
สรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามญั  สมัยแรก ประจำปี 2564 

วันท่ี 11 พฤษภาคม 2564  เวลา 10.00น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน 

………………………….. 

รายชื่อผูม้าประชมุ 

1. นายสำราญ  นวชัย   ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
2. นายมานิตย์      อุตศรี   รองประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน 
3. นางทานตะวัน  อินทรจ์ันทร ์  เลขานุการสภาเทศบาลเมืองลำพูน 
4. นายอาคม        วัฒนากูล   สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
5. นางทรงศรี    ถาวรวรานนท์   สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน.   
6. นายไพศาล  สงวนวงศ์   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. นายธีระศักดิ์       เลาห์รอดพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
18. นายไชยา         เสนาวนา  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
19. ด.ต.อนนต ์  ลุนิทรานนท ์  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 

รายชื่อผูไ้ม่มาประชุม 

- ไม่มี 

รายชื่อผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

1. นายประภัสร ์  ภู่เจรญิ   นายกเทศมนตรีเมอืงลำพูน 
2. นายสิริวุฒ ิ  คำธิตา   รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน 
3. นายอานนท์       ยาวิคำ   รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน 
4. นางสาวสุทธินี   สุริยกลุ ณ อยุธยา    รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน 
5. นางทิพย์วรรณ  ความสุข   เลขานุการนายกเทศมนตรเีมืองลำพูน 
6. นายสุทัศน์  องค์คุณา  ที่ปรกึษานายกเทศมนตรีเมืองลำพูน 
7. ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองลำพูน 
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เริ่มประชุมเวลา    10.00 น. 

นางทานตะวัน    อินทร์จันทร ์
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองลำพูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสำราญ  นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
 

ระเบียบวาระที่  1 

นายสำราญ  นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
ผู้ทรงเกียรติทุกท่ านท่ านนายกเทศมนตรี ท่ านรองนายกเทศมนตรี  
ท่ านที่ ป รึกษานายก เทศมนตรี   ท่ าน เลขานุ ก ารนายก เทศมนตรี  
ท่านปลัดเทศบาล ท่านผู้อำนวยการกอง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี 
2564 วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา 
เทศบาลเมืองลำพูนวันนี้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน เข้าร่วมประชุม
จำนวน  18 ท่านมีระเบียบวาระการประชุม เพื่อให้สภาเทศบาลเมือง 
ลำพูนได้พิจารณา จำนวน 4 วาระ รายละเอียดปรากฏตามระเบียบวาระการ
ประชุมที่แนบท้ายหนังสือที่ส่งถึงสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านแล้ว ที่ประชุม
พร้อมแล้วที่จะได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบ 

ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูนได้กรุณาจุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัย และดำเนินการประชุมตามระเบียบต่อไปคะ 

เรียนท่านนายกเทศมนตรีเมืองลำพูนและคณะผู้บริหารท่านสมาชิกสภา
เทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านปลัดเทศบาล ท่านผู้อำนวยการกอง  วันน้ี
เป็นการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจำปี 
2564 ต่อไปผมจะได้ดำเนินการตามระเบียบวาระต่อไป 

เรื่อง  ท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1. ผมขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้โปรดเตรียม เรื่อง การยื่นบัญชีค่าใช้จ่าย 
ในการเลือกตั้ง และท่านนายกเทศมนตรีด้วยนะครับ ซึ่งใกล้เวลาที่ต้องยื่น
บัญชีให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วนะครับ 
2. การยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ มี 2 กรณีสำหรับสมาชิกสภาเทศบาลท่านที่เคยดำรงตำแหน่งและ
ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ก็จะเป็นการเข้าสู่ตำแหน่งแล้วและ 
สำหรับสมาชิกใหม่ที่พึ่งได้รับการเลือกตั้งต้องยื่นบัญชีทรัพยสินเหมือนกันนะ
ครับ คือนับจากที่เราปฏิญานตนวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 นับไป 60 วัน
นับแต่ในระเบียบวาระนี้  ท่ านต้องเตรียมการยื่นบัญ ชีทรัพย์สินต่อ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะครับ 
ด้วยในการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูนครั้งแรก เมื่อวันที่ 3   พฤษภาคม 
2564 สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน  ได้มีมติเลือก นายมานิตย์  อุตศรี  
เป็นรองประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน  และจังหวัดลำพูนจึงได้มีคำสั่งที่ 
741 / 2564  สั่ ง  ณ วันที่   5 พฤษภาคม 2564  เรื่องแต่งตั้งรองประธาน 
                                                                       /สภาเทศบาล... 
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นายสำราญ  นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
 
ระเบียบวาระที่ 2 

นายสำราญ  นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
 
 
 
 
 
 

นายประภัสร์  ภู่เจรญิ 
นายกเทศมนตรีเมอืงลำพูน 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สภาเทศบาลเมืองลำพูน  โดยได้แต่งตั้งนายมานิตย์  อุตศรี ให้ดำรงตำแหน่ง  
รองประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน   ทั้งนี้ตั้งแต่  วันที่  5  พฤษภาคม  
พ.ศ. 2564 เป็นต้นไปต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 2 

เรื่องนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภา 

ตามมาตรา  48  ทศ  แห่งพระราชบญัญัติเทศบาล  พุทธศักราช2496
แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบบัที่ 14) พ.ศ. 2562   ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้า
ที่ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลง
นโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วัน
ประกาศผลเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและ มาตรา 48 ทศวรรคสาม  การ
ประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีให้กระทำโดยเปิดเผยโดย
นายกเทศมนตรีต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร แจกให้สมาชิกสภา
เทศบาลทุกคนทีม่าประชุม   ดังนั้นจึงขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีได้
แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล  ขอเรียนเชิญครบั 
 
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านรอง
นายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษา  เลขานุการนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ตามที่ ได้ มี ก าร เลื อ กตั้ ง ส ม า ชิก ส ภา เท ศบ าล แล ะ
นายกเทศมนตรี เมืองลำพูน เมื่ อวันที่   28มีนาคม 2564 ที่ ผ่านมา                         
และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 21  
เมษายน 2564ให้กระผมนายประภัสร์  ภู่เจริญ ได้รับเลือกตั้งให้เป็น
นายกเทศมนตรีเมืองลำพูนอีกสมัยหนึ่ง   อาศัยอำนาจตามความ มาตรา  
48  ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล   พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 14) พ.ศ. 2562      ก่อนที่ นายก เทศมนตรีจ ะเข้ ารับ หน้ าที่  ให้
ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมภาเทศบาล เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลง
นโยบายต่อสภาเทศบาล  โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วัน
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและบัดนี้ผมได้กำหนดนโยบายการ
บริหารราชการเทศบาลเมืองลำพูนเรียบร้อยแล้ว  ดังนี ้

คำแถลงนโยบาย 
ของนายประภัสร์  ภู่เจริญ 

นายกเทศมนตรเีมืองลำพูน ต่อสภาเทศบาลเมืองลำพูน 
 
เรียน   ท่านประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
         ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
 ตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 
เทศบาลเมืองลำพูน เมื่อวันที่  21 เมษายน 2564  กระผม นายประภัสร์  
ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองลำพูน  ขอกราบขอบคุณพี่น้องชาว
เทศบาลเมืองลำพูนด้วยความจริงใจ ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชน 
                                                                      /ในเขตเทศบาล... 
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นายประภัสร์  ภู่เจรญิ 
นายกเทศมนตรีเมอืงลำพูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ให้เป็นนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ขอแสดงความ
ยินดีท่านสมาชิกสภา ทุกท่าน ที่ได้รับเลือกตั้งโดยเป็นฉันทามติจากพี่น้อง
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูนให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่อันสำคัญและมี
เกียรติ ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติในสภาเทศบาลเมืองลำพูนแห่งนี้ครับ ท่าน
ทั้งหลายครับ กระผมขอใช้วาระอันสำคัญ ณ สภาฯ แห่งนี้ เพื่อแถลงให้เห็น
ถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจของกระผมที่ประสงค์จะให้นโยบายในแต่ละด้าน
ได้รับการนำไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่สัมฤทธ์ิผลอย่างทัดเทียม ทั่วถึง ทันที 
ตามเจตนารมณ์และสัญญาประชาคม ที่ได้ให้ไว้กับพี่น้องประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองลำพูน 
 
ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน ทุกท่านครับ 
4 ปีของการบริหารราชการของกระผมต่อจากนี้ ผมขออาสาทำงานรับใช้พี่
น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูนอย่างต่อเนื่อง ทัดเทียม ทั่วถึง และ
ทันที โดยไม่ทิ้งใครให้ตกขบวนรถไฟ แห่งการเปลี่ยนแปลงภายใต้วิสัยทัศน์ 
“ลำพูน เมืองแห่งสุขภาวะที่ดี บนวิถีเศรษฐกิจสร้างสรรค์วิถีใหม่ เป็นเมืองน่า
อยู่อย่างยั่งยืนของคนทุกวัย ภายใต้การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียมกัน บนพื้นฐานของความเป็นจริงที่สามารถทำได้ทันที พร้อมรับ 
ปรับตัว และพลิกโฉมด้วยเทคโนโลยีดิจทิัลอย่างชาญฉลาด เพื่อนำไปสู่เมืองที่
มีการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน ผ่านนโยบายการพัฒนา 6 ด้าน ได้แก่ 
ด้านสุขภาพการป้องกัน รักษา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19, ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม , 
ด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ยกระดับสินค้าชุมชน, ด้านพัฒนาเมือง 
โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ตลอดจนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้านอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม และ ด้านการบริหารจัดการตามหลกัธรร
มาภิบาล โดยวางนโยบายและเป้ าหมายการพัฒ นาในแต่ละด้ าน 
ประกอบด้วย 
 
1. นโยบายด้านสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    การก้าวเข้าสู่สังคมแห่งคุณภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี เราจำเป็นต้องให้
ความสำคัญกับการสร้างความเสมอภาค ความเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำ 
การเข้าถึงสิทธิ ครอบคลุมทั้ งในด้านสิทธิพื้นฐาน การให้บริการ การ
รักษาพยาบาล ตลอดจนเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการรักษา ป้องกัน และฟื้นฟู
สุขภาพของประชาชน พัฒนาทางด้านการสาธารณสุขเชิงรุก ส่งเสริมป้องกัน 
สร้างเสริมสุขภาพของคนในชุมชนเมือง เพื่อให้คนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 
สร้างภูมิคุ้มกัน โดยเน้นการป้องกันมากกว่ารักษา  และจัดการสุขาภิบาลใน
ชุมชน และสถานประกอบการให้ได้มาตรฐาน โดยมีแนวทางในการ
ดำเนินการดังนี้  
 
                                                                          /1)ส่งเสริม... 
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           1) ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือทุกภาคส่วน ในการป้องกัน ควบคุม 
รักษา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่โรคระบาด 
ภัยคุกคาม ด้านสาธารณสุข 
           2) ยกระดับ อสม. ลำพูนอัจฉริยะ “หมอถึงบ้าน พยาบาลถึงเรือน” 
ยกระดับการสื่อสารเครือข่าย อสม. ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม ส่งเสริมการจัด
อบรมให้ ความรู้ ด้ าน โภชนาการ การแพทย์ เบื้ องต้น เพื่ อยกระดับ
ความสามารถของ อสม. เทศบาลเมืองลำพูน 
           3) ยกระดับการดูแลและตรวจเยี่ยม ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วย ด้วย
เทคโนโลยี ประสานงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน สร้างการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน และเทคโนโลยีช่วยดูแลผู้สูงอายุกรณีฉุกเฉิน ส่งเสริมนวัตกรรม 
Telehealth สามารถให้คำปรึกษาและบันทึกการตรวจสุขภาพลงฐานข้อมูล
ได้อย่างทันที และจัดให้มีศูนย์ผู้สูงอายุ ศูนย์กายภาพบำบัด ที่ได้มาตรฐานใน
เขตเทศบาล 
 4) จัดระบบหลักประกันสุขภาพ ให้สามารถเป็นหน่วยงานที่
ให้บริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ และเป็นสถานพยาบาลเบื้องต้นได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ จัดให้มีแพทย์เฉพาะทาง เช่นโรคกระดูก 
เบาหวาน และมีระบบการแพทย์ ๒ ระบบ แบบผสมผสาน คือ การแพทย์
แผนปัจจุบัน และการแพทย์ทางเลือก  
 5) สร้างศูนย์คลังภูมิปัญญา สำหรับผู้สูงอายุ ผู้เกษียณราชการ เพื่อ
รองรับสังคมผู้สูงอายุ และเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้เด็ก เยาวชน ตลอดจนผู้
พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  
 6) ให้การสงเคราะห์ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส อย่าง
ทั่วถึง โดยจัดให้มีศูนย์นันทนาการ ศูนย์ฝึกอาชีพในชุมชน ใช้ บ้าน วัด 
โรงเรียน เป็นศูนย์เพื่อกระจายความแออัด 
 7)  พัฒนาจัดระเบียบตลาดสด หาบเร่ แผงลอย ให้ถูกสุขลักษณะ 
ทั้งด้านสถานที่ และด้านสุขาภิบาลอาหาร เพื่อให้ผู้อุปโภค บริโภค ได้อาหาร
ที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย มาตรฐานอาหารและสินค้า
การเกษตรให้เป็นไปตามแนวนโยบายจังหวัดด้านการปลอดโรค ปลอดภัย 
น่าซื้อ และสร้างความน่าเช่ือถือให้กับผู้ซื้อ เตรียมรองรับตลาดออนไลน์       
ยุคใหม่ ที่ทันสมัย 
 
2. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
     ปัจจุบันการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีความสำคัญและมีอิทธิพลต่อ
การดำรงชีพและการมีคุณภาพชีวิตที่ดี การก้าวเข้าสู่สังคมที่มีคุณภาพ 
ประชาชนจำเป็นจะต้องได้รับการศึกษาและพัฒนาทักษะทั้งด้านการเรียน
และทักษะชีวิต ระบบการศึกษาในปัจจุบันจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการ
พัฒนาและบ่มเพาะชีวิตมนุษย์ ดังนั้นประชาชนทุกคนต้องสามารถเข้าถึง
การศึกษาอย่างเท่าเทียม และมี คุณภาพ โดยมีกรอบแนวทางปฏิบัติ  
ประกอบด้วย 
                                                                          /1)ยกระดับ… 
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          1) ยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมือง
ลำพูนให้ มีคุณภาพและมีมาตรฐานทัดเทียมกัน ทั้งในเรื่องอาคารสถานที่ 
บุคลากร และอุปกรณ์การศึกษา 
           2) การศึกษาทางไกลโดยใช้เทคโนโลยี 
           3) พัฒนาศูนย์การเรียนรู้เพื่อคนทุกวัย (Digital Mind Center) 
ผลักดัน     ศูนย์การหาข้อมูลหรือความรู้ทั้งระบบดั้งเดิมและดิจิทัล เพื่อการ
เข้าถึงการเรียนรู้ทุกระดับ 
           4) ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในโรงเรียน พัฒนาบุคลากร
ด้านภาษาที่หลากหลาย ให้ครอบคลุมทุกสถานศึกษา ทุกระดับช้ัน ตั้งแต่
ระดับช้ันอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษา 
           5) ส่งเสริม สนับสนุน และทำนุบำรุงศาสนาทุกศาสนา ส่งเสริม
กิจการด้านการศาสนา ให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวเมืองลำพูนให้
เกิดสันติสุขในพื้นที่ โดยการจัดกิจกรรมทางศาสนา อันมุ่งเน้นที่จะสร้างศูนย์
รวมจิตใจของคนในชุมชน และเป็นศูนย์ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้
ประชาชนให้เป็นคนดีของสังคม 
           6) สนับสนุนและส่งเสริมจารีตประเพณีและร่วมกันอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ให้คงความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเก่า
ลำพูนไว้ในรูปแบบต่างๆ แบบวิถีใหม่ ปราศจากโควิด -19 ดังเช่น งาน
ประเพณีทำบุญตักบาตรปีใหม่ งานประเพณีสงกรานต์ งานประเพณีลอย
กระทง งานประเพณีตานก๋วยสลาก  ที่ยังคงไว้และรื้อฟื้นประเพณีเก่าๆ ให้
เยาวชนรุ่นใหม่ได้ต่อยอดเหมาะสม ในโลกยุค ปัจจุบัน เช่น เทศกาลโคม 
เทศกาลว่าวควัน ฯลฯ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน เยาวชน คนทุกวัย 
 
3. นโยบายด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าลำพูน ยกระดับ
สินค้าชุมชน  
 ปัจจุบันเรากำลังก้าวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจและสังคมยุคใหม่ ที่มุ่งเน้นการใช้
ความคิดสร้างสรรค์และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้กับสังคมและครอบครัวให้สามารถปรับตัว และรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิต รายได้ ตลอดจน
ความเป็นอยู่ของเรา ดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายประสบผลสำเร็จ
อย่างเป็นรูปธรรม จึงกำหนดกรอบแนวทางปฏิบัติ ประกอบด้วย 
          1) ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรมท้องถ่ิน การ
ท่องเที่ยวชุมชนยั่งยืน กระจายรายได้สู่ชุมชน สร้างเศรษฐกิจฐานรากเติบโต 
โดยใช้คน 3 วัย ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ชุมชน 
           2) ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับการท่องเที่ยวเมืองเก่าลำพูนโดย
การจัดระบบการขนส่งสาธารณะในเขตเมืองให้เป็นระบบ และครบวงจร อาทิ 
การให้บริการรถรางไฟฟ้า รถจักรยาน เพื่อบริการนักท่องเที่ยว  
           3) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สืบสาน เผยแพร่
วิถีชีวิตชุมชน เช่น การอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และภาษา 
                                                                      /ท้องถ่ินรื้อฟื้น... 
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ท้องถ่ิน รื้อฟื้นบรรยากาศของเมืองเก่า เมืองบุญหลวง วัดวาอาราม 
โบราณสถาน เป็นต้น 
           4) ยกระดับสินค้าชุมชน OTOP ลำพูนให้เป็นมาตรฐานสากล 
ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน ใช้นวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ ขยายช่องทางขาย
ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์    
 5) สร้างเศรษฐกิจชุมชน จัดข่วงคนเตียว กาดโต้รุ่ง ถนนวัฒนธรรม 
และตลาด 3 วัย  ตลาด SME ตลาดเกษตรปลอดภัย ตลาดน้ำ เป็นต้น 
 
4. นโยบายด้านพัฒนาเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค 
คมนาคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  โดยมีกรอบแนวทางปฏิบัติ 
ประกอบด้วย 
           1) ลำพูนเมืองอัจฉริยะ (Smart City Lamphun) นำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเมืองและบริการ
ประชาชน 
           2) ส่งเสริมการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ผลักดันการเข้าถึงสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตเครือข่าย WI-FI สาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชน 
           3) พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง โดยดำเนินโครงการวางระบบ
สาธารณูปโภคลงใต้ดิน โครงการหน้าบ้านน่ามอง ตามแผนพัฒนาเมืองเก่า  
ปรับภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลให้สวยงาม  อย่างมีอัตลักษณ์ และเพิ่มความ
ปลอดภัยแก่ประชาชน 
           4) พัฒนาระบบบริการสาธารณูปโภคพื้นฐาน ถนน รางระบายน้ำ 
ให้เพียงพอต่อความจำเป็นในการดำรงชีวิตของประชาชน 
           5) พัฒนาด้านความปลอดภัยทางถนน ไฟทางสาธารณะให้เพียงพอ 
เพื่อลดอุบัติเหตุและจัดการจุดเสี่ยงให้ลดน้อย 
           6) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็งและ
อบอุ่น 
 7) ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มเด็กและเยาวชน คนรุ่นใหม่ ชุมชน กลุ่ม
แม่บ้าน กลุ่มผู้ประกอบการค้าต่างๆ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
เทศบาล 
           8) ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินสนับสนุนให้มีการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในชุมชน (CCTV) และ
จัดระบบบริการรับแจ้งเหตุ ภายในเขตเทศบาลอย่างทั่ วถึงตลอด  24  
ช่ัวโมง เพื่อดูแลความปลอดภัย ให้กับนักท่องเที่ยว และประชาชนในเขต
เทศบาล 
 
5. นโยบายด้านอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 
อย่างยั่งยืน โดยมีกรอบแนวทางประกอบด้วย 
 
                                                                  / 1)ส่ ง เ ส ริ ม . . . 
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นายประภัสร์  ภู่เจรญิ 
นายกเทศมนตรีเมอืงลำพูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1) ส่งเสริม สร้างจิตสำนึก ของประชาชน ในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
น้ำเสีย ขยะมูลฝอย อย่างถูกสุขาภิบาล และเพียงพอต่อการขยายตัวของ
เมืองในอนาคต  
          2) ปรับปรุงสภาพแวดล้อม จัดสภาวะสิ่งแวดล้อม ให้ปลอดภัยจาก
มลพิษทุกด้าน และส่งเสริมให้มีการรณรงค์ เพื่อลดและประหยัดพลังงาน โดย
การพัฒนาพลังงานทางเลือก การเดินได้ทั้งเมือง การใช้จักรยาน การใช้รถ
บริการสาธารณะ เป็นต้น 
           3) พัฒนา ปรับปรุงโครงสร้างผังเมือง ตลอดแนวเขตเทศบาล 
เพิ่มจุดสูบน้ำในเขต และจัดให้มีระบบรองรับ ป้องกันน้ำท่วมอย่างเป็นระบบ 
รวมถึงการบรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติ พร้อมกับการเตรียมการณ์ ใน
สถานการณ์ภัยแล้ง ในเขตเมือง เพื่อจัดหาพื้นที่สำรอง แก้มลิง ธนาคารใต้ดิน 
ในการป้องกันภัยแล้งและการแย่งน้ำเนื่องจากการขยายตัวของเมืองใน
อนาคต 
 4) พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ และคูเมือง ให้สวยงาม               
น่าท่องเที่ยว เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวของ
เมืองลำพูน 
 5) สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชน องค์กรภาครัฐและเอกชนใน
ท้ อ ง ถ่ิ น  เ ข้ า ม ามี ส่ วน ร่ วม ใน ก า ร อ นุ รั ก ษ์  บ ำ รุ ง รั ก ษ า  จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน             
 
6. นโยบายด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
    การบริหารราชการและปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองลำพูน เป็นการปฏิบัติ
ราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 
ก่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
กระจายภารกิจและทรพัยากรให้แก่ท้องถ่ิน การกระจายอำนาจตัดสินใจ การ
อำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยมี
กรอบแนวทางปฏิบัติ ประกอบด้วย 
          1) ส่งเสริมและพัฒนาแนวทางการตรวจสอบธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อมิให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตน อันจะทำให้เกิดความสูญเสียต่อรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม 
องค์การ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงานภายในองค์กร 
          2) สร้างการยอมรับ ความน่าเช่ือถือ ความมั่นใจและความศรัทธาให้
เกิดข้ึนกับผู้รับบริการ ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร 
          3) เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองทางสังคม
ตามระบอบประชาธิปไตย 
          4) ส่งเสริมกระบวนการเรยีนรู้ ความเข้าใจ มีจิตสำนึกและการมีส่วน
ร่วมทางการเมือง 
          5) ส่งเสริมให้ภาคเอกชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการภาครัฐ 
                                                                     /6) ส่งเสริม… 
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นายประภัสร์  ภู่เจรญิ 
นายกเทศมนตรีเมอืงลำพูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          6) ส่งเสริมการบริหารเชิงรุก โดยเน้นการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน 
          7) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ 
          8) ปรับปรุงพัฒนาองค์กรเพื่อให้เกิดการพัฒนางานด้านการบริการ  
          9) พัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบข้อมูลเพื่อการทำงานสู่มือ
อาชีพภายในองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
         10) ส่งเสริมและรณรงค์ให้บุคลากรยึดถือและปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส พร้อมรับการ
ตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก 
          11) ส่งเสริมและรณรงค์ให้บุคลากรมีจิตสำนึกด้านคุณธรรม 
จริยธรรมเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและสังคม ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต 
 
ท่านประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน ที่เคารพ   เวลา 4 ปี เป็นระยะเวลาสัน้
มาก กับการที่ผมได้รับฟังปัญหาในการเดินหาเสียงพบ พ่อแม่  พี่น้อง
ประชาชน ผมจะพยายามที่จะทำงานให้บรรลุเป้าหมายที่ได้แถลงไว้ ด้วย
นโยบายการบริหารราชการภายใต้วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ “ลำพูน เมืองแห่งสุข
ภาวะที่ดี บนวิถีเศรษฐกิจสร้างสรรค์วิถีใหม่ เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนของ
คนทุกวัย ภายใต้การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง” เป็นการ
วางรากฐานการพัฒนาระบบเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 
และความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชนและทอ้งถ่ิน ก้าวเข้าสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และ
ผาสุก อย่างยั่งยืน เป็นต้นแบบของการพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู่ ที่มีการ
เจริญเติบโตแบบชาญฉลาด (Smart Growth City) เมืองที่พร้อมรับปรับตัว 
และพลิกโฉมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาด ตลอดจนมุ่งเน้นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน บน
พื้นฐานของความเป็นจริงที่สามารถทำได้ทันที อันนำไปสู่เมืองที่มีการพัฒนา
อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน ผ่านนโยบายการพัฒนา 6 ด้านตามที่กระผมได้
แถลงต่อที่ประชุมแห่งนี้ กระผมขอเรียนว่าเป็นความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะนำ
ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานในอดีตที่ผ่านมาของตัว
กระผม พร้อมด้วยทีมงานบริหารที่ทรงคุณวุฒิและมีความเช่ียวชาญ เข้า
มาร่วมกันพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวลำพูนของ
เราอย่างสุดกำลังความสามารถ ด้วยวิสัยทัศน์ นโยบาย และยุทธศาสตร์ตาม
แนวทางที่ได้เสนอต่อสภาฯ แห่งนี้ เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ ขจัด
ปัญหาต่างๆ ฝ่าวิกฤติโรคระบาท โรคภัยไข้เจ็บ โรคอุบัติใหม่ต่างๆ ไปด้วยกัน 
ตั้งการ์ดให้เข็มแข็งแบบมืออาชีพ  เพื่อเมืองลำพูนน่าอยู่ ปลอดโรค ปลอดภัย     
น่าอยู่ อย่างยังยืน  
 
  นโยบายที่กระผมได้แถลงไว้ต่อสภา จะประสบความสำเร็จได้น้ัน ต้องอาศัย
ความร่วมมือจากประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล เมืองลำพูน ประธาน
ชุมชน อสม  หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม 
ตลอดจน ข้ าราชการและบุ คลาก รทุ กท่ าน  ในฐานะผู้ ป ฏิบั ติ งาน 
                                                                  /ในการขับเคลื่อน... 
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นายประภัสร์  ภู่เจรญิ 
นายกเทศมนตรีเมอืงลำพูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสำราญ  นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 

 

 

ระเบียบวาระที่ 3 

 
 
นายสำราญ  นวชัย          
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 

 
 

 
นางทานตะวัน   อินทร์จันทร ์
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองลำพูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ กระผมขอขอบพระคุณท่าน
ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ที่ให้เกียรติรับฟังคำ
แถลงนโยบายการบริหารราชการเทศบาลเมืองลำพูน ในวันนี้ กระผมและ
ทีมงานหวังว่าจะได้รับความร่วมมือและได้รับความไว้วางใจจาก ท่าน
ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สนับสนุนการ
บริหารงานของกระผมและทีมงาน ตลอดวาระของการทำงานในฐานะ 
นายกเทศมนตรี เพื่อประโยชน์สุขของชาวเทศบาลเมืองลำพูน ต่อไป 
 
ขอบคุณครับ 
นายประภัสร์  ภู่เจริญ 
นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน 
 
ท่านนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน  ได้แถลงนโยบายในการบริหารงานเทศบาล
เมืองลำพูนให้สมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบ และถือว่าท่านนายกเทศมนตรี
ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลแห่งนี้เสร็จสิ้นลงแล้ว      
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3  
 
การเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเพ่ือแต่งตั้งเป็นคระกรรมการสามัญประจำ
สภาเทศบาลเมืองลำพูน เพ่ือทำหน้าท่ีคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง การเลือกสมาชิกสภาเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
สามัญประจำสภาเทศบาลเมืองลำพูน ทำหน้าที่คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล  ได้ช้ีแจงระเบียบข้อบังคับ
เกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาล  เพื่อให้สมาชิก
ทุกท่านได้รับทราบ 
 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 14) 
พ.ศ. 2562  มาตรา 32  สภาเทศบาลมีอำนาจเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตั้ง
เป็นคณะกรรมการสามัญของสภาเทศบาลและมอีำนาจเลือกบุคคลผู้เป็นหรือ
มิได้เป็นสมาชิกตั้งเป็นคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล เพื่อกระทำ
กิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใดๆอันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของ
สภาเทศบาล แล้วรายงานต่อสภา และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล  พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2554 ข้อ  103 คณะกรรมการสภาท้องถ่ินมี 2 ประเภท คือ 

(1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถ่ิน จำนวนไม่
น้อยกว่า สามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

(2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือบุคคลที่
ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถ่ินมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกิน
เจ็ดคน 
                                                            /ข้อ 104  … 
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นางทานตะวัน   อินทร์จันทร ์
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองลำพูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นายสำราญ  นวชัย         
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
 
 
 
 
 
นายอาคม  วัฒนากูล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 

นายสำราญ  นวชัย          
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 

นายไพศาล   สวงนวงศ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
 
นายสำราญ  นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
 
 

ข้อ 104  คณะกรรมการสภาท้องถ่ิน มีหน้าที่กระทำกิจการหรือพิจารณา
สอบสวนเรื่องใดๆอันอยู่ในกิจการของสภาท้องถ่ิน แล้วรายงานต่อสภา
ท้องถ่ิน 
ข้อ 105 ภายใต้บังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถ่ินมีอำนาจเลือก
สมาชิกสภาท้ อง ถ่ินหรือบุคคลที่ ไม่ ได้ เป็ นสมาชิกสภาท้อ ง ถ่ิน เป็ น
คณะกรรมการสภาท้องถ่ินชุดต่าง ๆตามความจำเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของ
สภาท้องถ่ิน ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(2) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
(3) คณะกรรมการอื่น ๆ ตามที่สภาท้องถ่ินเห็นสมควร 

ข้อ 107 ภายใต้บังตับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถ่ิน ให้
สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถ่ิน
รับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถ่ินเป็นผู้เสนอไม่ต้องมี
ผู้รับรองการเสนอช่ือให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็น
อย่างอื่น และให้นำวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
สมาชิกจะต้องคัดเลือกคณะกรรมการแต่ละคณะไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกิน
เจ็ดคน ถ้ามีผู้เสนอสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ถือว่าผู้นั้นได้รับการเลือก 

ท่านเลขานุการสภาฯ  ได้ช้ีแจงระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการเลือกและการ
แต่งตั้งคณะกรรมการสภาเทศบาล ให้ท่านสมาชิกได้รับทราบแล้วนะครับ  
ต่อไปผมขอเรียนถามที่ประชุมว่า  สภาเทศบาลจะเห็นว่าควรแต่งตั้ ง
คณะกรรมการสามัญประจำๆสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม จำนวนกี่คน และเสนอท่านใด  เชิญครับ 
 
ขอเชิญคุณอาคม  วัฒนากูล ครับ 

 
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  กระผมนายอาคม  วัฒนากูล  สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองลำพูน เขต1 ขอเสนอให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม  จำนวน 6 ท่าน  

ขอผู้รับรองครับ  เชิญคุณไพศาล  สงวนวงศ์ 
 

เรียนท่านประธานสภา  กระผม  นายไพศาล  สงวนวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองลำพูน เขต 1  ขอรับรองตามที่ คุณอาคม  วัฒนากูล เสนอให้มี
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมจำนวน 6 คน ครับ 
 
เชิญคุณมานิตย์  อุตศรี ครับ 
 
 
                                                          /เรียนท่านประธานสภา  … 
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นายมานิตย์   อุตศรี              
สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 

 
นายสำราญ   นวชัย        
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 

มติท่ีประชุม 

 

 

 

นายไพศาล  สงวนวงศ์            
สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 

นายสำราญ   นวชัย         
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 

นายอาคม   วัฒนากูล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 

นายสำราญ  นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
นางทรงศรี  ถาวรวรานนท ์
สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 

นายสำราญ  นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
นางสาวบุญทวี  ถาน้อย 
สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
 
นายสำราญ  นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน                 

นางสาวศจี   บุณยเกียรติ         
สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 

 

เรียนท่านประธานสภา  กระผม นายมานิตย์  อุตศรี   สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองลำพูน   เขต  2 ขอรับรองตามที่  คุณอาคม วัฒนากูล เสนอให้มี
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมจำนวน 6 คน ครับ 

มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ  จะมีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ    
ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีเป็นอันว่า 

ที่ประชุมมีมติให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  จำนวน 6 คน    

และลำดับต่อไปขอให้สมาชิกเสนอรายช่ือคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม ครับ    

เชิญครับ เชิญคุณไพศาล  สงวนวงศ์ ครับ 
 
เรียนท่านประธานสภา กระผม  นายไพศาล  สงวนวงศ์   สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองลำพูน เขต 1  ขอเสนอ  คุณพรชัย  ธารเที่ยงธรรม ครับ 

ขอผู้รับรองครับ   เชิญ คุณอาคม วัฒนากูล ครับ 
 

เรียนท่านประธานสภา กระผม  นายอาคม  วัฒนากูล  สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองลำพูน เขต 1 ขอรับรองตามที่ คุณไพศาล  สงวนวงศ์  เสนอครับ 

เชิญคุณทรงศรี  ถาวรวรานนท์ ครับ 

 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ดิฉัน  นางทรงศรี  ถาวรวรานนท์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน เขต 1 ขอรับรองตามที่ คุณไพศาล       
สงวนวงศ์  เสนอค่ะ 

มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ ต่อไปเป็นการเสนอช่ือ กรรมการคนที่ 2 นะครับ  
เชิญครับ เชิญคุณบุญทวี  ถาน้อย  
 
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ดิฉัน  นางสาวบุญทวี   ถาน้อย  สมาชิก
สภาเทศบาลเขต 1  ขอเสนอ  คุณทรงศรี  ถาวรวรานนท์ เป็นกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมคนที่ 2 ค่ะ 

ขอผู้รับรองครับ   เชิญคุณศจี  บุณยเกียรติครับ 
  

เรียนท่านประธานสภา   ดิฉัน  นางสาวศจี  บุณยเกียรติ  สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองลำพูน  เขต 1 ขอรับรองตามที่คุณบุญทวี   ถาน้อย เสนอคะ 
                                                                   /  เชิญคุณพรชัย  … 
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นายสำราญ   นวชัย        
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
นายพรชัย   ธารเที่ยงธรรม       
สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 

นายสำราญ  นวชัย              
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 

นายสวัสดี   ทาใจ                  
สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน      

 

นายสำราญ  นวชัย          
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 

นายนิทัศน์  อินทเจรญิศานต์ 
สมาชิกสภาเทศบาลมืองลำพูน 
 
นายสำราญ  นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
นายธนกฤต   สุวรรณพรหม      
สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 

 
นายสำราญ  นวชัย          
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 

นายมานิตย์   อุตศรี               
สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 

 
นายสำราญ  นวชัย           
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
นายสวัสดี   ทาใจ                 
สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 

 

 

เชิญคุณพรชัย  ธารเที่ยงธรรม ครับ 
 
 
เรียนท่านประธานสภา กระผม  นายพรชัย  ธารเที่ยงธรรม  สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองลำพูน เขต 1  ขอรับรองตามที่คุณบุญทวี  ถาน้อย เสนอครับ 

มีผู้รับรองถูกต้องครับ ต่อไปเป็นกรรมการคนที่  3 เชิญครับ เชิญคุณสวัสดี  
ทาใจ 

เรียนท่านประธานสภา  กระผม  นายสวัสดี  ทาใจ  สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองลำพูน  เขต  2ขอเสนอ  ด.ต.มนัส  บุญบุรี   เป็นกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมคนที่  3 ครับ 
 
ขอผู้รับรองครับ  เชิญคุณนิทัศน์ อินทเจริญศานต์ ครับ 
 
 
เรียนท่านประธานสภา กระผมนายนิทัศน์  อินทเจริญศานต์ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองลำพูน เขต 2 ขอรับรองตามที่คุณสวัสดี ทาใจเสนอ 

เชิญ  คุณธนกฤต  สุวรรณพรหม  ครับ 
 
 
เรียนท่านประธานสภา  กระผมนายธนกฤต  สุวรรณพรหม สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองลำพูน เขต 2 ขอรับรองตามที่ คุณสวัสดี ทาใจ เสนอ 
 

มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ  ต่อไปเป็นกรรมการคนที่  4 เชิญครับ เชิญ 
คุณมานิตย์ อุตศรี 

เรียนท่านประธานสภา  กระผม นายมานิตย์  อุตศรี  สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองลำพูน  เขต  2  ขอเสนอ  นายธนกฤต  สุวรรณพรหม  เป็นกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม  คนที่ 4  ครับ 

ขอผู้รับรองครับ  เชิญ  คุณสวัสดี   ทาใจ  ครับ 
 
 

เรียนท่านประธานสภากระผม นายสวัสดี  ทาใจ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
ลำพูน  เขต 2  ขอรับรองตามที่ คุณมานิตย์  อุตศรี เสนอครับ 

 

                                                                   / เชิญด.ต.มนัส ...  
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นายสำราญ  นวชัย              
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 

ด.ต.มนัส   บุญบรุี                                
สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
นายสำราญ   นวชัย         
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
นายธีระศักดิ์  เลาหร์อดพันธ์    
สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
 
นายสำราญ  นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
นายอัศวิน  แสนสมบูรณ์                      
สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
นายสำราญ   นวชัย           
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 

นายไชยา  เสนาวนา             
สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 

นายสำราญ  นวชัย            
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 

นายณรงค์  วงค์วาร               
สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 

 

นายสำราญ   นวชัย 
สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 

นายพงษ์พันธ์   วรรณวงศ์        
สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 

นายสำราญ  นวชัย          
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 

 

เชิญด.ต.มนัส  บุญบุรีครับ 
 

เรียนท่านประธานสภา   กระผม ด.ต.มนัส บุญบุรี  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
ลำพูน  เขต 2  ขอรับรองตามที่คุณมานิตย์ อุตศรี เสนอครับ 
 
มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ  ต่อไปเป็นกรรมการคนที่ 5 เชิญครับ เชิญคุณธีระ
ศักดิ์  เลาห์รอดพันธ์ ครับ    
 
เรียนท่านประธานสภากระผม  นายธีระศักดิ์  เลาห์รอดพันธ์  สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองลำพูน  เขต  3  ขอเสนอ ด.ต.อนนต์   ลุนิทรานนท์  เป็น
กรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 5 ครับ 
 
ขอผู้รับรองครับ   ขอเชิญคุณอัศวิน   แสนสมบูรณ์ ครับ 
 
 
เรียนท่านประธานสภา   กระผม นายอัศวิน  แสนสมบูรณ์  สมาชิกสภา
เทศบาล   เขต  3  ขอรับรองตามที่คุณธีระศักดิ์  เลาห์รอดพันธ์  เสนอครับ 
 
เชิญคุณไชยา เสนาวนา ครับ 
 

 เรียนท่านประธานสภากระผม  นายไชยา  เสนาวนา  สมาชิกสภาเทศบาล 
เขต 3  ขอรับรองตามที่ คุณธีระศักดิ์  เลาห์รอดพันธ์ เสนอ 

มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ     ต่อไปเป็นกรรมการคนที่  6 ครับ  เชิญครับ 
เชิญคุณณรงค์ วงค์วาร ครับ 

เรียนท่านประธานสภา  กระผมนายณรงค์  วงค์วาร   สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองลำพูน  เขต  3  คนเสนอ  นายไชยา   เสนาวนา   เป็น  กรรมการตรวจ
รายงานการประชุม  คนที่ 6 ครับ 
 
ขอผู้รับรองครับ   เชิญคุณพงษ์พันธ์  วรรณวงศ์ ครับ 
 

เรียนท่านประธานสภา  กระผม  นายพงษ์พันธ์  วรรณวงศ์   สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองลำพูน   เขต  3  ขอรับรองตามที่คุณณรงค์ วงค์วาร เสนอครับ 
 
เชิญ ด.ต.อนนต์ ลุนิทรานนท์ ครับ 
 
                                                          /เรียนท่านประธานสภา  … 
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ด.ต.อนนต์  ลุนิทรานนท์          
สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
นายสำราญ  นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
มติท่ีประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่  4 

นายสำราญ  นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
นายอาคม   วัฒนากูล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียนท่านประธานสภา  กระผม ด.ต.อนนต์  ลุนิทรานนท์  สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองลำพูน  เขต  3 ขอรับรองตามที่คุณณรงค์  วงค์วาร เสนอครับ 

มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ   จะมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่
ครับ   ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีเป็นอันว่า 
 
ที่ประชุมสภาแห่งนี้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
จำนวน 6 ท่าน   ประกอบด้วย 

1. นายพรชัย     ธารเที่ยงธรรม 
2. นางทรงศรี    ถาวรวรานนท์ 
3. ด.ต.มนัส      บุญบุรี 
4. นายธนกฤต   สุวรรณพรหม 
5. ด.ต.อนนต ์   ลุนิทรานนท์ 
6. นายไชยา      เสนาวนา 

 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  4 เรื่องอื่น ๆ 

เรื่อง อ่ืน ๆ 

- จะมีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปรายในระเบียบวาระอื่น ๆ เชิญ
ครับ เชิญคุณอาคม วัฒนากูล ครับ 

 
กราบเรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ก่อนอื่น
ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี และทีมงานที่จะมาบริหารที่ให้คำมั่นต่อสภา
วันน้ี ก็คงจะไม่รบกวนเวลามากนะครับ จะเรียนทางสภาแห่งนี้ว่าระยะเวลา
ที่เราผ่านการเลือกตั้งมาครั้งนี้นะครับก็มีการสะท้อนการหาเสียงที่เราได้รับ
ปากกับประชาชน ใน 8 ปีที่เราผ่านมาและอีก 4 ปีต่อไป ต้องขอฝากการ
บริหารงานควรให้ความเข้มข้นมากข้ึนในภายใต้งบประมาณที่มีน้อยในปี 
2565 งบประมาณน้อยมากจากรายได้จากการเก็บภาษีในเขตเทศบาลแต่
จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ก่อนประชุมวันนี้ผมได้ศึกษาข้อมูล
จากหลายท่านข้าราชการหลายคนก่อนที่จะเข้ามาประชุมวันนี้นะครับก็มี
ข้อมูลบางส่วนที่ได้รับมามีความวิตกถ้าเกิดการบริหารงานของเราที่ผ่านมา
และอนาคตจะเหมือนเดิมจะมีปัญหานะครับหากไม่เปลี่ยนแปลง ปัญหาใน
เรื่องการตอบสนองเรื่องของนโยบายหรือการบริหารงานของเทศบาล  
ที่ ตอบสนองต่ อพี่ น้ อ งป ระชาชน เพ ราะอี ก  4  ปี ต้ อ งการท ำงาน 
แบบเชิงรุก เพราะฉะนั้นขอฝากบอกท่านนายกเทศมนตรีว่าบางกอง 
มี บุ ค ล าก ร น้ อ ย  โด ย ข้ อ จ ำกั ด งบ ป ระ ม าณ เค รื่ อ งมื อ เค รื่ อ ง ใ ช้  
น้อย เช่น กองสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม เครื่องมือไม่ มี เลย เกี่ ยว 
กับรถบรรทุกน้ำแรงดัน หลายอย่างนะครับ ผมเข้าใจและบางทีในส่วนนี้  
ต้อ งอาศัยกองช่างเข้ามาช่วยอี กฝ่ ายหนึ่ ง และงานป้ อ งกันมาช่วย 
กองสาธารณสุข และสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ทุกอย่าง 
                                                                  /คงจะได้คุยกัน... 
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นายอาคม   วัฒนากูล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสำราญ  นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 

นายนิทัศน์  อินทเจรญิศานต์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
 
 
 
 
 
 

คงจะได้คุยกันภายในอีกครั้ง  ก็ขอฝากท่านนายกเทศมนตรีว่าการบริหาร
ของภาคเอกชนของเทศบาล ถ้าเรามีการบริหารแบบภาคเอกชนจาก
ประสบการณ์ ว่าทำไมบริหารได้มีหลายสาขา ขอฝากท่านนายกเทศมนตรี
ตรวจในเรื่องของบุคลากรนะครับ ท่านนายกเทศมนตรีมีรองนายกเทศมนตรี 
3 คน รองนายกเทศมนตรีจะมีอำนาจในการแบ่งเบาภาระงานจากท่าน
นายกเทศมนตรีนะครับ ผมขอแนะนำท่านนายกเทศมนตรีว่าควรประชุม
ทีมงานของรองนายกเทศมนตรีเดือนละครั้งนะครับกับสมาชิกว่าปัญหาต่าง 
ๆเกิดจากอะไรตรงจุดนี้ ขอฝากท่านนายกเทศมนตรีว่าท่านต้องสร้างกลุ่ม
ไลน์ของกองงาน แต่ละกองมีพนักงานของกองนั้นในไลน์กลุ่มมอบนโยบาย
และมอบหมายงานและรายงานให้ผู้ อำนวยการกองในกลุ่มไลน์ทราบ
ตามลำดับ นายกเทศมนตรีสั่งรองนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรีสั่ง
ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกองสั่งพนักงาน เหมือนบริษัทเอกชนนะครับ 
ที่สั่งไลน์กลุ่มและต้องรายงานผลกับหัวหน้างาน เป็นการใช้เทคโนโลยีมา
บังคับนะครับท่านนายกเทศมนตรี  ส่วนของสมาชิกสภาเราอยู่ใกล้ชิด
ประชาชนเรามีข้อมูลข่าวสารแต่เราจะไปก้าวก่ายงานของข้าราชการไม่ได้นะ
ครับท่านประธานสภา กฎหมายข้อกำหนดให้สมาชิกสภาตรวจสอบให้
คำแนะนำแต่ไม่ได้ให้เราไปสั่งข้าราชการไม่ได้  ฉะนั้นผมขอฝากว่าในเมื่อ 
ท่านนายกเทศมนตรี มีทีมงานรองนายกเทศมนตรี 3 ท่าน เลขานุการ 2 
ท่าน และที่ปรึกษาอีก ก็พอเพียงนะครับ ถ้าเกิดสมาชิกสภาไปวุ่นวายมาก 
มันจะไม่ดีผมเข้าใจ ฉะนั้น ผมขอฝากท่านนายกเทศมนตรี ว่าท่านควรมี
มาตรฐานในการสร้างกลุ่มและลำดับช้ันในการสั่งงานไปและข้อกำหนด 
ผมคิดว่าพนักงานที่ไม่ทำงานมันไปไม่ได้เพราะจะต้องรายงานทุกระยะ 
ในการทำงานนะครับท่านประธาน และมาพิจารณาว่าใครทำงานไม่ดี  
ก็ไม่ต่อสัญญานะครับ ใครทำงานดีก็ต่อสัญญาจ้างต่อไปครับ ฝากท่าน
นายกเทศมนตรีไว้ ครั้งนี้ท่านนายกเทศมนตรีให้ความสำคัญนะครับ 
ในการบริหารแต่สมาชิกสภาจะไปก้าวก่ายในงานและเจ้าหน้าที่  ผมก็คง 
ไม่เห็นด้วย แต่จะช่วยแจ้งข้อมูลให้ท่านทราบแต่ท่านก็บริหารไปตามสาย 
การบังคับบัญชานะครับ ขอบคุณครับ 

 
ท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายครับ เชิญครับ เชิญคุณนิทัศน์  
อินทเจริญศานต์ ครับ 

เรียนท่านประธานสภา กระผมนายนิทัศน์  อินทเจริญศานต์ สมาชิกสภาเขต 
2 ครับ จากการที่ท่านนายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบายไปนะครับ ท่านไม่ได้
อ่านเป็นข้อๆนะครับแต่ก็แถลงแบบย่อก็พอจะเข้าใจนะครับแต่ผมอยากให้
ท่านนายกเทศมนตรีเรียบเรียงว่านโยบายไหนเร่งด่วนที่ต้องทำก่อนนะครับ 
และขอให้ท่านตระหนักว่าอันไหนสำคัญเร่งด่วน และตอนออกไปหาเสียงพบ
ประชาชนได้ให้สัญญาไว้ว่าประชาชนเดือดร้อนเรื่องไหนควรทำก่อนนะครับ 
เกี่ยวกับเรื่องของถนน เกือบทุกซอยเป็นหลุมเป็นบ่อ โดยเฉพาะถ้าเข้าฤดูฝน
นะครับ และฝาท่อไม่ ได้ระดับเดียวกับถนนมี เป็นจำนวนมากนะครับ 
                                                            /ขอท่านนายกเทศมนตรี... 
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นายนิทัศน์  อินทเจรญิศานต์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 

 

 

 

นายสำราญ  นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 

นางสาวบุญทวี   ถาน้อย 
สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
นายสำราญ  นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 

นายไพศาล   สงวนวงศ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 

 

ขอท่านนายกเทศมนตรีดำเนินการให้อย่างเร่งด่วนนะครับ ผมได้รับโทรศัพท์
ร้องเรียนจากประชาชนเรื่องของหญ้าข้างทางนะครับ เห็นเจ้าหน้าที่ไปตัดแต่
ไม่ได้เก็บนะครับ กวาดไปติดรั้วบ้านประชาชนแทนที่จะเอาถุงขยะติดไปด้วย
ตัดเสร็จเก็บใส่ถุงดำใส่รถไปทิ้งนะครับ ประชาชนแจ้งมานะครับฝากท่าน
นายกเทศมนตรีกำชับเจ้าหน้าที่ที่ไปทำงานว่าขอให้ระมัดระวังในเรื่องนึ้ด้วย
นะครับ เรื่องไหนเร่งด่วนช่วยดูด้วยนะครับผมเคยเสนอไปว่าช่างไฟฟ้าควรมี 
2 ชุด นะครับขอบคุณครับ 

จะมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ครับ เชิญคุณบุญทวี  
ถาน้อยครับ 

 
กราบเรียนท่านประธานสภา ดิฉันนางสาวบุญทวี  ถาน้อย สมาชิกสภา
เทศบาลกลุ่มคุณธรรม เขต 1 ขออนุญาตนะคะ ตอนวาระแถลงการดิฉันได้
ยกมือแต่ท่านประธานน่าจะไม่เห็น ขอเข้าในวาระอื่น ๆ นะคะ ในวาระแถลง
นโยบายของท่านนายกเทศมนตรีดิฉันเข้าใจว่าเป็นภาพรวมใน 6 ยุทธศาสตร์
ซึ่งจะนำไปสู่แผนการปฏิบัติต่อไปเข้าใจนะคะ สำหรับดิฉันเองนั้นในฐานะที่
เป็นสมาชิกสภาคนหนึ่งขอเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายของการ
บริหารงานของท่านนายกเทศมนตรีและคณะ ในครั้งต่อไปด้วยเพียงแต่ว่าจะ
ขออนุญาตในเรื่องที่ว่าในส่วนที่เราขออนุญาตก็คือจะขอมีส่วนในการให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาอย่างเต็มความสามารถ แต่ในเรื่อง
ต่าง ๆเหล่านี้ดิฉันเปิดประตูไว้ว่าเพื่อวันนี้แถลงนโยบายและครั้งต่อไปจะ
นำไปสู่แผนสู่โครงการและการปฏิบตัิเปิดประตูเรื่องอะไร คือ 1. การให้ความ
ร่วมมือในเรื่องต่าง ๆ เช่นข้อมูลต่าง ในส่วนของรายละเอียด ในส่วนที่
เจ้าหน้าที่จะลงไปปฏิบัติยินดีเป็นอย่างยิ่งเรียกได้โทรหาได้ไม่ต้องเกรงใจ 2. 
ถ้าเราเข้าใจตรงประเด็นงานที่ท่ านไปแก้ไขปรับปรุงจะตรงประเด็น
วัตถุประสงค์เป้าหมายไม่เสียเวลาซึ่งดิฉันเอาประสบการณ์ที่ผ่านมา 7 – 8 ปี
ที่ผ่านมาได้นำมาเสนอในวันนี้ขอเปิดประตูในเรื่องนี้ว่าเรียกหาเชิญได้เรียก
ถามได้ว่าตรงนั้นตรงนี้เป็นอย่างไรในฐานะเป็นสมาชิกสภาเขต 1 เพราะเรามี
ข้อมูลพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะ ยกตัวอย่างง่าย ๆนะคะ 
บางจุดถามว่าไปทำไหม ทำค่ะ ดิฉันยอมรับช่ืนชม แต่ทำแล้วผลที่ออกมานะ
คะ ก็ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายเพราะยังใช้การไม่ได้เห็นใจนะคะ ดิฉันเห็นใจ
เพียงแต่ว่าโอกาสข้างหน้าต่อไปขอให้ติดตามผลในสิ่งที่ท่านทำเท่านั้นเอง 
ขอเป็นกำลังใจให้ท่านนายกเทศมนตรีในการทำงานต่อไปค่ะ ขอบคุณค่ะ 

 
จะมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ครับ เชิญคุณไพศาล  
สงวนวงศ์ครับ 

กราบเรียนท่านประธานสภา กระผมนายไพศาล  สงวนวงศ์ สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 ครับ ได้ฟังนโยบายของท่านนายกเทศมนตรีได้ยกมือ 
แต่ท่านไม่เห็นเช่นกันยกมาในเรื่องอื่นๆนี้ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนะครบั 
                                                                       / ที่ เ ป็ น ผู้ น ำ . . . 
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นายไพศาล   สงวนวงศ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
นายสำราญ  นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
นายสวัสดี   ทาใจ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 

 

 

 

 

 

 

ที่เป็นผู้นำของเราและพาพวกเราในการฝ่าด่านเข้าไปเสนอตัวอาสาทำงานให้
พี่น้องประชาชนและสามารถเข้ามายกทีมทั้ง 3 เขต นี้คือศักยภาพของผู้นำที่
มีและวันน้ีได้อ่านนโยบายนะครับโดยรวมทั้ง 6 ข้อ มีนโยบายที่โดนใจมากๆ
และเห็นว่าสำคัญคือนโยบายที่ 6 ที่ท่านนายกเทศมนตรีขอความร่วมมือทาง
สมาขิกสภาและทุกฝ่ายทั้ งภาคประชาชนร่วมมือกันบริหารอีก 4 ปี  
ให้บ้านเมืองเราเจริญข้ึน โดยนโยบายบริหารบ้านเมืองตามหลักธรรมาภิบาล 
ผมมาอ่านดูแทบทุกข้อโดนใจหมด สำคัญที่สุดคือทำยังไงที่จะให้ทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเมืองของเราในทุก ๆด้านโดยเฉพาะกลุ่มคุณธรรม 
เขต 1 ทั้ง 6 ท่าน เรามีผู้นำโดยเฉพาะท่านอาคม วัฒนากูล ให้ความสำคัญ
มากท่านจะเอาทุกเรื่องทุกปัญหาที่ คุยกันในกลุ่ม จะนำเสนอกับท่าน
นายกเทศมนตรีเพื่อต้องการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน วันน้ันเราได้คุยกันเรื่องการมี
ส่วนรวมของประชาชน ถ้าหากว่าทำให้ประชาชนมีบทบาทมากขึ้นเท่าไหร่ก็
จะแบ่งเบาภาระของภาครัฐมากข้ึนเท่าน้ัน ปัญหาที่เราเจอมากที่สุดตอนเดิน
หาเสียงคือปัญหาที่ตลาดเราจะเจอข้อร้องเรียนมากนะครับ ถ้าเป็นไปได้
อยากให้ที่ท่านเคยทำเหมือนทางตลาดโต้รุ่งคือมีคณะกรรมการของตลาดเข้า
มาร่วมมือกันเพื่อเสนอปัญหาเสนอเข้ามาให้เขาเข้ามามีบทบาทไม่ว่าจะด้าน
ไหน ขยะ กลิ่น น้ำเสีย  ถ้ามีคณะกรรมการตลาดเข้ามาร่วมด้วยมันจะแบ่ง
เบาภาระพวกเราไปและที่เขต 1 ได้รับข้อมูลมาคือริมฝั่งน้ำกวง เป็นพื้นที่เขต 
1 หมดตั้งแต่บ้านหลวยไปจนถึงสะพานดำยาวมาเลย ที่ติดฝั่งประชาชนขอว่า
ต้นไม้ขึ้น ท่านนายกเทศมนตรีทำไว้ดีนะครับที่มีทางเดิน แต่ตอนน้ีรกไปด้วย
ต้นไม้ ถ้าเป็นไปได้ตั้งคณะกรรมการข้ึนมาที่ทำงานตรงนี้  อาจให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วม ฝากท่านนายกเทศมนตรีไว้นะครับ ก็ไม่มีอะไรนะครับที่
อยากพูดมีเท่านี้นะครับก็ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรทีี่สามารถทำให้พวกเรา
ได้มีโอกาสเข้ามารับใช้พี่น้องประชาชนอีกครั้งแบบยกทีม เป็นสิ่งที่น่าช่ืนชม
มากครับขอบคุณครับท่านประธาน 

จะมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ครับ เชิญคุณสวัสดี  ทาใจ 
 
กราบเรียนท่านประธานสภา กระผมนายสวัสดี ทาใจ สมาชิกสภาเทศบาล 
เขต 2 เมื่อสักครู่ท่านสมาชิกคุณไพศาล สงวนวงศ์ได้คุยไปแล้วก็ตอนที่เราไป
หาเสียงในตลาดปัญหาที่เห็นที่พบ คือ 
เรื่องที่ 1 ของความสะอาดนะครับ ท่อน้ำมีกลิ่นเหม็น เป็นปัญหาเดิม เป็นไป
ได้ไหมครับหากเราจะล้างตลาดวันเว้นวันเพื่อความสะอาด ที่ผ่านมาหลังคา
รั่วได้รับการแก้ไขแล้ว ท่านผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้
รายงานให้ทราบโดยตลอด แต่ความสะอาดเป็นเรื่องใหญ่ครับ ล้างสะอาด
แล้วบ่อบำบัดไขมันเรามีหรือไม่ เรารณรงค์บ้านทุกหลังคาเรือนให้มีบ่อดัก
ไขมันออกสู่ท่อของเทศบาล แต่ที่ตลาดของเราใช้น้ำกันเยอะมากนะครับ เรา
มีบ่อดักไขมันหรือไม่ครับ หรือว่ามีแต่ไม่มีประสิทธิภาพ ถ้าเป็นไปได้เรามีเพื่อ
จะได้น้ำที่ปล่อยลงสู่คูเมืองอย่างใสสะอาดปัญหาเรื่องของน้ำเสียในคูเมืองก็
จะลดลง             
                                                                          /เรื่องที่ 2... 
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นายสวัสดี   ทาใจ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 

 

 

 

 

 

 

นายสำราญ  นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
นายประภัสร์  ภู่เจรญิ 
นายกเทศมนตรีเมอืงลำพูน 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสำราญ  นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 

นายอาคม   วัฒนากูล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่องที่ 2 เรื่องของโควิด 19 ตอนหาเสียงพ่อค้าแม่ค้าประท้วงให้เปิดตลาด 
พอดีโควิดสายพันธ์อังกฤษเข้ามาเรื่องนี้ก็เงียบไป แต่เรื่องนี้คือเพื่อนที่รู้จัก
ถ่ายรูปส่งมาให้ผมสังเกตว่าเข้าตลาดไหนนะครับ ตลาดผัก หรือตลาดหนอง
ดอก แม่ค้าเอาผัก พริก ต่าง ๆที่จะขายเทกับพื้น นี่เกิดโรคระบาดโควิด สาย
พันธ์อินเดียก็จะเข้ามาอีก ไม่ทราบว่าเรามีมาตรการอย่างไรให้แม่ค้าพ่อค้า มี
แคร่สูงประมาณหัวเข่าหรือเอวให้วางของไหมครับ หรือต้องเอาอะไรปูก่อน
วางของขาย บางทีของมากกว่าพื้นที่ปู วางกับพื้นไปเลยกับพื้นคอนกรีต พื้น
ถนนกลางคืนตลาดผักนะครับไปดูได้ครับโซนใกล้ลานอนุสาวรีย์เทตรงนั้นเลย
ครับผมถ่ายภาพมาหลายภาพอยู่นะครับ ก่อนหน้านี้มีคนถ่ายส่งมาผมเลย
หารือกับผู้อำนวยการกองท่านรับทราบนะครับ ที่พูดเพราะอยากให้ทางฝ่าย
บริหารไปตรวจดูเวลากลางคืนด้วยนะครับเพราะโรคระบาดหนักนะครับ หาก
มีคนถ่ายไปส่งศูนย์โควิดลำพูนจะเป็นเรื่องใหญ่ครับ ขอบคุณครับ 

จะมีสมาชิกท่ านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ครับ  เชิญท่ าน
นายกเทศมนตรีครับ 

กราบเรียนประธานสภาและท่านสมาชิก ยินดีที่ทุกท่านได้ให้ข้อมูลนะครับ 
ณ สภาเทศบาลเมืองลำพูน ผมจะขอตัวแทนสมาชิกสภาทั้ ง 3 เขต 
เป็นทีมงานสำหรับการแก้ปัญหา ขอเสนอรายช่ือสมาชิกสภาในการประชุม
ครั้งต่อไปนะครับสำหรับเป็นทีมงานติดตามเรื่องร้องทุกข์แก้ปัญหาสำหรับพี่
น้องประชาชน เพื่อทุกท่านสบายใจสำหรับทุกฝ่ายเพราะท่านอยู่พื้นที่รู้ดี  
ทุกเขต ช่วยกันดูแลสอดส่องแจ้งผู้บริหารสั่งการไปตามลำดับข้ันพิจารณา
ดำเนินการจะได้สำเร็จนะครับ เราจะทำงานร่วมกันตามหลักธรรมาภิบาล
ตามที่แถลงนโยบายสู่การกลับมาเพื่อ 4 ปีข้างหน้า การกลับมาทุกท่านรู้
ปัญหาผมรู้ปัญหาช่วยกันแก้ไข  ทุกท่านส่งตัวแทนเขตละ  2 – 3 คน 
นะครับเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภานะครับ 

 
จะมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ครับ เชิญคุณอาคม  
วัฒนากูลครับ 

กราบเรียนท่านประธานสภา กระผมนายอาคม  วัฒนากูล สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองลำพูน เขต 1 หลักการและเหตุผลเห็นด้วยนะครับ ตามที่ท่าน
นายกเทศมนตรีให้เสนอช่ือตัวแทนเขตให้มาปฏิบัติงานผมเห็นด้วยไม่ขัดข้อง 
นะครับ ทีนี้ผมอยากให้การปฏิบัติงานตามข้ันตอนครับท่านประธาน เรามี
ผู้อำนวยการกอง มีรองนายกเทศมนตรี ด่านแรกท่านนายกเทศมนตรีสั่งการ
ไปที่รองนายกเทศมนตรี  และรองนายกเทศมนตรีมาประชุมกับท่าน
ผู้อำนวยการกอง และประชุมกับลูกทีมตนเองให้การทำงานที่ชัดเจน สมาชิก
สภาเทศบาลไปคุมงานไม่ได้ผิดนะครับ ก็คือตัวนี้เราต้องทำความเข้าใจกัน
ก่อนนะครับท่าน หากเราเข้าใจสมาชิกเข้าใจข้าราชการเข้าใจก็ตรงนี้ 
                                                                        /ก็คงจะไปทิศ... 
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นายอาคม   วัฒนากูล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสำราญ  นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 

นายประภัสร์   ภู่เจริญ 
นายกเทศมนตรีเมอืงลำพูน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก็คงจะไปทิศทางเดียวกัน เราเสนอช่ือมาก็ไม่ขัดข้องครับ สมาชิกสภาก็จะ
ช่วยตรวจสอบตามที่ท่านนายกเทศมนตรีมอบหมายมาไปช่วยดูได้ครับ 
อย่างไรก็ฝากทางผู้อำนวยการกองต้องเข้มแข็งนะครับ ท่านสรา้งไลน์กลุ่มเลย
ครับ ปฏิบัติงานแล้วส่งไปในกลุ่มไลน์ ก็จะมีหลักฐานนะครับ ตามที่เพื่อน
สมาชิกเสนอให้ล้างตลาด เราไปปฏิบัติงานเสร็จรายงาน เป็นหลักฐานครับ
ท่านประธาน ถ่ายรูปส่งมา มีหลักฐานครับ เหมือนพนักงานบริษัทเอกชน
เวลาทำงานก็ส่งหลักฐานต่าง ๆทางไลน์สั่งงานทางไลน์ครับ สามารถติดตาม
ได้ครับ บริษัทจะตรวจสอบได้เลยครับเริ่มงานกี่โมง เสร็จกี่โมง ถ่ายภาพกับ
นาฬิกาส่งมาเลยครับ เดินทางจากสาขาหนึ่งไปสาขาหนึ่งกี่นาท ี ถ่ายรูปส่งมา
เป็นหลักฐาน ไม่ต้องมาเถียงกันเลยครับ การทำงานตรงนี้ผมอยากบอกท่าน
ข้าราชการว่ามันง่ายถ้าท่านใช้หลักการของระบบไอที  ที่ผมเอาของเอกชน 
มาประยุกต์กับการปฏิบัติงานของท่านนะครับ พนักงานจะไม่สามารถมาอ้าง
ที่จะไม่ไปไหนนะครับ ไม่ต้องอ้างไปทำงานอยู่ตรงนั้นตรงนี้หลักฐานมีในไลน์
ครับ เราประเมินผลตามหลักฐานได้เลยครับ ฝากท่านผู้อำนวยการกองนะ
ครับ เช่น กองช่างมีพนักงาน กี่คน สั่งงานทางไลน์ งานไฟฟ้า สั่งงานให้ไปดู
ไฟฟ้าไปรายงานมา ดูครับสั่งไปกี่โมงเสร็จกี่โมง ใช้เวลาทำงานเท่าไหร่ ถ้าเรา
มาใช้ได้ดีเลยนะครับฝากไว้ ท่านรองนายกเทศมนตรีต้องช่วยติดตามงานช่วย
ท่านนายกเทศมนตรีในงานด้วยนะครับบางทีท่ านนายกเทศมนตรี  
ติดภารกิจประชุม สมาชิกสภาไม่มีปัญหายินดีช่วยนะครับ สมาชิกถ่ายรูปที่พี่
น้องขอความช่วยเหลือมานะครับส่งให้ท่านนายกเทศมนตรี ส่งต่อให้
ปฏิบัติงานนะครับฝากท่านนายกเทศมนตรีไว้เท่านี้ครับ 

จะมีสมาชิกท่ านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ครับ  เชิญท่ าน
นายกเทศมนตรีครับ 

 
กราบเรียนประธานสภาและท่านสมาชิก ผมเข้าใจระบบนะครับท่านผมมีการ
วางแผนว่าจะวางระบบการบริหารไว้ว่า รองนายกเทศมนตรีทั้ง 3 ท่าน จะ
ดูแลเขต 3 เขตแบ่งกันดูแล ไปเป็นการบริหารที่ชัดเจนเลยครับ ท่านมีปัญหา
ก็ประสานไปตามผู้ดูแลแต่ละเขต ล้างตลาดก็จะประชุมกับทีมงานนะครับ ใน
วันพรุ่งนี้จะมีการตรวจโควิดเชิงรุกทีต่ลาดหนองดอกเวลา 08.30 น. นะครับ  
ในส่วนการบริหารภายในการวางระบบแบบที่ท่านอาคม  วัฒนากูล แนะนำ
นะครับ ผมได้คุยกับผู้อำนวยการกองทุกกอง ผู้บริหาร ได้ทราบปัญหา
ทั้งหมดเหมือนทุกท่านชัดเจน เราก็จะปรับกันนะครับในส่วนนี้ผมคิดว่าเป็น
โอกาสดีที่มีการบันทึกไว้ชัดเจนว่าในส่วนของการบริหารงานทั้งหมดเราคง
ทราบให้สมาชิกแจ้งมายังนายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีนะครับ 
เพื่อสั่งต่อไปยังผู้อำนวยการกองสั่งไปตามสายงานนะครับเป็นการดีนะครับ 
ขอบคุณทุกท่าน ขอท่านสมาชิกช่วยกันในการแถลงนโยบายตามนโยบาย
ชัดเจนตามหลักการ  ท่านจะบอกว่าติดภารกิจไม่ได้นะครับ เพราะถือว่าเรา
ตั้งทีมเพื่อกลับมาบริหารงานในอนาคต เพื่อสร้างเมืองลำพูน ช่วยเหลือ 
                                                                 /ประชาชนนะครับ... 
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นายประภัสร์   ภู่เจริญ 
นายกเทศมนตรีเมอืงลำพูน 

 
 
นายสำราญ  นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 

นายธีระศักดิ์   เลาห์รอดพันธ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 

 

 

 

 

 

นายสำราญ  นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 

ประชาชนนะครับ สร้างเมืองลำพูนให้เป็นเมืองน่าอยู่ตามวิสัยทัศน์นะครับ 
“เมืองลำพูน เมืองแห่งสุขภาวะที่ดีบนวิถีเศรษฐกิจ สร้างสรรวิถีใหม่ เป็น
เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนของคนทุกวัย ภายใต้การพัฒนาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง”ทุกอย่างนะครับ 

จะมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ครับ เชิญคุณธีระศักดิ์  
เลาห์รอดพันธ์ ครับ 

กราบเรียนท่านประธานสภา กระผมนายธีระศักดิ์  เลาห์รอดพันธ์ สมาชิก
สภาเทศบาล เขต 3 เราต่างรับรู้รับทราบกันดีปัญหาที่เกิดข้ึนเราจะแก้ไขกัน
อย่างไร ผมเช่ือมือท่านนายกเทศมนตรีท่านนายกเทศมนตรีได้เก็บข้อมูลไว้
หมดแล้ว ทางสมาชิกสภาก็เก็บข้อมูลกันหมดแล้วเหลือเพียงแต่ว่าทางฝ่าย
บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติจะนำปัญหาที่เราพบเราเห็นมาวางบนโต๊ะแล้ว
แก้ปัญหากันอย่างไรเท่านั้นเอง เมื่อท่านนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายว่าจะ
ทำในสิ่ งที่ เรารับรู้รับทราบมานะครับ  กับปัญหาประชาชนและสิ่ งที่
นายกเทศมนตรีจะทำต่อไปภายหน้าเพื่อการพัฒนาของลำพูน เราก็ดีใจและ
ขอบคุณในวิสัยทัศน์ในสิ่งทีท่านนายกเทศมนตรีจะทำต่อไปในอนาคต
ข้างหน้าขอบคุณครับ 

จะมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับถ้าไม่มี  
สำหรับวันนี้ผมขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารทุกท่าน ท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านปลัดเทศบาล ท่านผู้อำนวยการกอง 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูนสมัย
สามัญ สมัยแรกประจำปี 2564 ในวันนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ผมขอปิดการ
ประชุมครับ 

ปิดประชุม    11.30 น. 
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