
สรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูนสมัยสามญั  สมัยแรก ครั้งท่ี  2  ประจำปี   2564 
วันท่ี    ๔   มิถุนายน   2564   เวลา    09.28  น. 

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

รายชื่อผูม้าประชมุ 

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

รายชื่อผูไ้ม่มาประชุม 

1. นายอาคม        วัฒนากูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน ลากิจ 

รายชื่อผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

1. นายประภัสร ์  ภู่เจรญิ   นายกเทศมนตรีเมอืงลำพูน 
2. นายสิริวุฒ ิ  คำธิตา   รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน 
3. นายอานนท์       ยาวิคำ   รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน 
4. นายพุทธิพล  ปันทะธง  เลขานุการนายกเทศมนตรเีมืองลำพูน 
5. นายสุทัศน์  องค์คุณา  ที่ปรกึษานายกเทศมนตรีเมืองลำพูน 
6. ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองลำพูน 

  



2 
 

 
เริ่มประชุมเวลา    09.00 น. 

นางทานตะวัน     อินทร์จันทร ์
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองลำพูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสำราญ     นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
 

ระเบียบวาระที่  1 
นายสำราญ     นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรง
เกียรติทุกท่านท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี  ท่ าน เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ านปลัดเทศบาล 
ท่านผู้อำนวยการกองทุกกอง   

วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่  ๒
ประจำปี 2564 วันที่  ๔ มิถุนายน 2564 เวลา 09.28 น.ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลเมืองลำพูนวันนี้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน เข้าร่วมประชุมจำนวน 
17 ท่าน ลากิจ 1 ท่าน คุณอาคม วัฒนากูลมีระเบียบวาระการประชุม เพื่อให้
สภาเทศบาลเมืองลำพูนได้พิจารณา จำนวน  5 วาระ รายละเอียดปรากฏตาม
ระเบียบวาระการประชุมที่แนบท้ายหนังสือที่ส่งถึงสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
แล้ว วันนี้ไม่มีกระทู้ถามของสมาชิกสภาเทศบาลที่ประชุมพร้อมแล้วที่จะได้
ดำเนินการประชุมตามระเบียบ 

ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูนได้กรุณาจุดธูปเทียน 
บูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการประชุมตามระเบียบต่อไปครับ 

เรียนท่านนายกเทศมนตรีเมืองลำพูนและคณะผู้บริหารท่านสมาชิกสภาเทศบาล
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านปลัดเทศบาล ท่านรองปลัดเทศบาล ท่านผู้อำนวยการ
กอง หัวหน้าส่วนการงานทุกท่านและท่านประธานคณะกรรมการชุมชน  วันนี้
เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยแรก ครั้งที่  ๒ ประจำปี 2564 

เรื่อง  ท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ท่ี 38/2564 เรื่อง
มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ในพ้ืนท่ีจังหวัดลำพูน สั่ง ณ วันท่ี 17 
เมษายน 2564  
ข้อ 3 การจัดประชุม การอบรม สัมมนา การจัดนิทรรศการ การจัดแสดงสินค้า 
งานพิธีหรือการจัดกิจกรรมอื่นใด ที่จัดข้ึนในโรงแรม ห้องประชุม หรือสถานที่อื่น
ใด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่เกิน 50 คน สามารถดำเนินการได้ โดยให้เจ้าของ 
ผู้จัดกิจกรรมหรือผู้จัดสถานที่ หรือผู้จัดให้มีกิจกรรม แจ้งข้อมูลการจัดกิจกรรม
ให้นายอำเภอในเขตพื้นที่รับผิดชอบทราบ ตามแบบ ก1. ก่อนดำเนินการจัด
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อให้คำแนะนำในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และต้อง
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่กระทรวงสาธารณสุข  กำหนดอย่าง
เคร่งครัดและให้นายอำเภอรายงานข้อมูลการจัดกิจกรรมโรคติดต่อจังหวัดลำพูน
ทราบ ตามแบบ ก2. เป็นรายสัปดาห์ 
 
                                                                      /ประกาศคณะ... 
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นายสำราญ     นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสำราญ     นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
นายสำราญ     นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ฉบับท่ี 4/2564 เรื่องแนว
ปฏิบัติในการจัดประชุม การอบรม การสัมมนา หรือจัดกิจกรรมอ่ืนใด ของ
ส่วนราชการ หน่วยงาน และสถานประกอบการ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
กรณีท่ีจัดขึ้นในห้องประชุม หรือสถานท่ีอ่ืนใด ท่ีมีลักษณะเป็นสถานท่ีปิดและ
มีระบบปรับอากาศ ประกาศ ณ วันท่ี 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  
โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 
22/2564 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 มีประกาศให้การจัดการประชุม
อบรมสัมมนาหรือจัดกิจกรรมอื่นใดของส่วนราชการหน่วยงานและสถาน
ประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนกรณีที่จัดข้ึนในห้องประชุมหรือสถานที่
อื่นใดที่มีลักษณะเป็นสถานที่ปิดและมีระบบปรับอากาศควรจำกัดเวลาในการ
ประชุม การอบรม การสัมมนา หรือจัดกิจกรรมในแต่ละครั้งไม่เกินครั้งละ 2 
ช่ัวโมง 
ตามปกติบางครั้งการประชุมเราก็เกินเวลานะครับ แต่เนื่องจากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือ โควิด -19 และตามประกาศของจังหวัดลำพูน 
ผมขอควบคุมเวลาการประชุม 2 ช่ัวโมง ให้เป็นไปตามประกาศของจังหวัด 
นะครับ 
 
1.2 การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 พ.ศ. 2564 ของเทศบาลเมืองลำพูน 

ด้ ว ย เท ศ บ าล เมื อ งล ำพู น ได้ ด ำ เนิ น ก าร จั ด ท ำแ ผ น พั ฒ น าท้ อ ง ถ่ิ น 
(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564 ของเทศบาล
เมืองลำพูนและได้มีการประกาศใช้เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแล้วตามประกาศเทศบาลเมอืง
ลำพูน เรื่องการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม 
เปลี่ยนแปลง ครั้ งที่  2 พ.ศ. 2564 ของเทศบาลเมืองลำพูนลงวันที่  25 
กุมภาพันธ์ 2564 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่  3) พ.ศ.2561 ข้อ 24 ให้ผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถ่ินที่อนุมัติแล้วและนำไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถ่ิน คณะกรรมการ
บริหารจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
เทศบาลเมืองลำพูน จึงขอแจ้งการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-
2565)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564 ของเทศบาลเมืองลำพูน
ให้แก่สภาเทศบาลเมืองลำพูนเพื่อโปรดทราบต่อไป 

เชิญคุณธีระศักดิ์  เลาห์รอดพันธ์ครับ 
 
                                                          /กราบเรียนท่านประธานสภา... 
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นายธีระศักดิ์  เลาหร์อดพันธ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
 
นายธีระศักดิ์  เลาหร์อดพันธ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสำราญ     นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
นายประภัสร์  ภู่เจรญิ 
นายกเทศมนตรีเมอืงลำพูน 
 
 

 
นายสำราญ     นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
 
 
นายสำราญ     นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
 
 
 
 
 

กราบเรียนท่านประธานสภา  กระผมนายธีระศักดิ์  เลาห์รอดพันธ์ ในระเบียบ
วาระนี้กระผมทราบและเข้าใจดีนะครับว่าเป็นระเบียบการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มีการอภิปรายแต่ว่าบังเอิญผมได้อ่านแผนพัฒนาของเทศบาลนะครับ 
ที่ จ ะ ว่าบกพร่ อ งก็ ก ล่ าวอย่ างนั้ น ได้ เพี ย งแต่ ว่าต้ อ ง ช้ีแ จ งให้ กั บ ท าง 
ท่านประธานสภาผ่านไปยังท่านนายกเทศมนตรีเพื่อแก้ไขแผนพัฒนาตรงนี้  
ให้ถูกต้องคือผมดูแล้วนะครับ ในหน้าที่ 3 ของแผนพัฒนามีโครงการอยู่นะครับ 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดลำพูน 
โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาสังกัดเทศบาลเมือง
ลำพูน โดยวางเป้าหมายเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสนอกระบบการศึกษาที่มีอายุ
ตั้งแต่2 – 25 ปี ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ในโครงการกับเป้าหมายใช้ไม่ได้
เพราะคำว่าเด็กและเยาวชน คือผู้ที่มีอายุไม่เกิน 17 ปี เกินจากนี้ไปเป็นผู้ใหญ่ 
ถ้าทำความผิดข้ึนศาลผู้ใหญ่ ถ้าเกิน  17 ปีข้ึนศาลเยาวชนและครอบครัว 
มันขัดแย้งกันนะครับกับโครงการเพราะฉะนั้นเป้าหมายกับตัวโครงการเลย
อยากจะขอเรียนผ่านท่านประธานสนภาไปถึงท่านนายกเทศมนตรีขอให้แก้ไข 
ให้ตรงวัตถุประสงค์โครงการด้วยนะครับนอกจากนี้ ในหน้าที่ 5 ก็ยังปรากฏอีก
นะครับว่าเป้าหมายโครงการก็ยังเป็น อายุ 3 – 25 ปี เกี่ยวกับเรื่องเยาวชน ก็
กราบเรียนท่านประธานสภาผ่านไปยังท่านนายกเทศมนตรี นะครับว่าแก้ไขให้
ถูกต้องตามนิยามของคำว่าเยาวชนขอบคุณครับ 
 
ขอบคุณ คุณธีระศักดิ์ เลาห์รอดพันธ์ ผมขอท่านนายกเทศมนตรีให้เจ้าหน้าที่  
ช่วยแก้ไขนะครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
 
กราบเรียนท่านประธานสภาท่านสมาชิก ตามที่ท่านสมาชิกได้ท้วงนะครับ 
ถ้าตามหลักการระเบียบเรื่องของเยาวชนข้อเท็จจริงคือระหว่าง 2 – 18 ปี 
นะครับ แต่สอบถามกองการศึกษาแล้วว่าเป็นตามหนังสือสั่งการโดยตรงที่ระบุ
แบบนี้ผมก็ข้องใจอยู่แต่เป็นหนังสือสั่งการว่าต้องระบุในส่วนทั้งเยาวชนและด้อย
โอกาสที่ไม่เกิน 25 ปี 

ท่านนายกเทศมนตรีก็รับทราบแล้วนะครับ ก็คงต้องแก้ไขต่อไปนะครับ 
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 1.3 

 
1.3 แจ้งรายชื่อผู้ ท่ีได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2563 
1. นายอาคม  วัฒนากูล  ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ช้ันตรา ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย 
2.นายมานิตย์  อุตศรี ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระร าชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ช้ันตรา ตริตาภรณ์ช้างเผือก 
3. นางสาวสุทธินี  สุริยกุล ณ อยุธยา  ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ช้ันตรา ตริตาภรณ์ช้างเผือก 
                                                                    /4. นายอานนท์... 
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นายสำราญ     นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ 2 

นายสำราญ     นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
 

 

 

 

 

 
 

4. นายอานนท์  ยาวิคำ ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ช้ันตรา ตริตาภรณ์มงกุฎไทย 
5.นายธีระศักดิ์   เลาห์รอดพัน ธ์ ได้รับการโปรดเกล้าโปร ดกระหม่อม
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ช้ันตรา ตริตาภรณ์มงกุฎไทย 
6. นางสาวศจี  บุณยเกียรติ ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ช้ันตรา จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก 
7. นายสวัสดี ทาใจ  ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ช้ันตรา จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก 
8. นายไพศาล  สงวนวงศ์ ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่มพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ช้ันตรา จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย 
9.นายพรชัย  ธารเที่ยงธรรม ได้รบัการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ช้ันตรา จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย 
10. นายนิทัศน์  อินทเจริญศานต์ ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ช้ันตรา จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย 
11. นายอัศวิน  แสนสมบูรณ์ ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ช้ันตรา จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย 
12. นายไชยา  เสนาวนา ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ช้ันตรา จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย 
13. นางทรงศรี   ถาวรวรานนท์  ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ช้ันตรา จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย 
สำหรับใบกำกับเครื่องราชทางเทศบาลยังไม่ได้รับนะครับ แต่มีการประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว ถ้าใบกำกับเครื่องราชมาเราก็จะได้ทำพิธีรับ
มอบอีกครั้งนะครับ 
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 2  
 
เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน ครั้งแรก เมื่อวันท่ี 3 
พฤษภาคม 2564 

ที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน ครั้งแรก 
เมื่อวันที่  3  พฤษภาคม  2564 มีจำนวนทั้งหมด 12 หน้า  
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 2.2 

2.2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี
2564 เมื่อวันท่ี  11 พฤษภาคม  2564 

ที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจำปี 2564 เมื่อวันที่  11 พฤษภาคม  2564 มีจำนวนทั้งหมด 22 หน้า  
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3   
                                                              /ระเบียบวาระที่... 
 



6 
 

ระเบียบวาระที่     3 
นายสำราญ     นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 

นายประภัสร์   ภู่เจริญ 
นายกเทศมนตรีเมอืงลำพูน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การรายงานติดตามและประเมินผล 
3.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เชิญฝ่ายบริหารครับ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  
ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน 
ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี 
2563 โดยได้ รายงานและ เสนอความ เห็นซึ่ ง ได้ จากการติ ดตามฯต่อ
นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และนายกเทศมนตรีเมืองลำพูนได้ประกาศผลการ
ติดตามฯให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบเรียบร้อยแล้วตามประกาศเทศบาลเมือง
ลำพูน เรื่องผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน 
ป ร ะ จ ำ ปี  2563 ล ง วั น ที่  23 มี น าค ม  2564  แ ล ะ ต า ม ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2561 
ข้อ 29 (3) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน
มีอำนาจหน้าที่ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ินต่อผูบ้รหิารท้องถ่ินเพื่อให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอต่อ
สภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผย
ภายใน 15 วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคม ของทุกปี 
ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6732 ลงวันที่ 6 
พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพฒันาท้องถ่ิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ข้อ 2 การติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ตามข้อ 29(3)ของระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2561 ให้ดำเนินการอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีนั้น กรอบระยะเวลาดังกล่าวให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้ อง ถ่ินรายงานผล 
และเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน
ต่อผู้บ ริหารท้ อง ถ่ิน เพื่ อ ให้ผู้ บ ริห ารท้อ ง ถ่ิน เสนอต่อสภาท้ อง ถ่ินและ
คณะกรรมการพัฒนาท้อถ่ินภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้สภาท้องถ่ินและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินสามารถประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่อง
ดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ซึ่งอาจจะประชุมรับทราบผลภายหลังเดือน
ธันวาคมก็ได้ 
 
                                                                 /เทศบาลเมืองลำพูน... 
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นายสำราญ     นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 

 

 

นายสำราญ     นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 

 
นายอานนท์   ยาวิคำ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลเมืองลำพูนจึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองลำพูนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อสภาเทศบาลเมือง
ลำพูนเพื่อโปรดทราบต่อไป 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3.2 

3.2การรายงานเงินงบประมาณเงินอุดหนุนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ
2563 
เชิญฝ่ายบริหารครับ 

การรายงานเงินงบประมาณเงินอุดหนุนท้องถ่ินประจำปีงบประมาณ 2563 
ตามหนังสือจังหวัดลำพูน ด่วนมาก ที่  ลพ 0018/ว 1500 ลงวันที่  19 
พฤษภาคม 2552 แจ้งให้เทศบาลเมืองลำพูนทราบว่ากระทรวงมหาดไทย ได้
กำหนดหลักเกณฑ์การยกเว้น การตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท. 
0313.4/ว 1205 ลงวันที่ 29 เมษายน 2551 เพื่อให้เกิดความคล่องตัวใน
การดำเนินการยิ่งข้ึน กระทรวงมหาดไทยจึงปรับปรุงหลักเกณฑ์ตามหนังสือ
ดังกล่าว ดังต่อไปนี้ 
1. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกระทรวง
มหาดไทยและรวมถึงเงินที่ได้รบัจากกระทรวง ทบวง กรม และองค์กรอื่นใด โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้จ่ายเงินในกิจการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยเฉพาะให้นำไป
ดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ และจ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันตามวัตถุประสงค์ 
โดยไม่ต้องตราเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ข้อญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม      
2. เมื่อได้ดำเนินการตามข้อ 1 แล้ว ให้รายงานสภาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินทราบในการประชุมคราวต่อไป     
3. เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้รายงานรายรบัจริง รายจ่ายจริง ตามจำนวนเงินที่
ได้รับใน ข้อ 1ในรายงานสถิติการคลังตามปกติในหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
4. หลักเกณฑ์ในข้อ 1 – 3 ให้ใช้กับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนทั่วไป ที่
ระบปุระเภท หรือรายการไว้ชัดเจนด้านการศึกษาด้วย 
                                                               
           เทศบาลเมืองลำพูน ได้รับการจัดสรรเงินจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน ซึ่งมิได้นำเข้างบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม จำนวนหลายรายการ ดังนั้น 
จึงขอนำเสนอต่อสภาเพื่อขอรายงานผลการดำเนินการบริหารเงินอุดหนุน 
ประจำปี 2564 ที่มิ ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ดัง
รายละเอียดปรากฏแนบท้ายนี้ 
 
 
 
 
                                                                    /รายงานเงิน... 
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นายอานนท์   ยาวิคำ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายงานเงินอุดหนุนทัวไป ปีงบประมาณ 2564 (กองสวัสดิการ) 

1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
-ตุลาคม 2563 ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน 
งวดที่ 1 จำนวน   4,554,600 บาท(สี่ล้านห้าแสนห้าหมื่นสี่พันหกร้อยบาท
ถ้วน) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 1,487,100 บาท(หนึง่ล้านสีแ่สนแปดหมื่นเจ็ดพัน
หนึ่งรอ้ยบาทถ้วน)คงเหลือ 3,067,500 บาท(สามล้านหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อย
บาทถ้วน) 
-พฤศจิกายน 2563  เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 1,496,000บาท(หนึ่งล้านสี่แสน
เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) คงเหลือ 3,067,500 บาท(สามล้านหกหมื่นเจ็ดพัน
ห้าร้อยบาทถ้วน) 
-ธันวาคม 2563  เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 1,492,400 บาท(หนึง่ล้านสี่แสนเก้า
หมื่นสองพันสี่รอ้ยบาทถ้วน)คงเหลือ 79,100 บาท(เจ็ดหมืน่เก้าพันหนึง่รอ้ย
บาทถ้วน) 
-มกราคม 2564 ไดร้ับการจัดสรรจากกรมสง่เสรมิการปกครองส่วนท้องถ่ิน 
งวดที่ 2 จำนวน   4,554,600 บาท(สี่ล้านห้าแสนห้าหมื่นสี่พันหกร้อยบาท
ถ้วน) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 1,496,900บาท (หนึง่ล้านสีแ่สนเก้าหมื่นหกพัน
เก้าร้อยบาทถ้วน) คงเหลอื 3,136,800 บาท(สามล้านหนึง่แสนสามหมื่นหก
พันแปดร้อยบาทถ้วน) 
-กุมภาพันธ์ 2564  เบิกจ่ายเรยีบร้อยแล้ว 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้า
แสนบาทถ้วน)คงเหลือ 1,636,800 บาท(หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นหกพัน
แปดร้อยบาทถ้วน) 
-มีนาคม 2564  เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 1,501,800 บาท(หนึ่งล้านห้าแสน
หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) คงเหลือ 135,000 บาท(หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพัน
บาทถ้วน) 
-เมษายน 2564 ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน 
งวดที่ 3 จำนวน   4,560,200 บาท(สี่ล้านห้าแสนหกหมืน่สองร้อยบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 1,505,400บาท(หนึง่ล้านห้าแสนหา้พันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
คงเหลือ 3,189,800 บาท(สามล้านหนึง่แสนแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาท
ถ้วน) 
-พฤษภาคม 2564  เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 1,504,400 บาท(หนึ่งล้านห้าแสน
สี่พันสีร่้อยบาทถ้วน)คงเหลือ 1,685,400 บาท(หนึง่ล้านหกแสนแปดหมื่นห้า
พันสี่รอ้ยบาทถ้วน) 
หมายเหต ุทั้งนี้กรมบัญชีกลางเป็นผู้รบัผิดชอบการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯโดยโอน
เงินเข้าบัญชีผูม้ีสทิธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุแทนเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
 
 
                                                                     /เบี้ยยังชีพ... 
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นายอานนท์   ยาวิคำ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสำราญ     นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
ระเบียบวาระที่   4     
นายสำราญ     นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
 
 

 
เบี้ยยังชีพผู้พิการ 
-ตุลาคม 2563 ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน 
งวดที่ 1 จำนวน   1,176,000 บาท(หนึ่งล้านหนึง่แสนเจด็หมื่นหกพันบาท
ถ้วน) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 382,800 บาท(สามแสนแปดหมื่นสองพันแปด
ร้อยบาทถ้วน)คงเหลือ  793,200 บาท(เจ็ดแสนเก้าหมื่อนสามพันสองร้อย
บาทถ้วน) 
-พฤศจิกายน 2563  เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 388,400บาท(สามแสนแปดหมื่น
แปดพันสีร่้อยบาทถ้วน) คงเหลือ 404,800 บาท(สี่แสนสีพ่ันแปดร้อยบาท
ถ้วน) 
-ธันวาคม 2563  เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 386,000 บาท(สามแสนแปดหมื่น
หกพันบาทถ้วน)คงเหลอื 18,800 บาท(หนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
-มกราคม 2564 ไดร้ับการจัดสรรจากกรมสง่เสรมิการปกครองส่วนท้องถ่ิน 
งวดที่ 2 จำนวน   1,176,000 บาท(หนึง่ล้านหนึง่แสนเจด็หมื่นหกพันบาท
ถ้วน)เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 387,600บาท (สามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหกรอ้ย
บาทถ้วน) คงเหลือ 807,200 บาท(แปดแสนเจ็ดพันสองรอ้ยบาทถ้วน) 
-กุมภาพันธ์ 2564  เบิกจ่ายเรยีบร้อยแล้ว 386,000 บาท(สามแสนแปดหมื่น
หกพันบาทถ้วน)คงเหลอื 421,200 บาท(สี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันร้อยบาทถ้วน) 
-มีนาคม 2564  เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 387,600บาท (สามแสนแปดหมื่น
เจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) คงเหลือ 33,600 บาท(สามหมื่นสามพันหกรอ้ยบาท
ถ้วน) 
-เมษายน 2564 ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน 
งวดที่ 3 จำนวน   1,181,000 บาท(หนึ่งล้านหนึง่แสนแปดหมื่นหนึง่พันบาท
ถ้วน) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 385,200บาท(สามแสนแปดหมื่นห้าพันสองรอ้ย
บาทถ้วน) คงเหลือ 829,400 บาท(แปดแสนสองหมื่นเก้าพันสี่รอ้ยบาทถ้วน) 
-พฤษภาคม 2564  เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 382,800 บาท(สามแสนแปดหมื่น
สองพันแปดร้อยบาทถ้วน)คงเหลือ 446,600 บาท(สี่แสนสี่หมื่นหกพันหกร้อย
บาทถ้วน) 
หมายเหต ุทั้งนี้กรมบัญชีกลางเป็นผู้รบัผิดชอบการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯโดยโอน
เงินเข้าบัญชีผูม้ีสทิธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพกิารแทนเทศบาลเมืองลำพูน 
 
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4 
 
 
เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
4.1  ญัตติ เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลดำรงตำแหน่ง 
กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน 
 
 
                                                           /ขอเชิญท่านเลขานุการ... 
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นายสำราญ     นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
ที่ประชุมมีมตเิลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 3  ท่าน ประกอบด้วย 

1. นางสาวบุญทวี     ถาน้อย 
2. นายธนกฤต         สุวรรณพรหม 
3. นายพงษ์พันธ์       วรรณวงศ์ 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4.2 

4.2 ญัตติ เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลดำรงตำแหน่ง
กรรมการในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
เมืองลำพูน 

ที่ประชุมมีมตเิลอืกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมือง
ลำพูน  3  ท่าน ประกอบด้วย 

1. นางทรงศรี     ถาวรวรานนท์ 
2. ด.ต.มนัส       บุญบุรี 
3. นายธีระศักดิ์  เลาห์รอดพันธ์ 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4.3 

4.3 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

สภามีมตเิห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน 
ทั้ง 4 โรงเรียน 
โรงเรียนเทศบาลประตูลี้    นายไพศาล   สงวนวงศ์ 
โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง นางทรงศรี  ถาวรวรานนท์ 
โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม ด.ต.อนนต์ ลุนิทรานนท์ 
โรงเรียนเทศบาลจามเทวี  นายมานิตย์ อุตศรี 
และสำหรับคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่แต่งตั้ง 
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4.4 

4.4 ญั ตติ  เรื่ อ ง เพ่ื อ พิ จารณ าให้ความ เห็นชอบผู้ ท รงคุณ วุฒิ เป็ น
คณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลเมืองลำพูน  

สภามีมติเห็นชอบผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลเมือง
ลำพูน ตามรายช่ือที่เสนอมาข้างต้น คือ 

1. นางศรีลัย  บริสุทธ์ิ      ข้าราชการบำนาญ 
2. นางรัชนี    สมบุตร      ข้าราชการบำนาญ 
3. ดร.เฉลิม    ฟักอ่อน     ข้าราชการบำนาญ 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4.5 
                                                                          / ญัตติเรื่อง... 
 
 



11 
 

 
นายสำราญ     นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.5 ญัตติ เรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลเมืองลำพูน    

มตทิี่ประชุมเลือกกรรมการบรหิารกองทุนหลักประกันสขุภาพเทศบาลเมืองลำพนู 
2  ท่าน ประกอบด้วย 

1. นายไพศาล     สงวนวงศ์ 
2. ด.ต. อนนต์     ลุนิทรานนท์ 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4.6 

4.6 ญัตติ เรื่องขออนุมัติโครงการงบค่าบริการทางการแพทย์ท่ีจะเบิกจ่ายใน
ลักษณะงบลงทุน(ค่าเสื่อม)ประจำปีงบประมาณ 2564   

ที่ประชุมสภาเทศบาลเห็นชอบอนุมัติโครงการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่จะ
เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(ค่าเสื่อม)ประจำปีงบประมาณ 2564 
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4.7 

4.7 ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่     

ที่ประชุมสภาเทศบาลเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่      
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4.8 

4.8 ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย
เกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณในการเช่ารถยนต์เพ่ือใช้ในราชการ 

ที่ประชุมสภาเทศบาลให้ความเห็นชอบในการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย
เกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณในการเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในราชการ 

 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4.9 

4.9 ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบสมัครเป็นสมาชิกสมาคมเทศบาลนคร
และเมือง 

ที่ประชุมสภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ ในการสมัครเป็นสมาชิกสมาคมเทศบาล
นครและเมือง 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4.10 

4.10 ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นขอบในการขอกู้เงินจากสำนักงานเงินทุน
ส่งเสริมกิจการเทศบาล(กสท.)เพ่ือจัดทำโครงการป้องกันแก้ไขปัญหา 
สาธารณภัยและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลำพูน 

                                                                     /ที่ประชุมสภา... 
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นายสำราญ     นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
 
 

ระเบียบวาระที่   5     
นายสำราญ     นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
นายประภัสร์   ภู่เจริญ 
นายกเทศมนตรีเมอืงลำพูน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุมสภาเทศบาลให้ความเห็นชอบในการขอกู้เงินจากสำนักงานเงินทุน
ส่งเสริมกิจการเทศบาล(กสท.)เพื่อจัดทำโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาสาธารณภัย
และสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลำพูน 

 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5 
 
เรื่องอ่ืน ๆ 
- ระเบียบวาระอื่นๆ  เชิญครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรี 
 
  
กราบเรียนท่านประธานสภาท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมขอแจ้งให้สมาชิกทุก
ท่านทราบในการรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการปฏิบัติลงพื้นที่ประสานเกี่ยวกับ
ความเดือดร้อนของประชาชนด้านต่าง ๆกับฝ่ายบริหารที่เคยพูดในสภานะครับ 
ผู้รับผิดชอบ  เขต 1 
-ด้านไฟฟ้า ไฟกิ่ง 
นายไพศาล       สงวนวงศ์ 
นางสาวบุญทวี  ถาน้อย 
นางสาวศจี       บุณยเกียรติ 
-ลอกท่อระบายน้ำ ล้างท่อ 
นายพรชัย        ธารเที่ยงธรรม 
นางทรงศรี       ถาวรวรานนท์ 
หมายเหต ุสมาชิกทั้ง  5 ท่าน จะคุมแต่ละเขตที่ส่งมาให้ผมนะครับ 
 
ผู้รับผิดชอบ  เขต 2 
-ด้านไฟฟ้า ไฟกิ่ง 
นายนิทัศน์       อินทเจริญศานต์ 
นายมานิตย์      อุตศรี 
ด.ต.มนัส         บุญบุรี 
-ลอกท่อระบายน้ำ ล้างท่อ 
นายสวัสดี        ทาใจ 
นายธนกฤต      สุวรรณพรหม 
หมายเหต ุ สมาชิกทั้ง 5 ท่าน แยกเขตมาให้ผมเรียบร้อยครับ 
 
ผู้รับผิดชอบ  เขต 3 
-ด้านไฟฟ้า ไฟกิ่ง 
นายไชยา       เสนาวนา 
นายธีระศักดิ์  เลาห์รอดพันธ์ 
นายอัศวิน     แสนสมบูรณ์ 
ด.ต.อนนท์    ลุนิทรานนท์ 
                                                                 /ลอกท่อระบาย... 
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นายสำราญ     นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปิดประชุม 

 
 
 

-ลอกท่อระบายน้ำ ล้างท่อ 
นายไชยา       เสนาวนา 
นายธีระศักดิ์  เลาห์รอดพันธ์ 
นายอัศวิน     แสนสมบูรณ์ 
ด.ต.อนนท์    ลุนิทรานนท์ 
หมายเหต ุ สมาชิก 4 ท่านรับผิดชอบร่วมกันทุกชุมชน 
 
ส ำห รั บ วัน นี้  ผ ม ข อ ข อ บ คุ ณ ท่ าน น าย ก เท ศ ม น ต รี ค ณ ะ ผู้ บ ริ ห า ร  
ทุกท่าน ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านปลัดเทศบาล  ท่านรอง
ปลัดเทศบาล ท่านผู้อำนวยการกอง ที่ ให้ความร่วมมือในการประชุมสภา 
เทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ในวันน้ีผ่าน
พ้นไปได้ด้วยดี  ผมขอปิดประชุมครับ 

11.30 น. 
 

 
 
 

 

 


