
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
สมัยสามัญ   สมัยท่ีสาม   ประจําป   ๒๕๖4 

วันท่ี  23  กันยายน  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    สมาชกิสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
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. นายชัยวัฒน    นันตะกูล   ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย 
9. นายธัชนะ  โตวิยานนท   ผูอํานวยการกองชาง 
10. นางวาสนา  มงคลสิทธิ์   หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
11. นางนิดา  นันตะกูล   ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
12. นางวิศัลยา  สุภาโม    ผูอํานวยการกองการศึกษา 
13. นางรําพึง  พันธุระ    หัวหนาฝายพัสดุและทรัพยสิน 
14. นางนวรัตน  ศิริผัด    หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
15. นายธานินทร  ปญญาดี    หัวหนาฝายปกครอง 
16.นางสาวลัดดาวัลย    ปนทะโชติ   นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
17.นายโอฬาร   ศิลปสนธยานนท   ผูชวยเจาหนาท่ีประชาสัมพันธ 
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.๐๐ น. 

นายวิทยา  ธิมา -   เรียนทานประธานสภาเทศบาลเมืองพิชัย ท่ีเคารพ วันนี้เปนวันประชุมสภา 
เลขานุการสภาฯ เทศบาลเมืองพิชัย สมัยสามัญ สมัยท่ีสาม   ประจําป พ.ศ. ๒๕๖4   ประธาน

สภาฯ  ไดกําหนดใหมีการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย ในวันท่ี  23  กันยายน   
๒๕๖4   เวลา ๑๔.๐๐ น.  และขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ไดมาประชุมครบ
องคประชุมแลว  จึงขอเรียน เชิญทานประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียนบูชา 
พระรัตนตรัย และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ   

ประกาศสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยสามัญ สมัยท่ีสาม ประจําป พ.ศ.๒๕๖4 

 ตามท่ี สภาเทศบาลเมืองพิชัย ไดมีมติในการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย  ครั้งแรก  
ประจําป ๒๕๖4  เม่ือวันท่ี  11  พฤษภาคม  2564  กําหนดใหมีการประชุมสภาเทศบาล  สมัยประชุม
สามัญ  สมัยท่ีสาม  ประจําป พ.ศ.๒๕๖4  ตั้งแตวันท่ี  15  กันยายน  2564   เปนตนไป  มีกําหนด               
ไมเกิน ๓๐ วัน 

  ฉะนั้น อาศัยอํานาจความในมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  แกไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑4) พ.ศ. ๒๕6๒  จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย      
สมัยสามัญ  สมัยท่ีสาม  ประจําป พ.ศ.๒๕๖4  ตั้งแตวันท่ี  15  กันยายน  2564  เปนตนไป  มีกําหนด
ไมเกิน  ๓๐ วัน 
   ประกาศ  ณ  วันท่ี   10   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖4 

      ธนานันท  เท่ียงฟู 
                                  (นายธนานันท  เท่ียงฟู) 
                             ประธานสภาเทศบาลเมืองพิชัย    

 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ 
-  ไมมี - 

     
ระเบียบวาระท่ี  ๒     เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย  สมัยสามัญ   

 สมัยท่ีสอง ครั้งท่ี 2 ประจําป  ๒๕๖4  เม่ือวันท่ี  27  สิงหาคม  ๒๕๖4 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู    - ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเสนอผลการพิจารณา 
ประธานสภาฯ       ตอท่ีประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย   
 
นางศศิวรรณ ซ่ือตระกูล   - เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน ขาพเจา 
สมาชิกสภาฯ      นางศศิวรรณ ซ่ือตระกูล    สมาชิกสภาเทศบาลฯ   ดวยในวันท่ี  31   สิงหาคม  

๒๕๖4 เวลา ๑๐.0๐ น.  ณ  สํานักงานเทศบาลเมืองพิชัย  คณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม ไดพิจารณาตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย  
จํานวน  ๑  ฉบับ คือ การประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยสามัญ สมัยท่ีสอง 
ครั้งท่ี 2 ประจาํป   ๒๕๖4   เม่ือวันท่ี 27  สิงหาคม  ๒๕๖4  เห็นวารายงาน
การประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย ดังกลาว  เปนการถูกตอง จึงมีมติใหนําเสนอ
ตอท่ีประชุมสภาเทศบาล เพ่ือใหสภาเทศบาลเมืองพิชัยรับรองรายงานการ
ประชุม ตามระเบียบกระทรวง  มหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา
เทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๗  ขอ ๓๓   ตอไป 
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 นายธนานันท  เท่ียงฟู    - คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ไดเสนอรายงานการประชุมของ 
 ประธานสภาฯ             คณะกรรมการเรียบรอยแลว จะมีสมาชิกสภาฯ ทานใดขอแกไขรายงานการ

ประชุมหรือไม 
 
สมาชิกสภาฯ      -  ไมมี 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู - เม่ือไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย จึงขอใหเลขานุการสภาฯ ดําเนินการ 
ประธานสภาฯ  ตรวจสอบวามีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมครบเปนองคประชุมหรือไม      
                               เนือ่งจาก ถามีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมไมครบจํานวน เปนองคประชุม     
                               จะไมสามารถลงมติเรื่องใด ๆ ได  
 
นายวิทยา  ธิมา        - จากการตรวจสอบแลว มีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุม                       
เลขานุการสภาฯ  จํานวน 18  ทาน  เปนอันครบองคประชุม 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู   - เม่ือไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย และมีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ี 
ประธานสภาฯ            ประชุมครบเปนองคประชุม จึงขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
          ทานใดใหความเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
                             สมัยสามัญ สมัยท่ีสอง  ครั้งท่ี 2 ประจําป  ๒๕๖4 เม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม  2564   
                             ขอไดโปรดยกมือ 
 
มติท่ีประชุม     - มีมตเิปนเอกฉันท  เห็นชอบ 16  เสียง ไมเห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง  2 เสียง 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 ญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจายรายการใหม 
    หมวดคาครุภัณฑและคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 และขออนุมัติกันเงิน รายจายหมวดคาครุภัณฑและคาครุภัณฑ
ท่ีดินและส่ิงกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  

  
นายธนานันท  เท่ียงฟู   - ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ตอท่ีประชุมสภา 
ประธานสภาฯ    

 
 

นายนิธิ  อุณหเลขจิตร   - เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ  
รองนายกเทศมนตรฯี      ขาพเจา นายนิธิ  อุณหเลขจิตร    ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย            
                               ในนามของ นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย   ขอเสนอญัตติ ดังนี้     
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นายธนานันท  เท่ียงฟู -  ขอขอบคุณ  รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัยท่ีไดเสนอ ญัตติ   เรื่อง 
ประธานสภาฯ             ขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจายรายการใหม  หมวดคาครุภัณฑและคาครุภัณฑ   
                              ท่ีดนิและสิ่งกอสราง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และขออนุมัติกันเงิน    
                              รายจายหมวดคาครุภัณฑและคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้   
                              ผูกพัน  มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายหรือไม  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  จึงขอมติ ท่ีประชุมวาจะเห็นชอบใหขออนุมัติโอน   
                          งบประมาณตั้งจายรายการใหม หมวดคาครุภัณฑและคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง    
                          ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  หรือไม  ขอไดโปรดยกมือ 
 
มติท่ีประชุม     - มีมตเิสียงขางมาก เห็นชอบ 16  เสียง ไมเห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง  2 เสียง 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู    - และขอมติ ท่ีประชุมวาจะเห็นชอบอนุมัติใหกันเงิน รายจายหมวดคาครุภัณฑ
ประธานสภาฯ        และคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน หรือไม  

    ขอไดโปรดยกมือ 
 
มติท่ีประชุม     - มีมตเิสียงขางมาก เห็นชอบ 16  เสียง ไมเห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง  2 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  4   ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบรับโอนระบบประปาหมูบานในเขตเทศบาลเมืองพิชัย 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู    - ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ตอท่ีประชุมสภา 
ประธานสภาฯ    

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

 

หลักการ 
เพ่ือขอใหสภาเทศบาลเมืองพิชัย ใหความเห็นชอบรับโอนระบบประปาหมูบานในเขตเทศบาลเมืองพิชัย 
จํานวน ๓ หมูบาน ประกอบดวย บานฝายนอย หมูท่ี ๙ บานทาเดื่อ หมูท่ี ๑๒ และบานตนม่ืน หมูท่ี ๑๔ 

 

เหตุผล 
ตามท่ีเทศบาลเมืองพิชัย ไดรับการประสานจากคณะกรรมการหมูบานบางหมูเก่ียวกับ 

ปญหาประปาหมูบานและขอใหทางเทศบาลเมืองพิชัยสนับสนุนในการจัดการซอมแซม บํารุงรักษา ระบบ
ประปาหมูบาน ระบบประปาหมูบานในเขตเทศบาลเมืองพิชัย จํานวน ๔ หมูบาน ประกอบดวย บานตน
ยาง หมูท่ี ๔  บานฝายนอย หมูท่ี ๙  บานทาเดื่อ หมูท่ี ๑๒  และบานตนม่ืน หมูท่ี ๑๔  เปนระบบประปาท่ี
บริหารโดยคณะกรรมการประปาหมูบาน และในปจจุบันยังไมไดโอนกิจการประปาหมูบานใหเทศบาลเมือง
พิชัยแตอยางใด  ผูใหญบานและคณะกรรมการหมูบานไดจัดประชุมประชาคมหมูบาน ซ่ึงท่ีประชุม
ประชาคมหมูบานไดมีมติเห็นชอบให   โอนกิจการประปา จํานวน ๓  หมูบาน ประกอบดวย บานฝายนอย 
หมูท่ี ๙ บานทาเดื่อ หมูท่ี ๑๒ และบานตนม่ืน หมูท่ี ๑๔  และในสวนของบานตนยาง หมูท่ี ๔  มีมติ
เห็นชอบ  ไมขอโอนกิจการประปาหมูบานใหกับเทศบาลเมืองพิชัย  ผูบริหารพิจารณาแลว เห็นวา  
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมเทศบาลเมืองมีอํานาจหนาท่ี ใหมีน้ําสะอาด
หรือการประปาและเพ่ือเปนการปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ีดังกลาว  และบรรเทาปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชน จึงขอนําญัตตินี้เขาสูการพิจารณาในการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย ในคราวนี้ ประกอบกับ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการบริหารกิจการและการบํารุงรักษาระบบประปาหมูบาน                      
พ.ศ. 2548  ไดกําหนดใหการบริหารกิจการและการบํารุงรักษาระบบประปาหมูบานท่ีเปนทรัพยสินของ
องค กรปกครองส วนท อง ถ่ิน  สามารถใหบริ การ ข้ัน พ้ืนฐาน ท่ีจํ า เป นต อการ ดํ าร งชี วิ ตและ                     
เพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพ่ือเปนการ
สงเสริมใหประชาชนรวมรับผิดชอบบริหารกิจการและบํารุงรักษาประปาหมูบานในเชิงธุรกิจดวยตนเอง       
โดยกําหนดในรูปของคณะกรรมการบริหารกิจการและบํารุงรักษาระบบประปาหมูบาน มีหนาท่ีรับผิดชอบ
ดูแลรักษาระบบประปาใหสามารถจายน้ําได หากมีความชํารุดเสียหาย น้ําไมมีคุณภาพ คณะกรรมการฯ    
จะดําเนินการซอมแซมรักษา  หากเกินความสามารถของคณะกรรมการฯ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จะตองซอมแซม บํารุงรักษาใหระบบประปาใชงานไดอยูเสมอ   โดยจะตองปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการบริหารกิจการและการบํารุงรักษาระบบประปาหมูบาน พ.ศ. ๒๕๔๘                   
หมวด ๒  คณะกรรมการบริหารกิจการและบํารุงรักษาประปาหมูบาน ขอ ๖ (๔) จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบและรายงานผลการดําเนินงานใหสมาชิกผูใชน้ําทราบ ตามท่ี
องคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนด และ (๖) จัดทําโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ในกรณีท่ีรายไดของกิจการประปาไมเพียงพอตอการดําเนินงาน 

จึงขอเสนอญัตติตอสภาเทศบาลเมืองพิชัย  เพ่ือขอความเห็นชอบรับโอนระบบประปา 
หมูบานในเขตเทศบาลเมืองพิชัย  จํานวน  ๓  หมูบาน ประกอบดวย บานฝายนอย หมูท่ี ๙ บานทาเดื่อ  
หมูท่ี ๑๒ และบานตนม่ืน หมูท่ี ๑๔         

     สองเมือง  วงคไชย      ผูเสนอ 
       (นายสองเมือง  วงคไชย) 
                นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย 
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นายธนานันท  เท่ียงฟู -  ขอขอบคุณ  รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัยท่ีไดเสนอ ญัตติ   เรื่อง 
ประธานสภาฯ             ขอความเห็นชอบรับโอนระบบประปาหมูบานในเขตเทศบาลเมืองพิชัย 
   มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายหรือไม  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  จึงขอมติ ท่ีประชุมวาจะเห็นชอบรับโอนระบบประปา    
                          หมูบานในเขตเทศบาลเมืองพิชัย  หรือไม  ขอไดโปรดยกมือ 
 
มติท่ีประชุม     - มีมตเิสียงขางมาก เห็นชอบ 16  เสียง ไมเห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง 
 

 
ระเบียบวาระท่ี  5 ญัตติ  เรื่อง  ขอรับความเห็นชอบถายโอนภารกิจโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลบานตนม่ืนใหแกเทศบาลเมืองพิชัย ในปงบประมาณ  2565 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู    - ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ตอท่ีประชุมสภา 
ประธานสภาฯ    

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

 

ญัตต ิ
ขอรับความเห็นชอบถายโอนภารกิจโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานตนม่ืน 

ใหแกเทศบาลเมืองพิชัย     ในปงบประมาณ 2565 
หลักการ 

เพ่ือ ขอรับความเห็นชอบถายโอนภารกิจโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานตนม่ืน 
ใหแกเทศบาลเมืองพิชัย     ในปงบประมาณ 2565 
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เหตุผล 
ดวย เทศบาลเมืองพิชัยไดรับแจงจากจังหวัดลําปางวา ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการ           

การดําเนินงานถายโอนภารกิจสาธารณสุขใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ครั้งท่ี2/2564 วันท่ี 19 
สิงหาคม 2564 ไดมีมติเห็นชอบใหสํานักงานสงเสริมปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดลําปาง แจงองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีความประสงครับถายโอนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ตามแผนปฏิบัติการ
กําหนดข้ันตอน   การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณ 2565 โดยให                      
สงหนังสือคํารอง   ไปท่ีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง เพ่ือรับการประเมินและเตรียมความพรอม 
กอนวันท่ี 3  เมษายน  พ.ศ. 2565  นั้น 

ท้ังนี้ ตามพระราชญัตติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552 
มาตรา 53 (4) ใหมีการบํารุงสถานท่ีทําการพิทักษและรักษาคนเจ็บไข และตามพระราชบัญญัติ กําหนด
แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (19) ใหมีการสาธารณสุขการอนามัยครอบครัว และการ
รักษาพยาบาล 

คณะผูบริหารจึงขอเสนอญัตติ ตอท่ีประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ    
ถายโอนภารกิจโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานตนม่ืน ใหแกเทศบาลเมืองพิชัย ในปงบประมาณ 
2565   เพ่ือดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

      สองเมือง  วงคไชย      ผูเสนอ 
        (นายสองเมือง  วงคไชย) 

      นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย 
 

นายธนานันท  เท่ียงฟู  -  ขอขอบคุณ  รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัยท่ีไดเสนอ ญัตติ   เรื่อง 
ประธานสภาฯ             ขอรับความเห็นชอบถายโอนภารกิจโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานตนม่ืน 
                              ใหแกเทศบาลเมืองพิชัย  ในปงบประมาณ 2565  มีสมาชิกสภาฯทานใดจะ     
                              อภปิรายหรือไม  ขอเรียนเชิญ 

 
นายสองเมือง วงคไชย  -  เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  
นายกเทศมนตรีฯ         ขอชี้แจงในผลดี ขอดีของการรับโอนภารกิจโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 

ตําบลฯ ใหกับทางเทศบาลเมืองพิชัย  
1.ทางกายภาพ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางภาพลักษณ ภูมิทัศน สภาพ
สิ่งแวดลอมท่ีดีอาคารสํานักงานมีการพัฒนาและปรับปรุงใหมีสภาพพรอมบริการ
ประชาชน มีความสะอาด สวยงามสบาย เปนระเบียบเรียบรอย เกิดความพึง
พอใจในการใชบริการ  
2. อัตรากําลังของบุคลากรในภาพรวม มีความคลองตัวสามารถใหบริการอยาง
เปนระบบ และถูกตองนอกเหนือจากตําแหนงท่ีถายโอนมา เทศบาลสมารถ
สนับสนุนตําแหนงอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมเม่ือมีความจําเปน เชน เจาหนาท่ีการเงิน ธุรการ 
บันทึกขอมูล คนสวน แมบาน ฯลฯ 
3.จะมีแหลงงบประมาณท่ีจะบริหารจัดการภายใน รพสต. 
  -กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
  -เงินสนับสนุนตามแผนงานโครงการจากเทศบาล 
  -เงินสนับสนุนจากกรมการปกครองสวนทองถ่ิน 
 - เงินบํารุงของ รพสต. ท่ีสะสมไว 
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4. บทบาทการทํางานหลัก 
  - งานดานรักษาพยาบาล สงเสริม ปองกันและฟนฟูสุขภาพครบ 4 มิติ โดยเนน
ประชาชนตองไดรับบริการท่ีมีคุณภาพ 
  -งานตามนโยบาย ครอบคลุมท้ังระดับ ประเทศ จังหวัด อําเภอและนโยบาย
ของผูบริหารทองถ่ิน 
  -งานท่ีเปนการคิดคน ริเริ่ม หรือตอบโจทยปญหาสุขภาพของทองถ่ิน ตาม
บริบทของพ้ืนท่ี 
5. บุคลากรท่ีโอนยายมาสังกัดทองถ่ินมีสิทธิไดรับประโยชนและความกาวหนาไม
มีความแตกตางจากสังกัดเดิม 

 
นายสงา  กันทะ        - เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  
สมาชิกสภาฯ        ขาพเจา นายสงา กันทะ ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย ขอเรียนถามไปยัง 

   คณะผูบริหาร ในแผนและข้ันตอนการดําเนินงานโอนภารกิจโรงพยาบาลสงเสริม    
   สุขภาพ ตําบลฯ ใหกับทางเทศบาลเมืองพิชัย เนื่องจากวาตําบลพิชัย มีหนวยงาน  
   ทองถ่ินอยู 2 หนวยงาน ท้ังเทศบาลและอบต. และทางเทศบาลมีกองสาธารณสุขและ   
   สิ่งแวดลอม สวนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลฯ รับผิดชอบดูแลท้ังตําบลพิชัย                  
   สองหนวยงานนั้นจะมีผลดีผลเสีย ผลกระทบอยางไรบาง ทางเทศบาลจะตอง   
   รับผิดชอบเจาหนาท่ี พยาบาล ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลฯ ตองมี       
   งบประมาณไปสนับสนุนสวนนี้อยางไรบาง และ อสม. เขตรับผิดชอบของ อบต.                  
   และเทศบาลฯ  จะมีการบริหารอยางไร  
 

นายอินถา  ปนตาติ๊บ        - เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  
สมาชิกสภาฯ        ขาพเจา นายอินถา  ปนตาติ๊บ  ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย  มีขอคิดเห็น   
                       เดียวกับ สท.สงา กันทะ ในเรื่องผลกระทบตาง ๆ เชนกัน 
 
นายสองเมือง วงคไชย  -  เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  
นายกเทศมนตรีฯ         ขอชี้แจงตามท่ีทางทานสมาชิกสภาเทศบาล ไดซักถาม ทางฝายบริหารไดสอบถาม    
                              มีการปรึกษาหารือหลายดานและรวมท้ังสอบถามทาง อบต.พิชัย ในการรับถาย   
                              โอนดังกลาว ไมกอใหเกิดปญหาใด ๆ ท้ังทางเขต อบต.พิชัย นั้น มีโรงพยาบาล   
                              คายสุรศักดิ์มนตรีอยูในพ้ืนท่ีและการจัดสรรรับเงินสนับสนุนในสวนนี้สามารถโอน   
                              มาใหทางเทศบาลรับผิดชอบเองได ในสวนบุคลากรหากมีความประสงคจะไม   
                              โอนยายมาสังกัดกับเทศบาลก็สามารถท่ีโอนยายไปสังกัดกับสวนราชการอ่ืนท่ี   
                              เก่ียวของได 
          
นายธนานันท  เท่ียงฟู  -  ขอขอบคุณ นายกเทศมนตรีเมืองพิชัยท่ีไดชี้แจงขอซักถาม ตาม ญัตติ   เรื่อง 
ประธานสภาฯ             ขอรับความเห็นชอบถายโอนภารกิจโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานตนม่ืน 
                              ใหแกเทศบาลเมืองพิชัย  ในปงบประมาณ 2565  มีสมาชิกสภาฯทานใดจะ     
                              อภปิรายหรือไม  ขอเรียนเชิญ 

- เม่ือไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย จึงขอใหเลขานุการสภาฯ ดําเนินการ 
           ตรวจสอบวามีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมครบเปนองคประชุมหรือไม      
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นายวิทยา  ธิมา        - จากการตรวจสอบแลว มีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุม                       
เลขานุการสภาฯ  จํานวน 18  ทาน  เปนอันครบองคประชุม 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู        - เม่ือไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย และมีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ี 
ประธานสภาฯ         ประชุมครบเปนองคประชุม  จึงขอมติ ท่ีประชุมวาจะเห็นชอบใหถายโอนภารกิจ    
                          โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานตนม่ืนใหแกเทศบาลเมืองพิชัย ใน    
                          ปงบประมาณ 2565   หรือไม  ขอไดโปรดยกมือ 
 
มติท่ีประชุม     - มีมตเิสียงขางมาก เห็นชอบ 16  เสียง ไมเห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  6   ญัตติ เรื่อง  ขอความเห็นชอบการรับถายโอนสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขต 
                               เทศบาลเมืองพิชัย 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู   - ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ตอท่ีประชุมสภา 
ประธานสภาฯ    

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

ญัตติ 
เรื่อง  ขอความเห็นชอบการรับถายโอนสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตเทศบาลเมืองพิชัย 

หลักการ 
 ขอความเห็นชอบการรับถายโอนสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตเทศบาลเมืองพิชัย 

เหตุผล 
ตามท่ี เทศบาลเมืองพิชัย ไดมีนโยบายดานการศึกษาทุกระดับ  โดยเนนการจัดการศึกษา 

ระดับข้ันพ้ืนฐาน (ระดับประถมศึกษา) และมีความประสงคจะขอรับถายโอนสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต ๑ สํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ คือ โรงเรียนพิชัยวิทยา  เพ่ือใหการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีตําบลพิชัยเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนตอประชาชนอยางเต็มศักยภาพ  และกฎกระทรวง กําหนด
หลักเกณฑและวิธีการประเมินความพรอมในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินความพรอมในการจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙   ไดกําหนดข้ันตอนการยื่นคําขอประเมิน
ความพรอมในการจัดการศึกษาตอสวนราชการ กําหนด ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีประสงคจะรับโอน
การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตองไดรับความเห็นชอบจากสภาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น โดยมิได
กําหนดเรื่องความสมัครใจของสถานศึกษาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะขอรับโอน   โดยมีรายละเอียด
ข้ันตอนการรับถายโอนฯ   
 
 
 
 



 
-36- 

 

จึงขอเสนอญัตติตอสภาเทศบาลเมืองพิชัย เพ่ือขอความเห็นชอบการรับถายโอน 
สถานศึกษา ข้ันพ้ืนฐานในเขตเทศบาลเมืองพิชัย เพ่ือใหการดําเนินการยื่นขอรับการประเมินความพรอมใน
การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตเทศบาลเมืองพิชัย เปนไปตามข้ันตอน ท่ีกฎกระทรวงฯ กําหนด และ
บรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายของเทศบาลฯ ตอไป  
                ลงชื่อ  สองเมือง   วงคไชย   ผูเสนอ 
      (นายสองเมือง   วงคไชย) 
               นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย  
  

 
นายธนานันท  เท่ียงฟู -  ขอขอบคุณ  รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัยท่ีไดเสนอ ญัตติ   เรื่อง 
ประธานสภาฯ             ขอความเห็นชอบการรับถายโอนสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตเทศบาลเมืองพิชัย                                  
                              มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายหรือไม  ขอเรียนเชิญ 
 
 
นางก่ิงแกว  แสงรุง     - เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  
รองประธานสภาฯ       ขาพเจา นางก่ิงแกว  แสงรุง  ตําแหนง รองประธานสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
          ขอเรียนถามถึงวาจะมีปญหาทางดานบุคลากรทางการศึกษาท่ีเก่ียวของ หรือไม   
 
 
รอ.ประเสริฐ เพ่ิมพูล    - เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  
สมาชิกสภาฯ               ขาพเจา รอ.ประเสริฐ เพ่ิมพูล  ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย   

ขออภิปรายในเรื่องการรับถายโอนสถานศึกษาฯ เปนนโยบายดานการศึกษาท่ีมี
ความประสงคจะจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในตําบลใหมีประสิทธิภาพ เปนเรื่องท่ีดี 
แตการรับโอนนั้นไมทราบและไมเขาใจรายละเอียดหลักเกณฑข้ันตอน และ
วิธีการประเมินความพรอมในการจัดการศึกษา แตในข้ันตนนี้ทางฝายบริหารได
พิจารณาและประเมินความพรอมในการจัดการศึกษาอยางครบถวนรอบดานแลว
หรือไม อยางไร มีความกังวลในสวนเรื่องจํานวนนักเรียนท่ีเขามาเรียน ซ่ึงมีปจจัย
ท่ีอาจมีผลกระทบ ดังนี้ 

1. อัตราการเกิด สมัยปจจุบันมีอัตราการเกิดนอย ไมนิยมมีลูกมาก 
2. การยายถ่ินฐาน หนุมสาวท่ีจบการศึกษาแลวคนสวนใหญมักไปทํางานนอกพ้ืนท่ี 
3. พ้ืนท่ีตั้งของสถานศึกษา เนื่องจากโรงเรียนอยูไมไกลจากตัวเมือง เดินทางไปมาสะดวก 
4. คานิยม ของบุคคลหรือกลุมคนในสังคม มีผลตอความคิดและการกระทํา นิยมใหลูกหลานเรียนกับ

สถาบันท่ีมีชื่อเสียง สถาบันใหญในเมือง 
5. ความสมัครใจของสถานศึกษาและบุคลกรทางการศึกษา ตางกับ อปท. ท่ีริเริ่มกอตั้งเอง ตั้งแต 

ศูนยเด็กเล็ก อนุบาล และชั้นประถม ตามลําดับ 
จึงขอฝากปจจัยตาง ๆ นี้เพ่ือพิจารณาในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
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รต.วิเชียร ฝนมณีวรรณ  - เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  
สมาชิกสภาฯ             ขาพเจา รต.วิเชียร ฝนมณีวรรณ  ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย   
          ขออภิปรายในเรื่องการรับถายโอนสถานศึกษาฯ มีขอทวงติงเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 

1. ผูบริหารทองถ่ินมาจากการเลือกตั้ง อาจใชอํานาจไมเหมาะสม การแบงพรรคพวก ทําให
ระบบความเปนองคกรวิชาชีพครูหายไป จากการถูกครอบงําจากฝายการเมือง อาจใช
ประโยชนทางการศึกษาเพ่ือการเมืองในการเลือกตั้ง 

2. หากขาดการวางแผนท่ีดี ไมมีการมอบอํานาจท่ีชัดเจน อาจกอใหเกิดความขัดแยง  
3. เนื่องจากการกระจายอํานาจมากเกินไป ควบคุมดูแลไมมีประสิทธิภาพ ผูบังคับบัญชามี

ความรู ประสบการณท่ีไมเพียงพออาจกอใหเกิดความเสียหายได 
4. ระบบคะแนนอุปถัมภจะครอบงําการศึกษา การสอบบรรจุ เลื่อนตําแหนงของพนักงานครู

ในอนาคตได 
5. ดานสวัสดิการตาง ๆ ของขาราชการ อาจไดรับผลกระทบ เชน คาเลาเรียนบุตร คา

รักษาพยาบาล 
6. การศึกษาขาดเอกภาพ การประสานงาน การแลกเปลี่ยนทักษะทางวิชาการ 
7. ผลกระทบดานคุณภาพการศึกษาของนักเรียน เนื่องจากยังไมมีความพรอมดานบุคลากร

ทางการศึกษา ขาดทักษะความชํานาญดานการจัดกระบวนการศึกษา 
8. การบรรจุ การปรับตัว ทําไดจํากัดเฉพาะในทองถ่ิน ผูบริหารอาจใชยุทธศาสตรคนของใคร 

อาจมีผลประโยชนมาเก่ียวของได 
9. การรับครูท่ีจัดการระดับปฐมวัย บางทองถ่ินรับวุฒิต่ํากวาปริญญาตรี การจัดการเรียนรูไม

สอดคลองกับการพัฒนาของเด็กนักเรียน สงผลตอการเรียนรู 
10. ดานงบประมาณ เชน คาเงินเดือนขาราชการครู ปจจุบันมีครู 8 อัตรา เดือนละประมาณ 

หกหม่ืนบาทข้ึนไป ประมาณปละหกลานบาทข้ึนไป รวมท้ังงบประมาณดานอ่ืน ๆ อีก
มากมาย จึงขอนําเรียนถึงขอทวงติงมายังท่ีประชุมสภาเทศบาลผานไปยังฝายบริหารเพ่ือ
พิจารณา ตอไป 

 
นายธนานันท  เท่ียงฟู        - ขอขอบคุณทานสมาชิกสภาทุกทานท่ีไดอภิปราย ในการนี้จึงขอใหทางบริหาร 
ประธานสภาฯ  ไดชี้แจงตอบขออภิปรายดังกลาว ตอท่ีประชุมสภาเทศบาล ขอเรียนเชิญ      
                                
นายนิธิ  อุณหเลขจิตร   - เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ  
รองนายกเทศมนตรีฯ      ขาพเจา นายนิธิ  อุณหเลขจิตร    ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย            
                               ขอชี้แจงขอซักถาม ตามญัตติ  เรื่องขอรับความเห็นชอบใหรับถายโอน   

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตเทศบาลเมืองพิชัย  ขอขอบคุณทานสมาชิกสภา
เทศบาลทุกทานท่ีไดอภิปรายและเสนอแนะ ปญหาหรือผลกระทบทางดาน
บุคลากร กอนนําเสนอตอท่ีประชุมสภานั้น ไดมีการหารือทาง สพฐ. ท้ังดาน
โครงสราง รายได บุคลากร ท้ังสิทธิพึงไดรับ กรณีท่ีเขามาสังกัดกับอปท. การรับ
เงินเดือนตามปกติ คาวิทยฐานะไดประเมินตามปกติ ตามหลักเกณฑของ สพฐ. 
กองทุน กบข. สามารถติดตามมากับตําแหนง ตามโรงเรียนสังกัดเดิมตางจาก
บุคลากรท่ีโอนยายตัวเองมา จะไมไดสิทธิตามกองทุน กบข. เหมือนการยายสังกัด
มาท้ังโรงเรียน และในสวนเรื่องอัตราการเกิดเด็ก นอยลงนั้น การสรางเด็ก
นักเรียนใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพ  เชนเดียวกับการใชบริการโรงพยาบาลท่ี 
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ไมไดรับการบริการท่ีดีตางจาก ของสวนเอกชน ท่ีมีคาใชจายสูงไมสอดคลองกับ
รายไดของประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีจะสงนักเรียนไปโรงเรียนเอกชน เราจะพัฒนา
อยางไรใหคนในพ้ืนท่ีของเราและใกลเคียงรวมท้ังคนในชุมชนเมืองเขามาเรียนใน
โรงเรียนเทศบาล การท่ีเรามีโรงเรียนในพ้ืนท่ีนั้น ทําใหเกิดสิ่งดี ๆ ตามมา ความมี
ชีวิตชีวาในพ้ืนท่ี  สวนของโรงเรียนพิชัยวิทยาเปนโรงเรียนขยายโอกาส มีงบ
พัฒนาท่ีนอยมาก การอุดหนุนงบไมเพียงพอทําใหเกิดการพัฒนานอยมาก ผาน
มาเปนระยะเวลา 10 ป ก็ยังเหมือนเดิมในเรื่องการพัฒนา ทางคณะผูบริหาร
เทศบาลเมืองพิชัยและทางโรงเรียนพิชัยวิทยา ไดเขาไปศึกษาดูงานในเรื่องวันท่ี 
22 กันยายน 2564 ทานนายกสองเมือง วงคไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย 
พรอมดวย ผูบริหาร พนักงานเทศบาล และคณะครูโรงเรียนพิชัยวิทยา นําโดย 
นางปนัดดา เข็มนาค ผูอํานวยการโรงเรียนพิชัยวิทยา ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียน
บานหวยกอด สังกัดองคการบริหารสวนตําบลรองเคาะ ต.รองเคาะ  

                               อ.วงัเหนือ จ.ลําปาง เพ่ือศึกษาการรับถายโอนสถานศึกษาและการบริหารจัด    
การศึกษาของทองถ่ินไดพบวาครูของระบบ สังกัด อปท. มีการเติบโตท่ีดีและ
มากกวา ดานคุณภาพท่ีอาจเห็นผลชาแตผลเชิงคุณภาพระยะยาวตางจากการ
พัฒนาดานสาธารณูปโภคตาง ๆ ท่ีเห็นผลเร็ว ท้ังดานน้ําไหล ไฟสวาง แตมีการ
เสื่อมถอยมีการซอมแซมปรับปรุงตลอด แตการสงเสริมลงทุนดานการศึกษา จะ
เห็นผลอยางยั่งยืน การท่ีเด็ก ๆ ไดรับความรูท่ีดี สามารถใหเขาเปนผูใหญท่ีมี
คุณภาพได คนในพ้ืนท่ีมีความรูท่ีดีไดรับการสงเสริม ทําใหอนาคตมีกิจการท่ีมา
ลงทุนในพ้ืนท่ีเกิดรายไดในพ้ืนท่ี พอแมไมเสียเวลา รายไดท่ีจะนําลูกหลานไป
เรียนตางพ้ืนท่ี ท่ีผานมาอาจเห็นวาหลาย ๆ ท่ีอาจดําเนินการไมประสบ
ความสําเร็จ ขาดความรูความเขาใจท้ังผูบริหาร บุคลากรและหลาย ๆ ดาน วันนี้
เราไมไดพรอมท่ีสุด แตมีความพรอมท้ังสถานะการเงิน การคลังท่ีสามารถ
ดําเนินการตาง ๆ และพรอมจะเรียนรู ปรับปรุงใหไปสูประสิทธิภาพได ตาม
นโยบาย วิสัยทัศน ของคณะผูบริหารเทศบาลเมืองพิชัยท่ีไดใหไวตั้งแตเริ่มแรก 
ทุกอยางท่ีจะเกิดข้ึนไมสามารถดําเนินการจากคนคนเดียวได จึงขอเรียนรูไป
พรอมกันท้ังฝายบริหาร ผูนําทุกสวน เห็นพองตองกันไปในทิศทางเดียวกัน 
ทํางานเปนทีมเพ่ือความพรอมทุกดานท่ีจะทําใหเกิดคุณภาพท่ียั่งยืน 

 

ร.ต.มานพ กิตตะวงค  - เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  
สมาชิกสภาฯ             ขาพเจา ร.ต.มานพ กิตตะวงค  ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย   
          มีความเห็นชอบในเรื่องการรับถายโอนสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตเทศบาลเมือง    

พิชัย และขอใหคํานึงถึงความพรอมและเห็นควรใหมีการศึกษาดูงานท่ีเก่ียวของให
มากเพียงพอ เพ่ือประสิทธิภาพในการดําเนินการตอไป 

 

รต.วิเชียร ฝนมณีวรรณ  - เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  
สมาชิกสภาฯ             ขาพเจา รต.วิเชียร ฝนมณีวรรณ  ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย   

        ในเรื่องบุคลากรและทุก ๆ ดานใชเวลาประเมินเห็นประสิทธิผลอาจใชระยะเวลา 
        ยาวนานอยางนอย 4 -5  ป จากการเริ่มตน ถึงระดับประถม ทุกอยางมีการใชเวลา  
        และการลงทุนจะเสียเปลาหรือไม เพราะคานิยมปจจุบันนักเรียนสวนมากไมเลือก                  
        ท่ีจะเรียนในพ้ืนท่ี 
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นายชัยวัฒน นันตะกูล  - เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  
ปลัดเทศบาลฯ   ขาพเจา นายชัยวัฒน นันตะกูล   ตําแหนง ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย ขอเรียนชี้แจงในเรื่อง    

การรับถายโอนสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตเทศบาลเมืองพิชัย ตองมีการประเมินความ
พรอมท้ัง รพสต. สถานศึกษา ไมใชการอนุมัติไดทันทีและจะดําเนินการถายโอนภารกิจได
ทันที เปนเพียงข้ันตอนแรก ใหผูบริหารไปยื่นขอเสนอแลวจะมีการประเมิน ถาหาก
ประเมินไมผาน ใหมีการแกไข เชน ขอในระดับประถมใหลงเปนระดับอนุบาลไดหรือไม 
เปนการขอเบื้องตน ไมวาเปนอนามัย โรงเรียน ถาผานแลวจะมีข้ันตอนตอไปวาตอง
ดําเนินการอยางไร ไมแนใจวาระยะเวลา 3 ป จะสามารถดําเนินการใหโรงเรียนมาสังกัด
เทศบาลไดหรือไม เปนการใหความเห็นชอบรับโอนใหเทศบาลทําหนังสือ ถาทางท่ีประชุม
สภาเทศบาลใหผาน ถึงการประเมินแสดงวิสัยทัศน สวนสิทธิของครู บุคลากร เปนระดับ
เดียวกันท้ังหมด สวนสิทธิการรักษาพยาบาลเบิกจายผานระบบไมไดมาเบิกจายปกติ การ
ถายโอนก็ไดสิทธิเหมือนเดิม   สวนของการดําเนินการของ อบต. ในสวนนั้นไม
เก่ียวกับทางเทศบาล แตอยางใด ถาเขาโอนใหเรา จะคิดเองวาคนในเขต อบต.ท่ีเคยรักษา
กับ รพสต. ตองมีการจัดระบบอยางไร ถาประเมินแลวเห็นวาเปนปญหา ก็อาจไมใหทาง
เทศบาลผานการประเมินได 

 
นายนิธิ  อุณหเลขจิตร   - เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ  
รองนายกเทศมนตรีฯ      ขาพเจา นายนิธิ  อุณหเลขจิตร    ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย            

ขอชี้แจงขอซักถามเพ่ิมเติม ทานสมาชิกสภาเทศบาลท่ีกังวลในสวนของความ
พรอมนั้น ทุกอยางมีข้ันตอนในการพิจารณาตามท่ีทานปลัดเทศบาลไดชี้แจง   
ทางเทศบาลของเราทําในระดับประถม ยังเปนกลุมของนักเรียนเด็กเล็ก การสราง
ความเชื่อใจใหพอแมผูปกครองเปนสิ่งสําคัญ ถาผูปกครองเชื่อม่ัน เปนอํานาจ
ตัดสินใจของผูปกครอง เพราะเชื่อวานักเรียนวัยระดับนี้ ยังไมสามารถตัดสินใจ
เรื่องการเลือกทางเรียนของนักเรียนเองได จึงขอใหทุกฝายชวยสรางความเชื่อม่ัน 
เพ่ือพัฒนาเชิงคุณภาพการศึกษา ตอไป 

 
นายธนานันท  เท่ียงฟู  -  ขอขอบคุณ ทานปลัดเทศบาลและรองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัยท่ีไดชี้แจงขอ 
ประธานสภาฯ             ซักถาม ตาม ญัตติ   เรื่องขอรับความเห็นชอบใหรับถายโอนสถานศึกษาข้ัน   
                              พ้ืนฐานในเขตเทศบาลเมืองพิชัย มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายหรือไม   

- เม่ือไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย จึงขอใหเลขานุการสภาฯ ดําเนินการ 
           ตรวจสอบวามีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมครบเปนองคประชุมหรือไม      
                                
นายวิทยา  ธิมา        - จากการตรวจสอบแลว มีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุม                       
เลขานุการสภาฯ  จํานวน 18  ทาน  เปนอันครบองคประชุม 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู        - เม่ือไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย และมีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ี 
ประธานสภาฯ         ประชุมครบเปนองคประชุม  จึงขอมติ ท่ีประชุมวาจะเห็นชอบใหรับถายโอน     
                          สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตเทศบาลเมืองพิชัย หรือไม ขอไดโปรดยกมือ 
 
มติท่ีประชุม     - มีมตเิสียงขางมาก เห็นชอบ 16  เสียง ไมเห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี  7 ญัตติ  เรื่อง  ขอความเห็นชอบใชเงินเหลือจายเงินอุดหนุนเพ่ือเปนรางวัล

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นจูงใจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการของทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  

 
นายธนานันท  เท่ียงฟู    - ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ตอท่ีประชุมสภา 
ประธานสภาฯ    

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

ญัตติ 
เรื่อง ขอความเห็นชอบใชเงินเหลือจายเงินอุดหนุนเพ่ือเปนรางวัลสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

จูงใจเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หลักการ 

 ขอความเห็นชอบใชเงินเหลือจายเงินอุดหนุนเพ่ือเปนรางวัลสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
จูงใจเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เหตุผล 
ตามท่ีเทศบาลเมืองพิชัย ไดรับเงินรางวัลการบริหารจัดการท่ีดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  

๒๕๖๓  เปนเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนบาทถวน) และเทศบาลเมืองพิชัยได ไดนําเงินรางวัลดังกลาว 
จํานวน ๒๓๓,๐๐๐ บาท (สองแสนสามหม่ืนสามพันบาทถวน)  เพ่ือใชจายตามโครงการกอสรางถนน  
แอสฟลทติคคอนกรีต บานมอนเขาแกว หมู ๓ บริเวณทางแยกหนาวัดเขาแกว ถึงบริเวณฌาปนสถานบาน 
มอนเขาแกว ตามมติสภาเทศบาลเมืองพิชัย  สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําป ๒๕๖๓  เม่ือวันจันทรท่ี ๒๘ 
กันยายน ๒๕๖๓   ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองทองถ่ิน เรื่อง 
หลักเกณฑ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพ่ือเปนรางวัลสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินจูงใจ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของทองถ่ินประจําปงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอ ๙ ใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีไดรับรางวัล นําเงินรางวัลท่ีไดไปใชจายตามหนาท่ีและอํานาจเพ่ือประโยชนสุขของ
ประชาชนตามแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยไมตอง  ทําเปนขอบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป หากเบิกจายไมทันหรือมีเงินเหลือจายใหนําไปใชจายตามหนาท่ีและอํานาจในปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕  หากยังมีเงินเหลือจายใหตกเปนเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตอไป  
  เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนใหกับประชาชน และเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน ผูบริหาร
ไดพิจารณาอนุมัติใหใชเงินรางวัลท่ีไดรับและเหลือจายไปใชจายตามหนาท่ีและอํานาจเพ่ือประโยชนสุขของ
ประชาชนตามแผนพัฒนาทองถ่ิน จํานวน ๓ โครงการ  เปนเงิน  ๓๕๗,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียด ดังนี้ 

๑. โครงการกอสราง ถนน ค.ส.ล. บานทาเดื่อ หมู ๑๒ บริเวณขางบานเลขท่ี ๑๙๓  

ลงสูแมน้ําวังจํานวน  ๖๙,๐๐๐  บาท เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน ค.ส.ล. กวาง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๒.๐๐ 

เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯ เปนไปตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตามพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ปรากฏในประกาศแกไขแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพิชัย เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๒  
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(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ครั้งท่ี ๕ (กองชาง) (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนเพ่ือเปนรางวัลสําหรับองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินจูงใจเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) 

๒. โครงการกอสราง ถนน ค.ส.ล. บานตนม่ืน หมู ๑๔ บริเวณบานเลขท่ี ๒๕   
จํานวน ๔๑,๐๐๐  บาท เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน ค.ส.ล. กวาง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๗.๐๐ เมตร                   
หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯ  
เปนไปตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ปรากฏในประกาศ
แกไขแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพิชัย เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ครั้งท่ี ๕ (กองชาง) 
 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนเพ่ือเปนรางวัลสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินจูงใจเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการของทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) 

๓. โครงการกอสราง ถนน ค.ส.ล. บานทรายใต หมู ๘ บริเวณบานเลขท่ี ๑๔๒ ถึง 

บานเลขท่ี ๑๔๓  จํานวน  ๒๔๗,๐๐๐  บาท เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน ค.ส.ล. กวาง ๓.๕๐ เมตร  ยาว 

๑๒๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯ เปนไปตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตาม

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ปรากฏในประกาศแกไขแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพิชัย 

เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ครั้งท่ี ๕ (กองชาง) 

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนเพ่ือเปนรางวัลสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินจูงใจเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการของทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) 
  รวมเปนเงินท้ังสิ้น   ๓๕๗,๐๐๐ บาท (สามแสนหาหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน) 
  ขอไดโปรดนําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัยเพ่ือทราบและพิจารณาใหความ
เห็นชอบตอไป 
                                                   สองเมือง  วงคไชย 

(นายสองเมือง  วงคไชย) 
นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย 

 
นายธนานันท  เท่ียงฟู -  ขอขอบคุณ  รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัยท่ีไดเสนอ ญัตติ   เรื่อง 
ประธานสภาฯ             ขอความเห็นชอบใชเงินเหลือจายเงินอุดหนุนเพ่ือเปนรางวัลสําหรับองคกร   
                              ปกครองสวนทองถ่ิน จูงใจเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของทองถ่ิน   
                              ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายหรือไม   
                              ขอเรียนเชิญ 

 
สมาชิกสภาเทศบาล  -    ไมมี 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู        - เม่ือไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย จึงขอใหเลขานุการสภาฯ ดําเนินการ 
ประธานสภาฯ  ตรวจสอบวามีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมครบเปนองคประชุมหรือไม      
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นายวิทยา  ธิมา        - จากการตรวจสอบแลว มีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุม                       
เลขานุการสภาฯ  จํานวน 18  ทาน  เปนอันครบองคประชุม 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู        - เม่ือไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย และมีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ี 
ประธานสภาฯ         ประชุมครบเปนองคประชุม  จึงขอมติ ท่ีประชุมวาจะเห็นชอบใหใชเงินเหลือจายเงิน    
                          อุดหนุนเพ่ือเปนรางวัลสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินจูงใจเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ    
                          การบรหิารจัดการของทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   หรือไม   
                          ขอไดโปรดยกมือ 
 
มติท่ีประชุม     - มีมตเิสียงขางมาก เห็นชอบ 16  เสียง ไมเห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง 
 

 
ระเบียบวาระท่ี  8 เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 
 

นายธนานันท  เท่ียงฟู    -   มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทานใด จะเสนอเรื่องอ่ืนใด อีกหรือไม ขอเรียนเชิญ 
ประธานสภาฯ           
 
รต.วิเชียร ฝนมณีวรรณ  - เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  
สมาชิกสภาฯ             ขาพเจา รต.วิเชียร ฝนมณีวรรณ  ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย   

เรื่องท่ี 1 จากการลงพ้ืนท่ีและนโยบายของฝายบริหารท่ีเนนความตองการของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีหมูท่ี 3 บานมอนเขาแกว บานทุงกู และหมูท่ี 8 บานทรายใต 
และหมูท่ี 14 บานตนม่ืนบางสวน  ประชาชาประกอบอาชีพทํางาน ประสบปญหา
หลายอยาง เชน ปญหาผลผลิต ตนทุนสูง ขอเรียนถามฝายบริหาร การทํานาของพ่ี
นองเกษตรกรอยูในเขตชลประทาน ขาดแคลนน้ําในการประกอบอาชีพ ลําเหมือง
ไสไกตื้นเขิน จากวัชพืชและมูลดิน ขาดการดูแล จากหนวยงานภาครัฐ การปดเปด 
น้ําตามระบบกรมชลประทานท่ีมีปญหาน้ําขาดแคลน เกษตรกรในพ้ืนท่ีขอใหทาง
เทศบาลไดดําเนินการขุดคลอดลําเหมืองไสไก โดยวางแผนในชวงฤดูแลงชวง 
มกราคม – พฤษภาคม  2565   เกษตรกรจะไมไดทํานาปรังอีก เพราะน้ําในเข่ือน
อาจไมเพียงพอ ขอใหทางฝายบริหารวางแผนจางเครื่องจักรกลในการขุดลอกลํา
เหมืองไสไก ตอไป 
เรื่องท่ี 2 การขุดลอก คู คลอง รองน้ําสาธารณะในหมูท่ี 3 หมูท่ี 8 หมูท่ี 14 
ขอใหวางแผนในชวงฤดูแลงจะไดเขาดําเนินการขุดลอก ใหทําเปนคันคูคลอง เพ่ือ
ใชเปนถนนเพ่ือใชงานดานการเกษตร ลดตนทุนการผลิต อํานวยความสะดวกภาค
เกษตรกร ตอไป ประชาชนในพ้ืนท่ีรอการแกปญหาของเทศบาล ผานมายังสภา
เทศบาลแหงนี้  

 
รอ.ประเสริฐ เพ่ิมพูล    - เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  
สมาชิกสภาฯ               ขาพเจา รอ.ประเสริฐ เพ่ิมพูล  ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย  

ขอเรียนใหท่ีประชุมสภาทราบวา การดําเนินการปรับปรุงทอระบายน้ําบริเวณ 
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ซอย 1 บานสันติสุข หมูท่ี 15 เพ่ือจัดการปญหาน้ําทวม ผลการระบายน้ําเปนท่ี
นาพอใจ เปนท่ีชื่นชมยินดีของประชาชน และไดฝากขอบคุณมาในวันนี้ ในนาม
ตัวแทนหมูบานพ่ีนองประชาชน ขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย               
ทานปลัดเทศบาลเมืองพิชัย และผูอํานวยการกองชางรวมท้ังเจาหนาท่ี 
ผูเก่ียวของทุกทาน เปนอยางสูง ท่ีกรุณาดําเนินการเปนกรณีเรงดวนเพ่ือบรรเทา
ความเดือดรอนของประชาชนอยางแทจริง  

 
นายธนานันท  เท่ียงฟู    -   ขอขอบคุณทานสมาชิกสภาท้ังสองทาน และฝากไปยังฝายบริหารเพ่ือทราบ 
ประธานสภาฯ และพิจารณาในสวนท่ีเก่ียวของตอไป มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทานใด จะเสนอ

เรื่องอ่ืนใด อีกหรือไม  เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทานใด เสนอเรื่องอ่ืนอีก 
ในการประชุมสภาครั้งนี้ จึงขอปดการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย  สมัยสามัญ  
สมัยท่ีสาม  ประจําป ๒๕๖4   ณ  บัดนี้  และขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลฯ 
คณะผูบริหาร เทศบาลและเจาหนาท่ีทุกทาน ท่ีเขารวมประชุมสภาในวันนี้  

 

เลิกประชุม  เวลา  ๑6.05 น.  
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