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สรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูนสมัยสามญั  สมัยท่ี  3  ประจำปี   2564 
วันท่ี    13  สิงหาคม   2564   เวลา    10.00  น. 

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

รายชื่อผูม้าประชมุ 

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

รายชื่อผูไ้ม่มาประชุม 

1. นายอัศวิน     แสนสมบูรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน  ลากิจ 

รายชื่อผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

1. นายประภัสร ์  ภู่เจรญิ   นายกเทศมนตรีเมอืงลำพูน 
2. นายสิริวุฒ ิ  คำธิตา   รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน 
3. นายอานนท์       ยาวิคำ   รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน 
4. นางสาวสุทธิน ี  สุริยกลุ ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน 
5. นายสุทัศน์  องค์คุณา  ที่ปรกึษานายกเทศมนตรีเมืองลำพูน 
6. นางทิพย์วรรณ  ความสุข   เลขานุการนายกเทศมนตรเีมืองลำพูน 
7. นายพุทธิพล  ปันทะธง  เลขานุการนายกเทศมนตรเีมืองลำพูน  
8. ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาลหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองลำพูน 
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เริ่มประชุมเวลา  
 
นางทานตะวัน   อินทร์จันทร ์
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองลำพูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสำราญ   นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
 

 

ระเบียบวาระที่ 1 
 

นายสำราญ   นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.00 น 
 
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
ท่านนายกเทศมนตรีท่านรองนายกเทศมนตรี  ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาล ท่านรองปลัดเทศบาล 
และผู้อำนวยการกองทุกกอง  
วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 
2564 

บัดนี้  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูนมาร่วมประชุมจำนวน 17  ท่าน ลา
กิจ 1 ท่าน คือ นายอัศวิน แสนสมบูรณ์ วันนี้มีระเบียบวาระการประชุม
เพื่อให้สภาเทศบาลเมืองลำพูนได้พิจารณา จำนวน 6 วาระ รายละเอียด
ปรากฏตามระเบียบวาระการประชุมที่แนบท้ายหนังสือที่ส่งถึงสมาชิกสภา
เทศบาลทุกท่านแล้ววันน้ีไม่มีกระทู้ถามของสมาชิกสภาเทศบาล  

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญ คุณสำราญ   นวชัย ประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน 
ได้กรุณาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ต่อไป 
 
เรียนท่านนายกเทศมนตรีเมืองลำพูนและคณะผู้บริหารท่านสมาชิกสภา
เทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่านท่านปลัดเทศบาล ท่านรองปลัดเทศบาล และ
ท่านผู้อำนวยการกอง วันน้ีเป็นการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่ 3 
ประจำปี 2564 ในวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน มีสมาชิกลากิจ 1 ท่าน นายอัศวิน 
แสนสมบูรณ์  

เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
- เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบวันนี้ ขอเชิญร่วมพิธีเทิดพระเกียรติ
สักการะอนุสาวรีพระนางจามเทวีเนื่องในวันสวรรคตพระนางจามเทวี 
ในวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี 
ขอเชิญฝ่ายบริหารทุกท่าน หัวหน้าส่วนการงานและสมาชิกสภาเทศบาล 
ทุกท่านเชิญร่วมงาน เอกสารทางเจ้าหน้าที่เทศบาลได้ส่งให้ท่านสมาชิกได้
รับทราบแล้วนะครับสำหรับการแต่งกายของผู้บริหารและสมาชิกสภา
เทศบาล แต่งกายชุดพื้นเมืองโทนสีฟ้า พนักงานเทศบาลเนื่องจากเป็นวัน
จันทร์ปกต ิแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบสีกากีนะครับ 
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นายสำราญ   นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
 
ระเบียบวาระที่ 2 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 3 
 

 

ระเบียบวาระที่ 4 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ 5 
 
 

นายสำราญ   นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
นายประภัสร์  ภู่เจรญิ 
นายกเทศมนตรีเมอืงลำพูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ฝ่ายบริหารโดยท่านนายกเทศมนตรีขอแก้ไขคำแถลงในหน้า 1 – 2  
ซึ่งเอกสารท่านสมาชิกได้รับเอกสารที่แก้ไขได้แนบไปพร้อมหนังสือไปแล้ว
นะครับคำแถลงก็จะยึดตามใบแทรกที่เป็นคำแถลงเพิ่มเติมนะครับ 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 2 

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 
ประจำปี 2564 เมื่อวันท่ีอ 27กรกฎาคม อ2564 

มติที่ประชุมสภาให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัยที่  2 ประจำปี 2564เมื่อวันที่   27 กรกฎาคม 2564 มีจำนวน
ทั้งหมด 21 หน้า  

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่3   

กระทู้ถาม 
 
-วันนี้ไม่มี 
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4 

เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
-วันนี้ไม่มี 
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5 
 
เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

5.1 ญัตติเรื่อง ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ. 2565 (วาระที่ 1) 

เชิญฝ่ายบริหารครับ 
 
เรียนท่านประธานและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูนผู้ทรงเกียรตินะครับ 
เมื่อสักครู่ท่านประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูนแจ้งในใบแทรกขอแก้ไข
งบประมาณนะครับ ผมขอเพิ่มเติมในส่วนของหน้า 3 ที่แทรก เรื่องของการ
บริหารงบประมาณที่ผ่านมาและปัจจุบันตามที่แจกนะครับ เพิ่มจากหน้า 1 
หน้า 2 และหน้า 258 คือเพิ่มหน้า 258 นะครับ ในร่างเทศบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 เป็นของสถานธนานุบาล ตามเอกสาร
ที่แจ้งให้นะครับ 
ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง  ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีพ.ศ. 2565 
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นายประภัสร์  ภู่เจรญิ 
นายกเทศมนตรีเมอืงลำพูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักการ 
ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
พ.ศ.2565 

เหตผุล 
บัดนี้  ถึงเวลาที่จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
ต่อสภาเทศบาลอีกวาระหนึ่ ง   ฉะนั้น  ในโอกาสนี้   ผมจึงขอแถลง 
ให้ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน ได้ทราบถึง
สถานะการคลังของเทศบาล  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย 
ในการดำเนินงานของเทศบาล 

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายของคณะผู้บริหาร  ที่ได้
วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาเทศบาลประจำปี 2565 ให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้
มีงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ .ศ. 2565 สำหรับใช้เป็น
หลักและแนวทางในการจ่ายเงินท้องถ่ินของเทศบาล จึงขอเสนอร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2565เพื่อให้สภา
เทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
  1.    สถานะการคลังของเทศบาล 

1.1  รายรับ – รายจ่าย 

ก.  รายรับ 

ในปีงบประมาณพ.ศ.2565เทศบาลได้ประมาณการรายรับไว้ทั้งสิ้นจำนวน
267,670,473บาท  โดยแยกเป็น 

  ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป จำนวน 242,660,473 บาท 

 
 ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จำนวน 25,010,000 บาท 

 
ข.  รายจ่าย 

ในปีงบประมาณพ.ศ.2565เทศบาลได้ประมาณการรายจ่ายรับไว้ทั้งสิ้น
จำนวน257,803,073บาท  โดยแยกเป็น 

  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  จำนวน 242,660,473 บาท 

  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จำนวน 15,142,600 บาท 

   
 

 

1.2  เงินกู้ 

จำนวน 12 รายการ ดังนี้ 

- เงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล(ก.ส.ท.)เพื่อปรับปรุงถนนและราง
ระบายน้ำ  
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นายประภัสร์  ภู่เจรญิ 
นายกเทศมนตรีเมอืงลำพูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตามสัญญาเงินกู้เลขที่  1023/30/2555 จำนวน 1 ,752,000  บาท
และตามบันทึกต่อท้ายสัญญากู้เงินลงวันที่ 18 กันยายน 2563 เงินต้นคง
ค้ า ง จ ำ น ว น  1,142,681.93 บ า ท ส่ ง ใ ช้ ภ า ย ใน   9  ปี  ง ว ด 
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน179,967.18 บาท 
- เงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล(ก.ส.ท.)เพื่อก่อสร้างอาคาร
ประกอบพิธีฌาปนสถานบ้านหลวยตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 1057/64/2555
จำนวน 1,974,000.00  บาทและตามบันทึกต่อท้ายสัญญากู้เงินลงวันที่ 
18 กันยายน  2563 เงินต้นคงค้างจำนวน  1,160,742.80 บาท 
ส่งใช้ภายใน 8 ปีๆ ละ  210,732.82บาท 
- เงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล(ก.ส.ท.)เพื่อก่อสร้างปรับปรุง
ตลาดสดหนองดอก ตามสัญญาเงินกู้ เลขที่  1083/90/2555จำนวน 
4,827,000บาทและตามบันทึกต่อท้ายสัญญากู้เงินลงวันที่ 18 กันยายน 
2563 เงินต้นคงค้างจำนวน 3,449,113.19 บาทส่งใช้ภายใน  10  ปี 
งวดของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน481,038.68บาท 
- เงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล(ก.ส.ท.)เพื่อซื้อรถบรรทุกขยะ 
อีแต๋นตามสัญญาเงินกู้ เลขที่  1431/120/2557จำนวน 620,000 บาท 
และตามบันทึกต่อท้ายสัญญากู้เงินลงวันที่ 18 กันยายน 2563 เงินต้นคง
ค้างจำนวน 393,737.23 บาทส่งใช้ภายใน  11  ปี งวดของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 จำนวน49,397.05บาท 
- เงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล(ก.ส.ท.)เพื่อปรับปรุงติดต้ังไฟฟ้า
แสงสว่างสาธารณะ บริเวณถนนรอบเมืองใน จากตลาดโต้รุ่งเทศบาล  
ถึงบริเวณแยกท่านางและบริเวณหน้าคลินิกหมอบัญชาถึงบริเวณวัดไชยช
นึกตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 1928/22/2562 และตามบันทึกต่อท้ายสัญญากู้
เงินลงวันที่ 18 กันยายน 2563 จำนวน 2,700,000  บาทส่งใช้ภายใน  
15  ปี งวดของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน245,830.33บาท 
- เงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล(ก.ส.ท.)เพื่อปรับปรุงหลังคาศูนย์
นันทนาการเทศบาลเมืองลำพูน ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 1953/27/2562  
จำนวน 924,768บาทและตามบันทึกต่อท้ายสัญญากู้เงินลงวันที่ 18 
กันยายน 2563 ส่งใช้ภายใน  15  ปี งวดของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จำนวน79,101.44บาท 
- เงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล(ก.ส.ท.)เพื่อดำเนินโครงการต่างๆ 
รวม 4 โครงการตามสัญญาเงินกู้ เลขที่  1963/37/2562   จ ำนวน 
3,417,025บาทและตามบันทึกต่อท้ายสัญญากู้เงินลงวันที่ 18 กันยายน 
2563 ส่งใช้ภายใน  15  ปี งวดของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน
311,114.21บาท 
- เงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล(ก.ส.ท.)เพื่อโครงการนันทนาการดี
ชี วีสุ ข (ลำพู นเมื องแห่ งการออกกำลั งกาย) ตามสัญญาเงินกู้ เลขที่  
2063/42/2563  จำนวน 479,000 บาทและตามบันทึกต่อท้ายสัญญา
กู้ เงิน ล ง วันที่  18 กั นยายน 2563ส่ งใช้ภายใน   15  ปี  งวดของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน40,971.99บาท 
-  
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- เงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล(ก.ส.ท.)เพื่อปรับปรุงไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะ(เปลี่ยนโคมไฟ LED) ถนนรอบเมือง ช่างสะพานท่านาง ถึง 
บริ เวณตลาดโต้รุ่ ง ตามสัญญาเงินกู้ เลขที่  2077/56/2563  จำนวน 
499,476บาทและตามบันทึกต่อท้ายสัญญากู้เงินลงวันที่ 18 กันยายน 
2563ส่งใช้ภายใน  15  ปี งวดของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน
40,340.91บาท 
- เงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล(ก.ส.ท.)เพื่อก่อสร้างติดตั้งระบบ
ไฟฟ้ าแสงสว่างสาธารณะ รวม 2 โครงการ  ตามสัญญาเงินกู้ เลขที่  
2090/69/2563 จำนวน 488,728.54บาทและตามบันทึกต่อท้าย
สัญญากู้ เงินลงวันที่  22 มีนาคม 2564ส่งใช้ภายใน  15  ปี งวดของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน39,472.87บาท 
- เงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล(ก.ส.ท.)เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
สวนสาธารณะ สวนหย่อมกู่ ช้าง สวนม่วนใจ๋ ) ตามสัญญาเงินกู้ เลขที่  
2128/16/2564 จำนวน 766,000 บาทส่งใช้ภายใน  15  ปี งวดของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน61,867.11บาท 
- เงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล(ก.ส.ท.)เพื่อติดตั้งเสาไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะ บริ เวณถนนรอบเมืองนอก และบริ เวณในเขตเทศบาล 
ตามสัญญาเงินกู้เลขที่  2115/3/2564 จำนวน 3,300,000 บาทส่งใช้
ภายใน  15  ปี งวดของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน266,529.32
บาท 
1.3 เงินสะสม 
เงินสะสมของเทศบาล เมื่อวันสิ้นปีงบประมาณ พ .ศ.2563 มีฝากไว้ที่
ก อ งทุ น ส่ ง เส ริ ม กิ จ ก า ร เท ศ บ าล  (ก .ส .ท .) เป็ น เงิ น  จ ำน ว น 
1 5,159,348.26บ า ท  ฝ า ก ไ ว้ ที่ ธ น า ค า ร  เ ป็ น เ งิ น จ ำ น ว น 
99,572,788.47 บาท  และเป็นทรัพย์สินที่ เกิดจากเงินกู้  จำนวน 
56,021,026.00 บาท 
2. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมา  และปีปัจจุบัน 

ในปีงบประมาณ พ .ศ . 2563เทศบาลมีรายรับจริงรวมเงินอุดหนุน 
ทุกประเภท จำนวน 221,009,822.38บาท และมีรายจ่ายจริงรวมทัง้สิน้ 
จ ำน วน  213,406,105.47บ าท  ซึ่ ง มี ร า ย รั บ ม าก ก ว่ าร าย จ่ า ย
7,603,716.91  จำนวน บาท 

2.1   รายรับ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ต้ังงบประมาณรายรับ 

รายรับตามประมาณการรายจ่ายทั่วไปไว้  เป็นเงิน  242,660,473บาท 
จำแนกได้ดังนี้ 

หมวดภาษีอากร     8,550,000บาท 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 11,513,000 บาท 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    7,295,000 บาท 
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หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 3,000,000 บาท 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    1,730,000 บาท 

หมวดรายได้จากทุน    1,000 บาท 

หมวดภาษีจัดสรร   71,050,000 บาท 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   139,521,473บาท 

2.2 รายรับงบประมาณรายจา่ยเฉพาะการสถานธนานุบาล  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ต้ังงบประมาณรายรบังบประมาณรายจ่าย
เฉพาะการสถานธนานุบาล เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 25,010,000 บาท 

2.3 รายจ่าย 
 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเป็นจำนวนรวม
ทั้งสิ้น 242,660,473 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

ด้านบริหารท่ัวไป    

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป ยอดรวม 35,512,465 บาท 

2. แผนงานการรักษาความ
สงบฯ 

ยอดรวม 8,049,554 บาท 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  
 

 

3. แผนงานการศึกษา ยอดรวม 106,049,093 บาท 

4. แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม 14,781,967 บาท 

5. แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม 26,996,320 บาท 

6. แผนงานสร้างความ   ยอดรวม     4,101,740   บาท 

    

7. แ ผ น ง า น ก า ร ศ า ส น า
วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ยอดรวม 3,143,878 บาท 

ด้านเศรษฐกิจ    

8. แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ยอดรวม 
8,151,920 

บาท 

9. แผนงานการพาณิชย์ ยอดรวม 886,220 บาท 
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นายสำราญ   นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
นางทานตะวัน   อินทร์จันทร ์
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองลำพูน 
 
นายสำราญ   นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 

 

ด้านการดำเนินการอ่ืน    

10. แผนงานงบกลาง ยอดรวม 
34,987,316 

  บาท 

    

    

2.4 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธ
นานุบาล เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น15,142,600บาท 

สถานะการคลังของเทศบาลเมืองลำพูน  และสถานธนานุบาลเทศบาลเมือง
ลำพูน  อยู่ในฐานะที่มั่นคงพอสมควร รายรับที่ ได้ประมาณการไว้ได้
พิจารณาตั้งไว้เท่าที่คาดหมายว่าจะได้รับใกล้เคียงกับความเป็นจริง   ส่วน
ด้านรายจ่ายได้พิจารณาไว้ตามความจำเป็นและเหมาะสมกับงานในหน้าที่
ของเทศบาลที่จะต้องปฏิบัติภายในท้องถ่ิน  ทั้งนี้  โดยคำนึงถึงหลักการ
ประหยัดได้ผลงานที่สมประโยชน์และมีประสิทธิภาพตามแผนพัฒนา
เทศบาลที่ได้วางไว้ทุกประการ 

อะนึ่งในปีนี้กลุ่มงานพัฒนาระบบบัญชีท้องถ่ิน ได้ทำการแก้ไปรับปรุงข้อมูล
ในระบบ e-laas  โดยแจ้งให้เทศบาลจัดทำคำแถลงใหม่ตามรูปแบบที่
กำหนด โดยจะดำเนินการในระบบ e-laas ได้ต้ังแต่วันที่ 7 สิงหาคม เป็น
ต้นไป 

ซึ่งเทศบาลเมืองลำพูนได้จัดทำคำแถลงและจัดพิมพ์รูปเล่มไปก่อนวัน
ดังกล่าว จึงขอแก้ไขคำแถลงหน้า 1,2และ258 ในร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ  พ.ศ. 2595 ตามใบแทรกที่
แจ้งให้ทุกท่าน 

ในโอกาสนี้ผมในฐานะนายกเทศมนตรเีมอืงลำพูน จึงขอเสนอญัตตินี้ต่อสภา
เทศบาลเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 

ก่อนที่ผมจะถามท่านสมาชิกว่าจะรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติหรือไม่ 
ขอท่านเลขานุการสภาช่วยนับจำนวนสมาชิกที่อยู่ในที่ประชุมก่อนนะครับ 
 
มีสมาชิกอยูใ่นที่ประชุม จำนวน.........17.......... ท่าน 
 
 
ที่ประชุมมีสมาชิกอยู่ จำนวน .......17........ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม 
ผมขอถามท่านสมาชิกว่าควรรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติดังกล่าวตามที่
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มติท่ีประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสำราญ   นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
 
 
 
 

 
 
นายอาคม   วัฒนากูล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสำราญ   นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 

 
นางทรงศรี   ถาวรวรานนท ์
สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 

 
 

ท่านนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม่ขอโปรดยกมือข้ึน 
ขอท่านเลขานุการสภาช่วยนับด้วยครับ 

-สมาชิกสภาเทศบาล รับหลักการ จำนวน......16.....เสียง  
-สมาชิกสภาเทศบาล ไม่รับหลักการจำนวน......0.....เสียง  
-ประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูนงดออกเสียง   

ที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้  มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 

จำนวน.....16....เสียง ผ่านวาระที่หนึ่ง 
 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน 
พ.ศ.2547  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 45 วรรคท้าย  
กำหนดว่าญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ  จะพิจารณาสามวาระ 
รวดเดียวไม่ได้  และในการพิจารณาวาระที่สอง  ให้กำหนดระยะเวลาเสนอ
คำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่าย่ีสิบสี่ช่ัวโมง  นับแต่สภาท้องถ่ินมีมติรับหลักการ
แห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณนั้นผมขอหารือท่านสมาชิกสภาเทศบาลว่า
จะกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีพ.ศ.2564 ในวันไหน เวลาเท่าไหร่ขอเชิญเสนอครับ 
เชิญคุณอาคม  วัฒนากูลครับ 
 
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  กระผมนายอาคม  วัฒนากูล สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองลำพูน เขต 1  ขอเสนอกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี ้
-วันที่ 16  สิงหาคม 2564 
ตั้งแต่เวลา 08.30น.  ถึง  16.3๐น. 

-วันที่ 17  สิงหาคม 2564 
ตั้งแต่เวลา 08.30น. ถึง  16.30น. 

-วันที่  18  สิงหาคม 2564 
ตั้งแต่เวลา 08.30น.  ถึง  16.30น. 
 
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลครบั คุณอาคม วัฒนากูล ได้เสนอกำหนด
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ 
-ขอผูร้ับรองด้วยครบั เชิญคุณทรงศรี ถาวรวรานนท์ ครบั 
 
กราบเรียนท่านประธานสภา ดิฉันนางทรงศรี  ถาวรวรานนท์ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองลำพูน เขต 1 ขอรับรองการเสนอกำหนดระยะเวลาเสนอ 
คำแปรญัตติตามที่คุณอาคม  วัฒนากูล เสนอค่ะ 
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นายสำราญ   นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
นายมานติย์   อุตศร ี
สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 

 
นายสำราญ   นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
มติท่ีประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสำราญ   นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
 
 
 

นายสำราญ   นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
 
 
 
 
นางทานตะวัน   อินทร์จันทร ์
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองลำพูน 
 
 
 
 
 

ครับ ต่อไปครับ คุณมานิตย์ อุตศรี ครับ 
 

กราบเรียนท่านประธานสภา กระผมนายมานิตย์  อุตศรี สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองลำพูน เขต 2 ขอรับรองการเสนอกำหนดระยะเวลาเสนอ 
คำแปรญัตติตามที่คุณอาคม  วัฒนากูล เสนอครับ 
 
มีผู้รับรองถูกต้องนะครับจะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น
หรือไม่ครับไม่มีนะครับ 
 
มติเห็นชอบการเสนอกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติคือ 
-วันที่ 16  สิงหาคม  2564 
ตั้งแต่เวลา 08.30น.  ถึง  16.3๐น. 
-วันที่ 17  สิงหาคม  2564 
ตั้งแต่เวลา 08.30น. ถึง16.30น. 
-วันที่  18  สิงหาคม 2564 
ตั้งแต่เวลา 08.30น.  ถึง  16.30น. 

ณ ห้องกิจการสภา อาคารคุณธรรม 17  เทศบาลเมอืงลำพนู นะครับ 

เป็นอันว่ามติที่ประชุมเห็นชอบตามที่ได้เสนอระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 และ ขอนัดประชุม
สภาอีกครั้งในวันที่  25 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. เพื่อพิจารณา 
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2565 วาระที่  2  
และวาระที่ 3   
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5.2 
 
5.2 เรื่อง  การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
 
เรื่ อง   การ เลือกคณะกรรมการแปรญั ตติร่ างเทศบัญญั ติ ขอเชิญ 
ท่านเลขานุการสภาเทศบาลได้ช้ีแจง ระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
ได้รับทราบ  เรียนเชิญครับท่านเลขานุการสภาเทศบาลครับ 
 
สืบเนื่องเมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูนสมัยสามัญ สมัยที่ 3
ประจำปี 2563 เมื่อวันที่  13 สิงหาคม 2563 ตามมติที่ประชุมสภา 
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติจำนวน 6 คน นั้น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน 
พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554ข้อ 106 (4) กรรมการ
สภาท้องถ่ินพ้นจากหน้าที่เมื่องานที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นลง ดังนั้น จึงถือว่า
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร แ ป ร ญั ต ติ ดั ง ก ล่ า ว  ได้ พ้ น จ า ก ห น้ าที่ แ ล้ ว 
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นางทานตะวัน   อินทร์จันทร ์
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองลำพูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
นายสำราญ   นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
 
 
 
 
 
นายอาคม   วัฒนากูล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
 
 

การประชุมสภาในวันนี้ จึงต้องมีการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล 
ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติข้ึนมาใหม่ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน 
พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554หมวด 8 คณะกรรมการ
สภาท้องถ่ิน 

ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถ่ินมี 2 ประเภท คือ 
(1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถ่ินมีจำนวนไม่น้อย
กว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคนและ 
(2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือบุคคลที่
ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถ่ิน มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

ข้อ 104 คณะกรรมการสภาท้องถ่ิน มีหน้าที่กระทำกิจการหรือพิจารณา
สอบสวนเรื่องใด ๆ อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถ่ินแล้วรายงานต่อสภา
ท้องถ่ิน 

ข้อ 105 ภายใต้บังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถ่ินมีอำนาจเลือก
สมาชิกสภาท้อง ถ่ินหรือบุคคลที่ ไม่ ได้ เป็นสมาชิกสภาท้ อง ถ่ินเป็ น
คณะกรรมการสภาท้องถ่ินชุดต่าง ๆ ตามความจำเป็นแก่กิจการในหน้าที่
ของสภาท้องถ่ิน ( 3 ) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 

ข้อ 107 ภายใต้บังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถ่ินให้
สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินเสนอช่ือสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือ
บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถ่ินแล้วแต่กรณี  ในกรณีที่สมาชิกสภา 

ท้องถ่ินเป็นผู้ เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถ่ินรับรองไม่น้อยกว่าสองคน 
ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถ่ินเป็นผู้ เสนอไม่ต้องมีผู้รับรองการเสนอช่ือ 
ให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอื่น และให้นำ
วิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

ท่าน เลขานุการสภาเทศบาล ได้ ช้ีแจงระเบี ยบเกี่ ยวกับการ เลือก
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
ได้รับทราบแล้วนะครับ ต่อไปผมจะถามท่านสมาชิกสภาว่าสภาแห่งนี้  
จะให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองลำพูน 

 จำนวนกี่คนแต่ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คนแต่ไม่เกิน ๗ คนนะครับ 
ขอได้โปรดเสนอครับ เชิญครับ เชิญคุณอาคม   วัฒนากูล 
 
กราบเรียนประธานสภาเทศบาล กระผมนายอาคม   วัฒนากูล สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองลำพูน เขต 1 ขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่าง 
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลำพูน จำนวน  6 คน  
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นายสำราญ   นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
 
 
นายณรงค์   วงค์วาร 
สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
นายสำราญ   นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
นายพงษ์พันธ์  วรรณวงศ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
 
 
นายสำราญ   นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
มติท่ีประชุม 
 
 
 
 
 
 
นายสำราญ   นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
 
นางทรงศรี   ถาวรวรานนท์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
 
 
นายสำราญ   นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
นายพรชัย   ธารเที่ยงธรรม 
สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 

คุณอาคม วัฒนากูล ได้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลเมืองลำพูน 6 คนนะครับ ทีนี้ขอผู้รับรองด้วยครับ 
 
เชิญคุณณรงค์ วงศ์วาร ครับ 

กราบเรียนประธานสภาเทศบาล กระผมนายณรงค์  วงค์วาร สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองลำพูน เขต 3 ขอรับรองตามที่คุณอาคม   วัฒนากูลเสนอครับ 
 
ครับ ขอท่านต่อไปที่รับรองครับ เชิญคุณพงษ์พันธ์ วรรณวงศ์ ครับ 
 
 
กราบเรียนประธานสภาเทศบาล กระผมนายพงษ์พันธ์  วรรณวงศ์ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองลำพูน  เขต 3 ขอรับรองตามที่ คุณอาคม   วัฒนากูล  
เสนอครับ 

 
มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ จะมีท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ครับ  
ไม่มีนะครับ  
                                                           

ที่ประชุมเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน  6   คน  
ก็ถือว่าสภาแห่งนี้   มีมติให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลเมืองลำพูน จำนวน 6 คนสำหรับการเลือกคณะกรรมการ 
แปรญัตติในวันนี้ ได้นำวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ดังนั้นต้องเลือกกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่งก่อนแล้วจึงเลือกในลำดับถัดไป
ทีละคน จนกว่าจะครบตามจำนวนที่เสนอ  คือจำนวน  6  คน  

ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาเสนอช่ือผู้ที่ สมควรได้รับการคัดเลือก 
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติคนที่  1  เชิญครับ  
เชิญคุณทรงศรี  ถาวรวรานนท์ ครับ 
 
กราบเรียนประธานสภาเทศบาล ดิฉันนางทรงศรี  ถาวรวรานนท์ สมาชิกสภา
เท ศบ าล เมื อ งล ำพู น  เขต  1  ขอ เส นอ คุณ ไพศาล   ส งวน ศ์ วง ค์  
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติคนที่ 1  . 
 
 
ผมขอผู้รบัรองด้วยครับเชิญคุณพรชัย ธารเที่ยงธรรม ครับ 
 
 
กราบเรียนประธานสภาเทศบาลผมนายพรชัย ธารเที่ยงธรรม สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 ขอรับรองตามที่คุณทรงศรี  ถาวรวรานนท์ เสนอครับ 
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นายสำราญ   นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
นางสาวบุญทวี   ถาน้อย 
สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
นายสำราญ   นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
มติท่ีประชุม 
 
นายสำราญ   นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
 
 
นางสาวบุญทวี    ถาน้อย 
สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
 
นายสำราญ   นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 

นายไพศาล   สงวนวงศ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
 
นางสาวศจี  บุณเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
นายสำราญ   นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
มติท่ีประชุม 
 

นายสำราญ   นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 

 

ครับขอคนที่สอง เชิญคุณบุญทวี ถาน้อย ครับ 
 
 
กราบเรียนประธานสภาเทศบาลดิฉันนางสาวบุญทวี  ถาน้อย สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 ขอรับรองตามที่คุณทรงศรี  ถาวรวรานนท์ เสนอค่ะ    
 
มีผู้รับรองถูกต้องนะครับจะมีสมาชิกท่านใดเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่ไม่มีนะ
ครับ  

นายไพศาล  สงวนวงศ์ ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ   คนที่ 1 

 
ต่อไปขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูนได้เสนอช่ือผู้ทีส่มควร
ได้ รับ การ คัด เลื อ ก เป็ นคณ ะกรรมก ารแปรญั ตติ ร่ างเทศบัญญั ติ  
คนที่  2  เชิญครับเชิญ  คุณบุญทวี  ถาน้อย 
 
 
กราบเรียนประธานสภาเทศบาลดิฉันนางสาวบุญทวีถาน้อย สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองลำพูน เขต 1 ขอเสนอ  คุณพรชัย  ธาร เที่ ยงธรรม 
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ คนที่  2 
 
ผมขอผู้รับรองด้วยครับ ขอเชิญคุณไพศาล สงวนวงศ์ครับ 
 

กราบเรียนประธานสภาเทศบาล กระผมนายไพศาล  สงวนวงศ์สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 ขอรับรองตามที่คุณบุญทวี ถาน้อย เสนอครับ    
ครับ ขอผูร้ับรองคนต่อไปครับ เชิญคุณศจี บุณยเกียรติ 
 
กราบเรียนประธานสภาเทศบาล ดิฉันนางสาวศจี  บุณยเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอรับรองตามที่คุณบุญทวี ถาน้อย เสนอค่ะ    
 
มีผู้รับรองถูกต้องนะครับจะมีสมาชิกท่านใดเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่ไม่มีนะ
ครับ  
 
นายพรชัย  ธารเที่ยงธรรม ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
คนที่   2 

ต่อไปขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน ได้ เสนอ ช่ือ 
ผู้ที่สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
คนที่  3  เชิญครับเชิญคุณธนกฤต  สุวรรณพรหม 
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นายธนกฤต  สุวรรณพรหม 
สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
 
นายสำราญ   นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
นายสวัสดี  ทาใจ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
 
นายสำราญ   นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
ด.ต.มนัส   บุญบรุ ี
สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 

นายสำราญ   นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
มติท่ีประชุม 
 
 
นายสำราญ   นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
 
ด.ต.มนัส   บุญบรุ ี
สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 

นายสำราญ   นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 

นายธนกฤต  สุวรรณพรหม 
สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
นายสำราญ   นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 

กราบเรียนประธานสภาเทศบาลผมนาย ธนกฤต  สุวรรณพรหม 
สมาชิ กสภาเทศบาลเขต 2 ขอเสนอคุ ณนิ ทั ศน์   อิ นทเจริ ญศานต์  
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติคนที่ 3 
 
ครับ ขอผู้รับรองด้วยครับเชิญคุณสวัสดี ทาใจ ครับ 

 

กราบเรียนประธานสภาเทศบาลผมนายสวัสดี  ทาใจสมาชิกสภาเทศบาลเขต 
2ขอรับรองตามที่คุณธนกฤต  สุวรรณพรหม เสนอครับ    
 

ครับ ขอผู้รับรองคนต่อไปครับ เชิญ ด.ต.มนัส บุญบุรี ครับ 
 

กราบเรียนประธานสภาเทศบาล กระผม ด.ต.มนัส  บุญบุรี สมาชิกสภา
เทศบาลเขต 2 ขอรับรองตามที่คุณธนกฤต  สุวรรณพรหม เสนอครับ   
 
มีผู้รับรองถูกต้องนะครับจะมีสมาชิกท่านใดเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่ไม่มีนะ
ครับ  
 
นายนิทัศน์  อินทเจริญศานต์ ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
คนที่ 3 
 
ต่อไปขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูนได้เสนอช่ือ 
ผู้ทีส่มควรได้รบัการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตตริ่างเทศบัญญัต ิ
คนที่ 4 เชิญครบัเชิญ ด.ต.มนัส   บุญบรุ ี
 
กราบเรียนประธานสภาเทศบาลผมด.ต.มนัส บุญบุรี สมาชิกสภา 
เทศบาลเขต 2ขอเสนอ  คุณสวัสดี  ทาใจ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติคนที่ 4 
 
ครับ ผมขอผู้รับรองด้วยครับ เชิญคุณธนกฤต สุวรรณพรหม ครับ 
 
 
กราบเรยีนประธานสภาเทศบาลผมนายธนกฤต  สุวรรณพรหม สมาชิกสภา
เทศบาลเขต 2 ขอรับรองตามที่ด.ต.มนัส   บุญบรุี เสนอครับ   
 

ครับ ขอผูร้ับรองอกีหนึง่ท่านครบั เชิญคุณมานิตย์ อุตศรี ครบั 
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นายมานิตย์   อุตศรี 
สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
นายสำราญ   นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
 
มติท่ีประชุม 
 
 
นายสำราญ   นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
 

นายณรงค์   วงค์วาร 
สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 

นายสำราญ   นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 

นายพงษ์พันธ์ วรรณวงศ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 

นายสำราญ   นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
ด.ต. อนนต์   ลุนิทรานนท ์
สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
นายสำราญ   นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
มติท่ีประชุม 
 
 
นายสำราญ   นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 

กราบเรยีนประธานสภาเทศบาลผมนายมานติย์  อุตศรี สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 2 ขอรบัรองตามที่ด.ต.มนัส   บุญบรุี เสนอครบั  
 
มีผู้รับรองถูกต้องนะครับจะมีสมาชิกท่านใดเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่ไม่มีนะ
ครับ  
 
 
นายสวัสดี ทาใจ  ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4 
 
 
ต่อไปขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูนได้เสนอช่ือผู้ทีส่มควร
ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  คนที่ 5  
เชิญครับเชิญคุณณรงค์    วงค์วาร ครับ 

 
กราบเรียนประธานสภาเทศบาลผมนายณรงค์  วงค์วารสมาชิกสภาเทศบาล
เขต 3 ขอเสนอ คุณธีระศักดิ์  เลาห์รอดพันธ์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติ คนที่ 5 ครับ  
 
ผมขอผู้รับรองด้วยครับ  เชิญคุณพงษ์พันธ์ วรรณวงศ์ ครับ 
 
 
กราบเรียนประธานสภาเทศบาลผมนายพงษ์พันธ์ วรรณวงศ์ สมาชิกสภา
เทศบาลเขต 3 ขอรับรองตามที่คุณณรงค์  วงค์วาร เสนอครับ   

 
ขอผู้รับรองครับ เชิญ ด.ต.อนนต์ ลุนิทรานนท์ ครับ 
 
 
กราบเรียนประธานสภาเทศบาลผมด.ต.อนนต์  ลุนิทรานนท์ สมาชิกสภา
เทศบาลเขต 3 ขอรับรองตามที่คุณณรงค์วงค์วาร เสนอครับ  
 
มีผู้รับรองถูกต้องนะครับจะมีสมาชิกท่านใดเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่  
ไม่มีนะครับ  
 
นายธีระศักดิ์  เลาห์รอดพันธ์ ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
คนที่ 5 
 
ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูนได้เสนอช่ือผู้ที่สมควรได้รับ
การคัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  คนที่  6  เชิญครับ
เชิญคุณพงษ์พันธ์    วรรณวงศ์ ครับ 
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นายพงษ์พันธ์ วรรณวงศ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 

นายสำราญ   นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
นายธีระศักดิ์   เลาห์รอดพันธ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 

นายสำราญ   นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 

นายไชยา เสนาวนา 
สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
 
นายสำราญ   นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
มติท่ีประชุม 
 
 
 
 
 
นายสำราญ   นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 

นางทานตะวัน   อินทร์จันทร ์
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองลำพูน 
 
 
 
 
 
 
 
 

กราบเรียนประธานสภาเทศบาลผมนายพงษ์พันธ์ วรรณวงศ์  สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองลำพูน  เขต 3 ขอเสนอคุณณรงค์  วงค์วาร เป็นคณะกรรมการ 
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  คนที่   6 

ขอผู้รับรองด้วยครับ เชิญคุณธีระศักดิ์ เลาห์รอดพันธ์ ครับ 

 
กราบเรียนประธานสภาเทศบาลผมนายธีระศักดิ์  เลาห์รอดพันธ์ สมาชิก
สภาเทศบาลเมืองลำพูน เขต 2 ขอรับรองตามที่ คุณพงษ์พันธ์ วรรณวงศ์   
เสนอครับ    

ขอผู้รบัรองท่านต่อไปครับ เชิญคุณไชยา เสนาวนา ครับ  
 

กราบเรียนประธานสภาเทศบาล ผมนายไชยา เสนาวนา สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองลำพูน เขต 3 ขอรับรองตามที่ คุณพงษ์พันธ์ วรรณวงค์  
เสนอครับ  
 
มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ จะมีสมาชิกท่านใดเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่   
ไม่มีนะครับ  
 
นายณรงค์  วงค์วารได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 6 
 
เป็นอันว่าวันนี้มติที่ประชุมสภาได้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติแล้ว 
จำนวนทั้งหมด  6 คน นะครับอาศัยอำนาจตามระเบียกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
2)พ.ศ.2554ข้อ 103 (1) ข้อ 105 (3) ข้อ 106 (4) ข้อ 107ครับ 
 
ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลครับ 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน
พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554หมวด 8 คณะกรรมการ
สภาท้องถ่ินข้อ 109 การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภา
ท้องถ่ินครั้ งแรก ให้ เป็นหน้าที่ ของเลขานุการสภาท้อง ถ่ิน และให้
คณะกรรมการสภาท้องถ่ินคณะหนึ่งๆ เลือกประธานกรรมการและ
เลขานุการจากกรรมการสภาท้องถ่ินคณะนั้นๆ   

ดังนั้นดิฉันจึงขอแจ้งกำหนดนัดประชุมกรรมการแปรญัตติเพ่ือเลือก
ประธานกรรมการแปรญัตติและเลขานุการกรรมการแปรญัตติในวันนี้ 
เวลา 14.00 น.ณ ห้องกิจการสภา อาคารคุณธรรม 17 เทศบาลเมือง
ลำพูน ค่ะ 
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นายสำราญ   นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
นายสวัสดีทาใจ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 

นายสำราญ   นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ 6 

นายสำราญ   นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
 
 

 

ปิดประชุม 

ท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ เชิญคุณสวัสดี ทาใจ ครับ 

 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ กระผมนายสวัสดี ทาใจ สมาชิก
สภาเทศบาล เขต 2 ท่านประธานครับ เมื่อสักครู่ได้หารือกับทางผู้ได้รบัการ
คัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ขอเป็นเวลา 14.30 น. นะครับ 

ท่านเลขานุการสภาเทศบาล  ได้แจ้งนัดประชุมกรรมการแปรญัตติเพือ่เลอืก
ประธานกรรมการแปรญัตติและเลขานุการกรรมการแปรญัตติในวันนี้ 
เวลา 14.30 น. นะครับ  

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 6 

                                                              

เรื่องอ่ืน ๆ 

-จะมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรอือภิปรายในระเบียบวาระอื่นๆ เชิญครับ 

สำหรับวันนี้ ผมขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารทุกท่าน 
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผูท้รงเกียรติ ท่านปลัดเทศบาล ท่านรองปลัดเทศบาล 
ท่านผู้อำนวยการกองทุกกอง ที่ให้ความร่วมมือในการประชุมสภาเทศบาล
เมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี 2564 ในวันนี้ผ่านพ้นไปได้
ด้วยดีผมขอปิดประชุมครับ 

11.30 น. 

 

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

 


