
สรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูนสมัยสามญั  สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี 2 ประจำปี   2564 
วันท่ี    25  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. นายอัศวิน     แสนสมบูรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
17. นายไชยา         เสนาวนา  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
18. ด.ต.อนนต ์  ลุนิทรานนท ์  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน  
19. นายธีระศักดิ์       เลาห์รอดพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน  

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 รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมอืงลำพูน 

 
 
   



เริ่มประชมุเวลา 10.00o น
 
นางทานตะวัน   อินทร์จันทร ์
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองลำพูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสำราญ   นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน 
 
 
 
ระเบียบวาระที่  1 

นายสำราญ   นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน 
 

 

 

 

 

 

 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่ เคารพท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
ผู้ท รง เกี ยรติทุ กท่ านท่ านนายก เทศมนตรี  ท่ านรองนายก เทศมนตรี  
ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาล
ท่านรองปลัดเทศบาล ท่านผู้อำนวยการกองทุกกอง วันนี้เป็นการประชุมสภา
เทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 วันที่ 25 
สิงหาคม  2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน  

บัดนี้  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน มาร่วมประชุม จำนวน 18 ท่าน 
มีระเบียบวาระการประชุม เพื่อให้สภาเทศบาลเมืองลำพูนได้พิจารณา จำนวน  
6 วาระ รายละเอียดปรากฏตามระเบียบวาระการประชุมที่แนบท้ายหนังสือ 
ที่ส่งถึงสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  วันนี้ไม่มีกระทู้ถามของสมาชิกสภาเทศบาล
และไม่มีวาระหรือญัตติเร่งด่วนเข้ามาให้ทางสภาเทศบาลเมืองลำพูนได้พิจารณา 
ที่ประชุมพร้อมแล้วที่จะได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบ 

ดังนั้นจึงขอเรียนเชิญ คุณสำราญ   นวชัย ประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน 
ได้กรุณาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและดำเนินการประชุมตามระเบียบ 
ต่อไปค่ะ  

เรียนท่านนายกเทศมนตรีเมืองลำพูนและคณะผู้บริหารท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านปลัดเทศบาล ท่านรองปลัดเทศบาล ท่านผู้อำนวยการกอง
ทุกกอง หัวหน้าส่วนการงานทุกท่าน และท่านประธานคณะกรรมการชุมชน 
วันน้ีเป็นการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 
 
เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชมุทราบ 

- ท่านนายกได้ขอแก้ไขเอกสารในการประชุมครั้งนี้นะครบัเปน็
งบประมาณปี 2564 ซึ่งตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการที่ 10 ขอ
เปลี่ยนจากถนนสันเหมืองใต้ เป็นสันเหมืองเหนือ ซอยพูนสนิ 

- มีโครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรออนไลน์ของสถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถ่ินประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน 2564 เป็นสมาชิกสภาท้องถ่ิน
ที่ได้รับคัดเลือกใหม่ มีจำนวน 3 ท่าน ด.ต. มนัส บุญบุรี ,นายธนกฤต 
สุวรรณพรหม และ ด.ต.อนนต์  ลุนิทรานนท์ มีระยะเวลาอบรม 5 วัน 
รายละเอียดสอบถามจากเลขานุการสภา 

- คำสั่งเทศบาลเมืองลำพูนที่ 368/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน
ติดตามประเมินและพฒันาตลาดสดหนองดอกเทศบาลเมอืงลำพูน 
นายกได้แต่งตั้ง จำนวน 4 ท่าน  
                                                               /คุณสวัสดี... 
 



นายสำราญ   นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่  ๒ 

นายสำราญ   นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน 
 
 
ระเบียบวาระที่  ๓ 

นายสำราญ   นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน 
 

ระเบียบวาระที่  ๔ 

นายสำราญ   นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน 
 
 
ระเบียบวาระที่  ๕ 

นายสำราญ   นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- คุณสวัสดี          ทาใจ                        ประธานกรรมการ 
- คุณพรชัย          ธารเที่ยงธรรม                       กรรมการ  
- คุณไชยา           เสนาวนา                             กรรมการ 
- คุณธนกฤต        สุวรรณพรหม       กรรมการและเลขานุการ 

 
โดยมีหน้าที่ตามคำสั่ง ผมขอเลขานุการช่วยถ่ายเอกสารคำสั่งนายก เทศมนตรี
แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบด้วยนะครับ 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๒ 
 

เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

- วันน้ีไม่มี 
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3   
 

กระทู้ถาม 

- วันน้ีไม่มี 
 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4 
 
เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

-วันน้ีไม่มี 
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5 
 

เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

5.1 ญัตติ เรื่อง การขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ. 2565 (วาระที่ 2และวาระที่ 3)  
 
เรื่อง การขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 
2565  วาระที่  2 และวาระที่  3 สำหรับการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วาระที่ 2 นั้นเป็นการ
พิจารณาแปรญัตติ 
ผมขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ เสนอผลการพิจารณา 
แปรญัตติให้ที่ประชุมทราบ เรียนเชิญครับ เชิญ คุณพรชัย   ธารเที่ยงธรรม 
ประธานกรรมการแปรญัตติครับ 
                                                                       /กราบเรียน... 



นายพรชัย   ธารเที่ยงธรรม 
ประธานกรรมการแปรญัตติ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กราบเรียนท่านประธานสภา กระผมนายพรชัย ธารเที่ยงธรรม ประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ขอเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบญัญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

วันที่  20 สิงหาคม  ๒๕๖4  เวลา ๐9.0๐ น.  
ณ ห้องกิจการสภา อาคารคุณธรรม 17เทศบาลเมืองลำพูน 

................................................................ 
รายช่ือผู้มาประชุม 

๑. นายพรชัย   ธารเที่ยงธรรม ประธานกรรมการแปรญตัติ 
๒. นายไพศาล  สงวนวงศ์ กรรมการแปรญัตติ 
๓. นายสวัสดี  ทาใจ  กรรมการแปรญัตติ 
๔. นายณรงค์  วงค์วาร  กรรมการแปรญัตติ 
๕. นายธีระศักดิ์  เลาห์รอดพันธ์ กรรมการแปรญัตติ 
๖. นายนิทัศน์  อินทเจริญศานต ์ กรรมการและเลขานุการฯ 

                                            

รายชื่อผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
นายประภัสร ์ ภู่เจรญิ   นายกเทศมนตรีเมอืงลำพูน 
นางทานตะวัน    อินทรจ์ันทร ์  รองปลัดเทศบาลเมืองลำพูน 
นางกมลพร      อินทน ี   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน 
 
 ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่   ๓ 
ประจำปี ๒๕๖4 เมื่อวันที่ ๑3  สิงหาคม ๒๕๖4 ได้กำหนดระยะเวลาในการ
เสนอคำแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖5 ต่อคณะกรรมการแปรญัตติเป็นเวลา ๓ วัน คือ     
 
-วันที่ ๑6 สิงหาคม ๒๕๖4 ตั้งแต่เวลา 08.3๐ น.- 16.30.๐๐ น. 
-วันที่ ๑7 สิงหาคม ๒๕๖4 ตั้งแต่เวลา 08.3๐ น.- 16.30.๐๐ น. 
-วันที่ ๑8 สิงหาคม ๒๕๖4 ตั้งแต่เวลา 08.3๐ น.- 16.30.๐๐ น. 
 
วันน้ีจึงเป็นการประชุมเพื่อพจิารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถ่ินพ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๔ข้อ ๔๙ 
และข้อ ๕๐ ได้กำหนดไว้ว่าเมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาร่างเทศ
บัญ ญั ติ และรับ คำเส นอการแป รญั ตติ ต ามระยะ เวลาที่ ก ำห นดแล้ ว 
จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 
พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถ่ินรายงานนั้น 
                                                                           /อย่างน้อย... 



นายพรชัย   ธารเที่ยงธรรม 
ประธานกรรมการแปรญัตติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

อย่างน้อยต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง 
การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้น 
เป็นการใดการสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวน 
คำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถ่ินส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภา
ท้องถ่ินไม่น้อยกว่าย่ีสิบสี่ช่ัวโมงก่อนวันประชุมพิจารณาเว้นแต่กรณีต้องพิจารณา 
เป็นการด่วนให้คณะกรรมการแปรญัตติไปรว่มประชุมสภาท้องถ่ินด้วย เพื่อแถลง
ประกอบรายงานหรือช้ีแจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 
  
 ตามที่นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 เพื่อขอรับความเห็นชอบต่อสภา 
เทศบาลเมืองลำพูน เมื่อวันที่ ๑3  สิงหาคม ๒๕๖4 ซึ่งที่ประชุมมีมติรบัหลักการ
ในวาระที่หนึ่งไปแล้ว  และกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖5 ต่อคณะกรรมการแปร
ญัตติเป็นเวลา ๓ วันคือ 
 
-วันที่ ๑6 สิงหาคม ๒๕๖4 ตั้งแต่เวลา 08.3๐ น.- 16.30.๐๐ น. 
-วันที่ ๑7 สิงหาคม ๒๕๖4 ตั้งแต่เวลา 08.3๐ น.- 16.30.๐๐ น. 
-วันที่ ๑8 สิงหาคม ๒๕๖4 ตั้งแต่เวลา 08.3๐ น.- 16.30.๐๐ น. 
 
ปรากฏว่าตามระยะเวลาที่กำหนดไม่มีผู้บริหารเทศบาลหรือสมาชิกสภาเทศบาล
ยื่นขอแปรญัตติแต่อย่างใด ดังนั้น คณะกรรมการแปรญัตติจึงร่วมกันประชุม
พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 
 
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วสรุปผลดังนี้ 
๑)คำแถลงงบประมาณ ไม่มีการแก้ไข 
๒)หลักการและเหตุผลประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ไม่มีการแก้ไข 
๓)ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 
ไม่มีการแก้ไข 

 
มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท ์
 มีมติให้คงไว้ตามร่างเดิมทุกประการ และให้นำร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ตามร่างเดิมเสนอต่อประธานสภา 
เพื่อนำเสนอต่อสภาเทศบาลพิจารณาเห็นชอบในวาระที่ สองและวาระที่สาม 
ต่อไป 
 
 
                                                                       /คณะกรรมการ... 
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นางทานตะวัน   อินทร์จันทร ์
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มติท่ีประชุม 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการแปรญัตติโดย คุณพรชัย  ธารเที่ยงธรรม ได้เสนอผลการพิจารณา
การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565  ให้ทุกท่านได้รับทราบ แล้วนั้น  

ปรากฏว่าตามระยะเวลาที่กำหนด  ไม่มีผู้บริหารเทศบาลหรือสมาชิกสภา
เทศบาลท่านใด  ขอแปรญัตติแต่อย่างใด  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2554 ข้อ 51 กำหนดว่าในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ วาระที่สอง 
ให้ปรึกษาเรียงลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติ
แก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถ่ินจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น  ซึ่งในการ
พิจารณาในวาระที่สองนี้ จะไม่มีการลงมติว่ารับหรือไม่รับร่างเทศบัญญัติ  
แต่อย่างใดเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าไม่มีการขอแปรญัตติและคณะกรรมการ 
แปรญัตติก็ไม่ได้แก้ไขเพิ่มเติมร่างเทศบญัญัติ  ประกอบกับที่ประชุมสภาเทศบาล
ก็ไม่ได้มีความเห็นชอบเป็นอย่างอื่น  จึงถือได้ว่าสภาเทศบาลได้พิจารณาในวาระ
ที่สองแล้ว  ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวาระที่สามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2554 ข้อ 52 กำหนดไว้ว่าการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สามไม่มี  
การอภิปราย  เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถ่ินจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุ
อันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถ่ินลงมติว่าจะให้ตรา 
เป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

ดังนั้น ก่อนที่ผมจะขอมติที่ประชุม ขอท่านเลขานุการสภาช่วยนับจำนวนสมาชิก
ว่าครบองค์ประชุมหรือไม่ครับ 

มีสมาชิกจำนวน   18  ท่าน รวมประธานสภาเทศบาล 

 

มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุมจำนวน 18 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมนะครับ 
ในวาระนี้ผมจะขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลว่าสมาชิกท่านใด  เห็นชอบให้ตรา
เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ขอได้โปรดยกมือข้ึน
ครับ ขอท่านเลขานุการสภาฯช่วยนับด้วยครับ  

เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ  จำนวน  17  เสียง 
ไม่เห็นชอบ   จำนวน   -    เสียง 
ประธานสภางดออกเสียง 
 
 มติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ 
ผ่าน วาระที่สาม จำนวน  17  เสียง 
                                                                       /ผมจะได้... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผมจะได้ส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณดังกล่าวไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
เพื่อพิจารณาเห็นชอบตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 62 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5.2 
 
5.2 ญัตติ เรื่อง   ขอรับความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
๒๕๖๔ เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองการศึกษา) 

ที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ เห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
๒๕๖๔ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองการศึกษา)  
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5.3 
 
 
 
5.3 ญัตติ เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ไปเพ่ิมจ่ายและโอนเงินเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองช่าง) 
 

ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง  

เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแหง่นี้เหน็ชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจา่ย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปเพิ่มจ่ายและโอนเงินเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ (กองช่าง)  

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5.4 

5.4 การรายงานเงินงบประมาณเงินอุดหนุนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 
2564 (กองการแพทย์)  

ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร. 0701/1456 ลงวันที่  30 ตุลาคม 
2563 แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
งวดที่ 1 และหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร. 0701/2526 ลงวันที่ 18 
มีนาคม 2564 แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการ
ดำเนินงานตามแนวโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 
2564 งวดที่ 2 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และใช้จำนวนชุมชน/หมู่บ้าน
เป็นเกณฑ์ในการจัดสรร ชุมชน/หมู่บ้านแห่งละ 20 ,000 เพื่อขับเคลื่อน
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบท
ของพื้นที่ โดยโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งหมด 340,000 บาท (สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)  

      เทศบาลเมืองลำพูน ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณอุดหนุนฯ จากสำนัก
งบประมาณ ดังนั้น จึงขอนำเสนอต่อสภาเทศบาลเพื่อขอรายงานเงินอุดหนุน



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่  6 

นายสำราญ   นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน 
 
 
 
 
 
 
ปิดประชุม 

สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังรายละเอียดที่แนบท้ายน้ี 

รายงานเงินอุดหนุนท้องถ่ิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

กองการแพทย์ เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 2 ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน และใช้จำนวนชุมชน/หมู่บ้านเป็นเกณฑ์ในการจัดสรร ชุมชน/หมู่บ้าน
แห่งละ 20,000 เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้มีความ
เหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ เป็นจำนวนเงิน 340 ,000 บาท (สาม
แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน 
340,000 (สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีตกลง
ราคา เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 38,332 (สามหมื่นแปดพันสามร้อยสามสิบสอง
บาทถ้วน) คงเหลือ 301,668 บาท (สามแสนหนึ่งพันหกร้อยหกสิบแปดบาท
ถ้วน) 

 

ท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ ฝ่ายบริหารไดร้ายงานเงินงบประมาณเงินอุดหนุน
ท้องถ่ิน ประจำปีงบประมาณ 2564 (กองการแพทย์)ให้ที่ประชุมทราบแล้ว จะ
มีท่านใดสอบถามหรือไม่ครับ (ถ้าไม่มี) ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 6 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 6 

                                                             
เรื่องอ่ืน ๆ 

-จะมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายในระเบียบวาระอื่นๆ  

-สำหรับวันนี้ ผมขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารทุกท่าน ท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านปลัดเทศบาลท่านรองปลัดเทศบาล ท่าน
ผู้อำนวยการกองทุกกอง ที่ให้ความร่วมมอืในการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน 
สมัยสามัญสมัยที่  ๓ ครั้งที่  2 ประจำปี 2564 ในวันนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี 
ผมขอปิดประชุมครับ 

11.00น. 

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

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 


