
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
สมัยสามัญ   สมัยท่ีส่ี   ประจําป   ๒๕๖4 

วันท่ี  29  พฤศจิกายน  ๒๕๖4    เวลา  ๑4.๐๐ น. 
ณ   หองประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย 

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

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. นายธัชนะ  โตวิยานนท   ผอ.กองชาง รักษาราชการแทนปลัดฯ 
9. นางวาสนา  มงคลสิทธิ์   หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
10. นางวิศัลยา  สุภาโม    ผูอํานวยการกองการศึกษา 
11. นางรําพึง  พันธุระ    หัวหนาฝายพัสดุและทรัพยสิน 
12. นางนวรัตน  ศิริผัด    หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
13. นายภาสกร  แกวคําดี    หัวหนาฝายบริหารสาธารณสุข 
14. นางณิชากานต ศรีนวล    หัวหนาฝายอํานวยการ 
15.นางสาวลัดดาวัลย    ปนทะโชติ   นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
16.นายวรกมล  ตันบุตร    นิติกรปฏิบัติการ 
17.นายโอฬาร   ศิลปสนธยานนท   ผูชวยเจาหนาท่ีประชาสัมพันธ 
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.๐๐ น. 

นายวิทยา  ธิมา -   เรียนทานประธานสภาเทศบาลเมืองพิชัย ท่ีเคารพ วันนี้เปนวันประชุมสภา 
เลขานุการสภาฯ เทศบาลเมืองพิชัย สมัยสามัญ สมัยท่ีสี่   ประจําป พ.ศ. ๒๕๖4   ประธานสภาฯ  

ไดกําหนดใหมีการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย ในวันท่ี  29 พฤศจิกายน    
๒๕๖4   เวลา ๑๔.๐๐ น.  และขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ไดมาประชุมครบ
องคประชุมแลว  จึงขอเรียน เชิญทานประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียนบูชา 
พระรัตนตรัย และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ   

 
ประกาศสภาเทศบาลเมืองพิชัย 

เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยสามัญ สมัยท่ีส่ี  ประจําป พ.ศ.๒๕๖4 

 ตามท่ี สภาเทศบาลเมืองพิชัย ไดมีมติในการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย  ครั้งแรก  
ประจําป ๒๕๖4  เม่ือวันท่ี  11  พฤษภาคม  2564  กําหนดใหมีการประชุมสภาเทศบาล  สมัยประชุม
สามัญ สมัยท่ีสี่  ประจําป พ.ศ.๒๕๖4  ตั้งแตวันท่ี  15  พฤศจิกายน  2564   เปนตนไป  มีกําหนดไมเกิน 
๓๐ วัน 

  ฉะนั้น อาศัยอํานาจความในมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  แกไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑4) พ.ศ. ๒๕6๒  จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย          
สมัยสามัญ   สมัยท่ีสี่  ประจําป พ.ศ.๒๕๖4  ตั้งแตวันท่ี  15  พฤศจิกายน  2564  เปนตนไป  มีกําหนด
ไมเกิน  ๓๐ วัน 
   ประกาศ  ณ  วันท่ี  8  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖4 

      ธนานันท  เท่ียงฟู 
                                  (นายธนานันท  เท่ียงฟู) 
                             ประธานสภาเทศบาลเมืองพิชัย  
   

 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู  -    เรือ่งท่ี 1  ตามท่ีเทศบาลเมืองพิชัย ไดประกาศใชแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพิชัย  
ประธานสภาฯ    (พ.ศ.2566 – 2570)  เพ่ือใชเปนกรอบและแนวทางในการจัดทํางบประมาณ

รายจายประจําปและประกาศใชแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2565  เม่ือวันท่ี 27  ตุลาคม  2564   อาศัยอํานาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 หมวด 5  การนํา
แผนพัฒนาไปปฏิบัติ ขอ 24 ใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใชแผนพัฒนาท่ีอนุมัติ
แลวและนําไปปฏิบัติ รวมท้ังแจงสภาทองถ่ิน คณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ องคการบริหารสวนจังหวัด อําเภอ หนวยงานท่ีเก่ียวของและ
ประกาศใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันภายในสิบหาวันนับแตวันท่ี
ประกาศใชและปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน เพ่ือใหเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ดังกลาว จึงขอแจงตอท่ีประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัยเพ่ือรับทราบ     
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                  - เรื่องท่ี 2   รายงานการประกาศใชแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  
ตามท่ี คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองพิชัย ไดใหความเห็นชอบรางแผนการดําเนินงาน  
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองพิชัย เม่ือวันท่ี 25  
ตุลาคม  2564 และไดรับอนุมัติจากผูบริหารทองถ่ินแลว นั้น 
  ดังนั้น  เพ่ือใหการจัดทําแผนการดําเนินงานถูกตอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  หมวด 5 การนําแผนไป
ปฏิบัติและเพ่ือประชาสัมพันธใหประชาชนท่ัวไปไดรับทราบ เทศบาลเมืองพิชัย จึงประกาศใชแผนการ
ดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลเมืองพิชัย โดยใหมีผลตั้งแต วันท่ี  27  ตุลาคม  
2564  เปนตนไป 

จึงขอแจงตอท่ีประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัยรับทราบ     
                                
มติท่ีประชุม  -  รับทราบ 
     
ระเบียบวาระท่ี  ๒     เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย  สมัยสามัญ   

 สมัยท่ีสาม  ประจําป  ๒๕๖4  เม่ือวันท่ี  23   กันยายน  ๒๕๖4 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู    - ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเสนอผลการพิจารณา 
ประธานสภาฯ       ตอท่ีประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย   
 
นางศศิวรรณ ซ่ือตระกูล   - เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน ขาพเจา 
สมาชิกสภาฯ      นางศศิวรรณ ซ่ือตระกูล    สมาชิกสภาเทศบาลฯ   ดวยในวันท่ี  27  กันยายน  

๒๕๖4 เวลา 09.3๐ น.  ณ  สํานักงานเทศบาลเมืองพิชัย  คณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม ไดพิจารณาตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย  
จํานวน  ๑  ฉบับ คือ การประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยสามัญ สมัยท่ีสาม  
ประจาํป   ๒๕๖4   เม่ือวันท่ี 23  กันยายน   ๒๕๖4  เหน็วารายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย ดังกลาว  เปนการถูกตอง จึงมีมติใหนําเสนอตอ             
ท่ีประชุมสภาเทศบาล เพ่ือใหสภาเทศบาลเมืองพิชัยรับรองรายงานการประชุม 
ตามระเบียบกระทรวง  มหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาเทศบาล พ.ศ. 
๒๕๔๗  ขอ ๓๓   ตอไป 

 
 นายธนานันท  เท่ียงฟู    - คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุ  ไดเสนอรายงานการประชุมของ 
 ประธานสภาฯ             คณะกรรมการเรียบรอยแลว จะมีสมาชิกสภาฯ ทานใดขอแกไขรายงานการ

ประชุมหรือไม 
 

สมาชิกสภาฯ      -  ไมมี 
 

นายธนานันท  เท่ียงฟู - เม่ือไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย จึงขอใหเลขานุการสภาฯ ดําเนินการ 
ประธานสภาฯ  ตรวจสอบวามีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมครบเปนองคประชุมหรือไม      
                               เนือ่งจาก ถามีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมไมครบจํานวน เปนองคประชุม     
                               จะไมสามารถลงมติเรื่องใด ๆ ได  
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นายวิทยา  ธิมา        - จากการตรวจสอบแลว มีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุม                       
เลขานุการสภาฯ  จํานวน 18  ทาน  เปนอันครบองคประชุม 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู   - เม่ือไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย และมีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ี 
ประธานสภาฯ            ประชุมครบเปนองคประชุม จึงขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
          ทานใดใหความเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
                             สมัยสามัญ สมัยท่ีสาม  ประจาํป  ๒๕๖4 เม่ือวันท่ี 23 กันยายน  2564   
                             ขอไดโปรดยกมือ 
 
มติท่ีประชุม     - มีมตริับรองเปนเอกฉันท เห็นชอบ 16 เสียง ไมเห็นชอบ- เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  3    ญัตติ เรื่อง  การรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

      ตามนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู - ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ตอท่ีประชุมสภา 
ประธานสภาฯ    
 
นายสองเมือง วงคไชย - เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ ขาพเจา 
นายกเทศมนตรีฯ          นายสองเมือง วงคไชย  ตําแหนง นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ขอเสนอญัตติ ดังนี้     
                                

ญัตติ  
เรื่อง การรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

ตามนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย 
หลักการ 

การรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
ตามนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย 

เหตุผล 
ตามท่ีนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ไดแถลงนโยบายตอสภาเทศบาลเมืองพิชัย จากการ 

ประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจําป พ.ศ. ๒๕64 ในวันท่ี  ๑7 เดือน พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕64 นั้น 

บัดนี้  ไดสิ้นสุดปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 แลว ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.  
๒๔๙๖  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๔)  พ.ศ. ๒๕๖๒   มาตรา ๔๘ ทศ วรรค ๕  และ ๖ บัญญัติให
นายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดแถลงไวตอสภาเทศบาล เปนประจํา
ทุกป และคําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานใหประกาศไว                     
โดยเปดเผยท่ีสํานักงานเทศบาลดวย  ดังนั้น เทศบาลเมืองพิชัย จึงขอประกาศรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  ใหทราบโดยท่ัวกัน  

จึงขอเสนอญัตติ การรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจําป งบประมาณ พ.ศ.2564 
ตามนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย เพ่ือโปรดนําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย เพ่ือทราบ
ตอไป 

       สองเมือง  วงคไชย      ผูเสนอ 
        (นายสองเมือง  วงคไชย) 

      นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย 
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นายธนานันท  เท่ียงฟู    -  ขอขอบคุณ ทานนายกเทศมนตรีเมืองพิชัยท่ีไดเสนอ ญัตติ  เรื่อง   
ประธานสภาฯ             การรายงานแสดงผลการปฏบิัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4   

         ตามนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย   มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทานใด     
         จะอภิปรายหรือไม  ขอเรียนเชิญ 

    
สมาชิกสภาฯ            -  ไมมี 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู - เม่ือไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย จึงถือวาสภาเทศบาลไดรับทราบ  
ประธานสภาฯ            การรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ตามนโยบาย   
                             ของนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย เปนท่ีเรียบรอยแลว 

 
สมาชิกสภาฯ  - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4   ญัตติ เรื่อง รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมือง        
                        พิชัย   (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู  - ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ตอท่ีประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ    
 
นายอํานวย  เสนาวรรณ - เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ  
รองนายกเทศมนตรีฯ     ขาพเจา นายอํานวย  เสนาวรรณ  ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย            
                               ในนามของ นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย   ขอเสนอญัตติ ดังนี้  
    

ญัตติ  
เรื่อง รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพิชัย 

(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
หลักการ 

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพิชัย 
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เหตุผล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน 
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๑  หมวด ๖ ไดกําหนดใหมีการดําเนินการ
ติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนามีหนาท่ีดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ซ่ึงคณะกรรมการฯ จะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ินและ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชน                  
ในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตอง  
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ปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพิชัย ไดดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพิชัย (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เพ่ือใหสภาเทศบาลเมืองพิชัยไดพิจารณา 

ดังนั้น  จึงขอเสนอญัตติ  เพ่ือรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลเมืองพิชัย (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ใหสภาเทศบาลเมืองพิชัยได
พิจารณา 

      สองเมือง  วงคไชย      ผูเสนอ 
        (นายสองเมือง วงคไชย) 

      นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย 
 

 
นายธนานันท  เท่ียงฟู  -  ขอขอบคุณ ทานรองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย  ท่ีไดเสนอ ญัตติ   
ประธานสภาฯ       รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพิชัย   
                        (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  มีสมาชิกสภาฯ ทานใด 
                        จะอภิปรายและเสนอความเห็นในท่ีประชุมหรือไม ขอเรียนเชิญ 
   
สมาชิกสภาฯ            -  ไมมี 
 

นายธนานันท  เท่ียงฟู - หากไมมีจะไดเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมือง 
ประธานสภาฯ       พิชัย (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ท่ีสภาเทศบาล     
                        เมืองพิชัย ไดรับทราบ และไดเสนอความเห็น ขอเสนอแนะในการพัฒนาทองถ่ินให   
                        ผูบริหารทองถ่ิน ตอไป 
 
มติท่ีประชุม     - มีมตเิห็นชอบ 16  เสียง / ไมเห็นชอบ – เสียง / งดออกเสียง  2  เสียง 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  5  ญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย   
                        ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองคลัง) 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู   - ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ตอท่ีประชุมสภา 
ประธานสภาฯ    

 
นายอรุณ พีระเชื้อ   - เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ  
รองนายกเทศมนตรีฯ      ขาพเจา นายอรุณ  พีระเชื้อ    ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย            
                               ในนามของ นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย   ขอเสนอญัตติ ดังนี้  
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ญัตติ 
เรื่อง  ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย  ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

หลักการ 
ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เหตุผล 
  ตามที่สภาเทศบาลเมืองพิชัย  ไดใหความเห็นชอบตั้งจายรายการใหม หมวดคาครุภัณฑ และคา
ที่ดินและสิ่งกอสราง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และอนุมัติใหกันเงินรายจายหมวดคาครุภัณฑ                
และคาที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพันไวเพื่อเปนคาใชจายตามที่มีกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  
คําสั่งหรือหนังสือสั่งการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดไวนั้น กองคลัง ไดตั้งงบประมาณในแผนงานบริหาร               
งานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง หมวดครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํารวจไวแลว แตเนื่องจากลักษณะของครุภัณฑไม
ตรงกับลักษณะการใชงาน จึงทําใหรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณไมถูกตองและคลาดเคลื่อน เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานเปนไปดวยความถูกตองและสามารถเบิกจายไดตามระเบียบ จึงขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงลักษณะ
ครุภัณฑสํารวจ ดังนี้ 

(1)  ขอแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ  รายละเอียดคําช้ีแจงงบประมาณเดิม 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํารวจ 
    (1)  เทปวัดระยะลอเลื่อน     จํานวน  2,500  บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเทปวัดระยะลอเลื่อน จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ  2,500 บาท                   
เปนเงิน  2,500 บาท  โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
    - วัดระยะได ไมนอยกวา 10 กิโลเมตร (ราคาตามทองตลาดเนื่องจากไมมีในมาตรฐาน
ครุภณัฑ) (กองคลงั) 
    - เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 
    3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 
    4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1545 ลงวันท่ี 27 
พฤษภาคม 2563 
    - เปนไปตามแผนพัฒนาเทศบาล(2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 หนา 97 ขอ 30 
รายละเอียดคําช้ีแจงงบประมาณ ท่ีขอแกไขเปล่ียนแปลง 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํารวจ 
1.  ลอวัดระยะ  จํานวน  2,500  บาท 

    เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือ  ลอวัดระยะ จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ  2,500 บาท                      
เปนเงิน  2,500 บาท  โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
    - วัดระยะได ไมนอยกวา 10 กิโลเมตร (ราคาตามทองตลาดเนื่องจากไมมีในมาตรฐาน
ครุภณัฑ) (กองคลงั)   เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 

    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 04444 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 
    3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 
    4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1545 ลงวันท่ี 27 
พฤษภาคม 2563 
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ท้ังนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ขอ ๒๙ การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดครุภัณฑท่ีดินและสิ่ง

ปลูกสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติ
ของสภาทองถ่ิน 

ขอ 30  การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการท่ีไดกันเงินหรือขยายเวลาการ 
เบิกจายเงินไวแลว จะกระทําไดตอเม่ือไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจใหกันเงิน หรือขยายเวลาการเบิกจายเงิน
จึงขอไดโปรดนําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

      สองเมือง  วงคไชย      ผูเสนอ 
        (นายสองเมือง  วงคไชย) 

      นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย 
 

นายธนานันท  เท่ียงฟู  -  ขอขอบคุณ  รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัยท่ีไดเสนอ ญัตติ   เรื่อง 
ประธานสภาฯ        ขออนุมัตแิกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  
                         พ.ศ. 2564  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ทานใดจะอภิปรายหรือไม  ขอเรียนเชิญ 

 
สมาชิกสภาเทศบาล  -    ไมมี 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู        - เม่ือไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย จึงขอใหเลขานุการสภาฯ ดําเนินการ 
ประธานสภาฯ  ตรวจสอบวามีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมครบเปนองคประชุมหรือไม                                
 
นายวิทยา  ธิมา        - จากการตรวจสอบแลว มีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุม                       
เลขานุการสภาฯ  จํานวน 18  ทาน  เปนอันครบองคประชุม 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู        - เม่ือไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย และมีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ี 
ประธานสภาฯ         ประชุมครบเปนองคประชุม  จึงขอมติท่ีประชุมวาจะเห็นชอบใหอนุมัติแกไข     
                          เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 หรือไม   
                          ขอไดโปรดยกมือ 
 
มติท่ีประชุม     - มีมตเิสียงขางมาก เห็นชอบ 16  เสียง  ไมเห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 
 

นายธนานันท  เท่ียงฟู    -   มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทานใด จะเสนอเรื่องอ่ืนใด อีกหรือไม ขอเรียนเชิญ 
ประธานสภาฯ           
 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  -  ไมมี 
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นายธนานันท  เท่ียงฟู     - เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทานใด เสนอเรื่องอ่ืนอีก  ขอปดการประชุมสภา 
ประธานสภาฯ            สมัยสามัญ   สมัยท่ีสี่   ประจาํป ๒๕๖4   ณ  บัดนี้  และขอขอบคุณ    

ทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ  คณะผูบริหารและเจาหนาท่ีทุกทานท่ีรวมประชุมสภา
เทศบาลเมืองพิชัย  ในวันนี้  

 
 

เลิกประชุม  เวลา  ๑6.00 น. 
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