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สรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูนสมัยวิสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี 2563 

วันที่  29  กันยายน 2563  เวลา 10.00น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน 

………………………….. 

รายช่ือผู้มาประชุม 
1. นายอาคม       วัฒนากูล  ประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน  
๒. นายมานิตย์       อุตศรี   รองประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน 
๓. นายไพศาล  สงวนวงศ ์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน 
๔. นางสาวบุญทวี   ถาน้อย    สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน   
๕. นางสาวศจี        บุณยเกียรติ    ” 
๖. นางทรงศรี       ถาวรวรานนท์    ”  
๗. นายพรชัย          ธารเที่ยงธรรม    ” 
๘. นายสำราญ  นวชัย     ” 
๙. นายวงศ์ศักดิ์       อินทรแสง    ”      
1๐. นายนิทัศน์       อินทเจริญศานต์    ” 
1๑. นายสวัสด ี       ทาใจ     ” 
1๒. นายณรงค์     วงค์วาร     ” 
๑๓. นายอัศวิน   แสนสมบูรณ์     ”    
1๔. นายพงษ์พันธ์    วรรณวงศ ์    ” 
1๕. นายไชยา      เสนาวนา    ” 

รายช่ือผู้ไม่มาประชุม 
นายธีระศักดิ์      เลาห์รอดพันธ์   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน  ลากิจ  

เลขานุการสภาเทศบาล 
นายสุรินทร์ มุขแก้ว    หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายประภัสร ์ ภู่เจริญ    นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน 
2. นายสิริวุฒิ         คำธิตา   รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน 
3. นายอานนท์      ยาวิคำ   รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน 
4.นางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา  รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน 
5. นางนงลักษณ์    สุทธิแสน เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน 
6. ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และประธานคณะกรรมการชุมชน 
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เริ่มประชุมเวลา  

นายสุรินทร์  มุขแก้ว 
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองลำพูน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายอาคม   วัฒนากูล 
ประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 

นายอาคม   วัฒนากูล 
ประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน 

 

 

 

 

 
 

 

10.00 น 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
ท่านนายกเทศมนตรีท่านรองนายกเทศมนตรี  ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาล ท่านรองปลัดเทศบาล 
ผู้ อำนวยการกองทุ กกองหั วหน้ าส่ วนการงาน และท่ านประธาน
คณะกรรมการชุมชน 
วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูนสมัยวิสามัญ สมัยแรก  ประจำปี 
2563 
บัดนี้  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูนมาร่วมประชุมจำนวน  15 ท่าน 
ลากิจ 1 ท่าน นายธีระศักดิ์   เลาห์รอดพันธ์ วันนี้มีระเบียบวาระ 
การประชุมเพ่ือให้สภาเทศบาลเมืองลำพูนได้พิจารณา จำนวน6 วาระ
รายละเอียดปรากฏตามระเบียบวาระการประชุมที่แนบท้ายหนังสือ 
ที่ส่งถึงสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านแล้ววันนี้ไม่มีกระทู้ถามของสมาชิก
สภาเทศบาล  

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญคุณอาคม  วัฒนากูล ประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน
ได้กรุณาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและดำเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระต่อไป 

เรียนท่านนายกเทศมนตรีเมืองลำพูนและคณะผู้บริหารท่านสมาชิกสภา
เทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่านท่านปลัดเทศบาล  ท่านรองปลัดเทศบาล
ท่านผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนการงานทุกท่านและท่านประธาน
คณะกรรมการชุมชนวันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาลสมัย วิสามัญ 
สมัยแรก ประจำปี 2563 

เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ ประธานแจ้งให้ที่ ประชุมทราบในวันนี้  
มีด้วยกัน 3 เรื่องนะครับ 
1.ขอแนะนำพนักงานครูเทศบาลที่ ได้รับการโอนผู้ผ่านการสรรหา 
ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  จำนวน 1  คน 
นายสุชาติ  นาแก้ว  ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบวกค้าง จังหวัดเชียงใหม่ 
ย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล
ประตูลี้ 
และพนักงานครูเทศบาลที่ได้รับการโอนย้าย จำนวน 1 คน 
นางสาวอัมพิกา  สุวรรณจันทร์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
โรงเรียน เทศบาลหางดง ย้ ายมาดำรงตำแหน่ งรองผู้ อำนวยการ
สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 
                                                                  /2.ฝ่ายบริหาร... 
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2.ฝ่ายบริหารขอถอนระเบียบวาระที่  5.6 ญัตติ เรื่อง ขอรับความ
เห็นชอบการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ
ในการเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในราชการ 

3 . ฝ่ ายบริหารขอแก้ ไขข้ อความใน  ระเบียบวาระที่  5 .3  ญั ตติ  
เรื่อง  ขอรับความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 
เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองช่าง) 

ข้อความเดิม 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าปรับปรุงห้องน้ำข้างตลาดเย็นเทศบาลเมืองลำพูน  
จำนวน  500,000.- บาท(ห้าแสนบาทถ้วน)    
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องน้ำข้างตลาดเย็นเทศบาลเมืองลำพูน 
ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 8.50 เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลน 
แผนผังของเทศบาลนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 -2565 
หน้า 3 – 314 

ขอแก้ไขเป็น 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
ค่าก่อสร้างห้องน้ำข้างตลาดเย็นเทศบาลเมืองลำพูน  
จำนวน  500,000.- บาท(ห้าแสนบาทถ้วน)    
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องน้ำข้างตลาดเย็นเทศบาลเมืองลำพูน 
ขนาดกว้าง ๔.50 เมตร ยาว 8 เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลน 
แผนผังของเทศบาลนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 -2565 
หน้า 3 – 314   ขอเจ้าหน้าที่แจกเอกสารครับ 

๔. มีญัตติเร่งด่วนเข้ามาจำนวน 2 วาระ จึงขอบรรจุเข้าระเบียบวาระ
ต่อไประเบียบวาระที่ 5.7 เรื่อง ขอรับความเห็นชอบในการโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

ระเบียบวาระที่5.๘ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบกันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตามลำดับ ขอเจ้าหน้าที่แจกเอกสารครับต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 2 
                                                            /เรื่องรับรองรายงาน... 
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ระเบียบวาระท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 ประจำปี  2563 เม่ือวันที่  13 สิงหาคม  2563 จำนวน
ทั้งหมด ๕๕ หน้า 
สภาให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 ประจำปี  2563 เมื่อวันที่  13 สิงหาคม  2563 จำนวน
ทั้งหมด ๕๕ หน้า 

2.2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 เม่ือวันที่ 25 สิงหาคม 2563 
จำนวนทั้งหมด ๑๗ หน้า 
สภาให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๒ ประจำปี  2563 เมื่อวันที่  ๒๕ สิงหาคม  2563 
จำนวนทั้งหมด ๑๗ หน้า 

กระทู้ถาม 

-วันนี้ไม่มี 

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 

-วันนี้ไม่มี 

เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1 การรายงานเงินงบประมาณเงินอุดหนุนท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (กองการแพทย์)  

ไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปราย ที่ประชุมสภามติให้ผ่านใน
ระเบียบวาระนี้ซึ่งเป็นการรายงานเงินงบประมาณเงินอุดหนุนท้องถิ่น 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(กองการแพทย์)  

5.2ญัตติ  ขอรับความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้ งจ่าย 
เป็นรายการใหม่ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบ   14   เสียง 
ไม่เห็นชอบ   -   เสียง 
ประธานสภางดออกเสียง                                    
สภาแห่งนี้เห็นชอบโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
                                                                   /5.3 ญัตติ... 
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5.3 ญัตติ  ขอรับความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
2563 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองช่าง) 

มติที่ประชุมสภา 
เห็นชอบ   13   เสียง 
ไม่เห็นชอบ   -   เสียง 
ประธานสภางดออกเสียง   
สภาแห่งนี้เห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เพ่ือตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ (กองช่าง) 

5.4 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่(สำนักปลัด) 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบ   14   เสียง 
ไม่เห็นชอบ   -   เสียง 
ประธานสภางดออกเสียง     
สภาแห่งนี้อนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่(สำนักปลัด)  

5.5 ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบ   14   เสียง 
ไม่เห็นชอบ   -   เสียง 
ประธานสภางดออกเสียง    
สภาแห่งนี้เห็นชอบกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 
๕.๖ ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ
รายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณในการเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในราชการ 
ฝ่ายบริหารขอถอนญัตติ 

5.7 ญัตติ  ขอรับความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
2563 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

เห็นชอบ   14   เสียง 
ไม่เห็นชอบ   -   เสียง 
ประธานสภางดออกเสียง     
สภาแห่งนี้เห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เพ่ือตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่  
 
                                                                    /5.8ญัตติ... 
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ระเบียบวาระท่ี6 
 
ปิดประชุม 

 

 

 

 

5.8 ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เห็นชอบ   14   เสียง 
ไม่เห็นชอบ   -   เสียง 
ประธานสภางดออกเสียง 
สภาแห่งนี้เห็นชอบกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 
 
เรื่องอ่ืน ๆ 
 
12.00 น. 
 
 .............................................. 
 

 


