
 สรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองล าพูน สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจ าปี   2561 

วันที่    23   พฤษภาคม   2561   เวลา    10.00  น. 

ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองล าพูน 

รายชื่อผู้มาประชุม 
1. นายอาคม       วัฒนากูล  ประธานสภาเทศบาลเมืองล าพูน 
2. นางสาวศจี        บุณยเกียรติ  รองประธานสภาเทศบาลเมืองล าพูน   
3. นายสุรินทร์  มุขแก้ว   เลขานุการสภาเทศบาลเมืองล าพูน     
4. นายไพศาล  สงวนวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองล าพูน 
5. นางสาวบุญทวี   ถาน้อย    ” 
6. นางทรงศรี        ถาวรวรานนท์   ”  
7. นายพรชัย          ธารเที่ยงธรรม   ” 
8. นายส าราญ  นวชัย     ” 
9. ด.ต.ดิเรก           พรินทรากูล    ” 
10.นายวงศ์ศักดิ์        อินทรแสง   ” 
11. นายมานิตย์        อุตศรี    ” 
12. นายนิทัศน์       อินทเจริญศานต์  ” 
13. นายสวัสดี          ทาใจ    ” 
14. นายธีระศักดิ์      เลาห์รอดพันธ์   ” 
15. นายณรงค์         วงค์วาร    ” 
16. นายพงษ์พันธ์      วรรณวงศ์   ” 
17. นายอัศวิน  แสนสมบูรณ์     ” 
18. นายไชยา        เสนาวนา   ” 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายประภัสร์ ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองล าพูน 
2. นายสิริวุฒิ         ค าธิตา  รองนายกเทศมนตรีเมืองล าพูน 
3. นายอานนท์      ยาวิค า  รองนายกเทศมนตรีเมืองล าพูน 
4.นางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองล าพูน 
4. นายพุธิพล        ปันทะธง เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองล าพูน 
5. นางนงลักษณ์    สุทธิแสน เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองล าพูน 
6. นางทิพย์วรรณ   ความสุข ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองล าพูน 
7. ปลัดเทศบาล  รองปลัดเทศบาล  หัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองล าพูนและประธานคณะกรรมการชุมชน 
เร่ิมประชุมเวลา              10.00 น. 
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เร่ือง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

แนะน าพนักงานเทศบาลและข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลท่ีรับโอนย้าย จ านวน 8 รายและพนักงานเทศบาลบรรจุ
ใหม่จ านวน 1 ราย 

1. นางสาวอภิญญา  จันทร์ต๊ะอินทร์ ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ย้ายมาด ารงต าแหน่ง พยาบาล
วิชาชีพปฏิบัติการ กองการแพทย์  

2. นางกมลพร  อินทนี ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
ย้ า ย ม าด า ร งต า แ ห น่ ง เจ้ าพ นั ก งาน ธุ ร ก า รป ฏิ บั ติ ง าน 
ส านักปลัดเทศบาล 

3. นายณัฐนันท์ ปรีชากาญจนดิษฐ์ ครู คศ.1 โรงเรียนกีฬา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ย้ายมาด ารง
ต าแหน่งครู คศ. 1 โรงเรียนเทศบาลจามเทว ี  

4. นางสาวปทิตตา ผุดวัฒน์  ครู คศ.2 โรงเรียนเทศบาล  4  
(วัดคลองเรียน) เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ย้ายมา 
ด ารงต าแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 

5. นางแขไข  แก้วมูล  ครู คศ.1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 
ต าบลสิริราช อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง ย้ายมาด ารงต าแหน่ง 
ครู คศ. 1 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 

6. นางสาวสร้อยชีรา  นิวัฒน์ศรี  ครู คศ. 1 โรงเรียนกระทุ่มแบน 
“วิเศษสมุทคุณ” จ.สมุทรสาคร ย้ายมาด ารงต าแหน่งครู คศ. 1 
โรงเรียนเทศบาลจามเทว ี

7. นายชาติ   ตันกุระ ผู้อ านวยการกองการศึกษาศาสนา 
และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงกลางพญาแก้ว  
อ าเภอเชียงกลาง  จังหวัดน่าน ย้ายมาด ารงต าแหน่งครู คศ.1 
โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง 
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ระเบียบวาระที่   5     
 
 
 
 
 
 

ปิดประชุม 

 

8.นางสาวจิติมา สุใจ ครู คศ. 2 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย อ าเภอ 
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ย้ายมาด ารงต าแหน่ง ครู คศ. 2 
โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม 
พนักงานเทศบาลบรรจุใหม่  จ านวน 1 ราย 
1. นายปวีณ  เอี่ยมฤทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
หัวหน้างานส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์ทางเลือกและสมุนไพร 
กองการแพทย์   

เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ 
สมัยแรกครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ประจ าปี 2561  

ท่ีประชุมสภาให้การรับรองบันทึกรายงานการประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญสมัยแรกครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 ประจ าปี  
2561   

เรื่อง  การรายงานการใช้จ่ายเงินบ ารุงค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้างของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองล าพูน
ประจ าปี  2561 

ท่ีประชุมสภารับทราบ 

เรื่อง  การรายงานผลการด าเนินงาน ด้านการเงิน การคลัง 
ประจ า 6 เดือน ของปีงบประมาณ 2561ณ วันที่ 31 มีนาคม 
2561 

ท่ีประชุมสภารับทราบ 

ญัตติ เรื่อง  ขอรับความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายการกู้เงิน
จากส านั ก งาน เงินทุ นส่ ง เสริมกิ จการเทศบาล(กสท .) 
เพ่ือก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

มติท่ีประชุมสภาเทศบาลเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายการกู้เงินจาก
ส านักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.)เพื่อก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค  

11.20 
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