
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย 

สมัยสามัญ   สมัยท่ีสอง ครั้งท่ี 2  ประจําป   ๒๕๖4 
วันท่ี  27  สิงหาคม  ๒๕๖4    เวลา  ๑4.๐๐ น. 

ณ   หองประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
 

ผูมาประชุม 
๑. นายธนานันท เท่ียงฟู    ประธานสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
๒. นางนฤมล  ปุณะศิริ    สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
๓. นายสุทิน  โลกคําลือ   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
๔. ร.อ.ประเสริฐ เพ่ิมพูล    สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
๕. นางลัดดา  หอมโกศล   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
๖. นางศศิวรรณ  ซ่ือตระกูล   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
๗. นางสาวพรรณอร สารสืบ    สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
๘. ร.ต.วิเชียร  ฝนมณีวรรณ   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
๙. ร.ต.มานพ  กิตตะวงค   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
๑๐. นายสงา  กันทะ    สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
๑๑. นายสุพัฒ  อูเงิน    สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
๑๒. นายโสดา  ตะโกสีย    สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
๑๓. นายกิตติวัฒน ฝนสุตา    สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
๑๔. นายอินถา  ปนตาติ๊บ   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
๑๕. นายสมนึก  ตันชุม    สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
๑๖. นายบุญศรี  ศรียอด    สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
๑๗. นายวิทยา  ธิมา    เลขานุการสภาเทศบาลเมืองพิชัย 

ผูไมมาประชุม 
๑. นางก่ิงแกว  แสงรุง    รองประธานสภาเทศบาลฯ (ลาปวย) 

 
 

ผูเขารวมประชุม 
๑. นายสองเมือง วงคไชย    นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย 
๒. นายอรุณ    พีระเชื้อ            รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย 
3. นายอํานวย   เสนาวรรณ        รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย 
4. นายนิธิ    อุณหเลขจิตร      รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย 
5. นางสุภาษร    คําเครือ        เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย 
6. นางสาวจิตรลดา   มาเร็ว        เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย 
7. นายวิทยา    โพธินคร          ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองพิชัย 
8. นายชัยวัฒน    นันตะกูล   ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย 
9. นายธัชนะ  โตวิยานนท   ผูอํานวยการกองชาง 
10. นางวาสนา  มงคลสิทธิ์   หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
11. นางนิดา  นันตะกูล   ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
12. นางวิศัลยา  สุภาโม    ผูอํานวยการกองการศึกษา 
13. นางรําพึง  พันธุระ    หัวหนาฝายพัสดุและทรัพยสิน 
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14. นางนวรัตน  ศิริผัด    หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
15. นายธานินทร  ปญญาดี    หัวหนาฝายปกครอง 
16.นางสาวลัดดาวัลย    ปนทะโชติ   นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
17.นายโอฬาร   ศิลปสนธยานนท   ผูชวยเจาหนาท่ีประชาสัมพันธ 
18.นายประดิษฐ   กองกุณะ   ผูสื่อขาว 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.๐๐ น. 
 
นายวิทยา  ธิมา -    เรียนทานประธานสภาเทศบาลเมืองพิชัย ท่ีเคารพ วันนี้เปนวันประชุมสภา 
เลขานุการสภาฯ           เทศบาลเมืองพิชัย สมัยสามัญ สมัยท่ีสอง ครั้งท่ี  ๒ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖4 ท่ีประชุม         

สภาฯ มีมติกําหนดใหมีการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย ในวันท่ี ๒7  สิงหาคม  
๒๕๖4  เวลา ๑๔.๐๐ น.   มีสมาชิกสภาเทศบาลลาปวย 1  คน ราย  นางก่ิงแกว  
แสงรุง และขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ไดมาประชุมครบองคประชุมแลว จึงขอเรียน
เชิญทานประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระตอไป  

     
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

-  ไมมี - 
 
     
ระเบียบวาระท่ี  ๒     เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย  สมัยสามัญ   

 สมัยท่ีสอง ประจําป  ๒๕๖4  เม่ือวันท่ี  ๑3  สิงหาคม  ๒๕๖4 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู    - ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเสนอผลการพิจารณา 
ประธานสภาฯ       ตอท่ีประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย   
 
นางศศิวรรณ ซ่ือตระกูล   - เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน ขาพเจา 
สมาชิกสภาฯ      นางศศิวรรณ ซ่ือตระกูล    สมาชิกสภาเทศบาลฯ   ดวยในวันท่ี  ๑7   สงิหาคม  

๒๕๖4 เวลา ๑๐.0๐ น.  ณ  สํานักงานเทศบาลเมืองพิชัย  คณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม ไดพิจารณาตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย  
จํานวน    ๑  ฉบับ คือ การประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยสามัญ สมัยท่ีสอง 
ประจําป    ๒๕๖4   เม่ือวันท่ี ๑3  สิงหาคม  ๒๕๖4  เหน็วารายงานการประชุมสภา
เทศบาลเมืองพิชัย ดังกลาว  เปนการถูกตอง จึงมีมติใหนําเสนอตอท่ีประชุมสภา
เทศบาล เพ่ือใหสภาเทศบาลเมืองพิชัยรับรองรายงานการประชุม ตามระเบียบ
กระทรวง  มหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๗  ขอ ๓๓   
ตอไป 
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 นายธนานันท  เท่ียงฟู    - คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ไดเสนอรายงานการประชุมของ 
 ประธานสภาฯ             คณะกรรมการเรียบรอยแลว จะมีสมาชิกสภาฯ ทานใดขอแกไขรายงานการประชุม

หรือไม 
 
สมาชิกสภาฯ      -  ไมมี 
 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู - เม่ือไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย จึงขอใหเลขานุการสภาฯ ดําเนินการ 
ประธานสภาฯ  ตรวจสอบวามีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมครบเปนองคประชุมหรือไม      
                               เนือ่งจาก ถามีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมไมครบจํานวน เปนองคประชุม     
                               จะไมสามารถลงมติเรื่องใด ๆ ได  
 
นายวิทยา  ธิมา        - จากการตรวจสอบแลว มีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุม                       
เลขานุการสภาฯ  จํานวน 17  ทาน  เปนอันครบองคประชุม 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู - เม่ือไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย และมีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ี 
ประธานสภาฯ            ประชุมครบเปนองคประชุม จึงขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
          ทานใดใหความเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
                             สมัยสามัญ สมัยท่ีสอง  ประจําป  ๒๕๖4 เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม  2564   
                             ขอไดโปรดยกมือ 
 
มติท่ีประชุม     - มีมตเิสียงขางมาก เห็นชอบ 15  เสียง ไมเห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง  2 เสียง 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 ญัตติ  เรื่อง ขอความเห็นชอบพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย       
                              ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5   วาระท่ี ๒ และ วาระท่ี ๓ 
 

นายธนานันท  เท่ียงฟู     - ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ เสนอผลการพิจารณา 
ประธานสภาฯ          ตอท่ีประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
 
 

รอ.ประเสริฐ เพ่ิมพูล   - เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติทุกทาน 
สมาชิกสภาฯ      ขาพเจา  รอ.ประเสริฐ เพ่ิมพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
       ในนามประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอเสนอผลพิจารณาตอท่ีประชุม  ดังนี้  
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
ในวันท่ี  ๒3  สิงหาคม   ๒๕๖4  เวลา  10.00  น.  

ณ   หองประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
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ผูเขาประชุม   
                        ๑. ร.อ.ประเสริฐ  เพ่ิมพูล        ประธานกรรมการแปรญัตติ 

                        ๒. นายกิตติวัฒน ฝนสุตา                กรรมการแปรญัตติฯ 

                        ๓. นายบุญศรี ศรียอด                   เลขานุการกรรมการฯ    

ผูรวมประชุม     

      ๑.นายสองเมือง วงคไชย              นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย 
      ๒.นายชัยวัฒน  นันตะกูล          ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย 

   

                     ในการประชุมครั้งแรก  เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม  ๒๕๖4  ไดมีมติเลือก ร.อ.ประเสริฐ                    

เพ่ิมพูล   เปนประธานคณะกรรมการฯ   และมีมติใหนายบุญศรี  ศรียอด   เปนเลขานุการฯ   ขณะนี้

คณะกรรมการมาครบองคประชุมแลว   จึงเริ่มการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ งบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

  เนื่องจาก ท่ีประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยสามัญ สมัยท่ีสอง เม่ือวันท่ี  13  สิงหาคม  
๒๕๖4   มีมติรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  และสงให
คณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณาโดยละเอียดและรับเสนอคําแปรญัตติ  เปนเวลา  5  วนั นับแตสภาทองถ่ิน     
มีมติรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติฯ  โดยกําหนด ระหวางวันท่ี  16 – 20  สิงหาคม   ๒๕๖4  ตั้งแตเวลา  
๐๘.๓๐ น.  –  ๑๖.๓๐ น.    ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย  กําหนดใหคณะกรรมการแปรญัตติเสนอราง
เทศบัญญัตินั้น   ตามรางและตามท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม พรอมท้ังรายงานและบันทึกความเห็นยื่นตอประธานสภา
เทศบาลฯ   เพ่ือใหสภาเทศบาลฯพิจารณา  ในวาระท่ี ๒  และวาระท่ี ๓    ในวันท่ี  ๒7 สิงหาคม  ๒๕๖4  ซ่ึง
คณะกรรมการแปรญัตติไดประชุม  ณ  หองประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย   เพ่ือพิจารณารางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5    โดยละเอียดแลว   ปรากฏวาไมมีผูบริหารหรือสมาชิก
สภาเทศบาลทานใด  เสนอคําแปรญัตติแตอยางใด  
          คณะกรรมการฯ จึงไดรวมกันพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖5  ดังนี้ 
 ๑. คําแถลงประกอบงบประมาณรายจายประจําป    
                            งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5     ไมมีการแกไข       
 ๒. เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

     พ.ศ. ๒๕๖5      ไมมีการแกไข 
 ๓. รายงานประมาณการรายรับ ประจาํปงบประมาณ        
                            พ.ศ. ๒๕๖5          ไมมีการแกไข 
 ๔. รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณ  

    รายจายท่ัวไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5      ไมมีการแกไข 
 ๕. รายงานประมาณการรายจาย ประจาํปงบประมาณ   
     พ.ศ.๒๕๖5          ไมมีการแกไข 
 ๖. รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณ  

     รายจายท่ัวไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5      ไมมีการแกไข 
 ๗. เทศบัญญัติงบประมาณรายจายแยกตามงบ/หมวด 

    ประเภทรายจายและแผนงาน        ไมมีการแกไข 
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8. รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณ 
    รายจายเฉพาะการกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองพิชัย        ไมมีการแกไข 
9. รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณ 
    รายจายเฉพาะการกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองพิชัย         ไมมีการแกไข 

ไมมีรายการอ่ืนใดเปลี่ยนแปลงและแกไข คณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาแลว 
เห็นวารายละเอียดในรางเทศบัญญัติ ฯ ประจําป 2565    มีความเหมาะสมและถูกตองตามระเบียบ   จึงมีมติให
คงรางเดิมทุกประการ พรอมสงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖5  วาระท่ี ๑  
รายงานตอประธานสภาเทศบาลเมืองพิชัย  เพ่ือพิจารณาในวาระท่ี  ๒ และ วาระท่ี ๓  ตอไป 
     

นายธนานันท  เท่ียงฟู  - คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ ไดเสนอผลการพิจารณา 
ประธานสภาฯ      ตอท่ีประชุมเปนการเรียบรอยแลว  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ 

การประชุมสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๕๑ กําหนดไววา ในการพิจารณาราง                   
เทศบัญญัติ วาระท่ี ๒ ใหปรึกษาเรียงตามลําดับขอเฉพาะท่ีมีการแปรญัตติ หรือท่ี
คณะกรรมการแปรญัตติ  แกไขเทานั้น  เวนแตท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะไดลงมติ               
เปนอยางอ่ืน   

    -มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทานใดจะอภิปรายหรือไม 
 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  - ไมมี 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู        - เม่ือไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย จึงขอใหเลขานุการสภาฯ ดําเนินการ 
ประธานสภาฯ  ตรวจสอบวามีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมครบเปนองคประชุมหรือไม      
                               เนือ่งจาก ถามีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมไมครบจํานวน เปนองคประชุม     
                               จะไมสามารถลงมติเรื่องใด ๆ ได  
 
นายวิทยา  ธิมา        - จากการตรวจสอบแลว มีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุม                       
เลขานุการสภาฯ  จํานวน 17  ทาน  เปนอันครบองคประชุม 
 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู        - เม่ือไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย และมีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ี 
ประธานสภาฯ               ประชุมครบเปนองคประชุม  ดังนั้น  เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบดังกลาว จึงขอมติ 
                                ท่ีประชุมวาจะเห็นชอบใหผานวาระท่ี ๒  หรือไม  ขอไดโปรดยกมือ 
 
มติท่ีประชุม     - มีมตเิสียงขางมาก เห็นชอบ 15  เสียง ไมเห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง 

 
นายธนานันท  เท่ียงฟู         - ในวาระท่ี ๓  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ 
ประธานสภาฯ       ประชุมสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๕๒ กําหนดไววา ในการพิจารณาราง 

เทศบัญญัติ วาระท่ี ๓ ไมมีการอภิปราย เวนแตท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติใหมีการ
อภิปราย  ถามีเหตุอันควรและในการพิจารณาใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติวาจะให
ตราเปนเทศบัญญัตงิบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5  หรือไม       
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       - เม่ือไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย และมีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ี 
ประชุมครบเปนองคประชุม  ดังนั้น  เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบดังกลาว จึงขอมติ 
ท่ีประชุมวาจะเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๖5  หรือไม  ขอไดโปรดยกมือ 

 
มติท่ีประชุม     - มีมตเิสียงขางมาก เห็นชอบ 15  เสียง ไมเห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  4 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย ประจําป   
                               งบประมาณ 2563 ท่ีไดกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจายเงินไวแลว  
                               (สํานักปลัดฯ/งานปองกัน)   
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู    - ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ตอท่ีประชุมสภา 
ประธานสภาฯ    

 
นายนิธิ อุณหเลขจิตร - เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ  
รองนายกเทศมนตรีฯ      ขาพเจา นายนิธิ อุณหเลขจิตร  ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย            
                               ในนามของ นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย   ขอเสนอญัตติ ดังนี้     

 
ญัตติ 

เรื่อง การขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการท่ีไดกันเงินหรือขยายเวลา 
การเบิกจายเงินไวแลว 

หลักการ 
 ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓  

ท่ีไดกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจายเงินไวแลว 

เหตุผล 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สํานักปลัดเทศบาล              

ไดตั ้งงบประมาณรายจายในหมวดคาคร ุภ ัณฑและสิ ่งกอสราง งบลงทุน ค าครุภ ัณฑไฟฟาและวิทยุ                          
กลองวงจรปด พรอมติดตั้ง รวมเปนเงินท้ังสิ้น ๑,๑๗๘,๐๐๐.-บาท 

ส ภ า เ ท ศ บ า ล เ ม ือ ง พ ิช ัย  ม ีม ต ิใ ห ข ย า ย เ ว ล า เ บ ิก จ า ย เ ง ิน ไ ด ไ ม เ ก ิน อ ีก ห นึ ่ง ป                                           
ในคาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ กลองวงจรปด พรอมติดตั้ง ตามการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยสามัญ 
สมัยท่ี ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ไดแจงเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของ
ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด ฉบับเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ทําใหรายละเอียดในงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๓ มีความคลาดเคลื ่อนและมีความจําเปนตองจัดซื ้อและแกไขใหเปนไปตามเกณฑ                        
ราคากลางฯ ฉบับเดือนมิถุนายน  ๒๕๖๔ ตามรายละเอียด  ดังนี้ 

 
 

-7- 

ขอความเดิม 



ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ   กลองวงจรปด เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือกลองวงจรปดพรอมติดตั้ง รายละเอียดดังนี้ 
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงท่ีสําหรับติดตั้ง 
ภายนอกอาคารสําหรับใชงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป  จํานวน 18 ตัว ๆ ละ ๓๒,๐๐๐ บาท  

เปนเงิน ๕๗๖,๐๐๐ บาท  มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 1,920 x 1,080 pixel 

 หรือไมนอยกวา 2,073,600 pixel  
- มี frame rate ไมนอยกวา 25 ภาพตอวินาที (frame per second)  
- ใชเทคโนโลย ีIR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable  

(ICR) สําหรับการบันทึกภาพไดท้ังกลางวันและกลางคืน โดยอัตโนมัติ  
- มีความไวแสงนอยสุด ไมนอยกวา 0.18 LUK สําหรับการแสดงภาพ  

(Color) และไมมากกวา 0.05 LUX สําหรับการแสดงภาพขาวดํา (Black/White)  
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา 1/3 นิ้ว  

มีผลตางคาความยาวโฟกัสต่ําสุดกับคาความยาวโฟกัสสูงสุดไมนอยกวา ๔.๕ มิลลิเมตร 
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได 
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพท่ีมีความแตกตางของแสงมาก  

( Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range ) ได 
- สามารถสงสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงไดอยางนอย 2 แหลง  
- ไดรับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  
- สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.264 เปนอยางนอย  
- สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได  
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100  

Base-T หรือดีกวา และสามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af  
หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในชองเดียวกันได  

- ตัวกลองไดมาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณเพ่ิมเติมสําหรับหุมกลอง 
 (Housing) ท่ีไดมาตรฐาน IP66 หรือดีกวา  

- สามารถทํางานไดท่ีอุณหภูมิ -10 C ถึง 50 C เปนอยางนอย 
- สามารถใชงานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”,  

SNMP, RTSP,IEEE802.1X ไดเปนอยางนอยมีชองสําหรับบันทึกขอมูลลงหนวยความจํา 

แบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card 

- ตองมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) 
ในรูปแบบแผน CD หรือ DVD ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตอง หรือสามารถ Download จากเว็บไซตผูผลิต 
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- ไดรับมาตรฐานดานความปลอดภัยตอผูใชงาน  
- ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม  
- ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานท่ีมีคุณภาพ  

(ราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด ประจําป พ.ศ. 2561) 

 ๒. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 

 อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย (Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง จํานวน 5 ตัว ๆ ละ 

๒๒,๐๐๐ บาท เปนเงิน ๑๑๐,๐๐๐ บาท  มีคุณสมบัติดังนี้ 

- เปนอุปกรณท่ีผลิตมาเพ่ือบันทึกภาพจากกลองวงจรปดโดยเฉพาะ 
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพไดตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264  หรือดีกวา 
- ไดรับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100  

Base-T หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา ๑ ชอง 

- สามารถบันทึกภาพและสงภาพเพ่ือแสดงผลท่ีความละเอียดของภาพ 
สูงสุดไมนอยกวา 1,920x1,080p หรือไมนอยกวา 2,073,600 pixel 

สามารถใชงานกับมาตรฐาน HTTP, SMTP, NTP หรือ SNMP,RTSP ไดเปนอยางนอย 

- มีหนวยจัดเก็บขอมูลสําหรับกลองวงจรปดโดยเฉพาะ (Surveillance  
Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไมนอยกวา 8 TB 

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) หรือ USB จํานวนไมนอยกวา 2 ชอง 
- สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได 
- ตองมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) 

ในรูปแบบแผน CD หรือ DVD ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตอง หรือสามารถ Download จากเว็บไซตผูผลิต 

- สามารถแสดงภาพท่ีบันทึกจากกลองโทรทัศนวงจรปดผานระบบเครือขายได 
- ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานท่ีมีคุณภาพ 

(ราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด ประจําป พ.ศ.2561) 

 ๓. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE 

 อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ชอง  

จํานวน 5 ตัว ๆ 8,600 บาท เปนเงิน 43,000 บาท มีคุณสมบัติดังนี้ 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีลักษณะการทํางานไมนอยกวา Layer2 หรือ OSI Model 
- มี Switching Capacity ไมนอยกวา  16 Gbps 
- รองรับ Mac Address ไดไมนอยกวา 8,000 Mac Address 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกวา

และสามารถทํางานไดมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE802.3af (Power over Ethernet)  
ในชองเดียวกันได จํานวนไมนอยกวา 8 ชอง 

- สามารถบริหารจัดการอุปกรณผานโปรแกรม Web Browser ได 
- มีสัญญาณไฟแดงสถานะของการทํางานชองเชื่อมตอระบบเครือขายทุกชอง   

(ราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด ประจําป พ.ศ. 2561) 
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 4. เครื่องสํารองไฟฟา  ขนาด  1KVA จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 5,800 บาท 
     เปนเงิน  29,000 บาท คุณสมบัติพ้ืนฐาน 

- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 1 KVA (600 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที  

(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2561) 
 

5. อุปกรณตาง ๆ ท่ีจําเปน เปนเงิน  420,000 บาท 
อาทิ ตูควบคุมน้ําสําหรับใสอุปกรณกลองวงจรปด, หนวยจัดเก็บขอมูล,สายน้ําสัญญาณไฟเบอรออปติก,  
สายนําสัญญาณ, เสาปูนยึดกลองวงจรปด,อุปกรณแปลงสัญญาณไฟเบอรออฟติกเคเบิ้ล, อุปกรณไฟฟากําลัง,  
คาดําเนินการขออนุญาตติดตั้งมิเตอรไฟฟา ฯลฯ 
(ราคาตามทองถ่ินเนื่องจากไมมีมาตรฐานครุภัณฑ)เปนไปตาม แผนพัฒนาเทศบาลเมืองพิชัย (2561-2565) 
หนา 221ขอ 13  (สํานักปลัดเทศบาล) ตั้งจายจากเงินรายได 
 
ขอความใหม 
คาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 
กลองวงจรปด เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือกลองวงจรปดพรอมติดตั้ง รายละเอียด ดังนี้ 
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงท่ี สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สําหรับใชงานรักษา
ความปลอดภัยท่ัวไป และงานอ่ืน ๆ จํานวน  1๘ ตัว ๆ ละ 22,000 บาท เปนเงิน ๓๙๖,000 บาท 

 มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
-    มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 1,920x1,080 pixel  
     หรือไมนอยกวา 2,073,600 pixel  
-    มี frame rate ไมนอยกวา 25 ภาพตอวินาที (frame per second)  
-    ใชเทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR)   
     สําหรับการบันทึกภาพไดท้ังกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ  
- มีความไวแสงนอยสุด ไมมากกวา 0.2 LUX สําหรับการแสดงภาพสี (Color)  

     และไมมากกวา 0.03 LUX สําหรับการแสดงภาพขาวดํา (Black/White)  

-    มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา 1/3  

-    มีผลตางคาความยาวโฟกัสต่ําสุดกับคาความยาวโฟกัสสูงสุดไมนอยกวา 4.5 มิลลิเมตร  

-    สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได 

-    สามารถแสดงรายละเอียดของภาพท่ีมีความแตกตางของแสงมาก 

     (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได  

-    สามารถสงสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงไดอยางนอย 2 แหลง  

-    ไดรับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  

-    สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.264 เปนอยางนอย  

-    สามารถใชงานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได  

-    มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T  

     หรือดีกวา และ สามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ  

     IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในชองเดียวกันได  
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-    ตัวกลองไดมาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณเพ่ิมเติมสาหรับหุมกลอง (Housing)        

     ท่ีไดมาตรฐาน IP66  

-    สามารถทํางานไดท่ีอุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เปนอยางนอย  

-    สามารถใชงานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, 

     SNMP , RTSP , IEEE802.1X ไดเปนอยางนอย  

-    มีชองสําหรับบันทึกขอมูลลงหนวยความจําแบบ SD Card หรือ 

     MicroSD Card หรือ Mini SD Card  

-    ตองมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming  

     Interface (API) ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตอง  

-    ไดรับมาตรฐานดานความปลอดภัยตอผูใชงาน  

-    ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม  

-    ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานท่ีมีคุณภาพ  
     (ราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกลองโทรทัศน 
     วงจรปด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564) 

2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย (Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง           
จํานวน  ๕  เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท เปนเงิน ๑๑๐,000 บาท 
มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
-    เปนอุปกรณท่ีผลิตมาเพ่ือบันทึกภาพจากกลองโทรทัศนวงจรปดโดยเฉพาะ  
-    สามารถบันทึกและบีบอัดภาพไดตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกวา  
-    ไดรับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  
-    มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
     หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง 
-    สามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3 at  
     (Power over Ethernet) ในชองเดียวกันได จํานวนไมนอยกวา 8 ชอง  
- สามารถบันทึกภาพและสงภาพ เพ่ือแสดงผลท่ีความละเอียดของภาพสูงสุด          
     ไมนอยกวา 1,920x1,080 pixel หรือ ไมนอยกวา 2,073,600 pixel  
-    สามารถใชงานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS”, SMTP, “NTP หรือ  
     SNTP”, SNMP , RTSP ไดเปนอยางนอย  
-    มีหนวยจัดเก็บขอมูลสําหรับกลองวงจรปดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) 
     ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไมนอยกวา 8 TB  
-    มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB      จํานวนไมนอยกวา 2 ชอง  
-    สามารถใชงานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได  
-    ตองมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application  
     Programming Interface (API) ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตอง  
-    สามารถแสดงภาพท่ีบันทึกจากกลองโทรทัศนวงจรปดผานระบบเครือขายได  
-    ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานท่ีมีคุณภาพ  

(ราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกลองโทรทัศนฯ ฉบับเดือนมิถุนายน 2564) 
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3. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ชอง  
จํานวน ๕ เครื่อง ๆ ละ 8,300 บาท เปนเงิน 41,500 บาท มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
-    มีลักษณะการทํางานไมนอยกวา Layer 2 ของ OSI Model  
-    มี Switching Capacity ไมนอยกวา 16 Gbps  
-    รองรับ Mac Address ไดไมนอยกวา 8,000 Mac Address  
-    มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)  
     แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา และสามารถทํางานไดตามมาตรฐาน  
     IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในชองเดียวกันได  
     จํานวนไมนอยกวา 8 ชอง 
-    สามารถบรหิารจัดการอุปกรณผานโปรแกรม Web Browser ได  

-    มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานชองเชื่อมตอระบบเครือขายทุกชอง  
     (ราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกลองโทรทัศนฯ ฉบับเดือนมิถุนายน 2564) 

 

4. เครือ่งสํารองไฟฟา  ขนาดไมนอยกวา 1kVA จํานวน ๕ เครื่อง ๆ ละ 5,800 บาท 
เปนเงิน ๒๙,๐00 บาท มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 1 kVA (600 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 
(ตามมาตรฐานครุภัณฑตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ 
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓) 
 
5. อุปกรณตาง ๆ ท่ีจําเปน เปนเงิน  420,000 บาท 
อาทิ ตูควบคุมสําหรับใสอุปกรณกลองวงจรปด, หนวยจัดเก็บขอมูล,สายนําสัญญาณไฟเบอรออปติก, 
สายนําสัญญาณ, เสาปูนยึดกลองวงจรปด, อุปกรณแปลงสัญญาณไฟเบอรออฟติกเคเบิ้ล,  
อุปกรณไฟฟากําลัง, คาดําเนินการขออนุญาตติดตั้งมิเตอรไฟฟา ฯลฯ 
(ราคาตามทองถ่ินเนื่องจากไมมีมาตรฐานครุภัณฑ) เปนไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพิชัย 
(2561-2565) หนา 221 ขอ 13  (สํานักปลัดเทศบาล) ตั้งจายจากเงินรายได 
 

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๓๐ การแกไขเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงงบประมาณรายการที่ไดกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจายเงินไวแลวจะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุมัติ                       
จากผูมีอํานาจใหกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจายเงิน 

 เพื่อใหเปนตามระเบียบฯ ดังกลาว สํานักปลัดเทศบาล จึงขออนุมัติจากผูมีอํานาจใหขยาย
เวลาการเบิกจายเงิน ใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ ในหมวดคาครุภัณฑและสิ่งกอสราง งบลงทุน 
คาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ กลองวงจรปด พรอมติดตั้ง ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ บัญชีขออนุมัติแกไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณในหมวดคาครุภัณฑและสิ่งกอสราง งบลงทุน คาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 
กลองวงจรปด พรอมติดตั้ง ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ 
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 จึงขอไดโปรดนําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัยเพ่ือพิจารณาตอไป 
   สองเมือง  วงคไชย 

    (นายสองเมือง  วงคไชย) 
    นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย 

 
นายธนานันท  เท่ียงฟู -  ขอขอบคุณ  รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัยท่ีไดเสนอ ญัตติ   เรื่อง 
ประธานสภาฯ             ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําป 
                              งบประมาณ 2563 ท่ีไดกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจายเงินไวแลว  
                              มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายหรือไม  ขอเรียนเชิญ 

 
สมาชิกสภาเทศบาล  -    ไมมี 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู        - เม่ือไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย จึงขอใหเลขานุการสภาฯ ดําเนินการ 
ประธานสภาฯ  ตรวจสอบวามีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมครบเปนองคประชุมหรือไม      
                                
 
นายวิทยา  ธิมา        - จากการตรวจสอบแลว มีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุม                       
เลขานุการสภาฯ  จํานวน 17  ทาน  เปนอันครบองคประชุม 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู        - เม่ือไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย และมีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ี 
ประธานสภาฯ         ประชุมครบเปนองคประชุม  จึงขอมติ ท่ีประชุมวาจะเห็นชอบใหอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลง   
                          คําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2563 ท่ีไดกันเงินหรือขยายเวลาการ   
                          เบิกจายเงินไวแลว   หรือไม  ขอไดโปรดยกมือ 
 
มติท่ีประชุม     - มีมตเิสียงขางมาก เห็นชอบ 15  เสียง ไมเห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  5  ญัตติ  เรื่อง การขออนุมัติกันเงิน รายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง 
   กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (กองชาง) 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู    - ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ตอท่ีประชุมสภา 
ประธานสภาฯ    

 
นายสองเมือง  วงคไชย - เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ  
นายกเทศมนตรีฯ       ขาพเจา นายสองเมือง  วงคไชย  ตําแหนง นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย            
                               ขอเสนอญัตติ ดังนี้     
 
 
 
 
 

 
 

 
ญัตติ 

เรื่อง การขออนุมัติกันเงิน รายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง 



กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน   
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

หลักการ 
 การขออนุมัติกันเงิน รายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสรางกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน   

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เหตุผล 

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กองชางไดตั้ง 
                  งบประมาณรายจายใน งบลงทุน   หมวด คาท่ีดินและสิ่งกอสราง รวมเปนเงินท้ังสิ้น ๒๒,๓๓๕,๖00 บาท นั้น 
                  เนื่องจากมีรายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง อยูระหวางการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส     
                  ยังมิไดกอหนี้ผูกพันแตอยางใด และไมสามารถดําเนินการไดทันภายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นี้  
                  เทศบาลเมืองพิชัยมีความจําเปนตองใชจายเงินเพ่ือดําเนินการโครงการดังกลาวนั้นตอไปอีก  เพ่ือใหโครงการกอสราง      
                  ท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  สามารถดําเนินการไปไดดวยความเรียบรอย  
                  มีประสิทธิภาพ และเพ่ือใหประชาชนไดใชประโยชนสูงสุด จึงขออนุมัติอนุมัติกันเงินตอสภาเทศบาลเมืองพิชัย  
                  ตามรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

 
                 คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
                คากอสรางส่ิงสาธารณูปการ 

1. โครงการกอสรางศาลาอเนกประสงคบานทรายใต หมู 8  บริเวณโรงเรียนทรายใตเดิม พรอมปรับพ้ืนท่ีโดยรอบ                                                                    
จํานวน  280,000 บาท 

          เพ่ือจายเปนคากอสรางศาลาอเนกประสงค บานทรายใต หมู 8 บริเวณโรงเรียนทรายใตเดิม พรอมปรับพ้ืนท่ีโดยรอบ   
         จํานวน 1 หลัง  ตามแบบแปลนเทศบาลฯ 
          -เปนไปตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ 
          ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
          ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559   และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 
           ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561   
         - เปนไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2561–2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2  หนา 97  ขอ 10 (กองชาง) 

2. โครงการกอสรางศาลาอเนกประสงคบานทุงกู หมู 3                      จํานวน  750,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคากอสรางศาลาอเนกประสงค บานทุงกู หมู 3 จํานวน 1 หลัง  ตามแบบแปลนเทศบาลฯ 

 

-เปนไปตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 
-เปนไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2561–2565) หนา 194  ขอ 39  (กองชาง) 
 
 

 

 

3. โครง
กอสรางศาลาอเนกประสงคบานพิชัย หมู 1 บริเวณวัดมอนคีรีชัย  
                                                                               จํานวน 336,400  บาท          

เพ่ือจายเปนคากอสรางศาลาอเนกประสงค บานพิชัย หมู 1 บริเวณวัดมอนคีรีชัย จํานวน 1 หลัง          
ตามแบบแปลนเทศบาลฯ 
-เปนไปตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 
-เปนไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2561–2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2  หนา 94 ขอ 3  (กองชาง) 

4. โครงการกอสรางศาลาอเนกประสงคบานมอนเขาแกว หมู 3 บริเวณหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก            บานมอนเขาแกว                                                             



จํานวน  656,200  บาท 

  เพ่ือจายเปนคากอสรางศาลาอเนกประสงค บานมอนเขาแกว หมู 3  บริเวณหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานมอนเขา
แกว จํานวน 1 หลัง ตามแบบแปลนเทศบาลฯ 
-เปนไปตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 08
ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 และ 
หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561  
-เปนไปตามแผนพัฒนาเทศบาล   (พ.ศ.2561–2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 2  หนา 95  ขอ 4  (กองชาง) 

 

5. โครงการกอสรางหลังคาคลุมลานอเนกประสงคในสํานักงานเทศบาลเมืองพิชัย  
                                                                               จํานวน 2,800,000 บาท 

  เพ่ือจายเปนคากอสรางหลังคาคลุมลานอเนกประสงค ในสํานักงานเทศบาลเมืองพิชัย โดยทําการกอสรางหลังคาคลุมลาน
อเนกประสงคในสํานักงานเทศบาลเมืองพิชัย จํานวน ๑ หลัง  ตามแบบแปลนเทศบาลฯ 
-เปนไปตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542     
-เปนไปตามแผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561–2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 2  หนา 99  ขอ 3 (กองชาง) 
6. โครงการกอสรางหองน้ํา บริเวณฌาปนสถาน บานทรายใต หมู 8     
                                                                    จํานวน  405,000  บาท 

 

เพ่ือจายเปนคากอสรางหองน้ํา บริเวณฌาปนสถาน บานทรายใต หมู 8  โดยทําการกอสรางหองน้ํา บริเวณ 
ฌาปนสถาน บานทรายใต จํานวน ๑ หลัง และลาน ค.ส.ล. บริเวณหองน้ํา   ตามแบบแปลนเทศบาลฯ 
-เปนไปตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือ 

 
 

กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444   ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 
-เปนไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2561–2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 2  หนา  97  ขอ 14  (กองชาง) 
    7. โครงการกอสรางหองน้ํา บริเวณฌาปนสถาน บานมอนเขาแกว หมู 3   จํานวน  275,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคากอสรางหองน้ํา บริเวณฌาปนสถาน บานมอนเขาแกว หมู 3 โดยทําการกอสราง 
หองน้ํา บริเวณฌาปนสถาน บานมอนเขาแกว  จํานวน ๑ หลัง  ตามแบบแปลนเทศบาลฯ 
-เปนไปตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 และ 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561  
-เปนไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2561–2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 2  หนา 95  ขอ 5  (กองชาง) 
    8.  โครงการปรับปรุงภูมิทัศนฌาปนสถานบานสามัคค ีหมู 2                จํานวน  550,000  บาท 

 

เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงภูมิทัศนฌาปนสถานบานสามัคคี หมู 2 โดยทําการปรับปรุงภูมิทัศนฌาปนสถานบานสามัคคี หมู 2 พรอมเทขยายพ้ืนลา  
ส.ล.ภายในฌาปนสถานบานสามัคคีตามแบบแปลนเทศบาลฯ   
-เปนไปตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2542 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561  
-เปนไปตามแผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561–2565)  หนา 191 ขอ 30 (กองชาง) 

คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค 

1. โครงการกอสราง ถนน ค.ส.ล. บานฝายนอย หมู 9 บริเวณบานเลขท่ี 2/1  ถึงบานเลขท่ี 21/1     



 
3. โครงการกอสราง ถนน ค.ส.ล. บานมอนเขาแกว หมู 3  หมู 3 บริเวณบานเลขท่ี 265 ถึงบานเลขท่ี 

260                                                                                   จํานวน  71,300 บาท 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน ค.ส.ล. บานมอนเขาแกว หมู 3  บริเวณบานเลขท่ี 265 ถึงบานเลขท่ี 260 โดยทํา
การกอสรางถนน ค.ส.ล. กวาง 3.00 เมตร ความยาวรวมประมาณ 42.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  ตามแบบ
แปลนเทศบาลฯ 
-เปนไปตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และ 
ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542   
-เปนไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561–2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 2  หนา 93  ขอ 60 (กองชาง) 
4. โครงการกอสราง ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. และปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติคคอนกรีต  บานพิชัย หมู 1 
บริเวณถนนขางลานกีฬาวัดมอนคีรีชัย ถึงบานเลขท่ี 104                            จํานวน  1,203,600 
บาท 
เพ่ือจายเปนคากอสราง ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. และปรับปรงุผิวจราจรแอสฟลทติคคอนกรีต บาน
พิชัย หมู 1 บริเวณ 
ถนนขางลานกีฬาวัดมอนคีรีชัย ถึงบานเลขท่ี 104  โดยทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. เสนผาศูนยกลาง  
0.40 เมตร ยาวประมาณ  330.00 เมตร และถนน ค.ส.ล. ทับหลังทอและปูผิวจราจรแอสฟลทติด
คอนกรีต กวาง 4.00–5.70 เมตร  ความยาวรวมประมาณ 289.00 เมตร หนา 5 เซนติเมตร  ตามแบบ
แปลนเทศบาลฯ -เปนไปตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2542  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลง
วันท่ี 24 มกราคม 2561 
-เปนไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2561–2565)  เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 2 หนา 68  ขอ 2  (กองชาง) 
 

                                                                                         จํานวน  73,900  บาท 
เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน ค.ส.ล. บานฝายนอย หมู 9 บริเวณบานเลขท่ี 2/1 ถึงบานเลขท่ี 21/1 โดยทําการกอสรางถนน ค.
ส.ล. กวาง 3.00 เมตร ความยาวรวมประมาณ 42.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลฯ  
-เปนไปตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และ 
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542      
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 
 -เปนไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2561–2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 2  หนา 83  ขอ 38 (กองชาง) 

2. โครงการกอสราง ถนน ค.ส.ล. บานมอนเขาแกว หมู 3 บริเวณบานเลขท่ี 294/1   
และบริเวณบานเลขท่ี 294                                                             จํานวน  98,800  บาท 
เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน ค.ส.ล. บานมอนเขาแกว หมู 3  บริเวณบานเลขท่ี 294/1 และบริเวณบานเลขท่ี 294 โดยทําการกอสรางถนน ค.
ส.ล. กวาง 3.50 เมตร ความยาว 
รวมประมาณ 33.00 เมตร หนา 0.15 เมตร และถนน ค.ส.ล. กวาง 3.50 เมตร ความยาวรวมประมาณ 13.00 เมตร    หนา 0.15  เมตร  ตา
แปลนเทศบาลฯ 
-เปนไปตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542  หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง 
ทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลง
วันท่ี 24 มกราคม 2561 
-เปนไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2561–2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 2  หนา 74 ขอ 15  (กองชาง) 



 
 
 
  5. โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังทอ บานตนม่ืน หมู 14                        
      บริเวณบานเลขท่ี  162/1 ถึงบริเวณหนาวัดตนม่ืน                            จํานวน  601,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคากอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.และถนน ค.ส.ล.ทับหลังทอ บานตนม่ืน หมู 14 บริเวณบานเลขท่ี  
162/1  ถึงบริเวณหนาวัดตนม่ืน  โดยทําการกอสรางทอระบายน้ําค.ส.ล. เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร  
ความยาวประมาณ 180.00 เมตร และถนน ค.ส.ล. ทับหลังทอ ตามแบบแปลน เทศบาลฯ   
-เปนไปตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542  หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 
-เปนไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2561–2565)  เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 2  หนา 87  ขอ 48 (กองชาง) 
 
 
6. โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังทอ บานทรายใต หมู 8                    
    บริเวณบานเลขท่ี 74/1 ถึงบานเลขท่ี 84/1                                     จํานวน    1,322,000 
บาท 
เพ่ือจายเปนคากอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังทอ บานทรายใต หมู 8 บริเวณ
บานเลขท่ี 74/1 ถึงบานเลขท่ี 84/1  โดยทําการกอสรางทอระบายน้ําค.ส.ล. เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร      
ความยาวประมาณ 497.00 เมตรและถนน ค.ส.ล.ทับหลังทอ ตามแบบแปลน เทศบาลฯ   
-เปนไปตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และพระราชบัญญัติกําหนดแผน 
และข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542  หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 
 -เปนไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2561–2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 2  หนา 80  ขอ 31 (กองชาง) 
 
7. โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังทอ 
    บานมอนเขาแกว หมู 3 บริเวณบานเลขท่ี 63/1, 63/2                             จํานวน    107,000 
บาท 
เพ่ือจายเปนคากอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังทอ บานมอนเขาแกว หมู 3  
บริเวณบานเลขท่ี 63/1, 63/2 โดยทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร ความ
ยาวประมาณ 26.00 เมตร และถนน ค.ส.ล. ทับหลังทอ  ตามแบบแปลน เทศบาลฯ   
-เปนไปตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   พ.ศ.2542 หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561  
-เปนไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2561–2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 2  หนา 74  ขอ 17 (กองชาง) 

8.  โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังทอ  บานมอนเขาแกว หมู 3                   
     บริเวณบานเลขท่ี 66/4                                                         จํานวน  178,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคากอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังทอ  บานมอนเขาแกว หมู 3 บริเวณ
บานเลขท่ี 66/4  โดยทําการกอสรางทอระบายน้ําค.ส.ล. เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร ความยาว
ประมาณ  44.00 เมตร และถนน ค.ส.ล. ทับหลังทอ   ตามแบบแปลน เทศบาลฯ  
-เปนไปตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง



ทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561   
-เปนไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2561–2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 2  หนา 74  ขอ 16 (กองชาง) 
9. โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังทอบานสันติสุข หมู 15  
    บริเวณปากซอยถนนสันติสุข 1                                                      จํานวน  127,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคากอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล.ทับหลังทอ บานสันติสุข หมู 15 บริเวณปากซอย 
ถนนสันติสุข 1 โดยทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. เสนผาศูนยกลาง 0.80 เมตร ความยาว
ประมาณ 7.00  
เมตร และถนน ค.ส.ล.ทับหลงัทอ พรอมปรับปรุงฝาบอพักเดิม ตามแบบแปลน เทศบาลฯ   
-เปนไปตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง 

 
ทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561  
-เปนไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2561–2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2  หนา 92  ขอ 59  (กองชาง) 
 
10. โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. และปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติคคอนกรีต ถนน ค.ส.ล.   
  ทับหลังทอ  บานสันติสุข หมู 15 บริเวณซอย 3/20, 3/21, 3/22  จํานวน  1,671,400 บาท 
เพ่ือจายเปนคากอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล.ทับหลังทอบานสันติสุข หมู 15  บริเวณปากซอย 
ถนนสันติสุข 1  โดยทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร ความยาว
ประมาณ 318.00 เมตร และถนน ค.ส.ล. ทับหลังทอ และปรับปรงุผิวจราจรแอสฟทลติคคอนกรีต 
กวาง 5.00 เมตร ยาว 475.00 เมตร  หนา 5 เซนติเมตร   ตามแบบแปลน เทศบาลฯ   
-เปนไปตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561  
-เปนไปตามแผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ. 2561–2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2  หนา 72  ขอ 12 (กองชาง) 
11. โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. และปรับปรุงผิวจราจรแอสฟสทติคคอนกรีต บานสันติสุข  
 หมู 15      บริเวณบานเลขท่ี 175/2 เช่ือมถนนสันติสุข 3 ซอย 3/1 และซอย 3/5     
จํานวน   1,265,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคากอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. และปรับปรงุผิวจราจรแอสฟลทติคคอนกรีต บานสันติสุข หมู 15   
บริเวณบานเลขท่ี 175/2 เชื่อมถนนสันติสุข 3 ซอย 3/1 และซอย 3/5 โดยทําการกอสรางทอระบาย
น้ํา                ค.ส.ล.  
เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร ยาวประมาณ  147.00 เมตร และถนน ค.ส.ล.ทับหลังทอ และปูผิวจราจรแอส
ฟลทติคคอนกรีต กวาง 3.50–6.00 เมตร  ความยาวรวมประมาณ 610.00 เมตร หนา 5 เซนติเมตร  
ตามแบบแปลนเทศบาลฯ  
-เปนไปตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 
-เปนไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2561–2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 2  หนา 89 ขอ 52 (กองชาง) 
12.  โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอมฝาปด  บานมอนเขาแกว หมู 3  
      บริเวณหนาบานเลขท่ี 35 ถึงบานเลขท่ี 35/1                                 จํานวน  100,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคากอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอมฝาปด บานมอนเขาแกว หมู 3 บริเวณหนาบานเลขท่ี 35  
ถึงบานเลขท่ี 35/1  โดยทําการกอสรางรางระบายน้ําค.ส.ล. พรอมฝาปด  ความยาวประมาณ  30.00 เมตร   
ตามแบบแปลน เทศบาลฯ  
-เปนไปตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และพระราชบัญญัติกําหนดแผน



และข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 
-เปนไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2561–2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2  หนา 76 ขอ 21  (กองชาง) 
 
13. โครงการซอมแซมถนน ค.ส.ล. บานทาเดื่อ หมู 12 บริเวณบานเลขท่ี 51 ถึงบานเลขท่ี 60  
                                                                                                 จํานวน 257,500 บาท 
เพ่ือจายเปนคาซอมแซมถนน ค.ส.ล. บานทาเดื่อ หมู 12  บริเวณบานเลขท่ี 51 ถึงบานเลขท่ี 60  โดยทําการ
รื้อผิวถนนเดิมและกอสรางถนน ค.ส.ล. กวาง 4.00 เมตร ความยาวรวม
ประมาณ 91.00 เมตร หนา 0.15 เมตร   
ตามแบบแปลนเทศบาลฯ 
-เปนไปตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  
 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 -เปนไปตาม
แผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2561–2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 2  หนา 85 ขอ 42  (กองชาง) 
 14. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟสทติคคอนกรีต บานสามัคคี หมู 2   
          บริเวณถนนสายหลักภายในหมูบาน และในซอยบานเลขท่ี 157      จํานวน  1,492,300  บาท 
เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติคคอนกรีต บานสามัคคี หมู 2 บริเวณถนนสายหลักภายในหมูบาน  
และในซอยบานเลขท่ี 157  โดยทําการปูผิวจราจรแอสฟลทติคคอนกรีต กวาง 2.00 – 5.00 เมตร ความยาว
รวมประมาณ 849.00 เมตร หนา 5 เซนติเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯ 
-เปนไปตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 
-เปนไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2561–2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 2  หนา 70 ขอ 7  (กองชาง) 
 15. โครงการปรับปรุงผิวจราจรนแอสฟสทติคคอนกรีต บานทาเดื่อ  หมู 12   
บริเวณถนนภายในหมูบานชลประทาน                                         จํานวน   594,400  บาท 
เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติคคอนกรีต บานทาเดื่อ หมู 12 บริเวณถนนภายในหมูบาน
ชลประทาน  โดยทําการปูผิวจราจรแอสฟลทติคคอนกรีต กวาง 4.00 เมตร  ความยาวรวม
ประมาณ 452.00  เมตร หนา 5  เซนติเมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลฯ 
-เปนไปตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561  
-เปนไปตามแผนพัฒนาเทศบาล พ.ศ.2561–2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2  หนา 84  ขอ 40  (กองชาง) 
16. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟสทติคคอนกรีต บานตนตอง  หมู 5   
บริเวณถนนสายหลักตั้งแตทางเขาหมูบานตนตอง ถึงบริเวณทางแยกทางไปบานเดน   

จํานวน 1,247,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติคคอนกรีต บานตนตอง หมู 5 บริเวณถนนสายหลักตั้งแตทางเขา 
หมูบานตนตอง ถึงบริเวณทางแยกทางไปบานเดน  โดยทําการปูผิวจราจรแอสฟลทติคคอนกรีต กวาง  
5.00–6.50 เมตร ความยาวรวมประมาณ 580.00 เมตร หนา 5 เซนติเมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลฯ 
-เปนไปตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ.2542 หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง 



 
ทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561  
-เปนไปตามแผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561–2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 2  หนา 73  ขอ 14  (กองชาง) 
17. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟสทติคคอนกรีต บานตนม่ืน  หมู 14   
          บริเวณบานเลขท่ี 30 ถึงบานเลขท่ี 195                          จํานวน  646,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติคคอนกรีต บานตนม่ืน หมู 14 บริเวณบานเลขท่ี 30 ถึง
บานเลขท่ี 195   โดยทําการปูผิวจราจรแอสฟลทติคคอนกรีต กวาง 3.50 -4.00 เมตร ความยาวรวม
ประมาณ 475.00 เมตร หนา 5 เซนติเมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลฯ 
-เปนไปตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561  
-เปนไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2561–2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2  หนา 87  ขอ 46 (กองชาง) 
18. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟสทติคคอนกรีต บานตนยาง  หมู 4   
        บริเวณขางตลาดสดบานตนยาง ถึงบานเลขท่ี 236                             จํานวน  1,136,300  
บาท 
เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติคคอนกรีต บานตนยาง หมู 4 บริเวณขางตลาดสดบานตนยาง  
ถึงบานเลขท่ี 236 โดยทําการปูผิวจราจรแอสฟลทติคคอนกรีต กวาง 3.00–5.50 เมตร ความยาวรวม
ประมาณ  
556.00 เมตร หนา 5 เซนติเมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลฯ 
-เปนไปตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 หนังสอืกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 
 -เปนไปตามแผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 –2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 2  หนา 78 ขอ 25 (กองชาง) 
 19. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟสทติคคอนกรีต บานตนยาง  หมู 4   
        บริเวณบานเลขท่ี 19 ถึงบานเลขท่ี 67/1                                   จํานวน  530,400  บาท 
เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติคคอนกรีต บานตนยาง หมู 4 บริเวณบานเลขท่ี 19  ถึงบานเลขท่ี  
67/1 โดยทําการปูผิวจราจรแอสฟลทติคคอนกรีต กวาง 2.50–4.00 เมตร  ความยาวรวม
ประมาณ 387.00 เมตร หนา 5 เซนติเมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลฯ 
-เปนไปตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561  
-เปนไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2  หนา 93  ขอ 61 (กองชาง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

20. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟสทติคคอนกรีต บานฝายนอย  หมู 9   
        บริเวณบานเลขท่ี 111/4 ถึงบานเลขท่ี 151/1                             จํานวน  843,400  บาท 
เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติคคอนกรีต บานฝายนอย หมู 9 บริเวณบานเลขท่ี 111/4 ถึง
บานเลขท่ี 151/1  โดยทําการปูผิวจราจรแอสฟลทติคคอนกรีต กวาง 2.20–5.70  เมตร ความยาวรวม
ประมาณ 486.00  เมตร หนา 5 เซนติเมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลฯ 
-เปนไปตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561  
-เปนไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2561–2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2  หนา 83 ขอ 36  (กองชาง) 
21. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟสทติคคอนกรีต บานพิชัย  หมู 1   
        บริเวณหนาบริษัทแอทเท็คเอ็นจิเนียริ่ง และภายในหมูบานสายทิพย        จํานวน  892,700  บาท 
เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติคคอนกรีต บานพิชัย หมู 1 บริเวณหนาบริษัทแอทเท็คเอ็นจิเนียริ่ง  
และภายในหมูบานสายทิพย โดยทําการปูผิวจราจรแอสฟลทติคคอนกรีต กวาง 4.00–5.00  เมตร ความยาว 
รวมประมาณ 550.00 เมตร หนา 5 เซนติเมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลฯ 
-เปนไปตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561  
-เปนไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2561–2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 2  หนา 68  ขอ 1 (กองชาง)      
 
ระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอ ๑๙ ใหยกเลิกความในขอ ๕๙ 
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงินการเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจ
เงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชขอความตอไปนี้แทน ขอ ๕๙ ในกรณีท่ีมีรายจาย
หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพันแตมีความจําเปนตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป 

 จึงขอไดโปรดนําเสนอญัตตินี้ เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองพิชัย ใหความเห็นชอบใหกัน
เงินรายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน  ดังกลาวขางตน  

 
               ลงชื่อ    สองเมือง   วงคไชย    ผูเสนอ 
                  (นายสองเมือง   วงคไชย) 
                  นายกเทศมนตรีเมืองพิชยั 
 
 
 
 

       -22- 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู  -  ขอขอบคุณ นายกเทศมนตรีเมืองพิชัยท่ีไดเสนอ ญัตติ   เรื่อง 
ประธานสภาฯ              การขออนุมัติกันเงิน รายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสรางกรณี      



   ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
                               มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายหรือไม  ขอเรียนเชิญ 

 
รอ.ประเสริฐ เพ่ิมพูล  - เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติทุกทาน 
สมาชิกสภาฯ  ขาพเจา  รอ.ประเสริฐ เพ่ิมพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย ขอเรียนถามไปยัง 
   คณะผูบริหารเทศบาลเมืองพิชัย วาเพราะเหตุใดในปงบประมาณ  พ.ศ.2564  ถึงยัง    
                               ไมสามารถดําเนินการตามโครงการได  เพราะแตละโครงการเปนความตองการของ    
                               ประชาชนแตละหมูบานในเขตพ้ืนท่ี กระผมเองอยูในบานสันติสุข หมูท่ี 15 ต.พิชัย    
                               เชนกัน  จึงขอสอบถามในเรื่องนี้เพ่ือเปนประโยชนในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู        - ขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ไดชี้แจงตามขออภิปราย 
ประธานสภาฯ   
 
นายสองเมือง  วงคไชย - เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ  
นายกเทศมนตรีฯ       ขาพเจา นายสองเมือง  วงคไชย  ตําแหนง นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย            
                               ขอชี้แจงในญัตติ  เรื่อง การขออนุมัติกันเงิน รายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและ   
                               สิ่งกอสรางกรณี ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน  ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ตามท่ีทาน 

          สมาชิกสภาเทศบาลไดอภิปรายสอบถาม ถึงโครงการตาง ๆ ท่ีตองๆขออนุมัติกันเงิน      
          เชน โครงการบานสันติสุข การกอสรางทอระบายน้ํา คสล.และถนน คสล. ทับหลังทอ     
          การปรับปรุงผิดจราจรแอสฟลทติคคอนกรีต   โดยโครงการไดดําเนินการตามระเบียบ     
          พัสดุฯ แลว แตเกรงวาจะไมทันเบิกจาย  โครงการตาง ๆ ไดใหทางเจาหนาท่ีกองชาง      
          เทศบาลเมืองพิชัย สํารวจและเรงดําเนินการตามลําดับจึงขอกันเงิน  เพ่ือทําโครงการ 
          ดังกลาวตามระเบียบ ตอไป 

   
นายธนานันท  เท่ียงฟู        - ขอขอบคุณนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ท่ีไดตอบขออภิปรายดังกลาว เม่ือไมมี 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม หรือไม  
 
 
สมาชิกสภาเทศบาล -    ไมมี 
                          
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู        - เม่ือไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย จึงขอใหเลขานุการสภาฯ ดําเนินการ 
ประธานสภาฯ  ตรวจสอบวามีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมครบเปนองคประชุมหรือไม      
 
 
นายวิทยา  ธิมา        - จากการตรวจสอบแลว มีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุม                       
เลขานุการสภาฯ  จํานวน 17  ทาน  เปนอันครบองคประชุม 
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นายธนานันท  เท่ียงฟู        - เม่ือไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย และมีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ี 



ประธานสภาฯ         ประชุมครบเปนองคประชุม  จึงขอมติ ท่ีประชุมวาจะเห็นชอบใหอนุมัติกันเงิน รายจาย 
       หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสรางกรณี     ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน  ประจาํปงบประมาณ    
                         พ.ศ. ๒๕๖๔   หรือไม  ขอไดโปรดยกมือ 
 
มติท่ีประชุม     - มีมตเิสียงขางมาก เห็นชอบ 15  เสียง ไมเห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  6      ญัตติ  เรื่อง   ขอยกเลิกโครงการกอสรางศาลาอเนกประสงค บานพิชัย หมู ๑  
                               เพ่ือโอนเพ่ิมโครงการกอสรางศาลาอเนกประสงค บานพิชัย หมู ๑ บริเวณบาน 
                               วังยาเฒาและขออนุมัติกันเงิน กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  ประจําปงบประมาณ  
                               พ.ศ. ๒๕๖๔   (กองชาง) 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู    - ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ตอท่ีประชุมสภา 
ประธานสภาฯ    

 
 

นายอํานวย  เสนาวรรณ  - เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ  
รองนายกเทศมนตรีฯ      ขาพเจา นายอํานวย  เสนาวรรณ  ตําแหนง  รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย            
                               ในนามของ นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย   ขอเสนอญัตติ ดังนี้     

 
ญัตติ 

เรื่อง ขอยกเลิกโครงการกอสรางศาลาอเนกประสงค บานพิชัย หมู ๑  
เพ่ือโอนเพ่ิมโครงการกอสรางศาลาอเนกประสงค บานพิชัย หมู ๑ บริเวณบานวังยาเฒา 

 และขออนุมัติกันเงิน กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
หลักการ 

 ขอยกเลิกโครงการกอสรางศาลาอเนกประสงค บานพิชัย หมู ๑  
และขอโอนเพ่ิมโครงการกอสรางศาลาอเนกประสงค บานพิชัย หมู ๑ บริเวณบานวังยาเฒา 

และขออนุมัติกันเงิน กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เหตุผล 

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  กองชางไดตั้ง 
งบประมาณ รายจายใน งบลงทุน   หมวด คาท่ีดินและสิ่งกอสราง  คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ  โครงการ
กอสรางศาลาอเนกประสงค บานพิชัย หมู ๑  จํานวน  ๕๔๕,๐๐๐.- บาท  และ โครงการกอสรางศาลา
อเนกประสงค บานพิชัย หมู ๑ บริเวณบานวังยาเฒา จํานวน  ๓๗๐,๐๐๐.-  บาท นั้น  เนื่องจากประชาชนบาน
พิชัย หมู ๑   ไดประชุมประชาคมหมูบานและมีมติท่ีประชุมเก่ียวกับโครงการกอสรางศาลาอเนกประสงค 
ท่ีเทศบาลเมืองพิชัยไดตั้งงบประมาณเพ่ือจะดําเนินการกอสรางศาลาอเนกประสงค บานพิชัย หมู ๑  ท่ีจะ
กอสรางบริเวณอาคารหอประชุมหมูบานเดิม งบประมาณ 545,000 บาท โดยจะดําเนินการกอสรางศาลา
อเนกประสงคขนาด  ๖.๐๐ x ๑๕.๐๐  เมตร ลักษณะอาคารเปนโถงโลง ซ่ึงมีขนาดเล็กกวาอาคารหอประชุมเดิม 
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มีพ้ืนท่ีใชสอยนอย    ทําใหใชประโยชนจากอาคารไดไมเต็มท่ี เนื่องจากอาคารหอประชุมเดิมนั้นพ้ืนท่ีใชสอย
คับแคบอยูแลว ไมเพียงพอรองรับในการประชุมและประกอบกิจกรรมอ่ืน ๆ หากมีการกอสรางอาคารหลังใหม 



พ้ืนท่ีลดลงจากเดิมอีก จะทําใหประชาชนไมไดรับประโยชนอยางเต็มท่ี  จึงมีมติท่ีประชุม ขอปรับเปลี่ยนการ
กอสรางอาคารอเนกประสงคดังกลาว โดยขอปรับเปลี่ยนการกอสรางศาลาอเนกประสงค บานพิชัย หมู ๑ 
งบประมาณ ๕๔๕,๐๐๐ บาท  ไปเพ่ิมเติมในสวนของการกอสรางศาลาอเนกประสงค บานพิชัย หมู ๑ บริเวณ
บานวังยาเฒา เพ่ือใหไดศาลาอเนกประสงคท่ีมีขนาดเหมาะสม มีความม่ันคง ปลอดภัย ใชประโยชนไดอยาง
เต็มท่ี โดยเพ่ิมเติมและปรับขนาดของ   ศาลาอเนกประสงคท่ีจะกอสรางใหมีรายละเอียดเพ่ิมเติม เชน ครุภัณฑ
หองน้ํา หองสวม หองเก็บของ และมีระบบไฟฟาแสงสวางใหไดตามมาตรฐาน  ซ่ึงกองชาง ไดสํารวจ ออกแบบ 
และประมาณราคา ศาลาอเนกประสงค   บานพิชัย หมู ๑ บริเวณบานวังยาเฒา โดยเพ่ิมเติมขนาดของอาคาร              
มีพ้ืนท่ีมากข้ึน  มีหองเก็บของทําใหงบประมาณเพ่ิมข้ึนจากเดิม เพ่ือใหเปนการตอบสนองความตองการของ
ประชาชน และการบริหารงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด  จึงขอยกเลิกโครงการ
กอสรางศาลาอเนกประสงค บานพิชัย หมู ๑ จํานวน ๕๔๕,๐๐๐.- บาท  และขอโอนเพ่ิมงบประมาณโครงการ
กอสรางศาลาอเนกประสงค บานพิชัย หมู ๑ บริเวณบานวังยาเฒา  ดังนี้ 
ยกเลิก โอนลด 
โครงการกอสรางศาลาอเนกประสงค บานพิชัย หมู ๑  จํานวน  ๕๔๕,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจายเปนคากอสรางศาลาอเนกประสงค บานพิชัย หมู 1 จํานวน 1 หลัง ตามแบบแปลนเทศบาลฯ 
-เปนไปตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทอง ถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวัน ท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๐๔๔๔ ลงวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ 
-เปนไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒ หนา ๙๔ ขอ ๑ (กองชาง) 
 
โอนเพ่ิม 
โครงการกอสรางศาลาอเนกประสงคบานพิชัย หมู ๑ บริเวณบานวังยาเฒา    จํานวน  ๕๐๔,๑๐๐   บาท 
 เพ่ือจายเปนคากอสรางศาลาอเนกประสงค บานพิชัย หมู ๑ บริเวณบานวังยาเฒา  จํานวน  ๑  หลัง  
ตามแบบแปลนเทศบาลฯ 
-เปนไปตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทอง ถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวัน ท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย          ท่ี  มท ๐๘๐๘.๒/ว ๐๔๔๔ ลงวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ 
-เปนไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒ หนา ๙๔ ขอ ๒ (กองชาง) 
 

รวมโอนลดงบประมาณ จํานวน ๑ รายการเปนเงิน  ๕๐๔,๑๐๐ บาท และ โอนเพ่ิมงบประมาณ                    
จํานวน  ๑ รายการ เปนเงิน ๕๐๔,๑๐๐ บาทและเนื่องจาก โครงการกอสรางศาลาอเนกประสงคบานพิชัย                
หมู ๑   บริเวณบานวังยาเฒา จํานวน  ๘๗๔,๑๐๐ บาท (งบประมาณตั้งไว ๓๗๐,๐๐๐ บาท โอนเพ่ิม 
๕๐๔,๑๐๐ บาท  รวม ๘๗๔,๑๐๐ บาท)  ดังกลาว  ไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทันภายในปงบประมาณนี้ 
เทศบาลเมืองพิชัย มีความจําเปนจะตองใชจายเงินเพ่ือดําเนินการโครงการดังกลาวตอไปอีก จึงขออนุมัติกันเงิน
รายจาย  หมวด คาท่ีดินและสิ่งกอสราง  คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ  โครงการกอสรางศาลาอเนกประสงค 
บานพิชัย หมู ๑   บริเวณบานวังยาเฒา  จํานวน ๘๗๔,๑๐๐ บาท  
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ระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

๒๕๖๓  หมวด ๔ การโอนและการแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบ



ลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม                       
ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอ ๑๙ ใหยกเลิกความในขอ ๕๙ 
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงินการเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจ
เงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชขอความตอไปนี้แทน ขอ ๕๙ ในกรณีท่ีมีรายจาย
หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพันแตมีความจําเปนตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป 

 จึงขอเสนอญัตตินี้ เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองพิชัย โอนเพ่ิมเงินงบประมาณรายจาย
และกันเงินรายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน  ดังกลาวขางตน  
 
                        ลงชื่อ    สองเมือง   วงคไชย    ผูเสนอ 
                  (นายสองเมือง   วงคไชย) 
                  นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู -  ขอขอบคุณ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัยท่ีไดเสนอ ญัตติ   เรื่อง 
ประธานสภาฯ             ขอยกเลิกโครงการกอสรางศาลาอเนกประสงค บานพิชัย หมู ๑  
                              เพ่ือโอนเพ่ิมโครงการกอสรางศาลาอเนกประสงค บานพิชัย หมู ๑ บริเวณบาน 
                              วังยาเฒาและขออนุมัติกันเงิน กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  ประจําปงบประมาณ  
                              พ.ศ. ๒๕๖๔    มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายหรือไม  ขอเรียนเชิญ 

 
สมาชิกสภาเทศบาล -    ไมมี 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู        - เม่ือไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย จึงขอใหเลขานุการสภาฯ ดําเนินการ 
ประธานสภาฯ  ตรวจสอบวามีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมครบเปนองคประชุมหรือไม      
                                
นายวิทยา  ธิมา        - จากการตรวจสอบแลว มีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุม                       
เลขานุการสภาฯ  จํานวน 17  ทาน  เปนอันครบองคประชุม 
 
 

นายธนานันท  เท่ียงฟู        - เม่ือไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย และมีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ี 
ประธานสภาฯ         ประชุมครบเปนองคประชุม  จึงขอมติ ท่ีประชุมวาจะเห็นชอบใหยกเลิกโครงการกอสราง    
                          ศาลาอเนกประสงค บานพิชัย หมู ๑   เพ่ือโอนเพ่ิมโครงการกอสรางศาลาอเนกประสงค    
                          บานพิชยั หมู ๑ บริเวณบานวังยาเฒาและขออนุมัติกันเงิน กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน     
                         ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔    หรือไม  ขอไดโปรดยกมือ 
 
มติท่ีประชุม     - มีมตเิสียงขางมาก เห็นชอบ 15  เสียง ไมเห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี 7 ญัตติ เรื่อง การขอเปล่ียนแปลงคาใชจายงบประมาณรายจาย ประจําป 
   งบประมาณ  พ.ศ. 2564  หมวดครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑวิทยาศาสตร 
   หรือการแพทย   (กองการศึกษา) 



 
นายธนานันท  เท่ียงฟู    - ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ตอท่ีประชุมสภา 
ประธานสภาฯ    

 
นายนิธิ อุณหเลขจิตร - เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ  
รองนายกเทศมนตรีฯ      ขาพเจา นายนิธิ อุณหเลขจิตร  ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย            
                               ในนามของ นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย   ขอเสนอญัตติ ดังนี้     

ญัตติ เรื่อง 

การขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๔ หมวดครุภัณฑ ประเภท
ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย 

หลักการ 
เพ่ือขอใหสภาเทศบาลเมืองพิชัย อนุมัติเปลี่ยนแปลง คําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําป 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๔ หมวดครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย  

          เหตุผล   
  ตามท่ีสภาเทศบาลเมืองพิชัย ไดมีมติเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และใหผูวาราชการจังหวัดลําปางเห็นชอบและประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓  และกองการศึกษา ไดต้ังงบประมาณ 
งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย แตเนื่องจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ สํานัก
งบประมาณ ธนัวาคม ๒๕๖๓ มีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะเฉพาะสังเขป    
  ดังนั้น จึงมีความจําเปนขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงรายละเอียดของครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย  รายละเอียดดังนี้  
กองการศึกษา 
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบลงทุน 
 คาครุภัณฑ 
 ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย 
      เครื่องช่ังน้ําหนักแบบดิจิตอลพรอมท่ีวัดสวนสูง   จํานวน  60,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องชั่งน้ําหนักแบบดิจิตอลพรอมท่ีวัดสวนสูง สําหรับใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 3 เครื่อง เครื่องละ 20,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท  
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โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 
- เปนเครื่องชั่งน้ําหนักแทนเหยียบแบบแสดงผลเปนดิจิตอล 
- สามารถชั่งน้ําหนักไดไมนอยกวา 200 กิโลกรัม 
- สามารถชั่งไดละเอียดไมเกิน 100 กรัม 



- วัดสวนสูงไดโดยคาเริ่มตนไมต่ํากวา 60 เซนติเมตรและคาสูงสุดไมนอยกวา 200 เมตร 
- สามารถวิเคราะหคาดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI)  

(ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ ธันวาคม 2562) 
   - เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
พ.ศ. 2562 
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม2556  
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1752 ลงวันท่ี 6 สิงหาคม2556  
4.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 
5.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน2559     
6.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 
7.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 254 ลงวันท่ี 15 มกราคม 2563 
8.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1545 ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2563   
-เปนไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 หนา 107 ขอ 8 (กองการศึกษา)  

โดยขอเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงรายละเอียดของครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย รายละเอียดดังนี้ 
 เครื่องช่ังน้ําหนักแบบดิจิตอลพรอมท่ีวัดสวนสูง   จํานวน  60,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องชั่งน้ําหนักแบบดิจิตอลพรอมท่ีวัดสวนสูง สําหรับใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 3 เครื่อง เครื่องละ 20,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท  

โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 
- เปนเครื่องชั่งน้ําหนักแทนเหยียบแบบแสดงผลเปนดิจิตอล มีท่ีวัดสวนสูงในตัว 
- สามารถชั่งน้ําหนักไดไมนอยกวา 200 กิโลกรัม 
- สามารถชั่งไดละเอียดไมเกิน 100 กรัม 
- วัดสวนสูงไดสูงสุดไมนอยกวา 200 เซนติเมตร 
- สามารถวิเคราะหคาดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI)  

(ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ ธันวาคม 2563) 
   - เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2562 
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1752 ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2556 
4.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 
5.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
6.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 
7.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 254 ลงวันท่ี 15 มกราคม 2563 
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8.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1545 ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2563 
-เปนไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 หนา 107 ขอ 8 (กองการศึกษา)  
 



ท้ังนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๓  หมวด ๔ การโอนและการแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

ขอ ๒๙ การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในงบลงทุน    ท่ีทําใหลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

จึงขอไดโปรดนําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 
           ลงชื่อ    สองเมือง   วงคไชย    ผูเสนอ 
                  (นายสองเมือง   วงคไชย) 
                  นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย 
 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู -  ขอขอบคุณ  รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย  ท่ีไดเสนอ ญัตติ   เรื่อง 
ประธานสภาฯ             การขอเปลี่ยนแปลงคาใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ       

                   พ.ศ. 2564  หมวดครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย                                                  
                   มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายหรือไม  ขอเรียนเชิญ 

 
สมาชิกสภาเทศบาล  -    ไมมี 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู        - เม่ือไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย จึงขอใหเลขานุการสภาฯ ดําเนินการ 
ประธานสภาฯ  ตรวจสอบวามีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมครบเปนองคประชุมหรือไม      
                                
 
นายวิทยา  ธิมา        - จากการตรวจสอบแลว มีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุม                       
เลขานุการสภาฯ  จํานวน 17  ทาน  เปนอันครบองคประชุม 
 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู       - เม่ือไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย และมีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ี 
ประธานสภาฯ         ประชุมครบเปนองคประชุม  จึงขอมติ ท่ีประชุมวาจะเห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงคาใชจาย    
                          งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564  หมวดครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ   
                          วิทยาศาสตรหรือการแพทย   หรือไม  ขอไดโปรดยกมือ 
 
มติท่ีประชุม     - มีมตเิสียงขางมาก เห็นชอบ 15  เสียง ไมเห็นชอบ - เสยีง  งดออกเสียง  2  เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี 8 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบรับมอบครุภัณฑของเทศบาลเมืองพิชัย (สํานักปลัดฯ)  
 



นายธนานันท  เท่ียงฟู   - ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ตอท่ีประชุมสภา 
ประธานสภาฯ    

 
นายอรุณ  พีระเชื้อ - เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ  
รองนายกเทศมนตรีฯ      ขาพเจา นายอรุณ  พีระเชื้อ    ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย            
                               ในนามของ นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย   ขอเสนอญัตติ ดังนี้     
          

ญัตติ  
เรื่อง ขอความเห็นชอบรับมอบครุภัณฑของเทศบาลเมืองพิชัย   

หลักการ 
ขอความเห็นชอบรับมอบครุภัณฑ ของเทศบาลเมืองพิชัย   

เหตุผล 
ดวยเทศบาลเมืองพิชัย ไดรับมอบเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ โดยไดรับการบริจาค ดังนี้ 

1. สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย  มอบเครื่องตรวจอุณหภูมิ (สําหรับวัดไข)  ใหเทศบาล
เมืองพิชัย จํานวน  4  เครื่อง 

2. บริษัท ใยตา วิศวกรรม แอนด เทคโนโลยี โซลูชั่น จํากัด จังหวัดเชียงใหม ไดบริจาคเครื่องมือวัด
อุณหภูมิแบบวัดสแกนดวยฝามือ ลดการสัมผัส  ยี่หอ  HP รุน  K2  จํานวน  1  เครื่อง   
เพ่ือใหเทศบาลเมืองพิชัยใชในกิจการงานบริการสาธารณะและเปนประโยชนสําหรับหนวยงาน   

  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๖๗๘๒ ลงวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
เรื่อง ขอหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  ระบุวากรณีท่ีมีผูอุทิศพัสดุใหเปนกรรมสิทธิ์แกหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน หรือใหสิทธิ
เก่ียวกับพัสดุหรือมอบใหเปนผูดูแลพัสดุนั้น ถาการกระทําดังกลาว มีเง่ือนไขหรือภาระติดพัน หนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถ่ินจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ได ตอเม่ือไดรับความเห็นชอบ   จากสภาหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถ่ิน   เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบฯ ดังกลาว จึงขอใหท่ีประชุมสภาพิจารณาใหความเห็นชอบ 
รับมอบครุภัณฑดังกลาว  ใหเปนครุภัณฑของเทศบาลเมืองพิชัยตอไป 

จึงขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบรับมอบครุภัณฑของเทศบาลเมืองพิชัย  เพ่ือโปรดนําเสนอ 
ตอท่ีประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย  เพ่ือขอความเห็นชอบ  ตอไป 

 
 

                ลงชื่อ    สองเมือง   วงคไชย    ผูเสนอ 
                  (นายสองเมือง   วงคไชย) 
                  นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย 
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นายธนานันท  เท่ียงฟู -  ขอขอบคุณ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัยท่ีไดเสนอ ญัตติ   เรื่อง 
ประธานสภาฯ             เรื่อง ขอความเห็นชอบรับมอบครุภัณฑของเทศบาลเมืองพิชัย  
                              มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายหรือไม  ขอเรียนเชิญ 



 
สมาชิกสภาเทศบาล  -    ไมมี 
 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู        - เม่ือไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย จึงขอใหเลขานุการสภาฯ ดําเนินการ 
ประธานสภาฯ  ตรวจสอบวามีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมครบเปนองคประชุมหรือไม      
                                
 
นายวิทยา  ธิมา        - จากการตรวจสอบแลว มีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุม                       
เลขานุการสภาฯ  จํานวน 17  ทาน  เปนอันครบองคประชุม 
 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู        - เม่ือไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย และมีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ี 
ประธานสภาฯ         ประชุมครบเปนองคประชุม  จึงขอมติ ท่ีประชุมวาจะเห็นชอบใหเห็นชอบรับมอบครุภัณฑ    
                          ของเทศบาลเมืองพิชัย  หรือไม  ขอไดโปรดยกมือ 
 
มติท่ีประชุม     - มีมตเิสียงขางมาก เห็นชอบ 15  เสียง ไมเห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  9 เรื่องอ่ืน ๆ  (ถามี) 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู  -  มีสมาชิกทานใด จะเสนอเรื่องใดอีกหรือไม 
ประธานสภาฯ            
 
ร.ต.วิเชียร  ฝนมณีวรรณ  - เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติทุกทาน 
สมาชิกสภาฯ  ขาพเจา ร.ต.วิเชียร  ฝนมณีวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย ขอเรียนถามไปยัง 
   คณะผูบริหารเทศบาลเมืองพิชัย  ถึงเรื่องเงินสะสมของเทศบาลเมืองพิชัย จากคํา 

แถลงนโยบายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ของทาน
นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย  เทศบาลเมืองพิชัยมีเงินสะสม จํานวน  
227,457,565.96  บาท  เม่ือการประชุมสภาเทศบาลวันท่ี 13 สิงหาคม 2564  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน                 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 
๒๕๖๓  ขอ 89  องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจใชจายเงินสะสมไดโดยไดรับอนุมัติ
จากสภาทองถ่ิน ใหกระทําได เฉพาะกิจการซ่ึงอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ในดานการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเปนการเพ่ิมพูนรายได 
เพ่ือบําบัดความเดือดรอนของประชาชน   
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ท้ังนี้ ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือตามท่ีกฎหมาย
กําหนด  ขอเรียนถามวาเงินสะสมของเทศบาล เพ่ือใหการบริการประชาชน เพ่ือ
แกปญหาความเดือนรอน ตามแผนพัฒนาของเทศบาล  เชน   การประปาหมูบานท่ี



กอใหเกิดรายได   การฌาปนสถาน การสรางเมรุเพ่ือชวยลดมลภาวะของอากาศ ซ่ึง
พ้ืนท่ีเทศบาลเปนสภาพก่ึงเมืองก่ึงชนบท  การชวยเหลือเกษตรกร  โดยการทําถนน
เขาสูพ้ืนท่ีการเกษตรเพ่ือลดคาใชจาย การขนสงผลผลิตการเกษตร  เปนตน กระผม
เห็นวาสภาเทศบาลเมืองพิชัย ควรพิจารณาหาขอสรุป   ของการใชจายเงินสะสม  
เพ่ือการบริการประชาชนและแกไขปญหาความเดือดรอน ซ่ึงในสิ้นปงบประมาณ 
2564 ของหมูท่ี 3  นั้น เงินงบประมาณตกเปนเงินสะสมอีกประมาณ 2.3 ลานบาท  
เรื่องท่ี 2  ความเดือดรอนของประชาชน ในพ้ืนท่ี หมูท่ี 3 ตามแผนงานของเทศบาล 
งบประมาณป 2564  โดยเฉพาะงานโครงสรางพ้ืนฐาน บริเวณซอยในหมูท่ี 3 
จํานวน 5 โครงการ  จํานวน 4 ซอย เปนถนนลูกรังเปนหลุมเปนบอ  จํานวน 1 ซอย 
น้ําจากการใชงานตองผานไปอีก 1 หลังคาเรือน กอเกิดภาวะกลิ่นเหม็นและเกิดแหลง
เพาะพันธุยุงตาง ๆ  ทําใหประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับความเดือดรอนมาก ขอใหทาง
เทศบาลไดเรงรัดการดําเนินการกอสรางในสวนนี้ดวยครับ 
 

 
นายธนานันท  เท่ียงฟู        - ขอเรียนเชิญทานสมาชิกทานอ่ืนท่ีมีขออภิปรายอ่ืนเพ่ิมเติมเสนอตอ 
ประธานสภาฯ  กอนจะใหคณะผูบริหารเทศบาล ไดตอบขออภิปราย 
 
นายอรุณ พีระเชื้อ - เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ  
รองนายกเทศมนตรีฯ      ขาพเจา นายอรุณ พีระเชื้อ  ตําแหนง  รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย            
                               ขออนุญาตหารือเรื่องการขุดลอก ลําหวยบริเวณดานหลังสํานักงานเทศบาลเมือง 

พิชัย  ซ่ึงเคยเกิดปญหา ประมาณป พ.ศ.2547 -2548  มีลักษณะตื้นเขินมานาน  
เพ่ือเปนการปองกันปญหาน้ําไหลหลาก เม่ือเกิดฝนตกหนัก จึงมีความจําเปนในการ
เรงรัดใหด่ําเนินการขุดลอก  ปญหารถในการทํางาน รถ JCB ของเทศบาลเมืองพิชัย  
มีเพียง 1 คัน และเกิดปญหาไมพรอมใชงานบอยครั้ง ไมเพียงพอตอความตองการของ
งานในพ้ืนท่ี จึงขอหารือในการแกไขปญหาท่ีเก่ียวของ ตอไป 
 
 

นายสงา  กันทะ  - เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ      ขาพเจา  นายสงา  กันทะ  ตําแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ   ขอเพ่ิมเติมในเรื่องรถ    
     JCB  ท่ีจะดําเนินการขุดลอกลําหวยในหมูบานตาง ๆ  ถือเปนเรื่องท่ีสําคัญในการ 

แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน แตบางครั้งมีปญหาในการทํางานของรถ ท่ีไมสามารถลงไป 
ลําหวยไมได ขอเสนอใหทางสภาเทศบาลดําเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือรถแมคโคร
ขนาดกลางเพ่ือขุดลอกลําหวยใหสะดวกในการทํางานเพ่ิมข้ึน  และขอเพ่ิมเติมหากมี
การจัดหาจัดซ้ือได ขอฝากเพ่ิมเติมการติดฟลมกระจกเพ่ือลดความรอน เปนการ
ประหยัดน้ํามัน ประหยัดพลังงานในการใชรถไดดวย 
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รอ.ประเสริฐ  เพ่ิมพูล - เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ      ขาพเจา  รอ.ประเสริฐ  เพ่ิมพูล   ขอฝากเพ่ิมเติมในการตั้งงบประมาณการจัดซ้ือ 
   รถแมคโคร หรือรถอ่ืน ๆ เพ่ือใชในงานชาง   วาควรมีการประมาณการในการจัดซ้ือ 



รถบรรทุกท่ีสามารถทํางานควบคูกันไวเพ่ือใชในการลากและงานท่ีเก่ียวของดวย 
 
 
นายสองเมือง  วงคไชย - เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ  
นายกเทศมนตรีฯ       ขาพเจา นายสองเมือง  วงคไชย  ตําแหนง นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย            
                                ขอชี้แจงในเรื่องการจัดหาอุปกรณการทํางานในดานตาง ๆ ของเทศบาลเมืองพิชัย    

ทางเทศบาลเมืองพิชัย ไดเห็นถึงความสําคัญและความจําเปนในเรื่องนี้ไมนอย ท้ัง
เครื่องมือตาง ๆ ในการตัดก่ิงไม รถกระเชา และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของวาตองการแกไข
ปญหานี้เปนการเรงดวน ดวยเชนกัน   สวนปญหาความเดือดรอนท่ีไดรับแจงท้ัง
ทางตรงทางออม  ทางคํารองท่ีเปนหนังสือมีเรื่องใหชวยเหลือตามลําดับเปนจํานวน
มาก ทางเจาหนาท่ีก็ไดปฏิบัติงานตามลําดับและปญหาความสําคัญในความเดือดรอน
ของประชาชน อยางเรงดวน พยายามท่ีเรงไปคํารองขอและปญหาท่ีเกิดข้ึนทุกวัน   
ในสวนเรื่องการจัดหารถแมคโคร ตามท่ีทานสมาชิกสภาไดเสนอมานั้น ก็จะพิจารณา
ถึงความจําเปนและความเหมาะสมวาเปนไปมากนอยเพียงใด   ในสวนเรื่องการ
จายเงินสะสมของเทศบาลเมืองพิชัย ขอใหทางทานปลัดเทศบาลเมืองพิชัย ไดเปน               
ผูชี้แจงตอไป 

   
 
นายชัยวัฒน นันตะกูล      - เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ  
ปลัดเทศบาลฯ   ขอเรียนชี้แจงในสวนเรื่องเงินสะสมของเทศบาลเมืองพิชัยนั้น บางประเภทนัน้ 

สามารถใชไดและไมสามารถนํามาใชจายได  ท้ังนี้ ตองเปนไปตามระเบยีบ หนังสือ              
สั่งการ  ดําเนินการไดเปนบางกรณี วาจะสามารถใชไดหรือไมไดอยางไร ตองพิจารณา
เปนรายโครงการไป  เทศบาลเมืองพิชัยไดมีเงินสะสมเพ่ือสถานะทางการคลังท่ีม่ันคง 
จากการบริหารของคณะผูบริหารเทศบาลท่ีผานมา  สวนการขุดลอกลําหวยตาง ๆ 
สามารถดําเนินการเปนการจางเหมาบริการได  เปนอํานาจหนาท่ีของเทศบาลท่ีจาง
เหมาสวนนี้ได อันจะเกิดประโยชนและความคุมคาในการทํางาน และการใชจาย
งบประมาณมากกวาการจัดซ้ือ เพราะจะเพ่ิมรายจายในหลายดาน การบํารุงรักษา 
ซอมแซม รวมท้ังการจัดหาบุคลากรท่ีมีความรูความชํานาญในการใชงานดานนี้
โดยเฉพาะ 

 
นายธนานันท  เท่ียงฟู        - ขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรีเมืองพิชัยและทานปลัดเทศบาลเมืองพิชัย  
ประธานสภาฯ  ท่ีไดตอบขออภิปรายในเรื่องตาง ๆ  ใหท่ีประชุมสภาไดรับทราบ และจะมีสมาชิกสภา   
                               ทานใดมีเรื่องอ่ืนใดอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม    
 
 
สมาชิกสภาเทศบาล -    ไมมี 
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นายธนานันท  เท่ียงฟู  - เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทานใด เสนอเรื่องอ่ืนอีก  จึงขอปดการประชุมสภาฯ 



ประธานสภาฯ            สมัยสามัญ   สมัยท่ีสอง  ครั้งท่ี ๒  ประจําป ๒๕๖4  ในวันนี้  และขอขอบคุณ    
ทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ  คณะผูบริหาร  หัวหนาสวนราชการ  เจาหนาท่ีทุกทาน 
และสื่อมวลชน  ท่ีมารวมประชุมสภาฯ  ในวันนี้ทุกทาน   
 

เลิกประชุม  เวลา  ๑๕.55 น. 
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