
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 คร้ังท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 

วันท่ี   25   สิงหาคม   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. นายจ่านงค์  จงภักดี       เลขานุการนายกเทศมนตรี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายวันเฉลิม  เพ่งพินจิ  รองปลัดเทศบาล 

2. นายวินัย  รุ่งเรืองฤทธิ์  ผูอ้่านวยการกองสวัสดิการสังคม 

3. นายธวัชชัย  ประกอบสมบัติ  ผูอ้่านวยการกองช่าง 

4. นางสมมิตร  พันสิ้ว   หัวหนา้ส่านักปลัดเทศบาล 

 5. นางกัญญา  ก้าวสมบัติ  ผูอ้่านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 6. นายปิยพันธ์  นันท์ตา   ผูอ้่านวยการกองการศกึษา 

 7. นางเปมิกา  ทองใหญ่  หัวหนา้ฝา่ยบริการและเผยแพร่วชิาการ

        รักษาราชการแทนผูอ้่านวยการกอง

        ยุทธศาสตรแ์ละงบประมาณ 

  8. นางวรรณพร    สมานทอง  เจ้าพนักงานธุรการช่านาญงาน 

 9. สิบโทศตวรรษ มีเดช        เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 10. นางสาวรัตนาภรณ ์ ขันแก้ว   เจา้พนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 11. นายสมเกียรติ งามนลิ   ผูช่้วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 12. นายวสุวิท  ร่าเจริญ        ผูช่้วยเจ้าพนักงานธุรการ  

  13. นายธวัชชัย อินทรศร                พนักงานจ้าง 

  14. นายกุลธร  เจริญพุฒ  พนักงานจ้าง 

  15. นางสาวสมฤดี อยู่นิ่ม   พนักงานจ้าง 

  16. นางสาวอรอนงค์ ธนูพันธุ์ชัย        พนักงานจ้าง 

  17. นายอัมรินทร์ ค่ามา   พนักงานจ้าง 

เริ่มประชุมเวลา    ๑๐.๐๐   น. 

ก่อนระเบียบวาระการประชุม 

นางนงคราญ  สุคนธสาคร    บัดนี้ถึงก่าหนดเวลาการประชุม และสมาชิกสภาเทศบาลได้มา

ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา  แสดงตนลงชื่อร่วมประชุม 17 ท่าน ลาป่วย 1 ท่าน คือท่านสนั่น             

    พรหมประเสริฐ ล่าดับต่อไปขอเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลได้จุดเทียนธูป

    บูชาพระรัตนตรัย  และ เปิดประชุมสภาเทศบาลเมือง เพชรบูรณ์              

    สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ่าปี พ.ศ. ๒๕๖4 และด่าเนินการ

    ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป  ขอเรยีนเชิญค่ะ          

             ..........................ประธานจุดเทียนธปูบชูาพระรัตนตรัย............................. 

 

 



- 3 - 

 

นายอร่าม  มีเดช   เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอเปิดการประชุม

ประธานสภาเทศบาล  สภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2 ประจ่าปี พ.ศ. 2564 และ

    ขอด่าเนนิการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้              

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ                

นายอร่าม  มีเดช   .....ไมม่ี.......  

ประธานสภาเทศบาล  

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล

เมืองเพชรบูรณ์ สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564                    

เมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2564 

นายอร่าม  มีเดช   คณะกรรมการสภาท้องถิ่น ชุดตรวจรายงานการประชุมได้                             

ประธานสภาเทศบาล ด่าเนินการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเรียบร้อยแล้วและ     

ได้จัดส่งส่าเนารายงานการประชุมให้สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่ าน

ล่วงหน้าแล้ว  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการ

ประชุมสภาเทศบาล  เชิญเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลครับ 

      …………..….ไม่ม.ี..............  

ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุม   

ผมขอมติที่ประชุมว่าสมาชิกท่านใด  เห็นสมควรรับรองรายงาน           

การประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 

ประจ่าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 15   สิงหาคม   2564   ขอได้โปรดยกมือ

ด้วยครับ 

มติที่ประชุม    มีมติรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่   3  ญัตติ เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 3.1 ขั้นแปรญัตติ  

 3.2 ขั้นลงมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

นายอร่าม  มีเดช   เราจะพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี 

ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณ พ.ศ.  2565 วาระที่  2 (ขั้นแปรญัตติ )  ขอเชิญ 

    คณะกรรมการแปรญัตติรา่งเทศบัญญัติ รายงานผลการพิจารณาร่างเทศ

    บัญญัติฯ และรายงานผลการรับค่าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ ต่อที่

    ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี ้เชญิท่านนันท์ชญาณ์  ไพฑูรย์รังสฤษดิ์ ครับ 
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นางสาวนันท์ชญาณ์  ไพฑูรย์รังสฤษดิ์  กราบเรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกผูท้รงเกียรติ  

สมาชิกสภาเทศบาล    ทุกท่าน 

     ตามที่สภาเทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์ได้ลงมติขัน้รับหลักการแห่งร่าง

    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ

    ประธานสภาเทศบาลฯ ได้ส่ งร่ าง เทศบัญญัติ งบประมาณไปใ ห ้       

    คณะกรรมการแปรญัตติฯ พิจารณา และที่ประชุมสภาเทศบาลเมือง

    เพชรบูรณ์ ได้ก่าหนดระยะเวลาการเสนอค่าแปรญัตติต่อคณะกรรมการ

    แปรญัตติฯ ไว้มีก่าหนด 3 วัน ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 18  – 20 สิงหาคม 

    2564 และคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ร่วมกันพิจารณาร่างเทศบัญญัติ

    งบประมาณรายจ่ายประจ่าปี พ.ศ. 2565 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2564 

    และขอรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติและตรวจ

    ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

     วันที่ 17 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการฯ ได้ร่วมประชุมกัน

    และมีมติแต่งตั้งให้ 

    ๑. นางสาวนันท์ชญาณ ์ ไพฑูรย์รังสฤษดิ์  ประธานกรรมการ 

    2. นายธีระศักดิ์  พรหมบุญ  กรรมการ 

    3. นายอานนท์   แจ่มศรี   กรรมการและเลขานุการ 

     วันที ่ 22 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้

    พิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี พ.ศ. 2565 

    ในวันที่ 22 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ  ห้องปฏิบัติงาน

    ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ที่ประชุมได้มอบหมายให้นางสาว

    นันท์ชญาณ์  ไพฑูรย์รังสฤษดิ์ ประธานคณะกรรมการ เป็นผู้แถลงผลการ

    แปรญัตติร่างเทศบัญญัติต่อสภาเทศบาลและขอรายงานผลการ          

    ด่าเนนิงาน ดังนี้ 

     ด้วยที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์มีมติรับหลักการใน

    วาระแรกของการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี

    พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2564 และมีมติให้ส่งร่างเทศ

    บัญญัติฯดังกล่าว ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาและได้ก่าหนด

    ระยะเวลาเสนอค่าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติภายใน 3 วัน ซึ่ง

    เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการแปร

    ญัตติฯ ได้พิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี 

    พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 ณ ห้องปฏิบัติงาน  
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    ประธานสภาเทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์ สรุปดังนี้ 

    1. มีคณะกรรมการแปรญัตติฯ มาร่วมประชุม ดังนี้ 

             ๑. นางสาวนันท์ชญาณ์  ไพฑูรย์รังสฤษดิ์ ประธานกรรมการ 

             2. นายธีระศักดิ์     พรหมบุญ  กรรมการ 

             3. นายอานนท์     แจ่มศร ี  กรรมการและเลขานุการ 

    2. มีผู้เข้าร่วมประชุม 

             1. นายเสกสรร   นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมอืงเพชรบูรณ์ 

             2. นางนงคราญ   สุคนธสาคร เลขานุการสภาเทศบาล 

             3. นายวินัย  รุ่งเรืองฤทธิ์ ผูอ้่านวยการกองสวัสดิการสังคม 

             4. นายธวัชชัย ประกอบสมบัติ ผูอ้่านวยการกองชา่ง 

             5. นางสมมิตร พันสิ้ว  หัวหนา้ส่านักปลัดเทศบาล 

             6. นางปุณณดา นิยมไทย ผูอ้่านวยการกองคลัง 

             7. นางกัญญา ก้าวสมบัติ ผู้อ่านวยการกองสาธารณสุขและ

         สิ่งแวดล้อม      

             8. นายปิยพันธ์ นันท์ตา  ผูอ้่านวยการกองการศกึษา 

             9. นายนรินทร์     ปีกกลาง ผูจ้ัดการสถานธนานุบาล 

             10. นางเปมิกา ทองใหญ่ หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่

         วิชาการ รั ก ษ า ร า ช ก า ร แ ท น

         ผู้อ่านวยการกองยุทธศาสตร์

         และงบประมาณ 

             11. สิบโทศตวรรษ มีเดช       เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

    3. ในระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่สภาเทศบาล

    ได้มีมติก่าหนดระยะเวลาการแปรญัตติ ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภา 

    เทศบาลหรือผู้บริหารท่านใด ได้เสนอค่าแปรญัตติแต่อย่างใด ที่ประชุม

    คณะกรรมการจึงร่วมกันพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

    ประจ่าปี พ.ศ. 2565 โดยพิจารณาทบทวนเป็นรายข้อ ดังนี้ 

        ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี

            งบประมาณ พ.ศ. 2565  

                    - ไม่มกีารแก้ไข 

        ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป  

                      - ไม่มกีารแก้ไข 

        ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ตั้งจ่าย

            เป็นจ่านวนทั้งสิน้  374,338,000   บาท 

                      - ไม่มกีารแก้ไข 
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        ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษี

            จัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงินจ่านวน ทั้ งสิ้น            

     361,508,000 บาท 

         ด้านบริหารงานทั่วไป 

         1. แผนงานบริหารงานทั่วไป ยอดรวม  44,781,640 บาท 

         2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม 12,143,920  บาท 

         - ไม่มกีารแก้ไข 

         ด้านบริการชุมชนและสังคม 

       1.แผนงานการศึกษา ยอดรวม 127,410,460 บาท 

      2. แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม 7,242,060 บาท 

       3. แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม 70,189,820 บาท 

       4. แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน ยอดรวม 11,251,880 บาท 

       5. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม 

         14,246,720 บาท 

                       - ไม่มกีารแก้ไข 

                        ด้านการเศรษฐกิจ 

       1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม 22,385,670 บาท 

       2. แผนงานการพาณิชย์ ยอดรวม 330,500 บาท 

                       - ไม่มกีารแก้ไข 

                        ด้านการด่าเนินงานอื่น 

       1.แผนงานงบกลาง ยอดรวม 51,525,330 บาท  

               - ไม่มกีารแก้ไข 

        ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ่านวนรวม

            ทั้งสิน้ 12,830,000 บาท 

            งบกลาง  ยอดรวม 2,163,000 บาท   

            งบบุคลากร  ยอดรวม 2,489,000 บาท   

            งบด่าเนินงาน  ยอดรวม 2,630,000 บาท    

            งบรายจา่ยอื่น  ยอดรวม 5,548,000 บาท   

            - ไม่มกีารแก้ไข   

        ข้อ ๖  ให้นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน

             งบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

             ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ

             ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการรับเงนิ การเบิกจ่ายเงนิ 
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              การฝากเงนิ การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร

             ปกครองสว่นท้องถิ่น 

             - ไม่มกีารแก้ไข       

        ข้อ ๗  ให้นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตาม

     เทศบัญญัตินี้  

        - ไม่มกีารแก้ไข  

    4. คณะกรรมการมีมติให้คงร่างเดิมตามที่นายกเทศมนตรีเสนอด้วย

         คะแนนเสียง 3 เสียง เป็นเอกฉันท์ 

         จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ่าปี พ.ศ. 

    2565 ตามร่างเดิมที่นายกเทศมนตรีได้เสนอต่อสภาเทศบาล เพื่อโปรด

    พิจาณาด่าเนนิการตอ่ไป 

 (ลงชื่อ)  นันท์ชญาณ์   ไพฑูรย์รังสฤษดิ์ ประธานกรรมการ 

 (นางสาวนันท์ชญาณ์   ไพฑูรย์รังสฤษดิ ์) 

    (ลงชื่อ)              ธีระศักดิ์   พรหมบญุ กรรมการ 

          ( นายธีระศักดิ์   พรหมบุญ) 

 (ลงชื่อ)                   อานนท ์ แจม่ศรี กรรมการและเลขานุการ 

                                                                      (นายอานนท์  แจม่ศรี) 

นายอร่าม  มีเดช   เมื่อไม่มีการยื่นค่าแปรญัตติ ดังนัน้ ในวาระที่ 2 จงึไม่มอีภปิราย 

ประธานสภาเทศบาล  ผมขอมติที่ประชุมสภาเทศบาล สมาชิกสภาท่านใดเห็นสมควรคงร่างเดิม             

    ตามที่นายกเทศมนตรีได้เสนอต่อสภาเทศบาล ขอได้โปรดยกมอืด้วยครับ 

มติที่ประชุม    มีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิมตามที่นายกเทศมนตรไีด้เสนอต่อ 

    สภาเทศบาล เห็นชอบ..16..เสียง ไม่เห็นชอบ..-..เสียง งดออกเสียง 

    ..1..เสียง (ประธานสภาเทศบาล) 

นายอร่าม  มีเดช   ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่ 3 (ขั้นลงมติใหต้ราเป็นเทศบัญญัติ 

ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ) ผมขอมติที่

    ประชุมสภาเทศบาลว่า สมาชิกท่านใดเห็นสมควรให้ตราเป็นเทศบัญญัติ

    งบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขอได้โปรดยกมอืด้วยครับ 

มติที่ประชุม    มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

    งบประมาณ พ.ศ. 2565 เห็นชอบ..16..เสียง ไม่เห็นชอบ..-..เสียง  

    งดออกเสียง..1..เสียง (ประธานสภาเทศบาล) 
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    ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น  ๆ

นายอร่าม  มีเดช     มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรอืไม่ครับ 

ประธานสภาเทศบาล เชญิท่านนายกฯ ครับ 

นายเสกสรร  นยิมเพ็ง    กราบเรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

นายกเทศมนตร ี   ครับ ในนามของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ขอขอบคุณท่าน

    ประธานสภา ท่านรองประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่านที่เห็นชอบใน

    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ

    ต้องขอขอบคุณท่านหัวหน้าส่วนราชการโดยเฉพาะท่านปลัดเทศบาล ท่าน

    รองปลัด ท่านผู้อ่านวยการกองทุกท่านตลอดจนพนักงานทุกคนครับที่ได้

    ทุ่มเทก่าลังกาย ก่าลังใจ พิจารณางบประมาณของเราจนผ่านไปได้เป็นที่

    เรียบร้อยอย่างดี โดยเฉพาะในเรื่องของงบประมาณรายจ่ายปี 2565

    เราต้องบริหารงบประมาณอยู่ภายใต้ของความกระชับ และความถูกต้อง

    รวดเร็วครับ โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เมือง

    ของเรานั้น จ่าเป็นต้องได้รับงบประมาณที่ผ่านการพิจารณามาเป็นอย่างดี 

    มีหลายๆที่ครับ ที่เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในวาระที่ 1 ไม่ผ่าน มี

    หลายเทศบาลเหมอืนกันที่มปีัญหาครับ แต่ของเราถือว่าโชคดีครับ ที่คณะ

    ผูบ้ริหาร สภาเทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์และหัวหน้าส่วนราชการของเราเป็น

    หนึ่งเดียวกันจงึสามารถท่าให้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของเราผ่าน

    สภาแห่งนี้ครับ เพื่อพี่น้องประชาชนของเรา เพราะฉะนั้นในนามของคณะ

    ผู้บริหารต้องขอขอบคุณท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา    

    ท่านสมาชิกสภา ท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านครับ ที่ ช่วยกันท่า

    งบประมาณรายจ่ายของเราจนส่าเร็จเป็นที่เรียบร้อยเป็นอย่างดีครับ              

    ขออนุญาตเพิ่มเติมในเรื่องของสถานการณ์ COVID – 19 ของการท่างานในช่วง

    นี้ครับ สืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา COVID – 19 ในพื้นที่

    ของเราในการประชุมรอบที่แล้ว มีการระบาดแค่ในพื้นที่ของตลาด แต่            

    ณ ปัจจุบันนีก้ารระบาดเพิ่มมากขึ้นหลายจุดครับ โดยเฉพาะพื้นที่ ที่มีการ

    ตรวจเชิงรุกแล้วไปเจอตอนนี้อยู่ประมาณ 40 กว่ารายในซอยสามัคคีชัย 9 

    หรือคุ้มสุพรรณ ที่เราเรียกกัน ขณะนี้เราได้มีการกักพื้นที่เป็นระยะเวลา 

    6 วันแล้ว ถ้าสถานการณ์ตรวจรอบใหม่ ตรวจรอบที่สาม ถ้าไม่มีการติด

    เชือ้เพิ่มขึน้ ก็คิดว่าคงเปิดพื้นที่ได้ตามก่าหนดที่จังหวัดประกาศปิดไว้ 14 วัน 

    ในพืน้ทีอ่ื่นๆ ก็จะมีกระจัดกระจายไปตามจุดชุมชนต่างๆ เท่าที่สังเกตคือ 
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    หนึ่งเป็นพนักงานบริษัท สองเป็นผู้ที่คัดแยกขยะหรือเก็บขยะขายที่เป็น

    ปัญหาที่มีการติดเชื้ออยู่  ฉะนั้นตรงนี้ เราจะดูแล้วว่า สิ่งที่ เราจะต้อง            

    เตรียมการในอนาคตคือเรื่องของการเตรียมการสุ่มตรวจในเชิงรุกต่อไป 

    พื้นที่ที่มีความกังวลหรือมีความที่ต้องการจะเข้าพื้นที่ตรวจเชิงรุก คือ บริเวณ 

    โรงฆ่าสัตว์พื้นที่คลองศาลาของเรา และพื้นที่สะเดียง ที่เราดูแล้วว่าเป็นชุมชน 

    แออัด เราอยากจะเข้าไปตรวจ เพื่อ เป็นการค้นหาเ ชิงรุกก่อนที่              

    จะเกิดการแพร่ระบาดอย่างแพร่หลาย ถ้าเราตรวจพบก่อน สามารถกัก

    พืน้ที่ของเราได้ดีกว่า อย่างเช่นซอยสามัคคีชีย 9 เราตรวจเชิงรุกจึงท่าให้การแพร่

    ระบาดหยุด อยู่ในวงจ่ากัดอยู่ในพืน้ที่ที่ซอยสามัคคีชีย 9 แค่ประมาณ 58 ครัวเรอืน 

    นั่นคือสิ่งที่ถือว่าเป็นความโชคดีและท่างานเชิงรุก ต้องขอขอบคุณทาง

    คณะผู้บริหารที่ช่วยกันท่างาน คณะสมาชิกสภาทุกท่านที่ไปดูแลพี่น้อง        

    ประชาชนครับ และปลัดเทศบาล ท่านรองปลัด ท่านหัวหน้าส่วนที่ท่างาน

    ตามนโยบายได้อย่างเร่งด่วน สิ่งที่ผมขอชมในการท่างานคือว่า การท่างาน

    ของเจา้หนา้ที่ของเราตอนนีใ้นแต่ละกองได้ประสานงานกันเป็นอย่างดีครับ 

    โดยเฉพาะกองสาธารณสุขซึ่งตอนนี้ถือว่างานหนักมาก ทราบว่าทั้งกอง

    สวัสดิการฯ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ และกองช่างที่ไป

    ช่ว ย กัน  นั ่น คือ สิ ่ ง ที ่ค ณ ะผู ้บ ริห า ร รู ้สึก ชื ่น ช ม ค รับ  ว่า ไ ม่ เ ป็น

    ภาระของกองใด กองหนึ่ง จะเห็นว่างานป้องกันก็ไปใส่ชุด PPE ไปพ่นยา 

    เห็นเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการฯ แต่งชุดไปช่วยลงทะเบียนคัดกรองตอน

    ตรวจเชิงรุกตลาดเทศบาลทั้งสองแห่งนะครับ เห็นการท่างานอย่างนี ้

    เราชื่นใจนะครับ จึงขออนุญาตชมในสภาฯ แห่งนี้ ต่อท่านประธานสภาฯ 

    ท่านรองประธานสภาฯ ท่านปลัดฯ และท่านสมาชิกทุกท่านว่า พนักงาน

    ของเราท่างานด้วยความทุ่มเท แต่สิ่งที่นายกฯ เป็นหว่งคือพนักงานของเรา

    ควรจะได้รับการดูแล โดยเฉพาะเรื่องอุปกรณ์ เครื่องไม้เครื่องมืออย่างดี

    เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อ และเพื่อเป็นขวัญก่าลังใจของพนักงานเรา

    ด้วย นั่นคือสิ่งที่ผมและคณะผู้บริหารอยากหามาให้พนักงานของเรา 

    เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ผมคิดว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นสถานการณ์ที่เรา

    สามารถดูแลและควบคุมได้นะครับ เพราะความพร้อมของเทศบาลเมือง

    เพชรบูรณ์ ได้รับค่าชมจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด และจากหลายๆท่าน 

    ที่ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกัน หรือแม้กระทั่งในโลกSOCIAL ต่างๆ เขา

    ก็มีความชื่นชมในการท่างานของเทศบาลนั่นคือสิ่งที่เราเป็นโมเดล เป็น

    ต้นแบบนะครับ ท่าให้พื้นที่หลายๆแห่งเริ่มขยับตาม โดยเฉพาะเรื่องการ
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    จัดหาวัคซีนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทาง อปท.หลายๆที่ก็ได้ประสาน

    มายังผมว่ามีขั้นตอนและกระบวนการอย่างไร จึงท่าให้เห็นว่าการท่างาน

    ของเทศบาลของเราเป็นต้นแบบในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชน เป็น

    ต้นแบบที่จะเข้าพืน้ที่หรอืคัดกรองหรอืบริหารจัดการความเสี่ยงของการ 

    ระบาดโรคครับ เป็นต้นแบบที่จะดูแลพี่นอ้งประชาชน เราเป็นเทศบาลแห่ง

    แรกในเพชรบูรณ์ที่ประกาศจะหาวัคซีนมาให้กับพี่น้องประชาชน           

    เพราะฉะนั้นวันนี้ถือได้ว่าการท่างานของทั้งสามฝ่าย ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาฯ 

    และหัวหน้าส่วนราชการของเราท่างานด้วยความเข้มแข็งและเป็นหนึ่ง

    เดียวกัน ต้องขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับที่ช่วยกัน และหวัง

    เป็นอย่างยิ่งว่าบรรยากาศการท่างานแบบนี้ จะช่วยกันท่างานเพื่อดูแลพี่

    น้องประชาชนต่อไป ขอบคุณมากครับ 

นายอร่าม  มีเดช     ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ ที่ได้ชี้แจงและขอขอบคุณทั้งสามฝ่าย 

ประธานสภาเทศบาล  ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาฯ และฝ่ายเจ้าหน้าที่ประจ่า ที่ได้ช่วยกันครับ              

     มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรอืไม่ครับ 

   ..............ไมม่.ี............. 

     เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ ผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วม

    ประชุมสภาเทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์ ในวันนี ้และขอปิดการประชุมครับ 

เลิกประชุมเวลา  11.00   น.เ 

ลงช่ือ      นงคราญ  สุคนธสาคร     ปลัดเทศบาล 

        (นางนงคราญ  สุคนธสาคร)   เลขานุการสภาเทศบาล  

     ลงช่ือ สิบโทศตวรรษ  มีเดช  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

                           (ศตวรรษ  มเีดช)    ผูจ้ดรายงานการประชุม 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

     ลงช่ือ           อาดุลย์   แก้วแกมทอง ประธานกรรมการ 

      (นายอาดลุย ์  แกว้แกมทอง)   

ลงชื่อ              นิภา   เจือจาน กรรมการ 

            (นางนิภา   เจอืจาน) 

     ลงชื่อ   จิณณวฒัน์   สุขอยู ่ กรรมการและเลขานุการ 

         (นายจณิณวฒัน์   สุขอยู)่ 

              ได้รับรองรายงานการประชุม 
 

 

   (นายอร่าม  มีเดช) 

 ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์   
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     เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 

    จึงได้จัดให้มีการประชุมสภาเทศบาลโดยประชุมผ่านช่องทาง ZOOM 

    APPICATION และจัดสถานที่ประชุมเป็น 5 ส่วน คือ 

    1.ห้องประชุมสภาเทศบาล ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน             

    เลขานุการสภาและคณะบริหาร 

    2. ห้องปฏิบัติงานประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 1 (นครบาล

    อนุสรณ์) ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

    3. หอ้งปฏิบัติงานนายกเทศมนตรี อาคาร 1 (นครบาลอนุสรณ์) ประกอบด้วย 

    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

    4. ห้องประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ช้ัน 2 อาคาร 1 (นครบาลอนุสรณ์) 

    ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 

    5. หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านประชุมที่หอ้งปฏิบัติงานที่ตั้งของหน่วยงานตนเอง 

     การประชุมมทีั้งหมด 4 วาระการประชุม มีสมาชิกสภาเทศบาล 

    มาประชุมทั้งสิน้ 17 คน มคีณะผู้บริหารประกอบด้วยนายกเทศมนตรี  

    รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี 

    และเลขานุการสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุม และมีหัวหน้าส่วนราชการ  

    และเจ้าหนา้ที่เทศบาลร่วมประชุม 24 คน 

 

ลงช่ือ      นงคราญ  สุคนธสาคร     ปลัดเทศบาล 

        (นางนงคราญ  สุคนธสาคร)   เลขานุการสภาเทศบาล 

 

 

 




