
                                   สรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน ครั้งแรก 

วันท่ี 3 พฤษภาคม 2564  เวลา 10.00น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน 
………………………….. 

รายชื่อผูม้าประชมุ 

1. นายอาคม        วัฒนากูล   สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
2. นางทรงศรี    ถาวรวรานนท์   สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน.   
3. นายไพศาล  สงวนวงศ์   สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
4. นางสาวศจี         บุณยเกียรต ิ  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
5. นายพรชัย          ธารเที่ยงธรรม  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
6. นางสาวบุญทวี    ถาน้อย   สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
7. นายสำราญ  นวชัย   สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
8. นายนิทัศน์        อินทเจริญศานต ์  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
9. นายสวัสดี         ทาใจ   สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
10. นายมานิตย์      อุตศรี   สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน  
11. นายธนกฤต  สุวรรณพรหม  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
12. ด.ต. มนัส  บุญบรุ ี   สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
13. นายณรงค์          วงค์วาร   สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
14. นายพงษ์พันธ์     วรรณวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
15. นายอัศวิน     แสนสมบูรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
16. นายธีระศักดิ์       เลาห์รอดพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
17. นายไชยา         เสนาวนา  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
18. ด.ต.อนนต ์  ลุนิทรานนท ์  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 

รายชื่อผูไ้ม่มาประชุม 

- ไม่มี 

รายชื่อผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

1. นายอนุพงษ์     วาวงศ์มูล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน 
2. นายรุ่งโรจน์   สุนทร     ท้องถ่ินจงัหวัดลำพูน 
3. นายประภัสร ์  ภู่เจรญิ   นายกเทศมนตรีเมอืงลำพูน 
4. นายฉัตรกุล    ช่ืนสุวรรณกุล   ปลัดเทศบาล  
5. นางทานตะวัน  อินทร์จันทร์  รองปลัดเทศบาล   
6. หัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองลำพูน 
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เริ่มประชุมเวลา  
 
นายฉัตรกุล   ช่ืนสุวรรณกลุ 
เลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายฉัตรกุล   ช่ืนสุวรรณกลุ 
เลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

10.00 น 
 
กราบเรียนท่านรองผู้ ว่าราชการจังหวัดลำพูน  ท้องถ่ินจังหวัดลำพูน 
ท่านนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน 
ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมทุกท่าน วันน้ีเป็นการประชุมสภาเทศบาลเมือง
ลำพูน ครั้งแรก ซึ่งมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูนและ
นายกเทศมนตรีเมืองลำพนู เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ และคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลครบตาม
จำนวน รวมทั้งนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เมื่อวันที่ 21 เมษายน ๒๕๖๔ 
และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง ของพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่  ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ลำพูนได้มีประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล ครั้งแรก ในวันที่ 3 พฤษภาคม 
๒๕๖๔ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑๔) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๗ การประชุมสภาเทศบาลต้องมีสมาชิกสภาเทศบาล
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่จึงจะเป็นองค์
ประชุม  ขณะนี้ที่ประชุมครบองค์ประชุม กระผมใคร่ขออนุญาตกราบเรียน
ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและ 
เปิดประชุมต่อไปครับ 

ลำดับต่อไปกระผมจะได้อ่านประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพนู 
ครั้งแรก  

ประกาศจังหวัดลำพูนเรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน 
ครั้งแรก ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน  เมื่อวันที่ 
28  มีนาคม  2564 และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศรับรอง
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูนครบตามจำนวนที่กฎหมาย
กำหนด   เมื่อวันที่ 21 เมษายน ๒๕๖๔แล้ว นั้น  

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ และมาตรา 25 วรรคสองแห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 14)  
พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบข้อ 6 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2554 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน ครั้งแรก ในวันที่ 
3  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลเมืองลำพูน  ช้ัน 2 สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน  อำเภอเมือง 
จังหวัดลำพูน                                                              

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่  29  เมษายน พ.ศ.  
๒๕๖๔  นายวรยุทธ  เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน 

ต่อไปขอเรียนเชิญท่านประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมครับ 

                                                            /ระเบียบวาระที่ 1… 
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ระเบียบวาระที่ 1 
 
นายอนุพงษ์   วาวงศ์มูล 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน ท่านนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน 
และท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๒๔ วรรคสอง 
ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องกำหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลได้มาประชุมสภา
เทศบาลครั้งแรก ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาล และให้ที่ประชุมเลือกประธานสภาเทศบาลและรอง
ประธานสภาเทศบาล ซึ่งบัดนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผล
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน ครบทั้ง 18 คนแล้ว เมื่อวันที่ 
21 เมษายน  2564 ดังนั้นจึงกำหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาล 
ครั้งแรก ในวันน้ี กระผม นายอนุพงษ์  วาวงศ์มูล  รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ลำพูน ได้รับมอบหมายจากผู้ ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ 
เนาวรัตน์  ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูนทุกท่าน
และนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน  ที่ ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้อง
ประชาชน ในการเลือกตั้ง เข้ามาทำหน้าที่ ในเทศบาลเมืองลำพูน 
สภาเทศบาลเมืองลำพูน มีอำนาจหน้าที่ ในการให้ความเห็นชอบ 
เทศบัญญัติ ซึ่งได้ตราตามอำนาจหน้าที่หรือตามที่มีกฎหมายบัญญัติ ให้มี
อำนาจตามเทศบัญญัติรวมถึงการตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
สำหรับการดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อประชาชนในพื้นที่นอกจากนี้ยังมี
หน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้บริหารของเทศบาลตามที่
กฎหมายและระเบียบกำหนดไว้  สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้ที่มีความ
ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชน จึงถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการที่จะนำ
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่มานำเสนอต่อสภาเทศบาล
เมืองลำพูน เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนงานโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาของ 
พี่น้องประชาชน จึงขอให้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูนทุกท่านได้ยึดมั่น
ในแนวทางการทำงานโดยมี เป้าหมายเพื่ อประชาชนและช่วยกัน
สร้างสรรค์พัฒนาเมืองลำพูนให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป และในการ
ปฎิบัติหน้าที่ของสภาเทศบาลและผู้บริหารเทศบาลขอให้ยึดถึงความ
ถูกต้องความซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ของประชาชนและของทาง
ราชการเป็นที่ตั้ง กระผมขออารธนาคุณพระศรีรัตนตรัย ความศักดิ์สิทธ์ิ
ของพระธาตุหริภุญชัยและพระบารมีแห่งสมเด็จพระบูรพกษัตริย์ทุก
พระองค์ ได้อภิบาลคุ้มครองให้ทุกท่านจงประสบความสุขความเจริญ
ปฏิบัติหน้าที่ได้สำเร็จลุล่วงทุกประการ บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว 
ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน ครั้งแรก ณ บัดนี้ และเมื่อ
ดำเนินการประชุมจนครบตามระเบียบวาระแล้ว ขอมอบให้ผู้ที่ทำหน้าที่
ประธานในที่ประชุมเป็นผู้กล่าวเปิดการประชุมต่อไป 

 

                                                  /ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด... 
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นายฉัตรกุล   ช่ืนสุวรรณกลุ 
เลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราว 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ 2 

นายณรงค์   วงค์วาร 
ประธานสภาเทศบาลช่ัวคราว 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ 3 
 
 
 
 

ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้กรุณากล่าวเปิดการประชุมสภา
เทศบาลเมืองลำพูน ครั้งแรก เรียบร้อยแล้วนะครับ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน 
พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๗ ในการประชุม
สภาท้องถ่ิน ครั้งแรก เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดเปิดประชุมสภาท้องถ่ินแล้ว 
ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นเลขานุการสภาท้องถ่ินช่ัวคราว 
โดยให้เชิญสมาชิกสภาท้องถ่ินผู้มีอายุมากที่สุด ซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภา
ท้องถ่ินคราวนั้นเป็นประธานสภาท้องถ่ินช่ัวคราว หากสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
ผู้มีอายุมากที่สุดไม่รับเป็นประธานสภาท้องถ่ินช่ัวคราว ให้เชิญสมาชิก
สภาท้องถ่ินผู้มีอายุมากที่สุดรองลงมาตามลำดับ ซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภา
ท้องถ่ินคราวนั้น เป็นประธานสภาท้องถ่ิน ช่ัวคราว เพื่ อทำหน้าที่  
เป็นประธานที่ประชุมนำสมาชิกสภาท้องถ่ินปฏิญาณตนตามที่กฎหมาย 
ว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินกำหนดและดำเนินการเลือก
ประธานสภาท้องถ่ิน 

 สำหรับการประชุมครั้งนี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผู้มีอายุสูงสุดตาม
หลักฐานตามทะเบียนราษฎร์ได้แก่  นายณรงค์ วงค์วาร  จึงขออนุญาต
เรียนเชิญท่านทำหน้าที่ประธานสภาเทศบาลช่ัวคราว  ขอเรียนเชิญครับ 
 
เรื่องสมาชิกสภาเทศบาล กล่าวปฏิญาณตน 

เรียน ท่ านรองผู้ ว่าราชการจังหวัดลำพูน ท่านท้องถ่ินจังหวัดลำพูน 
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๑๗ 
ก่อนเข้ารับหน้าที่ สมาชิกสภาเทศบาลต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมสภา
เทศบาลว่าจะรักษาไว้ และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยทั้งจะซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของท้องถ่ิน  

ดังนั้นผมขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูนทุกท่านยืนข้ึน 
และกล่าวปฏิญาณตนตามกระผม ดังนี้ 
“ข้าพเจ้า นายณรงค์  วงค์วาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน 
ขอปฏิญาณ ว่าจะรักษาไว้ และปฏิบัติตามซึ่ งรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ท้ังจะซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือประโยชน์
ของท้องถิ่น” (สมาชิกสภาเทศบาลกล่าวตาม) เชิญนั่งครับ 
 
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3 
 
เรื่อง  การเลือกประธานสภา  รองประธานสภา และเลขานุการสภา
เทศบาลเมืองลำพูน 
3.1 การเลือกประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน 
                                                           /ขอเชิญท่านเลขา... 
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นายณรงค์   วงค์วาร 
ประธานสภาเทศบาลช่ัวคราว 
 
นายฉัตรกุล   ช่ืนสุวรรณกลุ 
เลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายณรงค์   วงค์วาร 
ประธานสภาเทศบาลช่ัวคราว 
 
 
 
นายนิทัศน์  อินทเจรญิศานต์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 

 

นายณรงค์   วงค์วาร 
ประธานสภาเทศบาลช่ัวคราว 
 
นายมานิตย์   อุตศรี 
สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
 
 
 
 

ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราวช้ีแจงระเบยีบและวิธีการเลอืก
ประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน ขอเชิญครับ 
 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2554 ข้อ 8 
วิธีเลือกประธานสภาท้องถ่ิน ให้สมาชิกสภาท้องถ่ินแต่ละคนมีสิทธิ  
เสนอช่ือสมาชิกสภาท้องถ่ินคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรง 
ตำแหน่งประธานสภาท้องถ่ิน  การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
รับรองไม่น้อยกว่าสองคน  โดยให้สมาชิกสภาท้องถ่ินแต่ละคนมีสิทธิ  
รับรองได้เพียงครั้งเดียว  ช่ือที่เสนอไม่จำกัดจำนวน และให้สมาชิกสภา 
ท้องถ่ินลงคะแนนเลือกจากช่ือเหล่านั้น  โดยวิธีเขียนช่ือตัวและช่ือสกุล  
ของผู้ที่ถูกเสนอช่ือคนละหนึ่งช่ือ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุม 
ประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถ่ิน  ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้  
รับเลือกถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้  
คะแนนสูงสุดนั้น  โดยใช้วิธีเดิม  ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ ได้ 
คะแนนสูงสุดเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน
วิธีการเสนอช่ือและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้นำความในข้อ 14 
ในการเลือกประธานสภาท้องถ่ิน รองประธานสภาท้องถ่ิน หรือเลขานุการ
สภาท้องถ่ิน ถ้ามีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่ ง 
ละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 
 
ท่านเลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราว ได้ช้ีแจงระเบียบเกี่ยวกับการเลอืกตัง้
ประธานสภาเทศบาลให้ทุกท่านได้ทราบแล้วนะครับ ผมขอให้ท่านสมาชิก
สภาเสนอช่ือผู้ที่ท่านเห็นสมควรเป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล
เมืองลำพูน ขอเรียนเชิญครับ  เชิญคุณนิทัศน์ อินทเจริญศานต์ 
 
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลกระผมนายนิทัศน์  อินทเจริญศานต์
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน เขต  2 ขอเสนอนายสำราญ  นวชัย 
เป็นประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน 
 
ขอผู้รับรองด้วยครับ 

 

กราบเรียนประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน กระผม นายมานิตย์  อุตศรี
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน เขต  2ขอรับรองตามที่ คุณนิทัศน์ 
อินทเจริญศานต์ เสนอให้ นายสำราญ  นวชัย เป็นประธานสภาเทศบาล
เมืองลำพูน 

                                                           /กราบเรียนประธาน... 
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ด.ต.มนัส  บุญบุร ี
สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 

 

นายณรงค์   วงค์วาร 
ประธานสภาเทศบาลช่ัวคราว 

 

 

 

 

 

 

 
 
นายฉัตรกุล   ช่ืนสุวรรณกลุ 
เลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราว 

 

 

 

 
นายสำราญ นวชัย                   
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
 

 
 
 

นายสำราญ  นวชัย  
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 

 

กราบเรียนประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน  กระผม ด.ต.มนัส  บุญบุรี
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน เขต 2ขอรับรองตามที่ คุณนิทัศน์ 
อินทเจริญศานต์ เสนอให้ นายสำราญ  นวชัย เป็นประธานสภาเทศบาล
เมืองลำพูน 
 
มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ จะมีสมาชิกท่านใดจะเสนอช่ืออื่นอีกหรือไม่ครับ  
ถ้าไม่มี เป็นอันว่า นายสำราญ  นวชัย ได้รับเลือกเป็นประธานสภา
เทศบาลเมืองลำพูน ซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 
ข้อ 14 การเลือกประธานสภาท้องถ่ิน ถ้ามีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับ 
การแต่งตั้งเพียงหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 
 
ผมขอพักการประชุมประมาณ 15 นาที เพื่อรายงานผลการเลือกตั้ง
ประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนแต่งตั้ง 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 9 และเมื่อได้มี
คำสั่งแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูนแล้ว จะดำเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระต่อไปโดย นายสำราญ  นวชัย จะทำหน้าที่ประธานสภา
เทศบาลเมืองลำพูน ต่อไปขอพักการประชุม 15 นาที 
 
ในนามของเทศบาลเมืองลำพูน ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งสำหรับ 
ท่านอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพนู  ที่ได้มอบช่อดอกไม้
แสดงความยินดีกับท่านนายกเทศมนตรีเมืองลำพูนและท่านประธานสภา
เทศบาลเมืองลำพูนนะครับ 

ในลำดับต่อไปผมขออนุญาตเรียนเชิญ  คุณสำราญ  นวชัย  ประธานสภา
เทศบาลเมืองลำพูน ได้ทำหน้าที่ประธานสภาตามระเบียบวาระต่อไป 
ขอเชิญครับ 

ก่อนอื่นกระผมต้องกราบขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
และท่านท้องถ่ินจังหวัดลำพูน ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานที่ประชุม 
นะครับ ผมกราบขอบพระคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูนและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ ให้ความไว้วางใจกระผมดำรงตำแหน่ง
ประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน  ผมจะทำหน้าที่เต็มความสามารถและ
ขออนุญาตดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

3.2   การเลือกรองประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน 

ระเบียบวาระที่ ๓.2 เรื่องการเลือกรองประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน  
 
                                                               /ดังนั้นขอเชิญ... 
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นายสำราญ  นวชัย  
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 

นายฉัตรกุล   ช่ืนสุวรรณกลุ 
เลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราว 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสำราญ  นวชัย  
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
 
 
นายสวัสดี  ทาใจ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 

 
นายสำราญ  นวชัย  
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 

นายนิทัศน์  อินทเจรญิศานต์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 

 
 

ดังนั้นขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราว ได้ช้ีแจงกฎหมายระเบียบ
เกี่ยวกับการเลือกรองประธานสภาเทศบาลให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
ได้รับทราบเรียนเชิญครับ 

ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้วยข้อบั งคับการประชุม 
สภาท้องถ่ิน  พ.ศ.2547แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554ข้อ 12
และข้อ 13 กำหนดว่าการเลือกรองประธานสภาท้องถ่ินและเลขานะการ
สภาท้องถ่ิน ให้นำความในข้อ 8มาบังคับใช้โดยอนุ โลม ซึ่งตามข้อ 8 
วิธีการเลือกประธานสภาท้องถ่ินให้สมาชิกสภาท้องถ่ินแต่ละคนมีสิทธิ
เสนอช่ือสมาชิกสภาท้องถ่ินคนหนึ่งที่ตนเหน็สมควรให้เป็นผูด้ำรงตำแหน่ง
ประธานสภาท้องถ่ินการเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถ่ินรับรองไม่น้อยกว่า
สองคนโดยให้สมาชิกสภาท้องถ่ินแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว 
ช่ือที่ เสนอไม่จำกัดจำนวนและให้สมาชิกสภาท้องถ่ินลงคะแนนเลือก 
จากช่ือเหล่านั้น โดยวิธีเขียนช่ือตัวและช่ือสกุลของผู้ที่ถูกเสนอช่ือคนละ 
หนึ่งช่ือ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุม
สภาท้องถ่ินผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน
หลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้นโดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการ
เลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะ
ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันวิธีการเสนอช่ือและการรับรองตามวรรคหนึ่ง 
ให้นำความในข้อ 39 มาใช้บังคับโดยอนุโลมและให้ประธานที่ประชุม 
เชิญสมาชิกสภาท้องถ่ิน ไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนนและตาม
ข้อ 14 กำหนดว่าในการเลือกประธานสภาท้องถ่ินรองประธานสภา
ท้องถ่ินหรือเลขานุการสภาท้องถ่ินถ้ามีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการ
แต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก  

ท่านเลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราว ได้ช้ีแจงระเบียบเกี่ยวกับการเลือก 
รองประธานสภาเทศบาล ให้สมาชิกทุกท่ านได้รับทราบแล้วนะครับ  
ต่อไปขอเรียนเชิญ ท่ านสมาชิกสภาได้ เสนอ ช่ือผู้ ที่ ส มควรได้ รั บ 
การเลื อกเป็นรองประธานสภาเทศบาลเมื องลำพูนขอ เชิญครับ 
เชิญคุณสวัสดี  ทาใจ 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล กระผมนายสวัสดี  ทาใจ  สมาชิก
สภาเทศบาลเมืองลำพูน เขต  2  ขอเสนอ นายมานิตย์  อุตศรี เป็นรอง
ประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน 

ขอผู้รับรองด้วยครับ 
 

กราบเรียนประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน   กระผม นายนิทัศน์        
อินทเจริญศานต์   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน เขต  2ขอรับรอง
ตามที่คุณสวัสดี  ทาใจเสนอให้คุณมานิตย์  อุตศรี เป็นรองประธานสภา
เทศบาลเมืองลำพูน                                                          
                                                                 /กราบเรียน... 
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นายธนกฤต  สุวรรณพรหม 
สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
 

นายสำราญ  นวชัย  
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 

 

 

 

นายสำราญ  นวชัย  
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 

นายอาคม  วัฒนากูล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 

 
นายสำราญ  นวชัย  
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 

นายไพศาล  สงวนวงศ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 

 
 
นางทรงศรี  ถาวรวรานนท ์
สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 

นายสำราญ  นวชัย  
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
 

ระเบียบวาระที่ 4 
 

 

กราบเรียนประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน  กระผม นายธนกฤต  
สุวรรณพรหม  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน เขต 2 ขอรับรองตามที่
คุณสวัสดี  ทาใจ  เสนอให้คุณมานิตย์  อุตศรี เป็นรองประธานสภา
เทศบาลเมืองลำพูน 

มี ผู้ รั บ รอ ง ถู กต้ อ งน ะครั บ  จ ะมี ส ม า ชิก ส ภ าท่ าน ใดจ ะ เส น อ 
เป็นอย่างอื่นครับ  มีไหมครับ เชิญครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอ 
เป็นอย่างอื่นเป็นอันว่า คุณมานิตย์  อุตศรี ได้รับการเลือกเป็นรอง
ประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน ซึ่งจะได้รายงานผลการเลือกรอง
ประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ภายใน 
เจ็ดวันนับแต่วันเลือก 

3.3 การเลือกเลขานุการสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระที่  ๓.3 การเลือกเลขานุการสภาเทศบาล ขอเรียนเชิญ 
ท่านสมาชิกได้เสนอช่ือผู้ที่สมควรจะดำรงตำแหน่งเลขานุการสภาเทศบาล 
ขอเชิญครับ เชิญคุณอาคม  วัฒนากูล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล กระผมนายอาคม  วัฒนากูล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน  เขต  1  ขอเสนอคุณทานตะวัน     
อินทร์จันทร์  รองปลัดเทศบาลเมืองลำพูน เป็นเลขานุการสภาเทศบาล 
 
ขอผู้รับรองด้วยครับ 

 
กราบเรียนประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน  กระผมนายไพศาล 
สงวนวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน เขต 1ขอรับรองตามที่  
คุณอาคม  วัฒนากูลเสนอให้คุณทานตะวัน  อินทร์จันทร์  เป็นเลขานุการ
สภาเทศบาล 

กราบเรียนประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน  ดิฉัน  นางทรงศรี  ถาวรวรานนท์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน เขต 1 ขอรับรองตามที่ คุณอาคม  วัฒนากูล 
เสนอให้คุณทานตะวัน  อินทร์จันทร์ เป็นเลขานุการสภาเทศบาล 

มี ผู้ รั บ รอ ง ถู กต้ อ งน ะครั บ  จ ะมี ส ม า ชิก ส ภ าท่ าน ใดจ ะ เส น อ 
เป็นอย่างอื่นครับ  มีไหมครับ เชิญครับ ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอื่น
เป็นอันว่า คุณทานตะวัน  อินทร์จันทร์  รองปลัดเทศบาลเมืองลำพูน 
ได้รับการเลือกเป็นเลขานุการสภาเทศบาล 

เรื่อง  การกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2564 และ
กำหนดวันเริ่มประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 

                                                            /เรื่องการกำหนด... 
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นายสำราญ  นวชัย  
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
 
 
 

นายฉัตรกุล  ช่ืนสุวรรณกลุ 
เลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสำราญ  นวชัย  
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
 
 

 

 

 

เรื่ อ งก ารก ำห น ด ส มั ยป ระ ชุม  ส มั ย ส ามั ญ  ป ระจ ำปี  2 5 6 4 
และวันเริ่มสมัยประชุม สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจำปี  2565 
ผมขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล  ได้ ช้ีแจงระเบียบข้อบังคับ 
เกี่ยวกับการกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี  2564 
และวันเริ่มประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี  2565 เพื่อให้สมาชิก 
ทุกท่าน ได้รับทราบครับ 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) 
พ.ศ. 2562 มาตรา 24 กำหนดไว้ว่าในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ 
4 สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปี
ให้สภาเทศบาลกำหนด 

วรรคท้าย    สมัยสามัญสมัยหนึ่งๆ  ให้มีกำหนดไม่เกินสามสิบวัน   
แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รบัอนุญาตจากผูว่้าราชการจังหวัด 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน
พ.ศ. 2547  แก้ไขเพิ่ มเติม ถึง (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2554 ข้อ 21  
กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้น
ประชุมสามัญ ประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ
ประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถ่ินนำปรึกษาในที่
ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก ของแต่ละปีโดยให้นำความในข้อ 11 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เมื่อสภาท้องถ่ินมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถ่ินทำเป็นประกาศ 
ของสภาท้องถ่ินพร้อมทั้ งปิดประกาศไว้ในที่ เปิดเผย ณ สำนักงาน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
ข้อ 11 (2)     สำหรับเทศบาล  ให้สภาเทศบาลกำหนดว่าการประชุม
สมัยสามัญประจำปีแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใดแต่ละสมัยในปีนั้น 
มีกำหนดกี่วัน กับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี  
สมัยแรกของปีถัดไปและมีกำหนดกี่วัน 

ท่านเลขานุการสภาเทศบาล  ได้ช้ีแจงระเบียบและข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถ่ินตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 14)  พ.ศ. 2562  ให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบแล้ว
นะครับ  ดังนั้นในปีหนึ่งจะมีสมัยประชุมสามัญ  4  สมัยนะครับ  

ต่อไปผมขอถามที่ประชุมว่าสภาเทศบาลเมืองลำพูนจะเสนอกำหนด
ระยะเวลา และวันเริ่มสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก สมัยที่ 2 สมัยที่  
3 และสมัยที่  4  ประจำปี  256๔ เมื่อใดและจะกำหนดวันเริ่มประชุม
สมัยสามัญ สมัยแรก ของปี 256๕ เมื่อใด 

                                                                 /ขอเชิญคุณ... 
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นายสำราญ  นวชัย  
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
นายพงษ์พันธ์  วรรณวงศ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
นายสำราญ  นวชัย  
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 

นายธีระศักดิ์  เลาหร์อดพันธ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
 
นายณรงค์  วงค์วาร 
สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 

นายสำราญ  นวชัย  
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
 
มติท่ีประชุม 
 
 
 
 

ขอเชิญครับ เชิญคุณพงษ์พันธ์  วรรณวงศ์ 
 
 
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล กระผมนายพงษ์พันธ์  วรรณวงศ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน เขต 3  ขอเสนอให้กำหนดสมัยประชุม 
สภาเทศบาลสมัยสามัญ  สมัยแรกสมัยที่  2,สมัยที่3,และสมัยที่  4 
ประจำปี 256๔และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปี  256๕
ดังนี้ 

- สมัยประชุมสามญั สมัยแรก ประจำปี 256๔ มีกำหนด 30 วัน  
ตั้งแต่วันที่ 7  พฤษภาคม– 5 มิถุนายน 256๔ 

- สมัยประชุมสามญั สมัยที่ 2 ประจำปี 256๔ มีกำหนด 30 วัน  
ตัง้แต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กรกฎาคม 256๔ 

- สมัยประชุมสามญัสมัยที่ 3ประจำปี 256๔ มีกำหนด30วัน  
ตั้งแต่วันที่  6 สิงหาคม–4 กันยายน 256๔ 

- สมัยประชุมสามญั สมัยที่ 4 ประจำปี 256๔ มีกำหนด 30วัน  
ตั้งแต่วันที่ 1 – 30พฤศจิกายน256๔ 

- สมัยประชุมสามญั สมัยแรก ประจำปี 256๕ มีกำหนด 30วัน  
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 256๕ 

ขอผู้รับรองด้วยครับ 
 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล กระผมนายธีระศักดิ์  เลาห์รอดพันธ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน เขต 3   ขอรับรองตามที่ คุณพงษ์พันธ์    
วรรณวงศ์ เสนอครับ 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล กระผมนายณรงค์  วงค์วาร 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน เขต 3 ขอรับรองตามที่คุณพงษ์พันธ์  วรรณ
วงศ์ เสนอครับ 

-มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอ 
เป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ครับ เชิญครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีเป็นอันว่า 
ที่ประชุมแห่งนี้ กำหนดวันเริ่มประชุมสามัญ ประจำปี 256๔ และวันเริ่ม
ประชุมสามัญสมัยแรกประจำปี 256๕ คือ 

- สมัยประชุมสามญั สมัยแรกประจำปี 256๔  มีกำหนด 30 วัน  
ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม –5 มิถุนายน 256๔ 

- สมัยประชุมสามญั สมัยที่ 2 ประจำปี 256๔ มีกำหนด 30 วัน  
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กรกฎาคม 256๔ 

                                                                  /สมยัประชุม... 
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นายสำราญ  นวชัย  
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ 5 

นายสำราญ  นวชัย  
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- สมัยประชุมสามญัสมัยที่ 3ประจำปี 256๔  มีกำหนด30วัน  
ตั้งแต่วันที่  6 สิงหาคม –4 กันยายน 256๔ 

- สมัยประชุมสามญั สมัยที่ 4 ประจำปี 256๔  มีกำหนด 30วัน  
ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 256๔ 

- สมัยประชุมสามญั สมัยแรก ประจำปี 256๕ มีกำหนด 30วัน  
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 256๕ 

ตามที่คุณพงษ์พันธ์ วรรณวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน เขต 3  
ได้เสนอนะครับ  และผมจะทำเป็นประกาศของสภาเทศบาลพร้อมทั้ง 
ปิดประกาศเปิดเผยไว้ที่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองลำพูนนะครับ
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๕ 
 
เรื่องอ่ืน ๆ 

-จะมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายในระเบียบวาระอื่นๆ 
เชิญครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี  สำหรับวันนี้ ผมต้องขอขอบคุณท่านรอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ท่านท้องถ่ินจังหวัดลำพูน ท่านนายกเทศมนตรี 
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล
ท่านผู้อำนวยการกองทุกกอง ที่ร่วมการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน 
ครั้งแรก ในวันน้ีผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ผมขอปิดประชุมครับ 

 

****************************** 

 


