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สรุปการประชุมสภาเทศบาลเมืองล าพูน สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี  2560 
วันที่  7  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  เวลา  14.00 น. 

ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองล าพูน 

รายช่ือผู้มาประชุม 
1. นายธีระศักดิ ์      เลาห์รอดพันธ์  ประธานสภาเทศบาลเมืองล าพูน  
2. นายสุรินทร์  มุขแก้ว   เลขานุการสภาเทศบาลเมืองล าพูน 
3. นายอาคม  วัฒนากูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองล าพูน  
4. นายไพศาล  สงวนวงศ์      ” 
5. นางสาวบุญทวี ถาน้อย     ”  
6. นายพรชัย  ธารเที่ยงธรรม          ” 
7. นางทรงศร ี  ถาวรวรานนท์          
8. นางสาวศจ ี  บุณยเกียรต ิ    ”     
9. นายส าราญ   นวชัย     ” 
10. ด.ต.ดิเรก  พรินทรากูล    ” 
11. นายมานิตย์  อุตศรี     ” 
12. นายนิทัศน์  อินทเจริญศานต์    ” 
13. นายวงค์ศักดิ ์ อินทรแสง     ” 
14. นายสวัสดี  ทาใจ      ” 
15. นายณรงค ์  วงค์วาร     ” 
16. นายพงษ์พันธ์         วรรณวงศ์    ” 
17. นายไชยา  เสนาวนา    ” 

รายช่ือผู้ไม่มาประชุม 
1.  นายอัศวิน  แสนสมบูรณ์  รองประธานสภาเทศบาลเมืองล าพูน ลากิจ 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายประภัสร์     ภู่เจริญ         นายกเทศมนตรีเมืองล าพูน 
2. นายอานนท ์  ยาวิค า   รองนายกเทศมนตรีเมืองล าพูน 
3. นางสาวสุทธินี          สุริยกุล  ณ  อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองล าพูน 
4. นายพุธิพล  ปันทะธง  เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองล าพูน 
5. นางนงลักษณ์  สุทธิแสน        เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองล าพูน     
6. นางทิพย์วรรณ ความสุข   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองล าพูน                                                              
7. ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองล าพูน  
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เริ่มประชุมเวลา   14.00    น. 
            

ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ  
1.  แนะน าพนักงานเทศบาลซึ่งโอนย้ายมาจากเทศบาล ต าบลรือเสาะ 
อ าเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส   เพื่อมาด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการกอง
ช่าง เทศบาลเมืองล าพูน คือ นายวิโรจน์ วรรณวงศ์ 
2.  เทศบาลเมืองล าพูน ได้ด าเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี 
(พ .ศ . 2561 - 2564)  ของเทศบาลเมืองล าพูน เรียบร้อยแล้ว 
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม  2559   

ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4  
     ประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559  

      ที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ 
     สมั ยที่  4  ประจ าปี  25 59  เมื่ อ วันที่  22  พฤศจิก ายน  2 55 9 
      มีจ านวนทั้งหมด  16 หน้า  

ระเบียบวาระท่ี   3   เรื่อง การก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2560 และวันเริ่มสมัย 
     ประชุมสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี  2561 

     มติที่ประชุมก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลและระยะเวลาวันเริ่ม 
     สมัยประชุม สมัยสามัญ  สมัยที่  2 สมัยที่ 3 และสมัยที่ 4 ประจ าปี 
     2560 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปี  2561  ดังนี้ 

     -  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  2  มีก าหนด 30  วัน เริ่มตั้ งแต่วันที่ 
          1 พฤษภาคม – 30 พฤษภาคม 2560    

-  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3  มีก าหนด 30วัน  เริ่มตั้ งแต่ วันที่        
    10 สิงหาคม – 8 กันยายน 2560    
-  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  4  มีก าหนด 30  วัน  เริ่มตั้ งแต่วันที่      
    1 พฤศจิกายน 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560    
และเสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี  2561 มีก าหนด 30 วัน    
เริ่มตั้งแต่วันที ่1 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2561   

 

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่อง รายงานเงินงบประมาณเงินอุดหนุนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 
     พ.ศ. 2560 

-  ที่ประชุมรับทราบ 

 

               



3 

 

ระเบียบวาระท่ี  5   ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

- ที่ประชุมมีมติ อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าชี้แจง งบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559      
   

ระเบียบวาระท่ี   6   ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็น 
     รายการใหม่ 

- ที่ ป ระชุ มมี มติ  เห็ นชอบ การโอน เงิน งบประมาณ เพ่ื อตั้ งจ่ าย 
เป็นรายการใหม ่
        

ระเบียบวาระท่ี 7   ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน 102 ไร่ หมู่ที่ 7  
     ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ล าพูน และขออนุญาตท ากิจการนอกเขตเทศบาล 

- ที่ ป ระชุ มมี มติ  เห็ นชอบ เปลี่ ยนแปลงการใช้ ที่ ดิ น  10 2  ไร่  
หมู่ ที่  7  ต.ต้ นธง  อ.เมื อง  จ.ล าพู น และขออนุญาตท ากิ จการ 
นอกเขตเทศบาล       

ระเบียบวาระท่ี   8   ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบต่อสัญญากู้เงินกับธนาคารเพื่อการเกษตร 
     และสหกรณ์การเกษตร สาขาล าพูน จังหวัดล าพูน 

- ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบต่อสัญญาเงินกู้กับธนาคารเพ่ือการเกษตร 
และสหกรณ์การเกษตร สาขาล าพูน จังหวัดล าพูน  

      
     การรายงานงบประมาณอุดหนุนเงินรางวัล  การบริหารจัดการบ้านเมือง 
     ที่ดีส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 
 
      ซึ่งทางระเบียบที่แจ้งมาให้รายงานตามหนังสือจังหวัดล าพูน ว0018 
         ลงวันที่19 พฤษภาคม 2542 แจ้งให้เทศบาลทราบว่ากระทรวงมหาดไทย 
     ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การยกเว้น การตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุน 
     เฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
     ที่  มท 0313.4/ว1205 ลงวันที่  29 เมษายน 2541 เพ่ือให้เกิด 
      ความ ค ล่ อ งตั ว ใน ก ารด า เนิ น ก าร ยิ่ งขึ้ น   ก ระท รว งม ห าด ไท ย  
      จึงปรับปรุงหลักเกณฑ์ตามหนังสือดังกล่าว  ดังต่อไปนี้ 
       1.   ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจาก 
 กระทรวงมหาดไทยและรวมถึงเงินที่ได้รับจากกระทรวง ทบวง กรม และ
 องค์กรอ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ใช้จ่ายเงินในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
 โดยเฉพาะให้น าไปด าเนินการตามระเบียบพัสดุฯ และจ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน
 ตามวัตถุประสงค์ โดยไม่ต้องตราเป็นเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ 
 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
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            2.   เมื่อได้ด าเนินการตามข้อ 1 แล้ว ให้รายงานสภาขององค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ่นทราบในการประชุมคราวต่อไป 
         3.   เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้รายงานรายรับเงิน  รายจ่ายจริง  ตาม
 จ านวนเงินที่ได้รับในจ้อ 1 ในรายงานสถิติการคลังตามปกติในหมวดเงิน
 อุดหนุนเฉพาะกิจ 
       4.   หลักเกณฑ์ในข้อ 1 – 3 ให้ ใช้กับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
 เงินอุดหนุนทั่วไป ที่ระบุประเภทหรือรายการไว้ชัดเจนด้านการศึกษาด้วย 

   เทศบาลเมืองล าพูน ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเพ่ือเป็นรางวัล    
 ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 จ านวนหลายรายการ ดังนั้น จึงขอน าเสนอต่อสภาเพ่ือขอรายงานผล 
 การด าเนินการบริหารเงินอุดหนุน ประจ าปี 2560 ที่มิได้ตราเทศบัญญัติ
 งบประมาณรายจ่ายดังรายละเอียดที่แนบท้ายนี้ 
 
   -เงินอุดหนุนเงินรางวัลการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ประจ าปี 
   2 5 5 5  จ าน วน เงิน  2 ,0 0 0 ,0 0 0  บ าท  (ส องล้ านบ าท ถ้ วน )  
  คงเหลือ 638 บาท 
   เบิกจ่ายไปแล้ว ดังนี้ 
   1. ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาคณะผู้บริหารและพนักงาน 
         เทศบาล ปี 57 เป็นเงิน 565,000บาท 
   2. ค่าใช้จ่ายการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารและ 
        พนักงานเทศบาล การบริหารจัดการเมืองเก่าฯ (ตุรกี) เป็นเงิน  
       423,560 บาท 
   3. จัดซื้อรถจักรยานยนต์ Honda WAVE จ านวน 2 คัน  
       เป็นเงิน 73,022 บาท 
   4. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดแสดงพระเครื่องเมืองล าพูน  
       เป็นเงิน 85,000 บาท 
  5. จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงลานปฏิบัติธรรมวัดไชยชนึก  
           เป็นเงิน 782,280 บาท 
   6. จัดซื้อตู้โชว์ 6 เหลี่ยม จ านวน 2 หลัง เป็นเงิน 50,500 บาท 
  7. ค่าใช้จ่ายท าโครงเหล็กเพ่ือใช้ส าหรับพ่วงรถจักรยานยนต์ 4 ชุด  
       เป็นเงิน 20,000 บาท  

   -เงินอุดหนุนเงินรางวัลการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ประจ าปี 
   2556 จ านวนเงิน 5,000,000 บาท (ห้ าล้านบาทถ้วน)คงเหลือ 
   13,761.37 บาท 
   เบิกจ่ายไปแล้ว ดังนี้ 
   1. ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสัมมนาคณะผู้บริหารและพนักงาน 
         เทศบาล วันที่ 3-9 ก.พ. 58 เป็นเงิน 800,480.13 บาท 
   2. ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   
       เป็นเงิน 152,000 บาท 
 



5 

 

   3. จัดซื้อชุดบาร์เบลบริหารกล้ามเนื้อ เป็นเงิน 30,000 บาท 
   4. ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี 2558  
       เป็นเงิน 143,000 บาท 
  5. จัดซื้อเครื่องปั๊มน้ า ขนาด 10 แรงม้า เป็นเงิน 29,500 บาท  
  6. ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมจริยธรรมปี 58 เป็นเงิน 39,230 บาท 
  7. เจ้าเหมาเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งท่อและเครื่องสูบน้ าลึก  
       เป็นเงิน 99,900 บาท  
  8. จัดซื้อเครื่องปั๊มน้ า ขนาด 3 แรงม้า และเครื่องปั๊มซับเมิร์ส  
       พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง เป็นเงิน 50,290 บาท 
   9. ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสัมมนาคณะผู้บริหารฯ จ.กระบี่  
       เป็นเงิน 400,000 บาท 
  10. ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดเรือนพ้ืนถิ่นเพ่ือพัฒนาใช้เป็นแหล่ง 
         เรียนรู้ชุมชน เป็นเงิน 20,100 บาท  
  11. ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิดวัดไชยชนึก เป็นเงิน 99,820 บาท 
  12. จัดซื้อเครื่องสัญญาณเสียงมิกเซอร์ เครื่องขยายสัญญาณ 
         เสียงแอมป์ 550w  เป็นเงิน 38,900 บาท  
  13. จ้างเหมาวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ศูนย์เกษตรอินทรีย์  
         เป็นเงิน 28,700 บาท  
  14. จัดซื้อรถบรรทุกเกษตรกรรม 4 ล้อ แบบดั๊ม  
             เป็นเงิน 419,000 บาท 
  15. จัดซื้อรถตู้ ขนาด 11 ที่นั่ง สีด า จ านวน 1 คัน  
         เป็นเงิน 1,644,000 บาท  
  16. จัดซื้อโคมไฟ LED 120 วัตต์ จ านวน 8 โคม  
          เป็นเงิน 96,000 บาท  
  17. ค่าใช้จ่ายโครงการปั่นเปิดเมืองล าไยล าพูน เป็นเงิน 12,850 บาท 
  18. จ้างเหมาติดตั้งลูกข่ายชุดกระจายเสียงผ่านโครงการ 1P  
         ชุมชนท่าขามบ้านฮ่อม  เป็นเงิน 90,468.50 บาท  
  19. จ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะบริเวณพ้ืนที่วัดไชยชนึก  
         งวดที่ 1 เป็นเงิน 361,500 บาท 
  20. จ้างเหมาก่อสร้างฐานรับโครงการถังเหล็กและวางท่อจ่ายน้ าฯ  
          เป็นเงิน 69,000 บาท  
  21. จ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะบริเวณพ้ืนที่วัดไชยชนึก  
         งวดที่ 2 เป็นเงิน 361,500 บาท 

   -เงินอุดหนุนเงินรางวัลการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ประจ าปี  
 2557  จ านวนเงิน 4,000,000 บาท (สี่ ล้ านบาทถ้วน) คงเหลือ  
 2,299,190 บาท 
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   เบิกจ่ายไปแล้ว ดังนี้ 
   1. ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศและเปลี่ยน 
         ศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน นครเฉิงตู  เป็นเงิน 596,505บาท 
   2. จัดซื้อรถจักรยานเพรม ขนาด 26” โครงเหล็กคาร์บอนสูง  
       เป็นเงิน 70,800 บาท 
   3. ค่าใช้จ่ายโครงข่ายจักรยาน/จักรยานเพื่อประชาชน  
       เป็นเงิน 70,000 บาท 
   4. ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมไมค์บันทึกเสียงห้องทะเบียน  
       เป็นเงิน 9,850 บาท 
  5. ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด+สัญญาณภาพ อุปกรณ์จ่ายไฟฯ  
           เป็นเงิน 11,500 บาท 
   6. จ้างเหมารถเทเลอร์ขนย้ายตู้ออฟฟิต เป็นเงิน 106,000 บาท 
  7. จัดซื้อกล้องถ่ายภาพมุมสูง PHANTOM3 พร้อมอุปกรณ์วิทยุฝึกบิน 
      และจอแสดงผล กระเป๋าและแบตเตอรี่ เป็นเงิน 64,750 บาท  
  8. จ้างเหมาจัดท าป้ายนอกสถานที่ก าแพงเมืองประตูลี้  
       เป็นเงิน 45,500 บาท 
  9. จ้างเหมาจัดท าป้ายชื่อประตูและก าแพงเมืองล าพูน 
           เป็นเงิน 70,200 บาท 
   10. จ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์เกษตรอินทรีย์  
         เป็นเงิน 305,000 บาท 
  11. จ้างเหมาเดินระบบสายเมนไฟฟ้าใต้ดิน บริเวณร้านค้า  
          OTOP SHOWCASE เป็นเงิน 59,400 บาท  
  12. จ้างเหมาติดตั้งระบบสายไฟฟ้าใต้ดินและไฟฟ้าแสงสว่าง  
         ถนนรอบเมืองตั้งแต่บริเวณคูเมืองที่ 1 ถึงคลินิกหมอบัญชา  
         เป็นเงิน 159,300 บาท 
  13. ค่ามิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 1 เฟส พร้อมค่าบริการติดตั้ง 
         ร้าน OTOP SHOWCASE  เป็นเงิน 4,621.50 บาท 
   14. ค่าติดตั้งระบบชุดกระจายเสียงผ่านโครงข่ายไร้สายทางไกล 
          อัตโนมัติ  (ติดตั้งลูกข่าย) พร้อมอุปกรณ์  จ านวน 9 จุด  
         บริเวณชุมชนสันดอนรอม เป็นเงิน 127,383.50 บาท 
 

ปิดประชุม     เวลา  16.05  น. 

 

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


