
สรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูนสมัยสามัญ  สมัยแรก ประจำปี 2563 
วันที่ 27 กุมภาพันธ์   2563   เวลา    10.00  น. 

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

รายชื่อผู้มาประชุม 
1. นายอาคม       วัฒนากูล  ประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน 
2. นางทรงศรี   ถาวรวรานนท์  รองประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน 
3. นายสุรินทร์  มุขแก้ว   เลขานุการสภาเทศบาลเมืองลำพูน    
4. นายไพศาล  สงวนวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน 
5. นางสาวศจี        บุณยเกียรติ   ”  
6. นายพรชัย          ธารเที่ยงธรรม   ” 
7. นางสาวบุญทวี   ถาน้อย    ” 
8. นายสำราญ  นวชัย    ” 
9. นายนิทัศน์       อินทเจริญศานต์  ” 
10. นายสวัสดี          ทาใจ    ”  
๑1. นายวงศ์ศักดิ์       อินทรแสง   ” 
12. นายมานิตย์     อุตศรี     ” 
13. นายณรงค์         วงค์วาร    ” 
14. นายธีระศักดิ์      เลาห์รอดพันธ์   ” 
15. นายพงษ์พันธ์      วรรณวงศ์   ” 
16. นายอัศวิน    แสนสมบูรณ์   ” 
17. นายไชยา        เสนาวนา   ” 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายประภัสร์ ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน 
2. นายสิริวุฒิ  คำธิตา  รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน 
3. นายอานนท์      ยาวิคำ  รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน 
4.นางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน 
5. นายพุธิพล        ปันทะธง เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน 
6.นางนงลักษณ์    สุทธิแสน เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน 
7. นางทิพย์วรรณ ความสุข ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองลำพูน 
8. รองปลั ดเทศบาล  หั วหน้ าส่ วนการงานเทศบาลเมื องลำพู นและประธานคณะกรรมการชุ มชน 
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เร่ิมประชุมเวลา    10.00 น. 

ระเบียบวาระที่  1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ระเบียบวาระที่ 2 
 

 

 

 

ระเบียบวาระที่     3 

 

ระเบียบวาระที่ 4 
 

ระเบียบวาระที่ 5 
 
 
 
 
 
 

เร่ือง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
แ น ะน ำพ นั ก งาน เท ศบ าล ที่ ได้ รั บ ก ารบ รรจุ ให ม่  จ ำน วน 
2 ราย และพนักงานครูเทศบาลที่รับโอนย้ายจำนวน 1 ราย 

พนักงานเทศบาลบรรจุใหม ่
1.นางสาวนวพร  อิสสระกุล   ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
สังกัดกองคลัง เทศบาลเมืองลำพูน 
2.นางสาวรัตนาพร  พิพัฒน์  ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล
ปฏิบัติการ สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลำพูน 
พนักงานครูเทศบาลที่ได้รับการโอนย้าย 

1.นางไพลิน  แสนใจมูล ตำแหน่ง ครู คศ.2  โรงเรียนเทศบาล 1 
บ้านกลาง เทศบาลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน ย้ายมาดำรงตำแหน่ง 
ครู คศ. 2 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ สังกัดกองการศึกษา เทศบาล
เมืองลำพูน 

เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ 
สมัยที่ 4 ประจำปี2561 

ที่ประชุมสภาให้การรับรองบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี  2562 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 
2562  

กระทู้ถาม 

-วันนี้ไม่มี 

เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

-วันนี้ไม่มี 

เร่ืองที่เสนอใหม่ 
5.1 เรื่อง การกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2563 
และวันเร่ิมสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 

ประชุมแห่งนี้กำหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจำปี 2563 และวันเริ่ม
ประชุมสามัญสมัยแรกประจำปี 2564 ดังนี้ 
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- สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563มีกำหนด 30 วัน  
ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน–15 พฤษภาคม  2563 

- สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 3ประจำปี 2563มีกำหนด 30 วัน  
ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม–4 กันยายน 2563 

- สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563มกีำหนด 30วัน  
ตั้งแต่วันที่ 1 – 30พฤศจิกายน2563 

- สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564มีกำหนด 30วัน  
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2564 

5.2 ญั ตติ   เรื่อง ขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563   เพื่อโอนเพิ่มค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์  

มติที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ ายป ระจำปี งบ ป ระม าณ  พ .ศ . 2 5 6 3 เพื่ อ โอน เพิ่ ม 
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  

5.3   ญั ตติ  เรื่อง ขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณพ.ศ. 2563  เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

มติที่ประชุมสภาเทศบาลเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563  เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

 5.4  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อพัฒนา 
เครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานศูนย์บริการสาธารณสุข 
กองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน 
 
มติที่ประชุมสภาเทศบาลเห็นชอบอนุมัติโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อ
พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานศูนย์บริการสาธารณสุข
กองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน 
 
5.5  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาเครื่องมือ 
เครื่องใช้อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์
เทศบาลเมืองลำพูน 

มติที่ประชุมสภาเทศบาลเห็นชอบอนุมัติโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 
เพื่อพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์ ในการปฏิบัติ งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข กองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน 
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ระเบียบวาระที่   6 
 

ปิดประชุม 
 

5.6  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโครงการงบกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัด
ลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2563 

มติที่ประชุมสภาเทศบาลเห็นชอบอนุมัติโครงการงบกองทุนฟื้นฟู
สมรรถภาพจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ  2563  

5.7  ญัตติ  เรื่อง ขออนุมัติโครงการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่าย
ในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2563 (งบค่าเสื่อม) 

มติที่ ประชุมสภาเทศบาลเห็นชอบอนุมัติ โครงการงบค่าบริการ 
ทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2563 
(งบค่าเสื่อม) 
5.8 ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบขอกู้เงินจากกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
มติที่ประชุมสภาเทศบาลเห็นชอบในญัตติ เรื่อง ขอกู้เงินจากกองทุน
บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 
เร่ืองอื่นๆ 

-  
12.10 น. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


