
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย 

สมัยสามัญ   สมัยแรก  ครั้งท่ี  2 ประจําป   ๒๕๖5 
วันท่ี  7  มีนาคม  2565    เวลา  ๑0.๐๐ น. 

ณ   หองประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
ผูมาประชุม 

๑. นายธนานันท เท่ียงฟู    ประธานสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
๒. นางนฤมล  ปุณะศิริ    สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
๓. นายสุทิน  โลกคําลือ   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
๔. ร.อ.ประเสริฐ เพ่ิมพูล    สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
๕. นางลัดดา  หอมโกศล   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
๖. นางศศิวรรณ  ซ่ือตระกูล   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
๗. นางสาวพรรณอร สารสืบ    สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
๘. ร.ต.วิเชียร  ฝนมณีวรรณ   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
๙. ร.ต.มานพ  กิตตะวงค   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
๑๐. นายสงา  กันทะ    สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
๑๑. นายสุพัฒ  อูเงิน    สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
๑๒. นายโสดา  ตะโกสีย    สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
๑๓. นายกิตติวัฒน ฝนสุตา    สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
๑๔. นายอินถา  ปนตาติ๊บ   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
๑๕. นายสมนึก  ตันชุม    สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
๑๖. นายบุญศรี  ศรียอด    สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
17.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. นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ   ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย 
7. นายธัชนะ  โตวิยานนท   ผูอํานวยการกองชาง 
8. นางวาสนา  มงคลสิทธิ์   หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
9. นางนิดา  นันตะกูล   ผูอํานวยการกองสาธารณสุข 
10. นางวิศัลยา  สุภาโม    ผูอํานวยการกองการศึกษา 
11. นางรําพึง  พันธุระ    หัวหนาฝายพัสดุและทรัพยสิน 
12. นางนวรัตน  ศิริผัด    หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
13. นายธานินทร  ปญญาดี    หัวหนาฝายปกครอง 
14. นางสาวนิภาภัทร มังแกว    หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
15. นางเบญจมาภรณ     วงคธิดา    หัวหนาฝายบริหารงานคลัง 
16.นางสาวลัดดาวัลย    ปนทะโชติ   นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
17.นายโอฬาร   ศิลปสนธยานนท   ผูชวยเจาหนาท่ีประชาสัมพันธ 

ผูไมมาประชุม 
1.นางก่ิงแกว  แสงรุง    รองประธานสภาเทศบาลฯ(ลาปวย) 
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เริ่มประชุมเวลา  ๑0.๐๐ น. 

 
นายวิทยา  ธิมา -    เรียนทานประธานสภาเทศบาลเมืองพิชัยและสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ 
เลขานุการสภาฯ  วันนี้เปนวันประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งท่ี  2 ประจาํป  

พ.ศ. ๒๕๖5   ประธานสภาฯ ไดกําหนดใหมีการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย                   
ในวันท่ี  7  มีนาคม ๒๕๖5   เวลา ๑0.๐๐ น.  มีสมาชิกสภาเทศบาลลาปวย 1 ทาน 
ราย นางก่ิงแกว  แสงรุง  ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ไดมาประชุมครบองคประชุม
แลว จึงขอเรียนเชิญทานประธานสภาเทศบาลเมืองพิชัย    จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัยและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป  

    
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู  - ขอเรียนแจงใหท่ีประชุมทราบ เรื่อง พนักงานเทศบาล  ท่ีไดมาดํารงตําแหนง 
ประธานสภาฯ  เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม  2565  สังกัดเทศบาลเมืองพิชัย ราย นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ 

ตําแหนง ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย   และ นางสาวนิภาภัทร  มังแกว  ตําแหนง  หัวหนา
ฝายบริหารท่ัวไป  สังกัดกองชาง  ทางเทศบาลเมืองพิชัยและสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
ขอตอนรับอยางเปนทางการ  ดวยความยินดียิ่ง 

 
ท่ีประชุม - รับทราบ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒    เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยสามัญ สมัยแรก

ประจาํป  ๒๕๖5   เม่ือวันท่ี  11  กุมภาพันธ  2565 
 

นายธนานันท  เท่ียงฟู   - ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเสนอผลการพิจารณา 
ประธานสภาฯ          ตอท่ีประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
 
 
รอ.ประเสริฐ เพ่ิมพูล  -  เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน    
สมาชิกสภาฯ       ดวยในวันท่ี  15  กุมภาพันธ  2565  เวลา 09.0๐ น.  ณ สํานักงานเทศบาลเมือง                     
                            พิชัยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ไดพิจารณาตรวจรายงานการประชุม                             
                              สภาเทศบาลเมืองพิชัย จํานวน  ๑  ฉบับ  คือ สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจาํป      
                              ๒๕๖5   เม่ือวันท่ี  11  กุมภาพันธ  2565   เห็นวารายงานการประชุมสภาเทศบาล    
                              เมืองพิชัย สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจาํป  ๒๕๖5    เปนการถูกตอง  จึงมีมติ    
                              ใหนาํเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาล เพ่ือใหสภาเทศบาลรับรองรายงานการประชุม        
                              ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๗      
                              (แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554)   ขอ ๓๓  ตอไป 
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นายธนานันท  เท่ียงฟู - คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ไดเสนอรายงานการประชุมของ 
ประธานสภาฯ คณะกรรมการเรียบรอยแลว จะมีสมาชิกสภาฯ ทานใดขอแกไขรายงานการประชุม

หรือไม 
 
สมาชกิสภาฯ  - ไมมี 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู - เม่ือไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย จึงขอใหเลขานุการสภาฯ ดําเนินการ 
ประธานสภาฯ  ตรวจสอบวามีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมครบเปนองคประชุมหรือไม     

 
นายวิทยา  ธิมา        - จากการตรวจสอบแลว มีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุม                       
เลขานุการสภาฯ  จํานวน 17  ทาน  เปนอันครบองคประชุม 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู   - เม่ือไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย และมีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ี 
ประธานสภาฯ            ประชุมครบเปนองคประชุม จึงขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
          ทานใดใหความเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
                             สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจําป  ๒๕๖5   เม่ือวันท่ี  11  กุมภาพันธ  2565   
                             ขอไดโปรดยกมือ 
 
มติท่ีประชุม     - มีมติรับรองเปนเอกฉันท เห็นชอบ 15 เสียง  ไมเห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  3    ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณ ตั้งจายรายการใหม หมวดเงินอุดหนุน ประจําป 

      งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และขอรับความเห็นชอบการจายเงินงบประมาณ                           
      ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๑๔ พ.ศ.๒๕๖๒  
      มาตรา  ๖๗ ทวิ  

 
นายธนานันท  เท่ียงฟู   - ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ตอท่ีประชุมสภา 
ประธานสภาฯ    

 
นายนิธิ  อุณหเลขจิตร   - เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ  
รองนายกเทศมนตรีฯ        ขาพเจา นายนิธิ  อุณหเลขจิตร   ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย            
                                 ขอเสนอญัตติตอท่ีประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย   ดังนี้  
 

ญัตติ 
เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม 

หมวดเงินอุดหนุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
และขอรับความเห็นชอบการจายเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  

แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒  มาตรา ๖๗ ทว ิ
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หลักการ 
เพ่ือขอใหสภาเทศบาลเมืองพิชัย อนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม 

หมวดเงินอุดหนุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
และขอรับความเห็นชอบการจายเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  

แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒  มาตรา ๖๗ ทว ิ
 

เหตุผล 
ตามเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบลงทุน   

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสาธารณูปโภค  โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน แบบบาดาลขนาดใหญ 
บานทรายใต หมู ๘ เพ่ือจายเปนคากอสรางระบบประปาหมูบาน แบบบาดาลขนาดใหญบานทรายใต หมู ๘ 
จํานวน ๑ แหง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ํา งบประมาณตั้งไวจํานวน ๔,๑๕๓,๐๐๐ บาท                    
แตเนื่องจากประชาชน บานทรายใต หมู ๘ ทราบวาการประปา สวนภูมิภาคมีแผนการขยายเขตจําหนาย
น้ําประปาภูมิภาคใหกับประชาชนในหมูบานทาเดื่อและหมูบานใกลเคียง    จึงมีความตองการเปลี่ยนแปลงมาใช
น้ําประปาสวนภูมิภาค เพราะเห็นวาระบบประปาหมูบานอาจจะมีคุณภาพน้ําไมดีพอในการใชอุปโภค บริโภค 
และอาจจะมีการขาดแคลนน้ําดิบในการผลิตประปาในชวงฤดูแลง ทําใหเปนอุปสรรคในการบริหารจัดการน้ํา           
จึงไดมีมติในการประชุมประชาคมหมูบาน เม่ือวันท่ี   ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ เห็นชอบใหยกเลิกโครงการกอสราง
ระบบประปาหมูบาน แบบบาดาลขนาดใหญ เพ่ือรอการขยายเขตจําหนายน้ําประปาของการประปาสวนภูมิภาค
เขต ๙ 

   เทศบาลเมืองพิชัยไดประสานขอรับการสนับสนุนดําเนินการขยายเขตจําหนายน้ําประปา
ภูมิภาค บานทาเด่ือ หมู ๑๒ ตําบลพิชัย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง  เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอน
ใหกับประชาชนในหมูบานทาเดื่อ  และเพ่ือรองรับการขยายทอจําหนายน้ําประปามายังหมูบานใกลเคียง ซ่ึงการ
ประปาสวนภูมิภาคแจงประมาณราคาคาใชจายในการวางทอขยายเขตจําหนายน้ํา  ตามหนังสือการประปาสวน
ภูมิภาคเขต ๙ ท่ี มท ๕๕๑๑๐/๖๑๗ ลงวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ โดยแจงวา การประปาสวนภูมิภาคพรอม
จัดสรรงบประมาณสําหรับดําเนินโครงการวางทอขยายเขตจําหนายน้ําบานทาเด่ือ หมู ๑๒ ตําบลพิชัย อําเภอ
เมืองลําปาง จังหวัดลําปาง เปนเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (สองลานหาแสนบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิม และ
ขอรับการสนับสนุนจากเทศบาลเมืองพิชัย   เปนเงิน ๑,๗๘๙,๗๒๔.๐๐ บาท (หนึ่งลานเจ็ดแสนแปดหม่ืนเกาพัน
เจ็ดรอยยี่สิบสี่บาทถวน)  รวมภาษีมูลคาเพ่ิม ท้ังนี้ ในการกอสรางและวางทอประปา การประปาสวนภูมิภาค  
ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะดําเนินการตามรูปแบบ หรือวิธีการท่ีเหมาะสม โดยเทศบาลเมืองพิชัยจะตองปฏิบัติตาม
ระเบียบ และขอบังคับของการประปาสวนภูมิภาคทุกประการ 

  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลเมืองพิชัย ไมไดตั้งงบประมาณการดําเนินการดังกลาว
ไว  ดังนั้น เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน และเพ่ือเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 
รวมท้ังเพ่ือใหการดําเนินงานและการบริหารงบประมาณเปนไปอยาง มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค 
ผูบริหารทองถ่ินเห็นควรระงับการดําเนินการตามโครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน แบบบาดาลขนาดใหญ 
บานทรายใต หมู ๘ และเห็นควรโอนงบประมาณเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  ตามรายละเอียด  ดังนี้ 
โอนงบประมาณเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
กองชาง 
แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาและประปา 
งบเงินอุดหนุน   
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- เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ              จํานวน      ๑,๗๘๙,๗๒๔     บาท 
เงินอุดหนุนการประปาสวนภูมิภาคเขต ๙  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการวางทอขยายเขตจําหนายน้ําและติดตั้ง
ประปา บานทาเดื่อ หมู ๑๒ ตําบลพิชัย  โดยการประปาสวนภูมิภาคเขต ๙ ตามประมาณการคาใชจายงาน               
วางทอขยายเขตจําหนายน้ํา ซ่ึงแจงตามหนังสือการประปาสวนภูมิภาคเขต ๙ ท่ี  มท ๕๕๑๑๐/๖๑๗                               
ลงวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ และ เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙  และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม 
(๒) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
-เปนไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพิชัย เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๒  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  หนา ๑๐๐ ขอ ๑ 
 

ขอโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหมจํานวน    ๑,๗๘๙,๗๒๔   บาท 
รวมโอนงบประมาณตั้งจายรายการใหม  จํานวน ๑,๗๘๙,๗๒๔  บาท 

 
โอนลด 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานกอสราง 
งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง  คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน แบบบาดาลขนาดใหญ บานทรายใต หมู ๘  

    จํานวน  ๔,๑๕๓,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจายเปนคากอสรางระบบประปาหมูบาน แบบบาดาลขนาดใหญ บานทรายใต หมู ๘ 
จํานวน ๑ แหง  ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ํา (กองชาง) 
-เปนไปตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน                   
พ.ศ. ๒๕๔๒ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๐๔๔๔ ลงวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ 
-เปนไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๓ หนา ๗๒ ขอ ๑๔ 

งบประมาณตั้งไว ๔,๑๕๓,๐๐๐ บาท   ขอโอนลด จํานวน  ๑,๗๘๙,๗๒๔ บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด  จํานวน  ๒,๓๖๓,๒๗๖ บาท 

รวมโอนลด จํานวน     ๑,๗๘๙,๗๒๔   บาท 
 

ท้ังนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทําให ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 
และตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๑๔  พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๗ ทวิ                    
การจายเงินอุดหนุน และการจายเงินเพ่ือการลงทุน เทศบาลจะกระทําไดเม่ือไดรับความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลและผูวาราชการจังหวัดอนุมัติแลว 
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  จึงขอเสนอญัตติดังกลาวมาเพ่ือขอไดโปรดนําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย                       
เพ่ือพิจารณาอนุมัติใหโอนงบประมาณเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม หมวด เงินอุดหนุน จํานวน ๑ รายการ   
และขอความเห็นชอบการจายเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึง                 
ฉบับท่ี ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒  มาตรา ๖๗ ทวิ ตอไป 

             (ลงชื่อ)    สองเมือง  วงคไชย  ผูเสนอ 
                      (นายสองเมือง  วงคไชย) 
                     นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย 
 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู  -  ขอขอบคุณ  นายกเทศมนตรีเมืองพิชัยท่ีไดเสนอ ญัตติ   เรื่อง 
ประธานสภาฯ        ขออนุมัติโอนงบประมาณ ตั้งจายรายการใหม หมวดเงินอุดหนุน ประจําปงบประมาณ       
                         พ.ศ. ๒๕๖๕ และขอรับความเห็นชอบการจายเงินงบประมาณ  ตามพระราชบัญญัติ  
                         เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๑๔ พ.ศ.๒๕๖๒   มาตรา  ๖๗ ทว ิ
                         มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ทานใดจะอภิปรายหรือไม /  ขอเรียนเชิญ 

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

 
นายธนานันท  เท่ียงฟู        - เม่ือไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย และมีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ี 
ประธานสภาฯ         ประชุมครบเปนองคประชุม จึงขอมติท่ีประชุมวาเห็นชอบใหอนุมัติโอนงบประมาณ 
                          ตั้งจายรายการใหม หมวดเงินอุดหนุน ประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และขอรับ 
                          ความเหน็ชอบการจายเงินงบประมาณ  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
                          แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๑๔ พ.ศ.๒๕๖๒   มาตรา  ๖๗ ทว ิหรือไม  / ขอไดโปรดยกมือ 
 
มติท่ีประชุม     - มีมติเสียงขางมาก เห็นชอบ 15  เสียง  ไมเห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู      -   มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทานใด จะเสนอเรื่องอ่ืนใด อีกหรือไม 
ประธานสภาฯ  หากไมมีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทานใด เสนอเรื่องอ่ืนอีก จึงขอปดการประชุมสภา 
                               สมัยสามัญ   สมัยแรก  ครั้งท่ี 2  ประจําป พ.ศ.๒๕๖5   ณ  บัดนี้  และขอขอบคุณ   
                               สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เจาหนาท่ีและผูเขารวมประชุมทุกทาน  ท่ีเขารวมประชุมสภา    
                               ในวันนี้  

 
เลิกประชุม  เวลา  10.40  น.  
 

 
 (ลงชื่อ)                ผูชวยบันทึกรายงานการประชุม 

 (นางสาวลัดดาวัลย ปนทะโชติ) 
                นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ  
 
 

(ลงชื่อ)           ผูบันทึกรายงานการประชุม 
                 (นายวิทยา  ธิมา) 

                                                  เลขานุการสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
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