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สรุปการประชุมสภาเทศบาลเมืองล าพูนสมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี  2560 
วันที่  15  สิงหาคม  2560  เวลา  10.00 น. 

ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองล าพูน 

รายช่ือผู้มาประชุม 

1. นายส าราญ      นวชัย    ประธานสภาเทศบาลเมืองล าพูน   
2. นายวงค์ศักดิ ์   อินทรแสง   รองประธานสภาเทศบาลเมืองล าพูน   
3. นายสุรินทร์  มุขแก้ว   เลขานุการสภาเทศบาลเมืองล าพูน 
4. นายอาคม  วัฒนากูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองล าพูน  
5. นายไพศาล  สงวนวงศ์      ” 
6. นางทรงศรี  ถาวรวรานนท์    ”     
7. นางสาวศจี  บุณยเกียรติ    ” 
8. นายพรชัย  ธารเที่ยงธรรม          ”      
9. ด.ต.ดิเรก  พรินทรากูล    ” 
10. นายมานิตย์  อุตศรี     ” 
11. นายนิทัศน์  อินทเจริญศานต์    ” 
12. นายสวัสดี  ทาใจ      ” 
13. นายณรงค ์  วงค์วาร     ” 
14. นายพงษ์พันธ์         วรรณวงศ์    ” 
15. นายอัศวิน  แสนสมบูรณ์       ” 
16. นายไชยา  เสนาวนา    ” 

รายช่ือผู้ไม่มาประชุม 

1. นายธีระศักดิ์  เลาห์รอดพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองล าพูน   ลากิจ 
2. นางสาวบุญทวี ถาน้อย     ”     ลาป่วย  

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายประภัสร์     ภู่เจริญ         นายกเทศมนตรีเมืองล าพูน 
2. นายสิริวุฒิ    ค าธิตา    รองนายกเทศมนตรีเมืองล าพูน 
3. นายอานนท ์  ยาวิค า   รองนายกเทศมนตรีเมืองล าพูน 
4. นางสาวสุทธินี          สุริยกุล  ณ  อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองล าพูน 
5. นายพุธิพล  ปันทะธง  เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองล าพูน 
6. นางนงลักษณ์  สุทธิแสน        เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองล าพูน     
7. นางทิพย์วรรณ ความสุข   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองล าพูน                                                              
8. รองปลัดเทศบาล  หัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองล าพูน  

เริ่มประชุม           เวลา  10.00  น.  
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ระเบียบวาระที่ 1 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 
 

นายส าราญ  นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมืองล าพูน 

 

 

 

นายพรชัย  ธารเที่ยงธรรม 
เลขานุการกรรมการแปรญัตติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

- เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบในวันนี้ไม่มี 

 ญัตติ เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2561  (วาระท่ีสอง และวาระท่ีสาม) 

ระเบียบวาระที่ 2 ญัตติ เรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วาระที่สอง และวาระที่สาม) 
ส าหรับการพิจารณาร่างเทศบัญญั ติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี                    
งบประมาณ พ.ศ. 2561 วาระที่สองนั้น  เป็นการพิจารณาแปรญัตติ  
ผมขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  เสนอผลการพิจารณา
แปรญัตติให้ที่ประชุมทราบ เรียนเชิญครับ เชิญคุณพรชัยครับ 

เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ท่านนายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหารเทศบาล   

-รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 13 สิงหาคม 2560  
เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองล าพูน ตามรายละเอียด
ดังนี้ครับ 

ตามที่นายกเทศมนตรีเมืองล าพูน ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือขอรับความเห็นชอบต่อ 
สภาเทศบาลเมืองล าพูน เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ซึ่งที่ประชุมมีมติ 
รับหลักการในวาระที่หนึ่งไปแล้ว และก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ 
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ต่อคณะกรรมการแปรญัตติเป็นเวลา 3 วัน คือ 

       -วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00 น.- 20.00 น.    
       -วันที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 น.- 20.00 น.    
       -วันที่ 13 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 น.- 16.00 น.   

-ปรากฏว่าตามระยะเวลาที่ก าหนดไม่มีผู้บริหารเทศบาลหรือสมาชิกสภา  
เทศบาลยื่นขอแปรญัตติแต่อย่างใด  และคณะกรรมการแปรญัตติได้ร่วมกัน
ประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561  สรุปผลการพิจารณาได้ดังนี้  

1) ค าแถลงงบประมาณ  ไม่มีการแก้ไข 

2) หลักการและเหตุผลประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย        
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ไม่มีการแก้ไข  

3) ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
    ไม่มีการแก้ไข 
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นายพรชัย  ธารเที่ยงธรรม 
เลขานุการกรรมการแปรญัตติ 

 
 

นายส าราญ  นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมืองล าพูน 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ที่ประชุมมีมติให้คงไว้ตามร่างเดิมทุกประการ และให้น าร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณ รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามร่างเดิมเสนอต่อ
ประธานสภา เพ่ือน าเสนอต่อสภาเทศบาลพิจารณาเห็นชอบในวาระที่สอง  
และวาระทีส่าม ต่อไปครับ  

-ครับคณะกรรมการแปรญัตติ  ได้เสนอผลการพิจารณา การแปรญัตติ 
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ให้ท่านทราบแล้ว  ซึ่งตามก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติปรากฏว่า 
ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลขอแปรญั ตติแต่อย่ างใด ซึ่ งตาม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ข้อ 51  ก าหนดว่าในการพิจารณา 
ร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง  ให้ปรึกษาเรียงล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติ
หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น  เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
จะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน  ซึ่งในการพิจารณาในวาระที่สองนี้  จะไม่มีการลงมติ
ว่ารับหรือไม่รับร่างเทศบัญญัติแต่อย่างใด   เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าไม่มี
การขอแปรญัตติ  และคณะกรรมการก็ไม่ได้แก้ไขเพ่ิมเติมร่างเทศบัญญัติ
ประกอบกับที่ประชุมสภาเทศบาล  ก็ไม่ได้มีความเห็นชอบเป็นอย่างอ่ืน 
จึงถือได้ว่าสภาเทศบาลได้พิจารณาในวาระท่ีสองแล้ว 
 
ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561  ในวาระที่สาม  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2554  ข้อ 52 ก าหนดไว้ว่าการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่ 3  ไม่
มีการอภิปราย  เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย 
ถ้ามีเหตุอันควร  ในการพิจารณาวาระนี้  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่า
จะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่  

-ดังนั้นในวาระนี้ผมจะขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลว่า สมาชิกสภาเทศบาล
ท่ านใดเห็ นชอบให้ ตราเป็ นข้ อบัญญั ติ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี 
พ.ศ. 2561 ขอได้โปรดยกมือ  ขอท่านเลขานุการสภาฯ  ช่วยนับด้วยครับ    

      -เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ    จ านวน  14  เสียง  

      -ไมเ่ห็นชอบ                  จ านวน     -  เสยีง  

      -ประธานสภางดออกเสียง  

มติที่ประชุมมีสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ  
ผ่านวาระทีส่าม  จ านวน 14 เสียง 
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นายส าราญ  นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมืองล าพูน 

 
ปิดประชุม 

  

ผมจะได้ส่งร่างเทศบัญญัติ งบประมาณดังกล่าวไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด
ล าพูน เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
มาตรา 62 ครับ   
 
เวลา  11.15 น. 
 
************************** 

 

  
 


