
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
สมัยสามัญ   สมัยท่ีสอง  ประจําป   ๒๕๖4 

วันท่ี  13  สิงหาคม  ๒๕๖4    เวลา  ๑3.๐๐ น. 
ณ   หองประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย 

ผูมาประชุม 
๑. นายธนานันท เท่ียงฟู    ประธานสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
๒. นางก่ิงแกว  แสงรุง    รองประธานสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
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. นายชัยวัฒน    นันตะกูล   ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย 
9. นายธัชนะ  โตวิยานนท   ผูอํานวยการกองชาง 
10. นางจุฑามาศ  เรือนสอน   ผูอํานวยการกองคลัง 
11. นางวาสนา  มงคลสิทธิ์   หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
12. นางนิดา  นันตะกูล   ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
13. นางวิศัลยา  สุภาโม    ผูอํานวยการกองการศึกษา 
14. นางนวรัตน  ศิริผัด    หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
14.นางสาวลัดดาวัลย    ปนทะโชติ   นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
15. นายโอฬาร   ศิลปสนธยานนท   ผูชวยเจาหนาท่ีประชาสัมพันธ 
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16. นางสาวออยใจ  ยืนยง    ผูจัดการสถานธนานุบาลฯ 
17. นางสาววาสนา  อินตะคํา    พนักงานบัญชีสถานธนานุบาลฯ 
18. นายสุนทร เนตรทิพย    หัวหนาโครงการจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดิน 
19. นางสาวเตือนใจ แกวสาย    จนท.โครงการจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดิน 
20. นายปฏิพัทธ  ตรีอรุณ      จนท.โครงการจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดิน 
21. นายทวี  สมยอด     สารวัตรกํานันตําบลพิชัย 
22. นายประดิษฐ  กองกุณะ    ผูสื่อขาว 
 

 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑3.๐๐ น. 

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

ไดกําหนดใหมีการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย ในวันท่ี  13 สิงหาคม  ๒๕๖4   
เวลา ๑3.๐๐ น.  และขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ไดมาประชุมครบองคประชุม  
จึงขอเรียน เชิญทานประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป  

 
  -  เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองพิชัย และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน 

ประกาศสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยสามัญ สมัยท่ีสอง  ประจําป พ.ศ.๒๕๖4 

 ตามท่ี สภาเทศบาลเมืองพิชัย ไดมีมติในการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย  ครั้งแรก  
ประจําป ๒๕๖4  เม่ือวันท่ี  11  พฤษภาคม  2564   กําหนดใหมีการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุม
สามัญ สมัยท่ีสอง   ประจําป พ.ศ.๒๕๖4  ตั้งแตวันท่ี  13  สิงหาคม 2564   เปนตนไป  มีกําหนดไมเกิน 
๓๐ วัน 

  ฉะนั้น อาศัยอํานาจความในมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  แกไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑4) พ.ศ. ๒๕6๒  จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย        
สมัยสามัญ  สมัยท่ีสอง  ประจําป พ.ศ.๒๕๖4  ตั้งแตวันท่ี  13  สิงหาคม  2564  เปนตนไป  มีกําหนด      
ไมเกิน  ๓๐ วัน 
   ประกาศ  ณ  วันท่ี   2   สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
 
     ลงชื่อ    ธนานันท  เท่ียงฟู 

                                      (นายธนานันท  เท่ียงฟู) 
                               ประธานสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

นายธนานันท  เท่ียงฟู     - ขอแจงใหท่ีประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย ทราบ ดังนี้ 
ประธานสภาฯ           1. ตามท่ีเทศบาลเมืองพิชัย ไดประกาศเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการใน   
                              แผนพัฒนาเทศบาลเมืองพิชัย ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 4 มกราคม  2564 ประกาศ    
                              แกไขแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพิชัย เพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 ครั้งท่ี 3 เม่ือวันท่ี  9   
                              มีนาคม  2564 และประกาศแกไขแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพิชัย  เพ่ิมเติม                         
                              ฉบบัท่ี  2 ครั้งท่ี 4 เม่ือวันท่ี  19  เมษายน  2564  ตามระเบียบกระทรวง                   
                              มหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.     
                              2548 แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  
           2. ตามท่ีเทศบาลเมืองพิชัย ไดประกาศแกไขแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพิชัย                    
                              (พ.ศ.2561-2565) และแกไขแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพิชัย เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2    
                              (พ.ศ.2561-2565) เม่ือวันท่ี 30  กรกฎาคม  2564  และประกาศใช   
                              แผนพัฒนาเทศบาลเมืองพิชัย (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมฉบับท่ี 3  เม่ือวันท่ี   
                              23  กรกฎาคม  2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา  
                              แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 3)      
                             พ.ศ.2561  
          เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา แผนพัฒนา    
                             ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงขอแจงใหท่ีประชุมสภาเพ่ือรับทราบ ตอไป 
 
ท่ีประชุม  - รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒    เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยสามัญ                          
                              สมัยแรก  ประจําป  ๒๕๖4  เม่ือวันท่ี 17  พฤษภาคม  2564 

นายธนานันท  เท่ียงฟู   - ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเสนอผลการพิจารณา 
ประธานสภาฯ          ตอท่ีประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
 
 
นางศศิวรรณ ซ่ือตระกูล            - เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน    
สมาชิกสภาฯ       ดวยในวันท่ี  20  พฤษภาคม  2564  เวลา 09.0๐ น.  ณ สํานักงาน 
                               เทศบาลเมืองพิชัย คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   ไดพิจารณาตรวจรายงาน

การประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย จํานวน  ๑  ฉบับ  คือ การประชุมสภาเทศบาลเมือง
พิชัย  สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจําป  ๒๕๖4  เม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม  2564  

                               เหน็วารายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจาํป 
                               ๒๕๖4 เปนการถูกตอง จึงมีมติใหนําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลเพ่ือใหสภาเทศบาล

รับรองรายงานการประชุมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุม
สภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๗  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  ขอ ๓๓  ตอไป 
 
 
 
 
 



-4- 
 

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  
 
เลขานุการฯ       - จากการตรวจสอบแลว มีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุม                       
                             จํานวน 17  ทาน  เปนอันครบเปนองคประชุม 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู - เม่ือไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย และมีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ี 
ประธานสภาฯ            ประชุมครบเปนองคประชุม จึงขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
          ทานใดใหความเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
                             สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป  ๒๕๖4 เม่ือวันท่ี 17  พฤษภาคม  2564   
                             ขอไดโปรดยกมือ 
 
มติท่ีประชุม     - มีมตเิสียงขางมาก เห็นชอบ 15  เสียง ไมเห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง 

 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 ญัตติ  เรื่อง ขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
                               ประจําปงบประมาณ ๒๕65   ( วาระท่ี ๑ ) 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู - ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ตอท่ีประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ    
 
นายสองเมือง วงคไชย           - เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ  
นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย     ขาพเจา นายสองเมือง วงคไชย ตําแหนง  นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย     
                                   ขอเสนอญัตติ ดังนี้     
 

ญัตติ   
เรื่อง   ขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2565 

หลักการ 
 ประกอบรางเทศบัญญัติ เทศบาลเมืองพิชัย 

   ขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป งบประมาณ  2565 
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นายธนานันท  เท่ียงฟู -  ขอขอบคุณ นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ท่ีไดเสนอ ญัตติ เรื่องขอความเห็น    
ประธานสภาฯ             ชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565   
   

–  เรียนทานสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย และผูรวมประชุมทุกทาน  
ขอพักการประชุมสภาเทศบาลฯ เปนเวลา 15 นาที    

 
ท่ีประชุม  - รับทราบ 
 
เริ่มประชุมอีกครั้ง  เวลา  13.50 น. 
นายธนานันท  เท่ียงฟู - ตามท่ีนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ไดเสนอ ญัตติ เรื่องขอความเห็นชอบราง  
ประธานสภาฯ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 มีสมาชิกสภา    
                               เทศบาลทานใดจะอภิปรายหรือไม ขอเรียนเชิญ 
 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  - ไมมี 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู - เม่ือไมมี   สมาชิกทานใดอภิปราย จึงขอใหเลขานุการสภาฯดําเนินการ 
ประธานสภาฯ  ตรวจสอบวามีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมครบเปนองคประชุมหรือไม      
                               เนือ่งจาก ถามีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมไมครบจํานวน เปนองคประชุม     
                               จะไมสามารถลงมติเรื่องใด ๆ ได  
 
เลขานุการฯ       - จากการตรวจสอบแลว มีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุม                       
                             จํานวน 18  ทาน  เปนอันครบเปนองคประชุม 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู - เม่ือมีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมครบเปนองคประชุม 
ประธานสภาฯ         จึงขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองพิชัย ทานใดใหความเห็นชอบ 
                          รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  วาระท่ี ๑                        
                          ขอไดโปรดยกมือ 
 
มติท่ีประชุม     - มีมตเิสียงขางมาก เห็นชอบ 16 เสียง ไมเห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง 2  เสียง 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู  - สรุปวาสภาเทศบาลเมืองพิชัย ไดมีมตเิห็นชอบรับหลักการรางเทศบัญญัติ  
ประธานสภาฯ              งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5  วาระท่ี ๑ เรียบรอยแลว 
   - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับประชุมสภาเทศบาล พ.ศ. 

๒๕๔๗  ขอ ๔๙ กําหนดไววา ญัตติรางเทศบัญญัติท่ีสภาเทศบาล ลงมติรับ
หลักการแลว ถาจะตองสงใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ใหประธานสภา
เทศบาลสงรางเทศบัญญัตินั้น ไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด
และท่ีประชุมสภาเทศบาล จะตองกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติดวย 

- ขอใหทานสมาชิกฯ ไดเสนอวาจะใชเวลาเทาไรในการแปรญัตติ รางเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  วาระท่ี ๑  ขอเรียนเชิญ 
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นางสาวพรรณอร  สารสืบ   - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน   
สมาชิกสภาฯ      ขาพเจา นางสาวพรรณอร  สารสืบ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย  ขอเสนอให    

ใชเวลาในการแปรญัตติในรางเทศบัญญัติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5                     
เปนเวลา  5  วัน  คือในวันท่ี  16 - 20  สิงหาคม   ๒๕๖4   ตั้งแตเวลา 
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  และขอเสนอกําหนดวันนัดประชุมสมาชิกสภาเทศบาล 
เพ่ือพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖5 ในวาระท่ี ๒  และ วาระท่ี ๓  ในวันท่ี  27   สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖4  
เวลา  14.00  น.  

 
นายธนานันท  เท่ียงฟู    - ขอผูรับรอง ในการเสนอเวลาในการแปรญัตติในรางเทศบัญญัติ ประจําป
ประธานสภาฯ             งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  และเสนอกําหนดวันนัดประชุมสมาชิกสภาเทศบาล  
                              เพ่ือพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.         
                              ๒๕๖5 ในวาระท่ี ๒  และ วาระท่ี ๓   
                             - มีผูรับรองถูกตอง  ไดแก  1.นายสงา กันทะ  2. นางลัดดา หอมโกศล 

3. นายสมนึก ตันชุม   มีทานใดจะเสนอเวลาในการแปรญัตติในรางเทศบัญญัติ 
ประจาํป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  เปนอยางอ่ืนหรือไม ขอเรียนเชิญ 

 
สมาชิกสภาฯ    -  ไมมี 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู    -  เม่ือไมมีทานใดขอเสนอ จึงขอมติท่ีประชุม วาเห็นชอบท่ีจะใชเวลาใน 
ประธานสภาฯ              การแปรญัตติรางเทศบัญญัติดังกลาว เปนเวลา  5  วัน  คือในวันท่ี  16 - 20      
                               สิงหาคม   ๒๕๖4   ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  และขอเสนอกําหนด 
                               วันนัดประชุมสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณ         
                               รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ในวาระท่ี ๒  และ วาระท่ี ๓ 
                               ในวันท่ี  27   สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖4  เวลา  14.00  น.                                   
                              ทานใดใหความเห็นชอบ ขอไดโปรดยกมือ 

 
มติท่ีประชุม         - มีมตเิสียงขางมาก เห็นชอบ 16 เสียง ไมเห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง  2  เสียง 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู   -  ตอไป เปนการแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ งบประมาณ 
ประธานสภาฯ            รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5  ของเทศบาลเมืองพิชัย  เชิญเลขานุการ    
                             สภาฯ  ชี้แจงระเบียบการแตงตั้งคณะกรรมการฯ  ขอเรียนเชิญ 
 
นายวิทยา ธิมา  -  เรียนประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน 
เลขานุการสภาฯ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 

๒๕๔๗  หมวด ๘ คณะกรรมการสภาทองถ่ิน ขอ ๑๐๓, ขอ ๑๐๔ , ขอ ๑๐๕ 
และขอ ๑๐๗  ภายใตบังคับขอ 103  วิธีเลือกคณะกรรมการสภาทองถ่ิน 
ใหสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน เสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ
บุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ินแลวแตกรณี ในกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ิน
เปนผูเสนอตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองไมนอยกวาสองคน  สวนกรณีท่ี
ผูบริหารทองถ่ินเปนผูเสนอไมตองมีผูรับรอง 
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 การเสนอชื่อใหเสนอไดโดยไมจํากัดจํานวน เวนแตท่ีประชุมมีมติเปน
อยางอ่ืนและใหนําวิธีการเลือกตามขอ ๑๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 โดยกําหนดใหสมาชิกสภาทองถ่ินแตละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ินคน
หนึ่ง ท่ีตนเห็นควรใหเปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ การเสนอนั้นตองมีสมาชิก
สภาทองถ่ินรับรองไมนอยกวาสองคน  โดยใหสมาชิกสภาทองถ่ินแตละคนมีสิทธิ
รับรองไดเพียงครั้งเดียว ชื่อท่ีเสนอไมจํากัดจํานวน และใหสมาชิกสภาทองถ่ิน
ลงคะแนนเลือกจากชื่อเหลานั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผูท่ีถูกเสนอคน
ละหนึ่งชื่อ เม่ือตรวจนับแลวใหประธานสภาท่ีประชุมประกาศคะแนนตอท่ี
ประชุมสภาทองถ่ิน ผูไดคะแนนสูงสุดเปน ผูไดรับเลือก  ถามีผูไดคะแนนสูงสุด
เทากันหลายคนใหเลือกใหมเฉพาะผูท่ีไดคะแนนสูงสุดนั้น โดยใชวิธีเดิม ถาผล
การเลือกใหมปรากฏวายังมีผูไดคะแนนสูงสุดเทากันอีก  ใหใชวิธีจับฉลากเฉพาะ
ผูไดคะแนนสูงสุดเทากัน   
 
 

นายธนานันท  เท่ียงฟู -  เม่ือสมาชิกสภาฯ ทุกทาน ไดรับทราบระเบียบขอบังคับเก่ียวกับการ 
ประธานสภาฯ     เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ รางเทศบัญญัติฯ แลว  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ       
                               เสนอวาจะเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  จํานวนก่ีคน / ขอเรียนเชิญ  
 
 

นายสมนึก  ตันชุม   - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน   
สมาชิกสภาฯ      ขาพเจา  นายสมนึก  ตันชุม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย  ขอเสนอใหมีจํานวน

ของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  รวม จํานวน ๓  คน  
 

 
นายธนานันท  เท่ียงฟู - ขอผูรับรอง ในการเสนอจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติ  
ประธานสภาฯ              - มีผูรับรองถูกตอง  ไดแก  1.นางลัดดา หอมโกศล 2. นายสุทิน โลกคําลือ 

                     3. นายสุพัฒ  อูเงิน    มีทานใดจะเสนอจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติ 
                               เปนอยางอ่ืนหรือไม 
 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ -  ไมมี 
 

นายธนานันท  เท่ียงฟู - เม่ือไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติฯ แลว 
ประธานสภาฯ จึงขอมติท่ีประชุมสภาวาเห็นชอบใหคณะกรรมการแปรญัตติฯ  มีจํานวน ๓ คน 
 หรือไม ขอไดโปรดยกมือ 
 
มติท่ีประชุม         - มีมตเิสียงขางมาก เห็นชอบ 16 เสียง ไมเห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง 
 
 

นายธนานันท  เท่ียงฟู -  ตอไป ขอเรียนเชิญ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เสนอชื่อสมาชิกสภาเพ่ือเปน 
ประธานสภาฯ  คณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนท่ี ๑ 
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นายอินถา  ปนตาติ๊บ      - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  ขาพเจา 
สมาชิกสภาฯ     นายอินถา  ปนตาติ๊บ      สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย  ขอเสนอรายชื่อสมาชิก

สภาเทศบาลเพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี ๑   คือ                        
ร.อ.ประเสริฐ   เพ่ิมพูล 

 
นายธนานันท  เท่ียงฟู    - ขอผูรับรอง ในการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนท่ี ๑  
ประธานสภาฯ             - มีผูรับรองถูกตอง  ไดแก  1.นายสงา กันทะ 2. นางนฤมล ปุณะศิริ  

                                3. รต.มานพ  กิตตะวงค  มีทานใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯคนท่ี ๑     

                               เปนอยางอ่ืนหรือไม 

 

สมาชิกสภาฯ -  ไมมี 

นายธนานันท  เท่ียงฟู - หากไมมีทานใดเสนอชื่อ คณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๑ เพ่ิมเติมอีก  
ประธานสภาฯ                เปนอันวาท่ีประชุมมีมติให ร.อ.ประเสริฐ  เพ่ิมพูล  เปนคณะกรรมการ                               
                                 แปรญัตติคนท่ี ๑ 

 - ตอไปขอเรียนเชิญ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เสนอชื่อสมาชิกสภาเพ่ือเปน      
 คณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๒  ขอเรียนเชิญ 
 

ร.ต.วิเชียร  ฝนมณีวรรณ   - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน   
สมาชิกสภาฯ     ขาพเจา  ร.ต.วิเชียร  ฝนมณีวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย  ขอเสนอ

รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล    เพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี ๒  
คือ นายกิตติวัฒน  ฝนสุตา     

 
นายธนานันท  เท่ียงฟู      - ขอผูรับรอง ในการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนท่ี ๒ 
ประธานสภาฯ                - มีผูรับรองถูกตอง ไดแก 1.นางก่ิงแกว แสงรุง  2. นายโสดา  ตะโกสีย 

                                  3. นายบุญศรี ศรยีอด  มีทานใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี ๒     

                                 เปนอยางอ่ืนหรือไม 

 

สมาชิกสภาฯ -  ไมมี 

 

นายธนานันท  เท่ียงฟู -   หากไมมีทานใดเสนอชื่อ คณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๒ เพ่ิมเติมอีก  
ประธานสภาฯ   เปนอันวาท่ีประชุมมีมติให นายกิตติวัฒน ฝนสุตา    เปนคณะกรรมการ 
                                แปรญัตติคนท่ี ๒ 

- ตอไปขอเรียนเชิญ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เสนอชื่อสมาชิกสภาเพ่ือเปน 
คณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๓ ขอเรียนเชิญ 
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นายสงา  กันทะ    - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน   
สมาชิกสภาฯ     ขาพเจา นายสงา  กันทะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย  ขอเสนอรายชื่อสมาชิก

สภาเทศบาล   เพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี ๓  คือ  
นายบุญศรี  ศรียอด 

 
นายธนานันท  เท่ียงฟู        - ขอผูรับรอง ในการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนท่ี ๓ 
ประธานสภาฯ                 - มีผูรับรองถูกตอง  ไดแก  1. นางศศิวรรณ  ซ่ือตระกูล   

                                  2. นายอินถา  ปนตาติ๊บ  3. นางสาวพรรณอร  สารสืบ 

                                 มีทานใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี ๓ เปนอยางอ่ืนหรือไม 

 

สมาชิกสภาฯ -  ไมมี 

นายธนานันท  เท่ียงฟู     - หากไมมีทานใดเสนอชื่อ คณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๓  เพ่ิมเติมอีก          
ประธานสภาฯ                เปนอันวาท่ีประชุมมีมติให นายบุญศรี  ศรียอด   เปนคณะกรรมการ 
                                 แปรญัตติคนท่ี ๓ 
         -  เม่ือไมมีทานใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลฯ เพ่ือเปนคณะกรรมการ 
      แปรญัตติ เพ่ิมอีก จึงขอสรุปผลการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ดังนี้  

 ๑. ร.อ.ประเสริฐ  เพ่ิมพูล            สมาชิกสภาเทศบาล 

๒. นายกิตติวัฒน  ฝนสุตา           สมาชิกสภาเทศบาล 

     ๓. นายบุญศรี ศรียอด       สมาชิกสภาเทศบาล  
   เพ่ือเปนคณะกรรมการสภาเทศบาลเมืองพิชัย เพ่ือแปรญัตติรางเทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5  ตอไป 
 

นายวิทยา  ธิมา     -  เรียนประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน 
เลขานุการสภาฯ  ในการนี้ จึง ขอเรียนเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ ประชุมครั้งท่ี 1 ในวันนี้                

วันท่ี  13  สิงหาคม  2564  เวลา 16.00  น. เปนตนไป 
 
ท่ีประชุม  -  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4   ญัตติ เรื่อง การขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิน รายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดิน 
        และส่ิงกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน (งานปองกันฯ/สํานักปลัดเทศบาล) 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู     - ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ตอท่ีประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ    
 
นายสองเมือง วงคไชย           - เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ  
นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย     ขาพเจา นายสองเมือง วงคไชย ตําแหนง  นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย     
                                   ขอเสนอญัตติ ดังนี้     
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ญัตติ 
เรื่อง การขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิน  

รายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสรางกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  
หลักการ 

เรื่อง การขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิน  
รายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสรางกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  

เหตุผล 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สํานักปลัดเทศบาล                             

ไดตั้งงบประมาณรายจายในหมวด คาท่ีดินและสิ่งกอสราง รวมเปนเงินท้ังสิ้น 1,๑๗๘,๐00 บาท และสภา
เทศบาลเมืองพิชัย มีมติใหกันเงินรายจาย หมวด คาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง งบลงทุน คาครุภัณฑ
ไฟฟาและวิทยุ    กลองวงจรปด พรอมติดตั้ง  กรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  
ตามการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย  สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓  ครั้งท่ี ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓                    
เม่ือวันท่ี  ๒๔  สิงหาคม ๒๕๖๓ 

เนื่องจากมีรายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง   ยังมิไดกอหนี้ผูกพันแตมีความ
จําเปนตองใชเงินนั้นตอไปอีก ซ่ึงเปนคาจัดซ้ือกลองวงจรปดซ่ึงเปนงบประมาณรายจายของปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ขออนุมัติกันเงินตอสภาเทศบาลเมืองพิชัยมาแลว ๑ ป บัดนี้ ใกลสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ โครงการดังกลาวยังมิไดดําเนินการกอหนี้ผูกพัน เนื่องจากอยูระหวางการขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรระดับจังหวัดลําปางกอน 

ดังนั้น เพ่ือใหโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จทันในปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔                      
สามารถดําเนินการไปไดดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และเพ่ือใหประชาชนไดใชประโยชนสูงสุด                
จึงขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินตอสภาเทศบาลเมืองพิชัย ตามรายละเอียด ดังตอไปนี ้
คาครุภัณฑ 
คาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 

๑. คาจัดซ้ือกลองวงจรปด พรอมติดตั้ง  จํานวน  1,๑๗๘,๐00 บาท 

        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒)  
พ.ศ. ๒๕๔๘  (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘  (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑  
  ขอ ๑๙  ใหยกเลิกความในขอ ๕๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยกากรรับเงิน 
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๗ และใหใชความตอไปนี้แทน 
  ขอ ๕๙   ในกรณีท่ีมีรายจายหมวด คาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน 
แตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงิน 
ตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป  กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแลว   
หากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   ยังมิไดดําเนินการกอหนี้ผูกพัน  ใหรายงานขออนุมัติขยายเวลาเบิก
จายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถ่ิน หรือกรณีมีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกลาว 
ท่ีทําให ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง ใหขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 
และหรือขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถ่ินแลวแตกรณี และโครงการดังกลาว 
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ตองมีวัตถุประสงคเดิมตามท่ีไดรับอนุมัติใหกันเงินไว  กรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดกอหนี้ผูกพันแลว 
ใหเบิกจายไดตามขอผูกพัน 
  ขอไดโปรดนําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัยเพ่ือพิจารณาตอไป 

ลงชื่อ   สองเมือง  วงคไชย    ผูเสนอ 
                  (นายสองเมือง  วงคไชย)        
                  นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย 

 
นายธนานันท  เท่ียงฟู  -  ขอขอบคุณ นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ท่ีไดเสนอ ญัตติ เรื่อง  
ประธานสภาฯ         การขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิน รายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดิน 

และสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายหรือไม                          
ขอเรียนเชิญ 

    
สมาชิกสภาฯ            -  ไมมี 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู - เม่ือไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย จึงขอใหเลขานุการสภาฯ ดําเนินการ 
ประธานสภาฯ         ตรวจสอบวามีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมครบเปนองคประชุมหรือไม      
                            เนื่องจาก ถามีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมไมครบจํานวน เปนองคประชุม     
                            จะไมสามารถลงมติเรื่องใด ๆ ได  
 
นายวิทยา  ธิมา       - จากการตรวจสอบแลว มีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุม                       
เลขานุการฯ              จํานวน 18  ทาน  เปนอันครบเปนองคประชุม 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู - เม่ือไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย และมีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ี 
ประธานสภาฯ         ประชุมครบเปนองคประชมุ จึงขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
       ทานใด อนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิน รายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง            
                         กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน / ขอไดโปรดยกมือ 
 
มติท่ีประชุม     - มีมตเิสียงขางมาก เห็นชอบ 16  เสียง ไมเห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  5      ญัตติ เรื่อง การขออนุมัติการขอกูเงินจากสถาบันการเงิน (สถานธนานุบาล 
                              เทศบาลเมืองพิชัย) 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู    - ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ตอท่ีประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ    
 
นายอรุณ  พีระเชื้อ     - เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  
รองนายกเทศมนตรีฯ      ขาพเจา นายอรุณ  พีระเชื้อ  ตําแหนง  รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย  ในนาม

ของนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย   ขอเสนอญัตติ ดังนี้     
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ญัตติ 

 เรื่อง การขออนุมัติการขอกูเงินจากสถาบันการเงิน  
หลักการ  

   การขออนุมัติการขอกูเงินจากสถาบันการเงิน 
เหตุผล 

 ตามท่ี สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองพิชัย ไดรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองพิชัย                   
สําหรับใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการรับจํานํา เปนเงินจํานวน 7,000,000.- บาท ( เจ็ดลานบาทถวน ) 
บัดนี้ เงินทุนหมุนเวียนในการรับจํานําของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองพิชัย คงเหลือ  ณ วันท่ี 6 สิงหาคม 
2564 เปนเงินจํานวน 468,147.84 บาท (สี่แสนหกหม่ืนแปดพันหนึ่งรอยสี่สิบเจ็ดบาทแปดสิบสี่สตางค) 
ซ่ึงเห็นควรหาแหลงเงินกูเพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการรับจํานําของสถานธนานุบาลลวงหนาเพราะหาก
ใชเงินทุนหมุนเวียนคงเหลือดังกลาวใหหมดลงกอนอาจทําใหกิจการสถานธนานุบาลขาดสภาพคลองได                  
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองพิชัยจึงไดดําเนินการขอรายละเอียดเง่ือนไขการกูเงิน กรอบวงเงินในการกู 
เปนเงินจํานวน 15,000,000.- บาท (สิบหาลานบาทถวน) ของธนาคาร 3 แหง และ กองทุน 1 แหง
ประกอบดวย 

1. ธนาคารออมสิน สาขาสบตุย  
2. ธนาคารกรุงไทยจํากัด (มหาชน) สาขาประตูชัย 
3. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรสาขาลําปาง 
4. กองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (กสท.)  

 
1. ประเภทของสัญญาและวงเงินท่ีขอกู 

     -    เงินกูเบิกเกินบัญชี (O/D) จํานวนท่ีขอกู 15,000,000.- บาท (สิบหาลานบาทถวน)  

 2.  คาธรรมเนียม และดอกเบี้ย 
      -    (ปรากฏตามเอกสารแนบทาย) หมายเลข 1 
 3.  เง่ือนไขการชําระหนี้ 
      -    (ปรากฏตามเอกสารแนบทาย) หมายเลข 1 
 4.  การคํ้าประกันเงินกู 
      -    (ปรากฏตามเอกสารแนบทาย) หมายเลข 1 
 5.  ขอมูลทรัพยรับจํานําคงเหลือ (Stock) ในวันท่ีสถานธนานุบาลจัดทําคําขอกูเงินเสนอตอ
นายกเทศมนตรี 
      -     จํานวน   482  ราย จํานวน  6,716,1๐๐.-    บาท (ปรากฏตามเอกสารแนบทาย)  

6. สถานธนานุบาลฯ มีความประสงคกูเงินเบิกเกินบัญชี(OD) จํานวน 15,000,000.- บาท 
(สิบหาลานบาทถวน) เพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนในกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองพิชัย โดยฐานะการเงินการ
คลังของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองพิชัย  สิ้นสุด ณ วันที่  6  สิงหาคม 2564  เปนดังนี้ 

 6.1. เงินสดคงเหลือ    จํานวน       155,827.25  บาท 
 6.2. เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย)      จํานวน    1,574,721.47  บาท 
 6.3. เงินฝากธนาคารออมสิน (ออมทรัพย)      จํานวน       468,147.84  บาท 
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สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองพิชัย มีเ งินคงเหลือท่ีสามารถเบิกถอนมาใชเปนทุน
หมุนเวียนรับจํานําได สิ้นสุด ณ วันท่ี 6 สิงหาคม 2564 จํานวน  468,147.84 บาท (สี่แสนหกหม่ืน
แปดพันหนึ่งรอยสี่สิบเจ็ดบาทแปดสิบสี่สตางค)  ซ่ึงจะไมเพียงพอตอการใชเปนทุนหมุนเวียนในกิจการ 
ประกอบดวยปจจุบัน  สถานธนานุบาลฯ ใชเงินในการรับจํานําประมาณ   2๐๐,๐๐๐.-  บาท/วัน  

สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองพิชัย จึงใครขอดําเนินการเสนอญัตติตอสภาเทศบาลเมือง
พิชัย เพ่ือขออนุมัติใหเทศบาลเมืองพิชัย กูเงินกับธนาคารออมสิน สาขาสบตุย ประเภท เงินกูเบิกเงินเกิน
บัญชี (OD) วงเงิน  ๑5,๐๐๐,๐๐๐.-  บาท (สิบหาลานบาทถวน) โดยมีเง่ือนไขดังตอไปนี้ 

1. กรณีเทศบาลมีเงินฝากกับธนาคาร (ไมไดนํามาเปนหลักประกัน) 
      -  อัตราดอกเบี้ยเงินกู เทากับ อัตราดอกเบี้ยสูงสุดของเงินฝากประเภทท่ีมีกับ 

ธนาคาร บวก 1.00%  ตอป 
      -  อยางไรก็ตาม เทศบาลสามารถฝาก-ถอนเงินในบัญชีเงินฝากไดตามปกติแตหาก 

เทศบาลถอนเงินฝากที่มีกับธนาคารทั้งจํานวนหรือบางสวน จนทําใหยอดเงินในบัญชีเงินฝากต่ํากวา
วงเงินกูสวนท่ีมีเงินฝากไว ธนาคารจะปรับเพ่ิมอัตราดอกเบี้ยเงินกูเปนอัตราเดียวกันกับไมมีหลักประกัน 

2. กรณีไมมีหลักประกัน (ไมตองมีบุคคลค้ําประกัน)  
-  อัตราดอกเบี้ยเงินกู เทากับ MOR ลบ 2.995% ตอป (ปจจุบันสุทธิ 

 เทากับ 3.00% ตอป) 
-  ท้ังนี้ หากตอไปอัตราดอกเบี้ย MOR ลบ สวนตางแลวสุทธิต่ํากวา 3.00% ตอป 

ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกูในอัตราไมต่ํากวารอยละ 3.00% ตอป 
ตามหนังสือสํานักงานตรวจเงินแผนดิน ดวนที่สุด ที่ ตผ 0004/4182 ลงวันที่ 22 

สิงหาคม 2554 เรื่อง ใหยกเลิกดํารงเงินฝากขององคกรปกครองสวนทองถิ่น “ยอหนา 2 สํานักงาน
การตรวจเงินแผนดินพิจารณาแลวเห็นวา การดํารงเงินฝากขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไมใชการ
จัดทําบริการสาธารณะหรือกิจการอื่นเพื่อประโยชนแกประชาชนในทองถิ่นอันอยูในอํานาจหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและไมมีกฎหมายกําหนดใหกระทําได อีกทั้งอาจกระทบและกอใหเกิดความ
เสียหายตอการบริหารงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สําหรับการจัดสวัสดิการใหแก
พนักงานและลูกจางของหนวยงานของรัฐกูยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยต่ําเพื่อชวยเหลือพนักงานและลูกจาง
ของหนวยงานของรัฐมีอยูแลวโดยไมตองกอภาระผูกพันใหกับหนวยงานของรัฐตองนําเงินเปนประกัน
เพ่ือดํารงเงินฝากกับธนาคาร องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงไมสามารถทําขอตกลงเรื่องการดํารงเงินฝาก
กับธนาคารเพื่อใหตองมีภาระผูกพันกับธนาคารได จึงไดมีการทักทวงใหดําเนินการยกเลิกการดํารงเงิน
ฝากกับธนาคารเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเขาตรวจสอบ” 

แตเนื่องจากสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองพิชัยเปนหนวยงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือจัดทําบริการสาธารณะและเปนกิจการอ่ืนเพ่ือประโยชนแกประชาชนในทองถ่ินอัน
อยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยเปนกิจการที่ใหบริการดานการเงินแกประชาชน
นําเงินไปใชบรรเทาความเดือนรอนโดยไมตองกูยืมเงินจากแหลงอื่นในอัตราดอกเบี้ยที่สูง ซึ่งถือเปน
กิจการเพ่ือประโยชนแกประชาชนในทองถ่ิน 

ตามหนังสือ จสท. ที่ มท ๐๘๐1.5/ว 2553 ลงวันที่ ๑3 พฤศจิกายน  ๒๕62 เรื่อง 
แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการนําบัญชีเงินฝากคํ้าประกันเงินกูของสถานธนานุบาลขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน “ยอหนา 2 ขอ 1. การนําบัญชีเงินฝากขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไปคํ้าประกันการกูเงิน
และไมสามารถฝาก-ถอนเงินไดตามปกติในหวงเวลาที่ใชบัญชีเงินฝากคํ้าประกัน ไมสามารถกระทําได 
เนื่องจากขัดตอประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1307”   
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แตปจจุบันธนาคารออมสินไดระบุเง่ือนไขใหเทศบาลเมืองพิชัยสามารถฝาก-ถอนเงินใน
บัญชีเงินฝากไดตามปกติแตหากเทศบาลถอนเงินฝากที่มีกับธนาคารทั้งจํานวนหรือบางสวน จนทําให
ยอดเงินในบัญชีเงินฝากตํ่ากวาวงเงินกูสวนที่มีเงินฝากไว ธนาคารจะปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินกูเปน
อัตราเดียวกันกับไมมีหลักประกัน โดยเปนไปตามนัยหนังสือ จสท. ที่ มท ๐๘๐1.5/ว 2553 ลงวันท่ี  
๑3 พฤศจิกายน  ๒๕62 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการนําบัญชีเงินฝากคํ้าประกันเงินกูของสถาน      
ธนานุบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ ่น “ยอหนา 2 ขอ 2. การกู เง ินเพื่อเปนทุนหมุนเว ียน                       
ของสถานธนานุบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ ่นหากไมม ีเ งื ่อนไขการคํ้าประกันตามขอ 1                         
สถานธนานุบาลสามารถดําเนินการกูเงินเปนทุนหมุนเวียนไดตามปกติ โดยพิจารณาเงื่อนไขการ                        
คํ้าประกันและอัตราดอกเบี้ยท่ีเหมาะสม 

ทั้งนี้ การกูเงินของเทศบาลเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาล เปนอํานาจ
อนุมัติของ ผูวาราชการจังหวัด ภายใตกรอบวงเงินไมเกิน จํานวน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.-  บาท ตามคําสั่ง
กระทรวงมหาดไทย ท่ี ๖๔/๒๕๕๕ ลงวันท่ี  ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ เรื่อง การมอบอํานาจใหผูวาราชการ
จังหวัดปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ในการใหความเห็นชอบหรืออนุมัติให
องคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  และเมืองพัทยา กูเงิน 

  จึงขอเสนอญัตติตอที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย เพื่อพิจารณาขอรับความเห็นชอบ
ใหสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองพิชัย กูเงินเบิกเงินเกินบัญชี (OD) กับธนาคารออมสิน สาขาสบตุย           
จากสภาเทศบาลเมืองพิชัย ในวงเงินไมเกิน 15,000,000.- บาท (สิบหาลานบาทถวน) ตามที่ธนาคาร    
ออมสินพิจารณาอนุมัติวงเงิน ตอไป    

 
 ขอแสดงความนับถือ 
                 (ลงชื่อ)   สองเมือง  วงคไชย    ผูเสนอ 
              (นายสองเมือง  วงคไชย) 
            นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย 

 
 

นายธนานันท  เท่ียงฟู  -  ขอขอบคุณ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ท่ีไดเสนอ ญัตติ เรื่อง  
ประธานสภาฯ         การขออนุมัติการขอกูเงินจากสถาบันการเงิน (สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองพิชัย) 
                          มีสมาชกิสภาฯทานใดจะอภิปรายหรือไม   ขอเรียนเชิญ 
 
นายอินถา ปนตาติ๊บ    - เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  
สมาชิกสภาฯ           ขาพเจา นายอินถา ปนตาติ๊บ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย ขอสอบถามเรื่องท่ี      
                             สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองพิชัย จะดําเนินการขอกูเงิน นั้น ขอเรียนถามวาเงิน 
                             ท่ีจะคํ้าประกันมีมากพอเพียงในสวนนี้หรือไม  และการขอกูเงินคุมคากับการ    
                             จายดอกเบี้ยเงินกูมากนอยเพียงใด 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู - เรียนเชิญผูจัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองพิชัย ชี้แจงในเรื่องดังกลาว 
ประธานสภาฯ  
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นางสาวออยใจ ยืนยง -  เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน 
ผจก.สถานธนานุบาลฯ    ขอชี้แจงในสวนดอกเบี้ยเงินกูท่ีตองชําระใหทางสถาบันการเงิน วาจะเสียดอกเบี้ย    
                               เพียงรอยละ 1.25 ตอป และสถาบันการเงินคิดดอกเบี้ยในสวนท่ีกูเงินมาใชจาย    
                               เทานั้น ไมไดมีการคํ้าประกันเงินฝากแตอยางใด 
 
นายสองเมือง วงคไชย     - เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  
นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ขาพเจา นายสองเมือง วงคไชย ตําแหนง  นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย     

ขอชี้แจงเพ่ิมเติมในสวนนี้  การดําเนินกิจการสถานธนานุบาลเปนกิจการ การใช   
เงินท่ีไดรับมาจากประชาชนท่ีเอาของมาจํานํา ซ่ึงในปจจุบันมาการมาจํานําเพ่ิม
มากข้ึน ซ่ึงทางสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองพิชัย เหลือเงินจํานวนหนึ่งท่ีใช
หมุนเวียนใหกับผูเขามาใชบริการ การขอกูเงินเปนการเตรียมเพ่ือการใชจายท่ีจะ
เกิดข้ึนรวมท้ังในอนาคตท่ีมากข้ึน  การกูเงินจะเสียดอกเบี้ยเฉพาะในสวนท่ีขอ
เบิกเงินมาใชไมไดเสียดอกเบี้ยท้ังจํานวน 15 ลาน ในฐานะฝายบริหาร ตระหนัก
ถึงความจําเปนในอนาคตเม่ือมีผูมาใชบริการ อาจมีเงินหมุนเวียนไมเพียงพอท่ีจะ
จายใหกับผูมาใชบริการได 

 
นายชัยวัฒน  นันตะกูล -  เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  
ปลัดเทศบาลฯ  ขอชี้แจงเพ่ิมเติม การกูเงินจากสถาบันการเงิน                                                                                                                                                                                                                             

1. สถานธนานุบาลขอกูเงินเบิกเกิน (O/D) วงเงินบัญชี 15 ลานบาท คือถา
สถานธนานุบาลมีการถอนเงินเทาไหรก็ จะเสียดอกเบี้ยเทานั้น สรุปคือ ถาขอ
ถอนเงินมาเทาไหรก็คิดเปนเงินตนเทานั้นแตถาไมมีการถอนก็จะไมเสียดอกเบี้ย
ใด ๆ ท้ังสิ้น 
2. สถานธนานุบาลรับจํานําทรัพยเงินตนไมเกิน 5,000.- บาท อัตราดอกเบี้ย
รอยละ  0.50 บาทตอเดือน และถาเงินตนเกิน 5,000.- บาท อัตราดอกเบี้ย
รอยละ 1.- บาท ตอเดือน แตเรากูเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) กับธนาคารออมสินใน
อัตราดอกเบี้ย  รอยละ 1.25% ตอป แตท้ังนี้กิจการสถานธนานุบาลเปน
หนวยงานลูกของเทศบาลเมืองพิชัยซ่ึงเปนกิจการท่ีชวยเหลือ  ประชาชนท่ีไดรับ
ความเดือดรอนทางการเงิน จึงไมไดมุงหวังกําไรแตเพียงอยางเดียว 
3. ปจจุบันเทศบาลมีเงินฝากกับธนาคารออมสินประมาณ 44,000,000.- บาท  
 

นายธนานันท  เท่ียงฟู - ขอบคุณทุกทานท่ีไดชี้แจงเรื่องการขอกูเงินจากสถาบันการเงินของสถาน
ประธานสภาฯ  ธนานุบาลเทศบาลเมืองพิชัย  มีทานใดจะซักถามอีกหรือไม  /เม่ือไมมีสมาชิก    
                               ทานใดอภิปราย จึงขอใหเลขานุการสภาฯ ดําเนินการตรวจสอบวามีสมาชิกสภา   
                               เทศบาล อยูในท่ีประชุมครบเปนองคประชุมหรือไม    เนื่องจากถามีสมาชิกสภา    
                               เทศบาลอยูในท่ีประชุมไมครบจํานวนเปนองคประชุม  จะไมสามารถลงมติได 
 
นายวิทยา  ธิมา   - จากการตรวจสอบแลว มีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุม                       
เลขานุการฯ  จํานวน 18  ทาน  เปนอันครบเปนองคประชุม 
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นายธนานันท  เท่ียงฟู  - เม่ือไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย และมีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ี 
ประธานสภาฯ         ประชุมครบเปนองคประชมุ จึงขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
       ทานใดอนุมัติใหขอกูเงินจากสถาบันการเงิน  /ขอไดโปรดยกมือ 
 
มติท่ีประชุม     - มีมตเิสียงขางมาก เห็นชอบ 16  เสียง ไมเห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง 

 
 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 
 

นายธนานันท  เท่ียงฟู   -  เรื่อง ขอความอนุเคราะหพิจารณาใหความเห็นชอบโครงการกอสรางทางหลวง 
ประธานสภาฯ แผนดินหมายเลข 127 สายทางเลี่ยงเมืองลําปาง ตอน ทางเลี่ยงเมืองลําปางดาน 

ทิศตะวันออก  ตามหนังสือแขวงทางหลวงลําปางท่ี 1 กรมทางหลวง ท่ี คค 06011(ม.1) 
/1366  ลงวันท่ี 28  มิถุนายน  2564   เนื่องจากโครงการดังกลาว มีแนวทางหลวง 
ตัดผานในทองท่ีท่ีอยูในการปกครองดูแลของเทศบาลเมืองพิชัย กรมทางหลวงโดย  
แขวงทางหลวงลําปางท่ี 1    จึงขอความอนุเคราะหในการนําเสนอโครงการนี้ เพ่ือใหท่ี
ประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัยไดใหความเห็นชอบ  

- ในการนี้ ขอเรียนเชิญ เจาหนาท่ีจากแขวงทางหลวงลําปางท่ี 1  
   กรมทางหลวง   ไดชี้แจงรายละเอียดท่ีเก่ียวของ ตอท่ีประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย                   
                     เพ่ือขอรับความเห็นชอบโครงการดังกลาว ตอไป 
 
นายสุนทร  เนตรทิพย   - เรียนคณะผูบริหารเทศบาลเมืองพิชัย  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัยและ 
หัวหนาโครงการฯ เจาหนาท่ีเทศบาลเมืองพิชัย ทุกทาน กระผมนายสุนทร เนตรทิพย เปนหัวหนา

โครงการจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดิน จากแขวงทางหลวงลําปางท่ี 1 กรมทางหลวง 
เนื่องดวยกรมทางหลวงมีแผนงานท่ีจะดําเนินการกอสรางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 127 สายทางเลี่ยงเมืองลําปาง ตอน ทางเลี่ยงเมืองลําปางดานทิศ
ตะวันออก มีจุดเริ่มตนโครงการท่ี กม0+000 โดยเชื่อมตอกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 11 ประมาณกิโลเมตรท่ี 8+522 บริเวณใกลกับสํานักงานขนสง
จังหวัดลําปาง และจุดสิ้นสุดโครงการท่ี กม 9+875 บรรจบกับทางหลวง
แผนดินหมายเลข 1 ประมาณกิโลเมตรท่ี 712+300 บริเวณรานอาหารปาง
หลวงการเดนท รวมระยะทาง 9.875 กิโลเมตร แนวทางตัดผานทองท่ี ตําบล
พระบาท และ ตําบลพิชัย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง  โดยมีท่ีดินของ
ราษฎรถูกทางหลวงตัดผาน ซ่ึงครอบครองถือกรรมสิทธิ์ โดยมีหลักฐานท่ีดินเปน
โฉนดท่ีดิน , นส.3ก และอ่ืน ๆ ซ่ึงตองดําเนินการเวนคืนท่ีดิน นอกจากนั้นมีท่ีดิน
อยูในความควบคุมดูแล ของสวนราชการตาง ๆ  ปจจุบันอยูระหวางรอประกาศ
พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีจะเวนคืน โดยมีแผนงานกอสราง   
ในป 2565-2568 และอยูระหวางการรังวัดท่ีดิน รวบรวมจัดทําขอมูลในการ
ขอใชท่ีดินท่ีอยูในความดูแลของสวนราชการซ่ึงการขอใชท่ีดินพ้ืนท่ีปาไมและ 
สวนราชการอ่ืน ๆ  จะตองมีผลการพิจารณาใหความเห็นจากสภาองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ในทองท่ีนั้น  ๆ ตั้งอยู 
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เนื่องจากโครงการดังกลาวมีแนวทางหลวงตัดผานในทองท่ีท่ีอยูในการปกครอง
ดูแลของเทศบาลเมืองพิชัย กรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวงลําปางท่ี 1  
จึงขอความอนุเคราะหในการนําเสนอโครงการนี้เขาสูท่ีประชุมสภาเทศบาลเมือง
พิชัย เพ่ือขอรับความเห็นชอบ  

 
นายธนานันท  เท่ียงฟู    -  ขอบคุณเจาหนาท่ีท่ีไดชี้แจงในสวนท่ีเก่ียวของ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทานใด 
ประธานสภาฯ           มีขอซักถาม หรือไม อยางไร ขอเรียนเชิญ 
 
นายอรุณ  พีระเชื้อ       - เรยีนประธานสภาฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯทุกทาน ขาพเจานายอรุณ พีระเชื้อ 
รองนายกเทศมนตรีฯ    ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย  ขอสอบถามในเรื่องของการเวนคืนท่ีดิน                      
                             การจายคาทดแทน ผูไดรับผลกระทบในการดําเนินโครงการดังกลาวนี้ 
 
นายสุนทร  เนตรทิพย   - กรมทางหลวงฯ ไดแกปญหาความเดือดรอนใหกับเจาของทรัพยสินโดยตรง 
หัวหนาโครงการฯ โดยการจัดงบประมาณตามกรอบวงเงินคาชดเชยกรรมสิทธิ์ท่ีดินของอสังหาริม-       
                               ทรพัยท่ีจะตองเวนคืน เปนเงินประมาณ 323.5 ลานบาท  

-ปจจุบันแขวงทางหลวงลําปางท่ี 1 ไดจายเงินคาทดแทนสิ่งปลูกสรางและตนไม 
โดยวิธีปรองดอง(ซ้ือขาย) จํานวน 35 ราย เปนเงิน  40 ลานบาท 
-คาทดแทนท่ีดินและอสังหาริมทรัพยอ่ืน ๆ ท่ีเหลือ คาดวาจะเริ่มดําเนินการ
จายเงินในข้ันพระราชกฤษฎีกาในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2566  

 
นายชัยวัฒน  นันตะกูล -  ขอสอบถามวามีหนวยงานหรือประชาชนผูไดรับผลกระทบใด ท่ีไมเห็นชอบ 
ปลัดเทศบาลฯ  ในการดําเนินโครงการดังกลาว หรือไม 
 
นายสุนทร  เนตรทิพย   - ทางโครงการฯ  ไดแกปญหาความเดือดรอนใหกับเจาของทรัพยสินโดยตรง 
หัวหนาโครงการฯ และยังไมมีหนวยงานหรือประชาชนผูไดรับผลกระทบ ท่ีไมเห็นชอบกับโครงการ    
                               แตอยางใด 
 
นายวิทยา  ธิมา  - เสนทางดังกลาวจะมีการสรางระบบประปา ท้ัง 2 หมูบาน คือ  
เลขานุการสภาฯ           บานทุงกูและบาน ทรายใตจะมีการเกิดปญหาผลกระทบกับการวางทอประปา       
                               ผานทางหลวงดังกลาว หรือไมและกรณีมีงานฌาปนกิจศพ จะสามารถสัญจร    
                               มายังฌาปนสถานไดอยางไร 
 

นายสุนทร  เนตรทิพย   - ขอเรียนชี้แจงวา ในสวนนี้ไมนามีปญหา ทางโครงการไดมีการระบุปญหาดังกลาว 
หัวหนาโครงการฯ และดําเนินการแกไขปญหาเบื้องตนกรณีหากมีการใชฌาปนสถานนั้น ในการ   
                               สัญจรจะมีจุดกลับรถท่ีไมไกลจากฌาปนสถาน สามารถสัญจรไดสะดวก 

 

นายธนานันท  เท่ียงฟู - ขอบคุณเจาหนาท่ีกรมทางหลวงท่ีไดชี้แจงโครงการดังกลาว ตามท่ีไดซักถาม 
ประธานสภาฯ มีทานใดจะซักถามอีกหรือไม / เม่ือไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย หรือขอซักถามใด 

ขอใหเลขานุการสภาฯ ดําเนินการตรวจสอบวามีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ี
ประชุมครบเปนองคประชุมหรือไม กอนท่ีจะขอความเห็นชอบ 
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เลขานุการฯ       - จากการตรวจสอบแลว มีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุม                       
                             จํานวน 18  ทาน  เปนอันครบเปนองคประชุม 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู - เม่ือไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย และมีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ี 
ประธานสภาฯ         ประชุมครบเปนองคประชมุ จึงขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
       ทานใดใหความเห็นชอบโครงการกอสรางทางหลวงแผนดินหมายเลข 127 สายทาง    
                          เลี่ยงเมืองลําปาง ตอน ทางเลี่ยงเมืองลําปางดานทิศตะวันออก / ขอไดโปรดยกมือ 

 
มติท่ีประชุม     - มีมตเิสียงขางมาก เห็นชอบ 17  เสียง ไมเห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
                          โดยมีความเห็นชอบ ในโครงการดังกลาว เนื่องจากจะเปนประโยชนแกประชาชน 
                          โดยมีเง่ือนไขวา โครงการดังกลาวตองไมกระทบกับความเดือดรอนของประชาชน             
                          โดยเฉพาะกรณีการจัดงานฌาปนกิจศพท่ีตองการมาใชฌาปนสถานของบานทุงกูและ          
                          การวางทอประปาหมูบานผานทางหลวงเสนดังกลาว รวมท้ังราคาเวนคืนใหมีความ    
                          เปนธรรมกับเจาของท่ีดินและเจาของทรัพยสินดวย 

 
นายธนานันท  เท่ียงฟู   - มีสมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ  อีกหรือไม  ขอเรียนเชิญ 
ประธานสภาฯ         เม่ือไมมีทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ จึงขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน   
                          คณะผูบริหารเทศบาลฯ  เจาหนาท่ีและทุกทานท่ีมารวมประชุม  ในวันนี้   

      ในโอกาสนี้จึงขอปดการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2          
      ประจําป 2564  ขอขอบพระคุณ 

 

เลิกประชุม  เวลา  ๑6.0๐ น.  
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