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สรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔  ประจำปี 2563 
วันที่  30 พฤศจิกายน 2563  เวลา 10.00น. 

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

รายช่ือผู้มาประชุม 
1. นายอาคม       วัฒนากูล  ประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน  
๒. นายมานิตย์       อุตศรี   รองประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน 
๓. นายไพศาล  สงวนวงศ ์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน 
๔. นางสาวบุญทวี   ถาน้อย    สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน   
5. นางทรงศรี       ถาวรวรานนท์    ”  
6. นายพรชัย          ธารเที่ยงธรรม    ” 
7. นายสำราญ  นวชัย     ” 
8. นายวงศ์ศักดิ์       อินทรแสง    ”      
9. นายนิทัศน์       อินทเจริญศานต์    ” 
10. นายสวัสด ี       ทาใจ     ” 
11. นายณรงค์     วงค์วาร     ” 
๑2.นายพงษ์พันธ์    วรรณวงศ ์    ” 
1๓. นายไชยา      เสนาวนา     ”     
รายช่ือผู้ไม่มาประชุม 
1.นางสาวศจี        บุณยเกียรติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน  ลากิจ 
2.นายอัศวิน   แสนสมบูรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน  ลากิจ 
3.นายธีระศักดิ์      เลาห์รอดพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน  ลาป่วย  

เลขานุการสภาเทศบาล 
นายสุรินทร์ มุขแก้ว    หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายประภัสร ์ ภู่เจริญ    นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน 
๒. นางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา  รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน 
3. นางนงลักษณ์    สุทธิแสน  เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน 
4. นางทิพย์วรรณ ความสุข   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองลำพูน 
5. หัวหน้าสว่นการงาน และประธานคณะกรรมการชุมชน 
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เริ่มประชุมเวลา  
นายสุรินทร์  มุขแก้ว 
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองลำพูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายอาคม   วัฒนากูล 
ประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

10.00 น 
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี  ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ผู้อำนวยการกองทุกกองหัวหน้าส่วน 
การงานและท่านประธานคณะกรรมการชุมชน วันนี้เป็นการประชุมสภา
เทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 
บัดนี้  มีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูนมาร่วมประชุม จำนวน 1๓ ท่าน
ลากิจ ๒ ท่าน นางสาวศจี  บุณยเกียรติ  ,นายอัศวิน  แสนสมบูรณ์  
ลาป่วย 1 ท่าน นายธีระศักดิ์   เลาห์รอดพันธ์ วันนี้มีระเบียบวาระ 
การประชุมเพ่ือให้สภาเทศบาลเมืองลำพูนได้พิจารณา จำนวน 6 วาระ
รายละเอียดปรากฏตามระเบียบวาระการประชุมที่แนบท้ายหนังสือ 
ที่ส่งถึงสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านแล้ว วันนี้ไม่มีกระทู้ถามของสมาชิก
สภาเทศบาลและไม่มีวาระหรือญัตติเร่งด่วนเข้ามาให้ทางสภาเทศบาล
เมืองลำพูนได้พิจารณา ที่ประชุมพร้อมแล้วที่จะดำเนินการประชุม 
ตามระเบียบ 
ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญคุณอาคม  วัฒนากูล ประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน 
ได้กรุณาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและดำเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระต่อไป 

เรียนท่านนายกเทศมนตรีเมืองลำพูนและคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา
เทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนการงาน
ทุกท่านและท่านประธานคณะกรรมการชุมชน วันนี้เป็นการประชุมสภา
เทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563                                            
 
เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระที่  1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ในวันนี้  
มี 2 เรื่องนะครับ 
1.ขอแนะนำพนักงานครูเทศบาลและพนักงานเทศบาลที่ได้รับการ
โอนย้าย จำนวน 6  คน 

1. นางสาวแพรวพรรณ  ติใหม่  
ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ  
โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม   
สำนักงานเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 
ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการ   
โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 

2. นางสาวจิรภาพร  บุญธรรม  
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  
เทศบาลตำบลดงป่าคำอำเภอเมืองพิจิตร  
จังหวัดพิจิตร  
ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครู คศ.1 สังกัดโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 
                                                        /นายอาคม... 
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3. นายดนุพล  ศรีนันชัย   
ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ  
โรงเรียนราษฎร์บูรณะ(มูฮำหมัดอุทิศ) 
สำนักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 
ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ   
โรงเรียนเทศบาลจามเทวี 

4. นายศราวุฒิ กุลทรัพย์สิริ  
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน  
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  
ย้ายมาดำรงตำแหน่ ง เจ้ าพนั กงานป้ องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยปฏิบัติงาน   
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด  
เทศบาลเมืองลำพูน 

5. นางสาวณัฐกมล  พุทธปวน  
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน  
เทศบาลตำบลมาบข่า จังหวัดระยอง  
ย้ายมาดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน  
กองคลัง เทศบาลเมืองลำพูน 

6. นางสาวแรมจันทร์  ปัญญาศรี  
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ จังหวัดอุทัยธานี  
ย้ายมาดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
กองการศึกษา เทศบาลเมืองลำพูน 
 

2.การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ด้วยคณ ะกรรมการการเลื อกตั้ งได้ ออกประกาศคณ ะกรรมการ 
การเลือกตั้ง   เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามที่คณะรัฐมนตรี  
ได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น 
โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 
เนื่องจากมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงคือ พระราชบัญญัติการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562  
คือ มาตรา 34 ระบุว่า ในกรณีปรากฏข้อเท็จจริงว่าข้าราชการการเมือง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิน่หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐกระทำการใด ๆ โดยมิชอบด้วยหน้าที่ 
และอำนาจอันเป็นการกลั่นแกล้งผู้สมัครใดหรือดำเนินการใด ๆ ที่เป็นคุณ
หรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครใด ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือกรรมการ 
                                                                  /นายอาคม...    
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การเลื อกตั้ ง ห รือผู้ อำนวยการการเลื อกตั้ งป ระจำจั งหวัดหรือ
คณ ะกรรมการการเลื อกตั้ งประจำองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น 
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายมีอำนาจสั่งให้ยุติหรือระงับ 
การกระทำนั้นได้  ให้กรรมการการเลือกตั้งที่พบเห็นการกระทำ ตามวรรค
หนึ่ง มีอำนาจสั่งให้ระงับการกระทำนั้นได้แล้วรายงานให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งทราบ 

และมาตรา ๔๒ ระบุว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้
แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
แล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร ผู้นั้นถูกจำกัดสิทธิ ดังต่อไปนี้ 

(๑) สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิก
สภาทอ้งถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
หรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา 
(๒) สมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วย
ลักษณะปกครองท้องที่ 
(๓) เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอน
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
(๔) ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา 
(๕) ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหาร
ท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษา
ผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษา
ผู้บริหารท้องถิ่น  ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
(๖ ) ด ำ ร งต ำแ ห น่ ง เล ข านุ ก า รป ร ะ ธ าน ส ภ าท้ อ งถิ่ น 
ผู้ ช่ วย เลขานุ การป ระธานสภาท้ องถิ่ น  และเลขานุ การ 
รองประธานสภาท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
การจำกัดสิทธิตามวรรคหนึ่ง ให้มีกำหนดเวลาครั้งละสองปี 
นับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
หากในการเลือกตั้งครั้งต่อไปผู้นั้นไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งอีก ให้นับ
เวลาการจำกัดสิทธิครั้งหลังนี้โดยนับจากวันที่มิได้ไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งครั้งใหม่ และหากกำหนดเวลาการจำกัดสิทธิครั้งก่อน 
ยังเหลืออยู่เท่าใดให้กำหนดเวลาการจำกัดสิทธินั้นสิ้นสุดลง 

แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบไว้นะครับ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 2 
 
 
                                                          /ระเบียบวาระท่ี 2... 
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เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยแรก 
ประจำปี 2563 เม่ือวันที่ 29 กันยายน 2563 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 29 กันยายน  2563 
มีจำนวนทั้งหมด 30 หน้า  
ผมจะเรียนถามท่านสมาชิกว่าท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไขถ้อยคำ 
ของท่านขอเชิญครับ 
ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีถือว่าสภาแห่ งนี้ ให้การรับรองบันทึกรายงาน 
การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยแรก  ประจำปี 2563 
 
กระทู้ถาม 
 
-วันนี้ไม่มี 
 
เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
-วันนี้ไม่มี 
 
เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1 ญัตติของนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เรื่อง ขออนุมัติโครงการ 
เพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ ในการ
ปฏิบัติงานศูนย์บริการสาธารณสุขกองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน 

มติที่ประชุม 
 มีผู้อนุมัต ิ จำนวน  12  เสียง 
 มีผู้ไม่อนุมัติ  จำนวน   -     เสียง 
 ประธานสภางดออกเสียง   
 
ก็ถือว่าสภาแห่งนี้เห็นชอบเห็นชอบอนุมัติโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ือ
พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ ในการปฏิบัติ งานศูนย์บริการ
สาธารณสุขกองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน  
๕.๒ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่องขอรับความเห็นชอบขอกู้เงินจาก
ธนาคารออมสิน 
มติทีป่ระชุม 

 มีผู้อนุมัต ิ จำนวน  12 เสียง 
 มีผู้ไม่อนุมัติ  จำนวน   -   เสียง 
 ประธานสภางดออกเสียง                                                                     
ก็ถือว่าสภาแห่งนี้เห็นชอบอนุมัติให้กู้เงินจากธนาคารออมสิน 
                                                                      /เรื่องอ่ืน... 
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ปิดประชุม 

เรื่องอ่ืน ๆ 
-จะมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายในระเบียบวาระอ่ืนๆ  

-สำหรับวันนี้ ผมขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีคณะผู้บริหารทุกท่าน 
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านผู้อำนวยการกองทุกกอง หัวหน้า
ส่วนการงานและท่านประธานคณะกรรมการชุมชนที่ให้ความร่วมมือ 
ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 
2563 ในวันนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีผมขอปิดประชุมครับ 
 
12.00 น. 
 
******************************* 

 


