธาฯ ครับ 

นายยชญ์สุธา วิชัยธนพัฒน์  กราบเรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูท้รงเกียรตทิุกท่าน 

รองนายกเทศมนตรี   ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อ

    ปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 2 แผนงานเคหะและชุมชน (กองสาธารณสุขและ

    สิ่งแวดล้อม) 

    หลักการ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 2 

    จ่านวน 500,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ

    เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ

    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 

    พ.ศ. 2561 หมวด 8 เงินสะสม ข้อ 89 รายละเอียดดังนี้ 

    แผนงานเคหะและชุมชน    งบประมาณ 500,000 บาท 

    งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

    งบลงทุน 

    หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

    ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 

         งบประมาณ 500,000 บาท 

    ค่าปรับปรุง ซ่อมแซมตลาดสดเทศบาล 2   

         งบประมาณ 500,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงหลังคา ปรับปรุงพื้น ปรับปรุงรางระบายน้่าฝน 

    และงานอื่นๆ (รายละเอียดแบบแปลนเทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์) เป็นไปตาม

    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 

    (ฉบับที่ 3) ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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  เหตุผล ด้วยได้รับการร้องเรียนจากผู้ประกอบการในตลาดสดเทศบาล 2 

  และประชาชนที่เข้ามาจับจ่ายซื้อสินค้า ว่าได้รับความเดือดร้อนจากน้่าฝน

  กระเซ็น พื้นผิวกระเบื้องช่ารุด ท่าให้สินค้าได้รับความเสียหาย ประชาชน

  ลื่นล้มและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์จึงได้จัดประชุม

  คณะกรรมการตลาดสดเทศบาล 2 เมื่อวันที่  18 มิถุนายน 2564         

  ที่ประชุมมมีติเห็นชอบให้แจ้งเทศบาลฯ ปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 2 โดย

  ให้ด่าเนินการปรับปรุงหลังคา ปรับปรุงพื้นและรางระบายน้่าฝน ให้มีความ

  มั่นคง แข็งแรง สะดวก ปลอดภัยต่อผู้ประกอบการและประชาชนที่เข้ามา

  ซือ้สินค้าในบริเวณตลาดสดเทศบาล 2        

   ดังนัน้ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว และเพื่ออ่านวยความ

  สะดวก ปลอดภัยในการใช้บริการตลาดสดเทศบาล 2 จึงมีความจ่าเป็น

  เร่งดว่นต้องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

  เพื่อปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 2 ซึ่งการด่าเนินการครั้งนี้  เป็นการ

  ด่าเนินการตามอ่านาจหน้าที่ของเทศบาลและได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนา

  ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) 

  ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

  ระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 

  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน

  ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

  หมวด 8  เงินสะสม ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงิน

  สะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี ้

   1. ให้กระท่าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ่านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง

  ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกีย่วกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็น

  การเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท่า

  เพื่อบ่าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนา

  ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก่าหนด 

  2. ได้สง่เงนิสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  แตล่ะประเภทตามระเบียบแล้ว 

  3. ให้กันเงินสะสมส่ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม

  เดือนและกันไว้อกีร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีนั้น เพื่อเป็น

  ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มสีาธารณภัยเกิดขึ้น 
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  4. เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  ต้องด่าเนนิการก่อหนี้ผูกพันใหเ้สร็จสิน้ภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป 

  หากไม่ด่าเนินการภายในระยะเวลา ที่ก่าหนด ให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้น

  เป็นอันพับไป 

   ทั้งนี ้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค่านึงถึง

  ฐานะการคลังขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว

   ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีเงิน

  สะสมที่น่ามาใช้จ่ายได้ จ่านวน 23,662,271.21 บาท (รายละเอียดได้

  แนบมาพรอ้มนี้) 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดน่าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมือง

  เพชรบูรณ์ เพื่อพิจารณาอนุมัตติ่อไปขอบคุณครับ 

นายเดชเลิศ  ม่วงอ่ า   ตามที่ฝา่ยบริหารได้แถลงถึงหลักการและเหตุผลในการขออนุมัต ิ

รองประธานสภาเทศบาล ใช้จ่ายเงินสะสมประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อปรับปรุงตลาดสด

    เทศบาล 2 แผนงานเคหะและชุมชน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

    มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยประสงค์จะซักถามหรอืไม่ เชญิท่านเอนกฯ ครับ 

นายเอนก  สิงห์คา   กราบเรี ยนประธานสภาเทศบาลที่ เ คารพและสมาชิกผู้              

สมาชิกสภาเทศบาล  ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายเอนก  สิงห์คา สมาชิกสภาเทศบาลเมือง

    เพชรบูรณ์ มีข้อสงสัยที่อยากจะซักถามผ่านท่านประธานฯ ไปยังฝ่าย

    บริหารครับ วันนั้นประชุมคณะกรรมการตลาด ในวันที่ 18 มิถุนายน มี

    การพูดถึงการท่าห้องน้่า อยากจะสอบถามว่าเรื่องของขั้นตอนห้องน้่าไป

    ถึงไหนแลว้ครับ 

นายเดชเลิศ  ม่วงอ่ า   เป็นญัตติตอ่ไปครับ ขอเชิญฝา่ยบริหารครับ เชิญท่านรองฯ ธนชลฯ ครับ 

รองประธานสภาเทศบาล 

ว่าที่ ร.ต.ธนชล  ศิริ     กราบเรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ             

รองนายกเทศมนตรี    ทุกท่าน  ในเรื่องของหอ้งน้่าจะอยู่ในวาระที่ 17 ครับ ขอบคุณครับ 

นายเดชเลิศ  ม่วงอ่ า   ขอบคุณฝา่ยบริหารครับ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะซักถามอีกหรอืไม่ครับ 

รองประธานสภาเทศบาล 

      …………..….ไม่มี............... 

     เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมว่า สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้ใช้          

    จา่ยเงนิสะสมประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพือ่ปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 2               

    แผนงานเคหะและชุมชน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ขอได้โปรดยกมอื 

มติที่ประชุม    มีมติอนุมัติ...17..เสียง ไม่อนุมัต.ิ.-..เสียง งดออกเสียง..-..เสียง  
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ระเบียบวาระที่ 16 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี

 งบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อปรับปรุ งตลาดสดเทศบาล 3        

 แผนงานเคหะและชุมชน  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

นายเดชเลิศ  ม่วงอ่ า   ขอเชิญฝา่ยบริหารเสนอญัตติตอ่ที่ประชุมครับ เชิญ ท่านรองฯ ธนชลฯ ครับ 

รองประธานสภาเทศบาล 

ว่าที่ ร.ต.ธนชล  ศิริ     กราบเรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ             

รองนายกเทศมนตรี   ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อ

    ปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 3 แผนงานเคหะและชุมชน  (กองสาธารณสุขและ

    สิ่งแวดล้อม) 

    หลักการ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 3 

    จ่านวน 500,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ

    เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ

    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 

    พ.ศ. 2561 หมวด 8 เงินสะสม ข้อ 89 รายละเอียดดังนี้ 

    แผนงานเคหะและชุมชน    งบประมาณ 500,000 บาท 

    งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

    งบลงทุน 

    หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

    ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง  

    ค่าปรับปรุง ซ่อมแซม ตลาดสดเทศบาล 3 งบประมาณ 500,000 บาท 

    เพื่อจา่ยเป็นค่าปรับปรุงหลังคาคลุมตลาดสดเทศบาล 3 (ต่อจากของเดิม) 

    ทั้งสองฝ่ัง ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ทาสี และงานอื่นๆ (รายละเอียด

    แบบแปลนเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

    2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) ประจ่าปี          

    งบประมาณ พ.ศ. 2564 

  เหตุผล ด้วยได้รับการร้องเรียนจากผู้ประกอบการในตลาดสดเทศบาล 3 

  และประชาชนที่เข้ามาซื้อสินค้า ว่าได้รับความเดือดร้อน จากน้่าฝน

  กระเซ็น ท่าให้สินค้าได้รับความเสียหาย และระบบไฟฟ้าแสงสว่างไม่

  เพียงพอ เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์ จงึได้จัดประชุมคณะกรรมการตลาดสด

  เทศบาล 3  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแจ้งให้

  เทศบาลฯ ปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 3 โดยให้ก่อสร้างหลังคาคลุม ต่อ

  จากของเดิมทั้งสองฝ่ัง ปรับปรุงระบบไฟฟ้า แสงสวา่ง ทาสี และงานอื่นๆ 
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   เพื่อให้เกิดความสะดวก และปลอดภัยต่อประชาชนที่มาซื้อสินค้าบริเวณ

  ตลาดสดเทศบาล 3  

   ดังนัน้ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว และเพื่ออ่านวยความ

  สะดวก ปลอดภัยในการใช้บริการตลาดสดเทศบาล 3 จึงมีความจ่าเป็น

  เร่งด่วนต้องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  เพื่อปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 3 ซึ่งการด่าเนินการครั้งนี้ เป็นการ

  ด่าเนินการตามอ่านาจหน้าที่ของเทศบาลและได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนา

  ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) 

  ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  ระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 

  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน

  ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

  หมวด 8  เงินสะสม ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงิน

  สะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังตอ่ไปนี้ 

   1. ให้กระท่าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ่านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง

  ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกีย่วกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็น

  การเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท่า

  เพื่อบ่าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนา

  ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก่าหนด 

  2. ได้สง่เงนิสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  แตล่ะประเภทตามระเบียบแล้ว 

  3. ให้กันเงินสะสมส่ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม

  เดือนและกันไว้อกีร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีนั้น เพื่อเป็น

  ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มสีาธารณภัยเกิดขึ้น 

  4. เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  ต้องด่าเนนิการก่อหนี้ผูกพันใหเ้สร็จสิน้ภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป 

  หากไม่ด่าเนินการภายในระยะเวลาที่ก่าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้น

  เป็นอันพับไป 

   ทั้งนี ้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค่านึงถึง

  ฐานะการคลังขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว  

   ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีเงิน

  สะสมที่น่ามาใช้จ่ายได้ จ่านวน 23,662,271.21 บาท (รายละเอียดได้

  แนบมาพรอ้มนี้) 
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   จึงเรียนมาเพื่อโปรดน่าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมือง

  เพชรบูรณ์ เพื่อพิจารณาอนุมัตติ่อไป ขอบคุณครับ 

นายเดชเลิศ  ม่วงอ่ า   ตามที่ฝา่ยบริหารได้แถลงถึงหลักการและเหตุผลในการขออนุมัต ิ

รองประธานสภาเทศบาล ใช้จ่ายเงินสะสมประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อปรับปรุงตลาดสด

    เทศบาล 3 แผนงานเคหะและชุมชน  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

    มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยประสงค์จะซักถามหรอืไม่ 

      …………..….ไม่มี............... 

     เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมว่า สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้ใช้          

    จา่ยเงนิสะสมประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพือ่ปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 3 

            แผนงานเคหะและชุมชน  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ขอได้โปรดยกมอื 

มติที่ประชุม    มีมติอนุมัติ...17..เสียง ไม่อนุมัต.ิ.-..เสียง งดออกเสียง..-..เสียง  

 

ระเบียบวาระที่ 17 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี

 งบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อก่อสร้างห้องน้ าตลาดสดเทศบาล 2 

แผนงานเคหะและชุมชน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

นายเดชเลิศ  ม่วงอ่ า   ขอเชิญฝา่ยบริหารเสนอญัตติตอ่ที่ประชุมครับ เชิญ ท่านรองฯ ธนชลฯ ครับ 

รองประธานสภาเทศบาล 

ว่าที่ ร.ต.ธนชล  ศิริ     กราบเรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ             

รองนายกเทศมนตรี   ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อ

    ก่อสร้างหอ้งน้่าตลาดสดเทศบาล 2 แผนงานเคหะและชุมชน (กองสาธารณสุข

    และสิ่งแวดล้อม) 

    หลักการ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อก่อสร้างห้องน้่าตลาดสดเทศบาล 2 

    จ่านวน 500,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ

    เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ

    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 

    พ.ศ. 2561 หมวด 8 เงินสะสม ข้อ 89 รายละเอียดดังนี ้

    แผนงานเคหะและชุมชน    งบประมาณ 500,000 บาท 

    งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

    งบลงทุน 

    หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
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    ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ    

             งบประมาณ 500,000 บาท 

    ค่าก่อสร้างห้องน้ าตลาดสดเทศบาล 2  งบประมาณ 500,000 บาท 

    เพื่อจา่ยเป็นค่าก่อสร้างห้องน้่า 1 หลัง ประกอบด้วย ห้องน้่าหญิง 4 ห้อง 

    ชาย 2 ห้อง และโถปัสสาวะ 2 โถ (รายละเอียดแบบแปลนเทศบาลเมือง

    เพชรบูรณ์) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

    เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  เหตุผล ด้วยได้รับการร้องเรียนจากผู้ประกอบการตลาดสดเทศบาล 2 

  และประชาชนที่เข้ามาจับจ่ายซื้อขายสินค้า แจ้งว่าได้รับความเดือดร้อน

  จากการไม่มีจุดบริการห้องน้่ าแก่ประชาชนและผู้ประกอบการ          

  ประกอบกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 หมวด ๘ ตลาด 

  สถานที่จ่าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร มาตรา 35 ก่าหนด

  หลักเกณฑ์ปฏิบัติที่เกี่ยวกับการดูแล รักษาความสะอาดเรียบร้อยภายใน

  ตลาดให้ถูกต้องตามสุขลักษณะและอนามัย การจัดให้มีที่รวบรวมหรือ

  ก่าจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย การระบายน้่า  การระบายอากาศ การจัดให้

  มีการป้องกันมิให้เกิดเหตุร่าคาญและการป้องกันการระบาดของ            

  โรคติดต่อและเกณฑ์การประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดสดน่าซื้อ 

  ก่าหนดให้มีห้องสุขาแยกเพศชาย – หญิง ออกจากกันเป็นสัดส่วน ห้อง

  สุขาไม่มีกลิ่นเหม็นและระบายอากาศดี ระบบเก็บกักสิ่งปฏิกูลถูก          

  สุขลักษณะ และจากผลการประชุมคณะกรรมการตลาดสดเทศบาล 2 

  เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แจ้งเทศบาลเพื่อ

  ด่าเนนิการก่อสรา้งห้องน้่าตลาดสดเทศบาล 2    

   ดังนัน้ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว และอ่านวยความสะดวกในการใช้

  บริการตลาดสดเทศบาล 2 และเป็นไปตามการพัฒนาและยกระดับตลาด

  สดน่าซื้อของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขก่าหนด จึงมีความจ่าเป็น

  เร่งด่วนต้องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  เพื่อก่อสร้างห้องน้่าตลาดสดเทศบาล 2 ซึ่งการด่าเนินการครั้งนี้ เป็นการ

  ด่าเนินการตามอ่านาจหน้าที่ของเทศบาลและได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนา

  ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) 

  ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  ระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 

  การฝากเงนิ การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงนิขององค์กรปกครองสว่น 
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  ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

  หมวด 8  เงินสะสม ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงิน

  สะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังตอ่ไปนี้ 

   1. ให้กระท่าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ่านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง

  ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกีย่วกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็น

  การเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท่า

  เพื่อบ่าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนา

  ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นหรอืตามที่กฎหมายก่าหนด 

  2. ได้สง่เงนิสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  แตล่ะประเภทตามระเบียบแล้ว 

  3. ให้กันเงินสะสมส่ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม

  เดือนและกันไว้อกีร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีนั้น เพื่อเป็น

  ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มสีาธารณภัยเกิดขึ้น 

  4. เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  ต้องด่าเนนิการก่อหนี้ผูกพันใหเ้สร็จสิน้ภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป 

  หากไม่ด่าเนินการภายในระยะเวลาที่ก่าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้น

  เป็นอันพับไป 

   ทั้งนี ้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค่านึงถึง

  ฐานะการคลังขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 

   ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีเงิน

  สะสมที่น่ามาใช้จ่ายได้ จ่านวน 23,662,271.21 บาท (รายละเอียดได้

  แนบมาพรอ้มนี้) 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดน่าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมือง

  เพชรบูรณ์ เพื่อพิจารณาอนุมัตติ่อไป ขอบคุณครับ 

นายเดชเลิศ  ม่วงอ่ า   ขอบคุณฝ่ายบริหารครับ ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงถึงหลักการ

รองประธานสภาเทศบาล และเหตุผลในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.

    2564 เพื่อก่อสร้างห้องน้่าตลาด สดเทศบาล 2 แผนงานเคหะและชุมชน 

    (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยประสงค์จะ

    ซักถามหรอืไม่ เชญิท่านนันท์ชญาณฯ์ ครับ 

นางสาวนันท์ชญาณ์  ไพฑูรรังสฤษดิ์ กราบเรี ยนประธานสภาเท ศบาลที่ เ คารพและสมาชิกผู ้             

สมาชิกสภาเทศบาล  ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวนันท์ชญาณ์  ไพฑูรรังสฤษดิ์ สมาชิกสภา

    เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์ ในเรื่องของตลาดแล้วมีการปรับปรุงเห็นดว้ย 
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    อย่างยิ่งค่ะ ไม่ว่าจะเป็นตลาดสดเทศบาล 1 – 3 เพราะว่าคนเข้ามาใช้

    บริการเยอะ ในส่วนที่สงสัยของญัตตินี้นะค่ะพอเราท่าห้องน้่าแล้ว เราจะมี

    การเก็บค่าบริการไหมคะ หรือว่าประชาชนสามารถเข้าใช้บริการได้ฟรีคะ 

    ขอบคุณค่ะ 

นายเดชเลิศ  ม่วงอ่ า   เชญิท่านนายกฯ ครับ 

รองประธานสภาเทศบาล 

นายเสกสรร  นยิมเพ็ง    กราบเรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ

นายกเทศมนตรี    ทุกท่านขออนุญาตชี้แจงครับว่าในเบื้องต้น คงจะต้องเป็นรูปแบบของ

    คณะกรรมการจัดหาประโยชน์ของเทศบาลครับ เพื่อพิจารณาว่าใครเป็น

    ผูดู้แล ถ้าเป็นกรณีของเทศบาลท่าเองก็ต้องจ้างคนเข้าไปดูแล คนคอยเฝ้า

    ด่าเนินการดูแลความสะอาดและการจัดการ แต่ถ้าเป็นเรื่องรูปแบบของ

    การจัดหาผลประโยชน์เราจะหาคนที่มาด่าเนนิการเพื่อให้ได้ประโยชน์เข้าสู่

    เทศบาลต่อไป คงจะเป็นรูปแบบหลังมากกว่า เพราะจะได้ประโยชน์เข้าสู่

    เทศบาลของเรา เรามีรายได้ด้วยคงจะเป็นการจัดหาผู้มาด่าเนินการ 

    ด่าเนนิการตามระเบียบต่อไปครับ ขอบคุณครับ 

นายเดชเลิศ  ม่วงอ่ า   ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ เชญิท่านเอนกฯ ครับ 

รองประธานสภาเทศบาล 

นายเอนก  สิงห์คา   กราบเรี ยนประธานสภาเท ศบาลที่ เ คารพและสมาชิกผู ้             

สมาชิกสภาเทศบาล  ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายเอนก  สิงห์คา สมาชิกสภาเทศบาลเมือง

    เพชรบูรณ์ ต้องขอชื่นชมทีมงานบริหารทุกท่านโดยเฉพาะท่านนายกฯ ที่ได้

    เสนอญัตตินี้ ขอขอบคุณแทนพี่น้องชาวตลาดทุกคนครับเพราะมีความ

    เดือดร้อนในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก ขอบคุณครับ 

นายเดชเลิศ  ม่วงอ่ า   มีสมาชิกสภาประธานสภาเทศบาลเทศบาลท่านใดจะซักถามอีก

รองประธานสภาเทศบาล หรอืไม่ครับ  

      …………..….ไม่มี............... 

     เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมว่า สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้ใช้          

    จ่ายเงินสะสมประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อก่อสร้างห้องน้่าตลาดสด         

    เทศบาล 2 แผนงานเคหะและชุมชน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ขอได้           

    โปรดยกมอื 

มติที่ประชุม    มีมติอนุมัติ...17..เสียง ไม่อนุมัต.ิ.-..เสียง งดออกเสียง..-..เสียง  
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ระเบียบวาระที่ 18 ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบบันทึกข้อตกลง 

 (MOU) เรื่อง ว่าด้วยความร่วมมือการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ 

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระหว่างเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

 กับโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

นายเดชเลิศ  ม่วงอ่ า   ขอเชิญฝา่ยบริหารเสนอญัตติต่อที่ประชุมครับ เชิญท่านนายกฯ ครับ 

รองประธานสภาเทศบาล 

นายเสกสรร  นยิมเพ็ง   กราบเรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูท้รงเกียรตทิุกท่าน 

นายกเทศมนตรี   ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบบันทึกข้อตกลง (MOU) เรื่อง ว่าด้วยความ

    ร่วมมือการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
    ระหว่างเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์กับโรงพยาบาลเพชรบูรณ์  (กองสาธารณสุข

    และสิ่งแวดล้อม) 

    หลักการ ขอรับความเห็นชอบบันทึกข้อตกลง (MOU) เรื่อง ว่าด้วยความ

    ร่วมมือการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
    ระหว่างเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์กับโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จ่านวน 1 แห่ง 

  เหตุผล ด้วยปัจจุบันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ซึ่ง

  กระทรวงสาธารณสุข ได้ป ระกาศเป็น โรคติดต่ออั นตราย  ตาม                

  พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบกับพระราชบัญญัติ

  เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 53 (1) 

  มาตรา 54 (7) และพระราชบัญญัติก่าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

  อ่านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (19) 

   ดังนั้นเพื่อการด่าเนินการตามอ่านาจหน้าที่และป้องกัน ควบคุม

  การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)               
  คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า มีความ

  จ่าเป็นต้องจัดท่าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติด

  เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระหว่างเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์กับ

  โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ เพื่อเร่งรัดให้การขับเคลื่อนการฉีดวัคซีนป้องกัน

  โรคโควิด 19 ตามวาระแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และ

  ประชาชนได้รับประโยชน์โดยเร็ว จงึขอเสนอขอความเห็นชอบในการท่า 

  บันทึกข้อตกลงร่วมมือการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

  2019 (COVID - 19) ต่อสภาเทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์ 
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  ระเบียบ ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ่านาจให้แก่องค์กร            

  ปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การท่าความตกลงร่วมมือกันจัดท่าบริการ

  สาธารณะขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

   ข้อ 2 การท่าความตกลงรว่มมอืกันในการจัดท่าบริการสาธารณะ

  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่สองแห่งขึ้นไป ซึ่งอาจเป็นองค์กร

  ปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัดเดียวกันหรืออาจข้ามเขตจังหวัดได้หาก

  เป็นพื้นที่ติดต่อกัน และประชาชนในพื้นที่นั้นได้รับประโยชน์จากการ

  จัดบริการสาธารณะนั้นโดยตรงโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังตอ่ไปนี้ 

  (1) เป็นอ่านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วย

  การก่าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ่านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

  ท้องถิ่น หรือกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ

  เป็นภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามแผนการกระจายอ่านาจให้แก่องค์กร

  ปกครองสว่นท้องถิ่น 

   (2) เป็นภารกิจหรือโครงการที่เกินกว่าศักยภาพหรือไม่คุ้มค่าที่องค์กร

  ปกครองส่วนท้องถิ่นจะด่าเนินการเอง หรือเป็นภารกิจหรือโครงการที่

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกันเพื่อเกิดประโยชน์แก่ประชาชนใน

  ท้องถิ่น 

   ในการจัดท่าบันทึกข้อตกลงตามวรรคหนึ่ง ให้องค์กรปกครอง

  ส่วนท้องถิ่นประชุมปรึกษาหารือร่วมกันโดยจัดท่าบันทึกข้อตกลงเป็น

  หนังสือ และน่าเสนอสภาท้องถิ่นของแต่ละแห่งพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  โดยปฏิบัติตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ทั้งนี้ ให้

  รายงานและจัดส่งส่าเนาบันทึกข้อตกลงให้ผู้ก่ากับดูแลองค์กรปกครอง

  ส่วนท้องถิน่ทราบด้วย  

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดน่าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมือง

  เพชรบูรณ์ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ขอบคุณครับ 

นายเดชเลิศ  ม่วงอ่ า   ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงถึงหลักการ

รองประธานสภาเทศบาล และเหตุผลในการขอรับความเห็นชอบบันทึกข้อตกลง (MOU) เรื่อง ว่าด้วย

    ความร่วมมือการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
    ระหว่าง เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง เ พ ช ร บู ร ณ์ กั บ โ ร ง พ ย า บ า ล เ พ ช ร บู ร ณ์                 

    (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยประสงค์จะ

    ซักถามหรอืไม่ เชญิท่านนายกฯ ครับ 
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นายเสกสรร  นยิมเพ็ง   กราบเรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูท้รงเกียรตทิุกท่าน 

นายกเทศมนตรี   ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมครับ กระบวนการและขั้นตอนของราชวิทยาลัย

    จุฬาลงกรณ์ ที่เป็นผู้น่าเข้าได้รับอนุญาตให้น่าเข้าวัคซีน เขาได้ก่าหนดไว้ดังนี้

    ครับ  

     1. ท้องถิ่นต้องมีรายชือ่ผูม้ีความประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนซึ่งเรามีอยู่แล้ว 

     2. ต้องมีหน่วยงานที่พร้อมจะให้บริการในการฉีดวัคซีน คือทาง

    โรงพยาบาลและทางสาธารณสุขจังหวัดแล้วทั้งสองหน่วยงานต้องขึ้นทะเบียน

    กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ด้วยครับ ซึ่งเป็นกระบวนการและขั้นตอนที่เขา

    ก่าหนดมา  

     3. ต้องท่าเรื่องขอคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ 

    เพื่อขออนุมตัินะครับซึ่งเราจะท่าได้ตอ่เมื่อสภาเราให้ความเห็นชอบในการท่า 

    MOU พร้อมกับแนบรายชื่อประชาชนที่ลงทะเบียนไว้ 3,000 กว่าราย 

    พร้อมกับแนบบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่างโรงพยาบาลไปยังจังหวัด เมื่อ

    จังหวัดอนุมัติให้ความเห็นชอบเราต้องส่งเรื่องนี้เข้าราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ์

    เพื่อขอจองวัคซีน จ่านวน  6,000 โดส ที่เราขออนุมัติไป เป็นกระบวนการ

    ที่เขาก่าหนดไว้ รอบแรกที่ผ่านมาทางเทศบาลทั่วประเทศจองวัคซีนกัน

    หมดแต่ไม่มีใครผ่านเนื่องจากว่าไม่มีเอกสารหรือขั้นตอนครบตามที่

    ก่าหนดไว้ ในรอบต่อไปก็คงจะได้รับการจัดสรรทางเทศบาลทั่วประเทศ

    เช่นเดียวกัน ขออนุญาตชี้แจงให้เข้าใจว่าท่าไมเราถึงไม่ได้วัคซีนสักที ขอ

    อนุญาตเรยีนชี้แจงให้ทุกท่านเข้าใจครับ ขอบคุณครับ 

นายเดชเลิศ  ม่วงอ่ า   ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงถึงหลักการ

รองประธานสภาเทศบาล และเหตุผลในการขอรับความเห็นชอบบันทึกข้อตกลง (MOU) เรื่อง ว่าด้วย

    ความร่วมมือการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
    ระหว่าง เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง เ พ ช ร บู ร ณ์ กั บ โ ร ง พ ย า บ า ล เ พ ช ร บู ร ณ์                 

    (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยประสงค์จะ

    ซักถามหรอืไม่ 

      …………..….ไม่มี............... 

     เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบบันทึกข้อตกลง                       

    (MOU) เรื่อง ว่าด้วยความร่วมมอืการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

    2019 (COVID - 19) ระหว่างเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์กับโรงพยาบาล                      

    เพชรบูรณ์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ขอได้โปรดยกมอื  

มติที่ประชุม    มีมติอนุมัติ...17..เสียง ไม่อนุมัต.ิ.-..เสียง งดออกเสียง..-..เสียง 
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ระเบียบวาระที่ 19 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบสมัครเป็นสมาชิก

 สมาคมเทศบาลนครและเมือง พ.ศ. 2564  (ส านักปลัดเทศบาล) 

นายเดชเลิศ  ม่วงอ่ า   ขอเชญิฝา่ยบริหารเสนอญัตติตอ่ที่ประชุมครับ 

รองประธานสภาเทศบาล 

นายเสกสรร  นยิมเพ็ง   กราบเรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูท้รงเกียรตทิุกท่าน 

นายกเทศมนตรี   ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบสมัครเป็นสมาชิกสมาคมเทศบาลนครและเมือง 

    พ.ศ. 2564  (ส่านักปลัดเทศบาล) 

    หลักการ ขอความเห็นชอบสมัครเป็นสมาชิกสมาคมเทศบาลนครและเมือง 

    พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 

  เหตุผล ด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีความประสงค์สมัคร

  เป็นสมาชิกสมาคมเทศบาลนครและเมือง พ.ศ. 2564 เพื่อส่งเสริมและ

  สนับสนุนการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทย ส่งเสริมความ

  ร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาล สนับสนุนให้ความร่วมมือ

  กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นในประเทศไทย และปฏิบัติตาม

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วน

  ท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบ่ารุงสมาคม พ.ศ. 2555 ข้อ 4 (2) สภาองค์กร

  ปกครองสว่นท้องถิ่นได้ให้ความเห็นชอบในการเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม  

  โดยสมาชิกสามัญที่เป็นเทศบาลเมืองต้องช่าระค่าบ่ารุงให้แก่สมาคม ปีละ 

  จ่านวน 200,000 บาท 

  ระเบียบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กร

  ปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบ่ารุงสมาคม พ.ศ. 2555 ข้อ 4 องค์กร

  ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมีรายจ่ายเป็นค่าบ่ารุงสมาคมได้ตามหลักเกณฑ์

  ดังตอ่ไปนี ้

  (1) สมาคมนัน้ต้องมีลกัษณะดังตอ่ไปนี ้

      (ก) เป็นสมาคมที่ประกอบด้วยสมาชิกส่วนใหญ่ที่เป็นองค์กรปกครอง

      ส่วนท้องถิ่นประเภทเดียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะจ่ายค่า

      บ่ารุงสมาคมนั้น 

      (ข) มีวัตถุประสงค์ส่าคัญเพื่อการส่งเสริมกิจการและการด่าเนินงาน

      ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นที่เป็นสมาชิก 

  (2) สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ความเห็นชอบในการเข้าเป็น

 สมาชิกของสมาคม 
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   จึงเรียนมาเพื่อโปรดน่าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมือง

  เพชรบูรณ์ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

นายเดชเลิศ  ม่วงอ่ า   ตามที่ฝา่ยบริหารได้แถลงถึงหลักการและเหตุผลในการขอรับ 

รองประธานสภาเทศบาล ความเห็นชอบสมัครเป็นสมาชิกสมาคมเทศบาลนครและเมือง พ.ศ. 2564  

    (ส่านักปลัดเทศบาล) มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยประสงค์จะซักถามหรอืไม่ 

    เชญิท่านนายกฯ ครับ 

นายเสกสรร  นยิมเพ็ง   กราบเรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูท้รงเกียรตทิุกท่าน 

นายกเทศมนตรี   ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมครับ เดิมทีเราเป็นสมาชิกของสมาคมสันนิบาต

    เทศบาลแหง่ประเทศไทย ซึ่งส่วนนั้นมีทั้งระดับเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และ

    เทศบาลต่าบล ทั้งหมดมีหลายพันแหง่ เวลาการท่างานต่างๆ โครงสร้างจะใหญ่

    มาก ในการท่างานรูปแบบการพัฒนาเมืองกับเทศบาลนครก็จะไปในทิศทาง

    หนึ่งเทศบาลต่าบลก็จะไปอีกทิศทางหนึ่ง ดังนั้นนายกฯ หลายๆที่ที่เป็นเทศบาลนคร

    เทศบาลเมืองจึ งมีความคิดเห็ นว่ าควรจะตั้ งสมาคมเทศบาลนคร             

    และเมืองขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งแห่ง เพื่อพุ่งเป้าที่จะพัฒนาเทศบาลระดับเมืองและ

    ระดับนครได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น และเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะเป็นการเพิ่ม

    ศักยภาพในการต่อรองกับหน่วยงานของรัฐท่าให้เรามีสมาคม 2 สมาคม เป็นผู้

    ที่มีบทบาทมากขึ้น จึงตั้งสมาคมเทศบาลนครและเมืองขึ้นมาใหม่ครับ ซึ่งเรา

    เป็นระดับเทศบาลเมอืงก็สมควรเข้าเป็นสมาชิกสมาคมนี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายเดชเลิศ  ม่วงอ่ า   ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ ตามค่าชี้แจงของท่านนายกฯ ผมเอง

รองประธานสภาเทศบาล ในส่วนตัวก็เห็นด้วย เราเป็นสมาชิกในหลายสมาคมอย่างน้อยเราก็ได้รู้

    ข่าวสารซึ่งอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน หรือว่าในระดับที่ใหญ่กว่า ซึ่งเป็น

    เทศบาลนครครับ การพัฒนาจะได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันใช้งบประมาณ

    จากแหล่งเดียวกันครับ อาจจะมีสัมพันธภาพ มีมิตรไว้ มีสมาชิกสภาท่าน

    ใดประสงค์จะซักถามเพิ่มเติมอกีหรือไม่ครับ 

      …………..….ไม่มี............... 

     เมื่ อไม่ มี ผมขอมติที่ ประชุมว่ า สมาชิกท่ านใดเห็ นชอบให ้                      

    สมัครเป็นสมาชิกสมาคมเทศบาลนครและเมือง พ.ศ. 2564  (ส่านัก                        

    ปลัดเทศบาล) ขอได้โปรดยกมอื  

มติที่ประชุม    มีมติอนุมัติ...17..เสียง ไม่อนุมัต.ิ.-..เสียง งดออกเสียง..-..เสียง 

     

 

 

 

 




