รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย
สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจําป ๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ผูมาประชุม
๑. นางอรอนงค
๒. นายธนานันท
๓. นางศศิวรรณ
๔. นายสมอาจ
๕. นางสุภาภรณ
๖. ร.อ.ประเสริฐ
๗. นางสาวพรรณอร
๘. นางกิ่งแกว
๙. นางลัดดา
๑๐. ร.ต.วิเชียร
๑๑. นางสมพร
๑๒. นายธนากิจ
๑๓. นายสงา
๑๔. นายอํานวย
๑๕. นายสมนึก
๑๖. นายบริสุทธิ์
๑๗. นายชัยวัฒน
ผูเขารวมประชุม
๑. นายบุญสง
๒. นายอาทิตย
๓. นางกนกวรรณ
๔. นายเดช
๕. นายประยูร
๖. ร.ต.ต.สังเวียน
๗. นายธัชนะ
๘. นางจุฑามาศ
๙. นางนิดา
๑๐. นายธานินทร
๑๑. นายธนบดี
๑๒. นางนวรัตน
๑๓. นางสาวศิริกร
๑๔. นายศักดินนท
๑๕. นางสุรางค
๑๖. นายจตุพร
๑๗. นางพัทธนันท
๑๘. นางสาวลัดดาวัลย
๑๙. นางสาวปรียดา
๒๐. นายวรกมล
๒๑. นางสาวอาทิตยา
๒๒. นายโอฬาร

ทองอะคราว
เที่ยงฟู
ซื่อตระกูล
สีเสน
ไทยวงศ
เพิ่มพูล
สารสืบ
แสงรุง
จันทราช
ฝนมณีวรรณ
ชัยสงคราม
แปลกปลาด
กันทะ
เสนาวรรณ
ตันชุม
ราชาตัน
นันตะกูล

ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล

สมพงษ
ออนหวาน
สมานวงศ
วังโว
เตชะปน
นาคยิ้ม
โตวิยานนท
เรือนสอน
นันตะกูล
ปญญาดี
ศิริมังฆศรี
ศิริผัด
ธรรมสิทธิ์
ขัดเชียงแสน
ลงศรี
สุวรรณแพร
อังคโชตอนันต
ปนทะโชติ
กาวิชัย
ตันบุตร
ทิพยมูล
ศิลปสนธยานนท

นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย
รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชยั
รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชยั
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองพิชัย
ผูอํานวยการกองชาง
ผูอํานวยการกองคลัง
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ
หน.ฝายปกครอง
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายสวัสดิการสังคมฯ
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
นิติกร
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
ผูชวยเจาพนักงานประชาสัมพันธ

ผูไมเขารวมประชุม
๑. นางกนกอร

เครือแกว

รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชยั

-๒เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
เลขานุการสภาฯ
- เรียนทานประธานสภาเทศบาลเมืองพิชัย ที่เคารพ วันนี้เปนวันประชุมสภา
เทศบาลเมืองพิชัย สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ ประธานสภาฯ
ไดกําหนดใหมีการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๔.๐๐ น. และขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ไดมาประชุมครบองคประชุมแลว
จึงขอเรียนเชิญทานประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป
- เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองพิชัย และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน
ประกาศสภาเทศบาลเมืองพิชัย
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจําป พ.ศ.๒๕๖๐
ตามที่ สภาเทศบาลเมืองพิชัย ไดมีมติในการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยสามัญ สมัย
แรก ประจําป ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ กําหนดใหมีการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่สาม ประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ ตั้งแตวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เปนตนไป มีกําหนดไมเกิน ๓๐ วัน
ฉะนั้น อาศัยอํ านาจความในมาตรา ๒๕ แห งพระราชบั ญญั ติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก ไข
เพิ่มเติม โดยพระราชบัญ ญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองพิ ชัย สมั ย
สามัญ สมัยที่สาม ประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ ตั้งแตวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เปนตนไป มีกําหนดไมเกิน ๓๐ วัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
อรอนงค ทองอะคราว
(นางอรอนงค ทองอะคราว)
ประธานสภาเทศบาลเมืองพิชัย
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ

นางอรอนงค ทองอะคราว - กองชาง
ประธานสภาฯ
ขอเรียนเชิญทุกทานเขารวมพิธี kick off การปลูกดอกดาวเรือง ในวันที่ ๑๑
สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนาลําปาง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
๑. งานปองกันควบคุมโรคติดตอ กําหนดจัดพิธีมอบใบประกาศและปดการอบรม
โครงการสนับสนุนการเฝาระวังปองกันปญหายาเสพติด (โครงการครู D.A.R.E)
ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ โรงเรียนพิชัยวิทยา
๒. เชิญรวมประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารขับเคลื่อนการดําเนินงานการจัดการขยะในพื้นที่
ตนแบบ ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. เปนตนไป ณ หองประชุม
เทศบาลเมืองพิชัย
๓. งานสุขาภิบาลฯ กําหนดจัดอบรมใหความรูผ ูประกอบการรานอาหาร ตลาดสดและ
แผงลอยในเขตเทศบาล ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หอง
ประชุม เทศบาลเมืองพิชัย

-๓๔. งานคุมครองผูบริโภค กําหนดจัดอบรมใหความรูผ ูประกอบการรานชํา แกนนํา
ชุมชน คณะกรรมการคุมครองผูบ ริโภคในหมูบาน ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา
๑๓.๐๐ น. ณ หองประชุม เทศบาลเมืองพิชัย
- กองการศึกษา
ขอเรียนเชิญทุกทานเขารวมโครงการธรรมะสัญจร ในวันอาทิตยที่ ๑๓
สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ วัดอุทุมพร หมูที่ ๑๒ ตําบลพิชัย เวลา ๑๔.๐๐ น. เปนตนไป
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยสามัญ
สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจําป ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

นางอรอนงค ทองอะคราว - ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเสนอผลการพิจารณา
ประธานสภาฯ
ตอที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย
นางศศิวรรณ ซื่อตระกูล - เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน ดวยในวันที่
สมาชิกสภาฯ
๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ สํานักงานเทศบาลเมืองพิชัย
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ไดพิจารณาตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาลเมืองพิชัย จํานวน ๑ ฉบับ คือ การประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยสามัญ
สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจําป ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เห็นวา
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย ดังกลาว เปนการถูกตอง จึงมีมติให
นําเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาล เพื่อใหสภาเทศบาลรับรองรายงานการประชุมตาม
ระเบียบ กระทรวง มหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๗
ขอ ๓๓ ตอไป
นางอรอนงค ทองอะคราว - คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ไดเสนอรายงานการประชุมของ
ประธานสภาฯ
คณะกรรมการเรียบรอยแลว จะมีสมาชิกสภาฯ ทานใดขอแกไขรายงานการประชุม
หรือไม
สมาชิกสภาฯ

- ไมมี

นางอรอนงค ทองอะคราว - หากไมมสี มาชิกสภาฯ ทานใดขอแกไขรายงานการประชุม ขอมติจากที่
ประธานสภาฯ
ประชุมทานใดใหความเห็นชอบรับรอง รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจําป ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
ขอไดโปรดยกมือ
มติที่ประชุม

- มีมติรับรองเปนเอกฉันท (จํานวน ๑๖ เสียง ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

-๔ระเบียบวาระที่ ๓

ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ วาระที่ ๑

นางอรอนงค ทองอะคราว
ประธานสภาฯ

- ขอเชิญคณะผูบริหาร เสนอญัตติตอทีป่ ระชุมสภา

นางกนกวรรณ สมานวงศ - กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาผูท รงเกียรติทุกทาน ขาพเจา
รองนายกเทศมนตรีฯ นางกนกวรรณ สมานวงศ ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ในนาม
ของนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ขอเสนอ
ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
แบบรางเทศบัญญัติ
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางเทศบัญญัติ เทศบาลเมืองพิชัย
เรื่อง ขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจาย ประจําป งบประมาณ 2561
คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย
บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารของเทศบาลเมืองพิชัย จะไดเสนอรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําปตอสภา
เทศบาลเมืองพิชัยอีกครัง้ หนึง่ ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารเทศบาลเมืองพิชัยจึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทาน
ไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังตอไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป
ในปงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2560 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 162,080,134.54 บาท
1.1.2 เงินสะสม จํานวน 96,718,762.76 บาท
1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 37,534,210.99 บาท
1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนีผ้ ูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 11 โครงการ รวม 1,629,626.61 บาท
1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผกู พัน จํานวน 9 โครงการ รวม 2,116,550.00 บาท
1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

-๕-

2. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2560
(1) รายรับจริง จํานวน 77,252,475.67 บาท ประกอบดวย
หมวดภาษีอากร
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และ
ใบอนุญาต
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและ
การพาณิชย
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
หมวดรายไดจากทุน
หมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

จํานวน
จํานวน

2,086,248.05 บาท
973,778.60 บาท

จํานวน
จํานวน

1,021,412.41 บาท
0.00 บาท

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

158,088.00
0.00
43,454,140.61
29,558,808.00

บาท
บาท
บาท
บาท

15,538,530.10
21,220,943.55
5,041,145.42
1,994,300.00
0.00
397,014.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

(2) เงินอุดหนุนทีร่ ัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 0.00 บาท
(3) รายจายจริง จํานวน 44,191,933.07 บาท ประกอบดวย
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

(4) รายจายทีจ่ ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 0.00 บาท
(5) รายจายทีจ่ ายจากเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท
(6) รายจายทีจ่ ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม 0.00 บาท

-๖คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองพิชัย
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
รายรับจริง
ป 2559

ประมาณการ
ป 2560

ประมาณการ
ป 2561

รายไดจัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร

1,901,216.05

1,620,000.00

1,860,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต

1,264,811.60

984,000.00

1,200,000.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน

2,061,220.51

2,005,000.00

2,010,000.00

0.00

0.00

0.00

205,013.00

242,500.00

242,500.00

0.00

500.00

500.00

5,432,261.16

4,852,000.00

5,313,000.00

47,193,852.36

48,590,000.00

50,690,000.00

รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

47,193,852.36

48,590,000.00

50,690,000.00

11,983,334.00

31,511,100.00

33,300,000.00

รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
รวม

11,983,334.00

31,511,100.00

33,300,000.00

64,609,447.52

84,953,100.00

89,303,000.00

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
หมวดรายไดจากทุน
รวมรายไดจัดเก็บเอง
รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร

-๗คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายจาย

รายจายจริง
ป 2559

ประมาณการ
2560

ป

ประมาณการ
ป 2561

จายจากงบประมาณ
งบกลาง

2,073,045.00

20,343,520.00

23,966,935.00

งบบุคลากร

24,127,665.48

26,460,280.00

27,007,140.00

งบดําเนินงาน

8,544,972.60

17,268,600.00

20,318,325.00

10,217,440.00

20,296,200.00

17,415,100.00

งบรายจายอื่น

0.00

0.00

20,000.00

งบเงินอุดหนุน

886,607.57

584,500.00

575,500.00

รวมจายจากงบประมาณ

45,849,730.65

84,953,100.00

89,303,000.00

รวม

45,849,730.65

84,953,100.00

89,303,000.00

งบลงทุน

เหตุผล
เพื่อใชในการดําเนินงาน ตามนโยบายของคณะผูบริหาร ที่ไดวางแผนไว ตามแผนพัฒนา
เทศบาลสี่ ป (พ.ศ. 2561-2564) ตลอดปง บประมาณ พ.ศ. 2561 จึ งเสนอร างเทศบั ญ ญั ติง บประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลพิจารณา เห็นชอบตอไป
(ลงชื่อ) บุญสง สมพงษ
(นายบุญสง สมพงษ)
นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย

นางอรอนงค ทองอะคราว - ขอขอบคุณทานรองนายกเทศมนตรีฯ ที่ไดเสนอรางเทศบัญญัตงิ บประมาณ
ประธานสภาฯ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ วาระที่ ๑
จะมีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใดอภิปรายหรือไม ขอเรียนเชิญ
สมาชิกสภาฯ

- ไมมี

-๘นางอรอนงค ทองอะคราว - เมื่อไมมีสมาชิกฯ ทานใดอภิปราย จึงขอมติที่ประชุมวาเห็นชอบรับหลักการ
ประธานสภาฯ
รางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ..๒๕๖๑ วาระที่ ๑
หรือไม ขอไดโปรดยกมือ
มติที่ประชุม

- เห็นชอบเปนเอกฉันท (จํานวน ๑๖ เสียง ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

นางอรอนงค ทองอะคราว
- สรุปวาสภาเทศบาลฯ ไดเห็นชอบรับหลักการรางเทศบัญญัติ งบประมาณ
ประธานสภาฯ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ วาระที่ ๑ เรียบรอยแลว
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับประชุมสภาเทศบาล พ.ศ.
๒๕๔๗ ขอ ๔๙ กําหนดไววา ญัตติรางเทศบัญญัติทสี่ ภาเทศบาล ลงมติรบั หลักการ
แลว ถาจะตองสงใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ใหประธานสภาเทศบาลสงราง
เทศบัญญัตินั้น ไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภา
เทศบาล จะตองกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติดวย
- ขอใหทานสมาชิกฯ ไดเสนอวาจะใชเวลาเทาไรในการแปรญัตติ รางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ วาระที่ ๑ ขอเรียนเชิญ
นางสุภาภรณ ไทยวงศ
สมาชิกสภาฯ

- กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน ขาพเจา
นางสุภาภรณ ไทยวงศ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย ขอเสนอใหใชเวลาในการ
แปรญัตติในรางเทศบัญญัติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนเวลา ๔ วัน
คือในวันที่ ๑๑ และวันที่ ๑๕ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ –
๑๖.๓๐ น. และขอเสนอกําหนดวันนัดประชุมสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อพิจารณา
รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวาระที่ ๒
และ วาระที่ ๓ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม พ..ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.

นางอรอนงค ทองอะคราว
ประธานสภาฯ

- มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทานใดอภิปรายหรือไม ขอเรียนเชิญ

สมาชิกสภาฯ

- ไมมี

นางอรอนงค ทองอะคราว - เมื่อไมมีทานใดอภิปราย จึงขอมติที่ประชุม วาเห็นชอบที่จะใชเวลาในการแปรประธานสภาฯ
ญัตติรางเทศบัญญัติดงั กลาว เปนเวลา ๔ วัน คือ ในวันที่ ๑๑ และวันที่ ๑๕ - ๑๗
สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ในวันเวลาราชการ) และ
กําหนดวัน ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณารางเทศบัญญัติฯ ในวาระที่ ๒ และ วาระที่ ๓
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม พ..ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ขอไดโปรดยกมือ
มติที่ประชุม

- เห็นชอบเปนเอกฉันท (จํานวน ๑๖ เสียง ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

-๙นางอรอนงค ทองอะคราว - ตอไป เปนการแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ งบประมาณ
ประธานสภาฯ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ของเทศบาลเมืองพิชัย เชิญเลขานุการ
สภาฯ ชี้แจงระเบียบการแตงตัง้ คณะกรรมการฯ ขอเรียนเชิญ
นายชัยวัฒน นันตะกูล - เรียนประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ ทุกทาน
เลขานุการสภาฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ หมวด ๘ คณะกรรมการสภาทองถิ่น ขอ ๑๐๓, ขอ ๑๐๔ , ขอ ๑๐๕ และ
ขอ ๑๐๗ กําหนดใหคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
โดยคณะกรรมการแปรญัตติ มีจํานวนไมนอยกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน
ดังนั้น จึงขอใหสมาชิกสภาเทศบาล ฯ คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ
รางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ วิธีเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ใหสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบ ริหารทองถิ่น เสนอชื่อสมาชิก
สภาทองถิ่น ในกรณีทสี่ มาชิกสภาทองถิ่นเปนผูเสนอตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรอง
ไมนอยกวา ๒ คน สวนกรณีที่ผูบริหารทองถิ่นเปนผูเสนอ ไมตองมีผูรบั รอง
การเสนอชื่อใหเสนอไดโดยไมจํากัดจํานวน เวนแตที่ประชุมมีมติเปนอยางอื่น
และใหนําวิธีการเลือกตามขอ ๑๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม โดยกําหนดใหสมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นแตละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถิ่น และใหสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นลงคะแนนเลือกจาก ชื่อเหลานั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัว
และชื่อสกุลของผูที่ถูกเสนอคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแลวใหประธานสภา
ประกาศคะแนนตอที่ประชุมสภาทองถิ่น ผูไดคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับเลือก
ถาไดคะแนนสูงสุดเทากันหลายคนใหเลือกใหม เฉพาะคนที่ไดคะแนน
เทากัน โดยใช วิธีเดิม แตถาไดคะแนนสูงสุดเทากันอีกใหใชวิธีจับสลาก และตามขอ
๑๔ กําหนดวา ถามีการเสนอชื่อผูส มควรไดรบั การแตงตั้งเพียงตําแหนงละหนึง่ คน ให
ถือวาผูนั้นไดรับเลือก
นางอรอนงค ทองอะคราว
- เมื่อสมาชิกสภาฯ ทุกทาน ไดรับทราบระเบียบขอบังคับเกีย่ วกับการเลือก
ประธานสภาฯ
คณะกรรมการแปรญัตติ รางเทศบัญญัติฯ แลว ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอวาจะ
เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวนกี่คน / ขอเรียนเชิญ
นางพรรณอร สารสืบ
สมาชิกสภาฯ

- กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน ขาพเจา
นางพรรณอร สารสืบ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย ขอเสนอใหมีจํานวนของ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ รวม จํานวน ๓ คน

นางอรอนงค ทองอะคราว - มีทานใดจะเสนอจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติ เปนอยางอื่นหรือไม
ประธานสภาฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

- ไมมี

-๑๐นางอรอนงค ทองอะคราว - เมื่อไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติฯ แลว
ประธานสภาฯ
จึงขอมติที่ประชุมสภาวาเห็นชอบใหคณะกรรมการแปรญัตติฯ มีจํานวน ๓ คน
หรือไม ขอไดโปรดยกมือ
มติที่ประชุม

- เห็นชอบเปนเอกฉันท (จํานวน ๑๖ เสียง ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

นางอรอนงค ทองอะคราว - ตอไป ขอเรียนเชิญ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาเพื่อเปน
ประธานสภาฯ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๑
ร.อ.ประเสริฐ เพิม่ พูล
สมาชิกสภาฯ

- กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน ขาพเจา
ร.อ.ประเสริฐ เพิม่ พูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย ขอเสนอรายชื่อสมาชิกสภา
เทศบาลเพือ่ แตงตั้งเปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๑ คือ
นายอํานวย เสนาวรรณ

นางอรอนงค ทองอะคราว
ประธานสภาฯ

- ขอผูรับรอง ในการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๑
- มีผูรบั รองถูกตอง ผูรับรองไดแก
๑. นายสงา กันทะ
สมาชิกสภาเทศบาล
๒. นายธนากิจ แปลกปลาด
สมาชิกสภาเทศบาล
๓. นางลัดดา จันทราช
สมาชิกสภาเทศบาล
- มีทานใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๑ เปนอยางอื่นหรือไม

สมาชิกสภาฯ

- ไมมี

นางอรอนงค ทองอะคราว - หากไมมีทานใดเสนอชื่อ คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ เพิ่มเติมอีก เปนอันวา
ประธานสภาฯ
ทีป่ ระชุมมีมติให นายอํานวย เสนาวรรณ เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑
- ตอไปขอเรียนเชิญ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาเพื่อเปน
คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒ ขอเรียนเชิญ
นายอินถา ปนตาติ๊บ
สมาชิกสภาฯ

- กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน
ขาพเจา นายอินถา ปนตาติ๊บ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย ขอเสนอรายชื่อ
สมาชิกสภาเทศบาล เพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๒ คือ
นายธนานันท เที่ยงฟู

นางอรอนงค ทองอะคราว
ประธานสภาฯ

สมาชิกสภาฯ

- ไมมี

- ขอผูรับรอง ในการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๒
- มีผูรบั รองถูกตอง ผูรับรองไดแก
๑. นายสมอาจ สีเสน
สมาชิกสภาเทศบาล
๒. นางพรรณอร สารสืบ
สมาชิกสภาเทศบาล
๓. นายบริสุทธิ์ ราชาตัน
สมาชิกสภาเทศบาล
- มีทานใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๒ เปนอยางอื่นหรือไม

-๑๑นางอรอนงค ทองอะคราว - หากไมมีทานใดเสนอชื่อ คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒ เพิ่มเติมอีก เปนอันวา
ประธานสภาฯ
ที่ประชุมมีมติให นายธนานันท เที่ยงฟู เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒
- ตอไปขอเรียนเชิญ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาเพื่อเปน
คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓ ขอเรียนเชิญ
นายสงา กันทะ
สมาชิกสภาฯ

นางอรอนงค ทองอะคราว
ประธานสภาฯ

- กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน ขาพเจา
นายสงา กันทะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย ขอเสนอรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
เพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๓ คือ นางศศิวรรณ ซื่อตระกูล
- ขอผูรับรอง ในการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๓
- มีผูรบั รองถูกตอง ผูรับรองไดแก
๑. นางสมพร ไทยวงศ
สมาชิกสภาเทศบาล
๒. นายธนากิจ แปลกปลาด
สมาชิกสภาเทศบาล
๓. นายอินถา ปนตาติ๊บ
สมาชิกสภาเทศบาล
- มีทานใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๓ เปนอยางอื่นหรือไม

สมาชิกสภาเทศบาลฯ

- ไมมี

นางอรอนงค ทองอะคราว - หากไมมีทานใดเสนอชื่อ คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓ เพิ่มเติมอีก
ประธานสภาฯ
เปนอันวามีมติให นางศศิวรรณ ซื่อตระกูล เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓
- เมื่อไมมที านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลฯ เพือ่ เปนคณะกรรมการ
แปรญัตติ เพิ่มอีก จึงขอสรุปผลการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ ดังนี้
๑. นายอํานวย เสนาวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาล
๒. นายธนานันท เที่ยงฟู
สมาชิกสภาเทศบาล
๓. นางศศิวรรณ ซื่อตระกูล
สมาชิกสภาเทศบาล
เพื่อเปนคณะกรรมการสภาเทศบาลเมืองพิชัย เพื่อแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตอไป
มติที่ประชุม

- เห็นชอบเปนเอกฉันท

ระเบียบวาระที่ ๔

ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม
หมวดคาที่ดินสิ่งกอสราง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

นางอรอนงค ทองอะคราว
ประธานสภาฯ

- ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ตอที่ประชุมสภาเทศบาล

-๑๒นางกนกวรรณ สมานวงศ
- กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรีฯ ขาพเจา นางกนกวรรณ สมานวงศ ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ในนาม
ของนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย เปนผูเสนอญัตติ ดังนี้
ญัตติ
เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
หลักการ
เพื่อขอใหสภาเทศบาลเมืองพิชัย อนุมัติโอนงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม
หมวด คาที่ดินและสิง่ กอสราง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เหตุผล
ดวยเทศบาลเมืองพิชัย ไดรับเรื่องรองเรียนจากผูใหญบานและราษฎรบานสามัคคี หมู 2
แจงวา ถนนสาธารณะบานสามัคคี หมู ๒ บริเวณดานขางโรงน้ําแข็งชํารุดเสียหาย เกรงจะเกิดอันตรายกับผูใช
เสนทางสัญจรไปมา ขอใหทางเทศบาลฯ ซอมแซม กองชางไดทําการสํารวจและซอมแซมถนนดังกลาวหลาย
ครั้งแลว แตยังชํารุดในจุดเดิม และไมสามารถใชการไดดี เนื่องจากถนนดานลางเกิดการทรุดตัว และถนน
ดังกลาวเปนทางเชื่อมระหวางหมูบานจึงทําใหมีปริมาณรถที่ใชเสนทางสัญจรไปมาจํานวนมาก ซึ่งซอมแซม
บํารุงรักษาปกติไมได แนวทางการแกปญหาตองทําการเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับถนนเดิมที่ทรุดตัว และ
มีความหนาตามมาตรฐานเพื่อรับน้ําหนักรถที่ใชเสนทางสัญจรไปมาได เทศบาลเมืองพิชัย ไมไดตั้งงบประมาณ
ในการดําเนินการดังกลาว และมีความจําเปนเรงดวนที่จะตองดําเนินการแกไขสภาพถนนใหมีการใชงานไดดี
ดังนั้น เพื่อเปนการตอบสนองความตองการและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ใหไดมาก
ที่สุด สงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับราษฎร และบริหารงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค
มีความจํ าเปนตอ งขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายเพื่อตั้งจ ายเปนรายการใหม ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียด ดังนี้
กองชาง
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวด คาที่ดินและสิง่ กอสราง
๑. โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บานสามัคคี หมู ๒ บริเวณซอยขางโรงน้ําแข็ง จํานวน 488,000 บาท
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บานสามัคคี หมู ๒ บริเวณซอยขางโรงน้ําแข็ง โดยทําการกอสราง
ถนน ค.ส.ล. กวางประมาณ 5.50 – 6.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ความยาวประมาณ 134.00 เมตร ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองพิชัย
ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลสามป (๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3
โดยขอโอนลดงบประมาณ จาก
กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หมวด คาใชสอย
- โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
จํานวน 340,000 บาท
เพื่อจายเปนคาสนับสนุนกิจกรรมการประกวดตาง ๆ รางวัลการประกวดกิจกรรมตาง ๆ คาจางดนตรี
คาจางการแสดง คาตอบแทนวงดุริยางคคาจัดทําปายประชาสัมพันธอาหาร เครือ่ งดื่ม และคาใชจายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ ฯลฯ (กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามป (2560 – 2562) หนา 72 ขอ 6

-๑๓- โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ
จํานวน 130,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแหงชาติ คาใชจายในพิธีเปดงาน ดอกไม
ลูกโปง ปายผาแพร คาจางดนตรี คาเชาเครื่องเสียง คาของขวัญของรางวัล คาถวยรางวัล เงินรางวัลในการ
ประกวดขวัญใจเด็ก และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (กองการศึกษา)
ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามป (2560 – 2562) หนา 61 ขอ 10
- โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต/รดน้ําดําหัวผูสูงอายุ จํานวน
18,000 บาท
เพื่อจายเปนคาของรางวัลผูสูงอายุ ดนตรีพื้นเมือง คาตอบแทนการแสดง มหรสพ คาดอกไม พิธีทางศาสนา
พิธีเปดงาน และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (กองการศึกษา)
ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามป (2560 – 2562) หนา 71 ขอ 3
รวมรายการโอนงบประมาณตั้งจายรายการใหม จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 488,000 บาท
และโอนลดงบประมาณ จํานวน 3 รายการ เปนเงินทัง้ สิ้น 488,000 บาท
ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2541 หมวด 4 การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวด
คาครุภัณฑที่ดินและสิง่ กอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตัง้ จายเปนรายการใหมให
เปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
ขอไดโปรดนําเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัยเพื่อพิจารณาตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) บุญสง สมพงษ ผูเ สนอ
(นายบุญสง สมพงษ)
นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย
นางอรอนงค ทองอะคราว
- ขอขอบคุณ รองฯกนกวรรณ สมานวงศ รองนายกเทศมนตรีฯ
ประธานสภาฯ
ที่ไดเสนอ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม
หมวดคาที่ดินสิ่งกอสราง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
- มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายหรือไม ขอเรียนเชิญ
สมาชิกสภาฯ

- ไมมี

นางอรอนงค ทองอะคราว - หากไมมีสมาชิกฯ ทานใด จะอภิปราย จึงขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ วา
ประธานสภาฯ
ไดเห็นชอบใหอนุมัติโอนงบประมาณรายจายไปตัง้ จายเปนรายการใหม
หมวดคาที่ดินสิ่งกอสราง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ / ขอไดโปรดยกมือ
มติที่ประชุม

- เห็นชอบเปนเอกฉันท (จํานวน ๑๖ เสียง ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

-๑๔ระเบียบวาระที่ ๕

นางอรอนงค ทองอะคราว
ประธานสภาฯ

ญัตติ เรื่อง การขอรับความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (กองการศึกษา)
- ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ตอที่ประชุมสภาเทศบาล

นางกนกวรรณ สมานวงศ
- กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรีฯ ขาพเจา นางกนกวรรณ สมานวงศ ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ในนาม
ของนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย เปนผูเสนอญัตติ ดังนี้
ญัตติ
เรื่อง การขอรับความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
หลักการ
ขอรับความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เหตุผล
ดวยกองการศึก ษาไดตั้ง งบประมาณรายจ ายประจํ าป ง บประมาณ พ.ศ. 2560 แผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เครื่องเลนซีดี/
ดีวีดี เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเลนซีดี/ดีวีดี สําหรับใชในศูนยเยาวชนเทศบาลเมืองพิชัย ราคา 1,600 บาท
จํานวน 3 เครื่อง เปนเงิน 4,800 บาท โดยมีคุณสมบัติดังนี้
- เลนแผน DVD/ DVD-R/ DVD-RW/ CD/CD-R/ CD-RW/ MP 3
- ชองตอ USB รองรับไฟล MP3,MP4,JPEG,AVI,VOB,OGG
- ปลอยสัญญาณภาพ Full-HD
- ใชไฟฟา 220 VAC 50 Hz.
- ชองเสียบ MICROPHONE 1 ชอง พรอมฟงกชั่น Karaoke สมบูรณแบบ
- ถอดสัญญาณเสียง Dolby Digital ในตัว
- ไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
- มีระบบเสียง Digital Surround
ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามป (2560-2562) หนา 114 ขอ 8
(ราคาตามทองตลาดเนื่องจากไมมีในมาตรฐานครุภัณฑ) (กองการศึกษา)
แตเ นื่อ งจากคําชี้แจงงบประมาณไม ถูก ตอง และเครื่ องเลนซีดี/ดีวีดี ที่ตราไวในเทศบั ญญั ติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ปจจุบันตามทองตลาดมีคุณสมบัติเปลี่ยนไป ไมสามารถ
จัดหาไดในทองตลาด ดังนั้นเพื่อเปนการสงเสริมการเตรียมความพรอมที่เขารับการศึกษาในระดับการศึกษาขั้น
ตอไปตามนโยบาย ของรัฐบาล ใหไดรับการสงเสริมพัฒนาการและการเตรียมความพรอมทางรางกาย อารมณ
สั ง คม สติป ญ ญา และให เ ป นไปอยางถูก ตอ งตามหลั ก วิช าการ จึ ง มี ความจํ าเป น ขอเปลี่ ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณ ดังนี้

-๑๕งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
- เครื่องเลนซีดี/ดีวีดี/บลูเรย
จํานวน 4,800 บาท
เพื่ อ จ ายเป นคาจั ด ซื้ อ เครื่ อ งเล นซี ดี /ดีวีดี สํ า หรับใช ในศูนย พั ฒนาเด็ก เล็ กในเขตเทศบาล ราคา
1,600 บาท จํานวน 3 เครื่อง เปนเงิน 4,800 บาท โดยมีคุณสมบัติดังนี้
- เลนแผน DVD/DVD-R/DVD-RW/CD/CD-R/CD-RW/MP 3/BluRay
- ชองตอ USB
- ใชไฟฟา 220 VAC 50 Hz.
- ชองเสียบ MICROPHONE 1 ชอง
- ไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามป (2560-2562) หนา 114 ขอ 8
(ราคาตามทองตลาดเนื่องจากไมมีในมาตรฐานครุภัณฑ) (กองการศึกษา)
ทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4
ขอ 29 การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งปลูก
สราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภา
ทองถิ่น
จึงขอไดโปรดนําเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) บุญสง สมพงษ ผูเ สนอ
(นายบุญสง สมพงษ)
นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย
นางอรอนงค ทองอะคราว
- ขอขอบคุณ รองฯกนกวรรณ สมานวงศ รองนายกเทศมนตรีฯ
ประธานสภาฯ
ที่ไดเสนอ ญัตติ เรื่อง การขอรับความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
- มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายหรือไม ขอเรียนเชิญ
สมาชิกสภาฯ

- ไมมี

นางอรอนงค ทองอะคราว - หากไมมีสมาชิกฯ ทานใด จะอภิปราย จึงขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ วา
ประธานสภาฯ
ไดเห็นชอบอนุมัติใหความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ / ขอไดโปรดยกมือ
มติที่ประชุม

- เห็นชอบเปนเอกฉันท (จํานวน ๑๖ เสียง ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

-๑๖ระเบียบวาระที่ ๖
นางอรอนงค ทองอะคราว
ประธานสภาฯ

ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (สํานักปลัดเทศบาล)
- ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ตอที่ประชุมสภาเทศบาล

นางกนกวรรณ สมานวงศ
- กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรีฯ ขาพเจา นางกนกวรรณ สมานวงศ ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ในนาม
ของนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย เปนผูเสนอญัตติ ดังนี้
ญัตติ
เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายไปตัง้ จายเปนรายการใหม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
หลักการ
เพื่อขอใหสภาเทศบาลเมืองพิชัย อนุมัติโอนงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
เหตุผล
ดวย งานทะเบียนราษฎร สํานักปลัดเทศบาล ไดเปดใหบริการประชาชนในการรับแจงเกิด
แจ งตาย แจง ยาย แกไขรายการ คัดทะเบียนบ าน ขอเลขหมายประจําบาน ฯลฯ ณ สํ านักทะเบียนท องถิ่น
เทศบาลเมืองพิชัย จึงมีความประสงคที่จะจัดซื้อตูเย็นและตูทําน้ํารอนน้ําเย็น เพื่อใหบริการประชาชนที่มาติดตอ
ราชการ
สํานักปลัดเทศบาล งานทะเบียนราษฎร ไมไดตั้งงบประมาณเพื่อดําเนินการจัดซื้อตูเย็นและ
ตูทําน้ํารอนน้ําเย็นดังกล าวไว และมีความจําเป นที่จะตองดําเนินการเพื่อการใหบริ การประชาชนที่ม าติดตอ
ราชการ จึ งมี ความจํ าเป นตอ งขออนุมั ติโ อนเงิ นงบประมาณรายจ าย เพื่อ ตั้ง จ ายเปนรายการใหม ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียด ดังนี้
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
๑.คาครุภัณฑงานบานงานครัว
๑.๑ ตูเย็น ขนาด ๗ คิวบิกฟุต
จํานวน
๙,๔๐๐บาท
-เพื่ อ จ า ยเป น ค า จั ด ซื้ อ ตู เ ย็ น ขนาด ๗ คิ ว บิ ก ฟุ ต จํ า นวน ๑ เครื่ อ ง ๆ ละ ๙,๔๐๐ บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามป (๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ สํานัก
งบประมาณ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมีคุณสมบัติตามมาตรฐานครุภัณฑ ดังนี้
๑. ขนาดที่กําหนดเปนความจุภายในขั้นต่ํา
๒. ขนาดความจุไมนอยกวา ๕ คิวบิกฟุต เปนรุนที่ไดรับฉลากประสิทธิภาพ เบอร ๕ ของ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
๓. การจัดซื้อตูเย็นขนาดอื่นใหพิจารณาถึงการประหยัดพลังงานไฟฟาดวย นอกเหนือจาก
การพิจารณาดานราคา

-๑๗๑.๒ ตูทําน้ํารอนน้ําเย็น
จํานวน
๔,๔๘๐บาท
-เพื่ อ จ า ยเป น คา จั ด ซื้ อ ตูทํ าน้ํา ร อ นน้ํ าเย็น จํ านวน ๑ เครื่ อ ง ๆ ละ ๔,๔๘๐บาท ตามราคาท อ งถิ่ น
เนื่องจากไมมีในมาตรฐานครุภัณฑ ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามป (๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒
โดยขอโอนลดงบประมาณจาก
สํานัก ปลั ดเทศบาล แผนงานการรั ก ษาความสงบภายใน งานป อ งกั นภัยฝ ายพลเรื อ นและระงั บ อั คคีภัย
หมวดคาใชสอย
โครงการปองกันลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล จํานวน
๖๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ ายเปนคาใชจายตามโครงการปองกันลดอุบั ติเหตุทางถนนชวงเทศกาล โดยจายเปนคาอาหาร คาวัส ดุ
อุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนตองจายตามความจําเปนของโครงการฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล
สามป (๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) หนา ๘๕ ขอ ๖
ทั้ง นี้ ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีก ารงบประมาณขององคก รปกครองส วน
ทองถิ่น พ,ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย ในหมวดคาครุภัณฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติ
ของสภาทองถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย เพื่อพิจารณาตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) บุญสง สมพงษ ผูเ สนอ
(นายบุญสง สมพงษ)
นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย
นางอรอนงค ทองอะคราว
- ขอขอบคุณ รองฯกนกวรรณ สมานวงศ รองนายกเทศมนตรีฯ
ประธานสภาฯ
ที่ไดเสนอ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
- มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายหรือไม ขอเรียนเชิญ
สมาชิกสภาฯ

- ไมมี

นางอรอนงค ทองอะคราว - หากไมมีสมาชิกฯ ทานใด จะอภิปราย จึงขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ วา
ประธานสภาฯ
ไดเห็นชอบ อนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ / ขอไดโปรดยกมือ
มติที่ประชุม

- เห็นชอบเปนเอกฉันท (จํานวน ๑๖ เสียง ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

-๑๘ระเบียบวาระที่ ๗
เรื่อง อื่น ๆ
นางอรอนงค ทองอะคราว
- มีสมาชิกทานใด จะเสนอเรื่องใดอีกหรือไม
ประธานสภาฯ
- เมื่อไมมีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทานใด เสนอเรื่องอื่นอีก ขอปดการประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยทีส่ าม ประจําป ๒๕๖๐ ณ บัดนี้ และขอขอบคุณ
ทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะผูบริหาร และเจาหนาทีท่ กุ ทานที่รวมประชุมสภา
ในวันนี้ทุกทาน
เลิกประชุม เวลา ๑๕.๑๐ น.
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวลัดดาวัลย ปนทะโชติ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผูตรวจรายงานการประชุม

(นายชัยวัฒน นันตะกูล)
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองพิชัย

