
สรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามญั  สมัยท่ี  2  ประจำปี   2564 
วันท่ี    27   กรกฎาคม   2564   เวลา    10.00  น. 

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

รายชื่อผูม้าประชมุ 

1. นายสำราญ  นวชัย   ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
2. นายมานิตย์      อุตศรี   รองประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน 
3. นางทานตะวัน  อินทรจ์ันทร ์  เลขานุการสภาเทศบาลเมืองลำพูน 
4. นางทรงศรี    ถาวรวรานนท์  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน.   
5. นางสาวศจี         บุณยเกียรต ิ  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
6. นายพรชัย          ธารเที่ยงธรรม  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
7. นางสาวบุญทวี    ถาน้อย   สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
8. นายนิทัศน์        อินทเจริญศานต ์  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
9. นายสวัสดี         ทาใจ   สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
10. นายธนกฤต  สุวรรณพรหม  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
11. ด.ต. มนัส  บุญบรุ ี   สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
12. นายณรงค์          วงค์วาร   สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
13. นายพงษ์พันธ์     วรรณวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
14. นายอัศวิน     แสนสมบูรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
15. นายไชยา         เสนาวนา  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
16. ด.ต.อนนต ์  ลุนิทรานนท ์  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 

รายชื่อผูไ้ม่มาประชุม 

1. นายอาคม        วัฒนากูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน ลาป่วย 
2. นายไพศาล  สงวนวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน ลาป่วย 
3. นายธีระศักดิ์       เลาห์รอดพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน ลากิจ 

 

รายชื่อผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

1. นายประภัสร ์  ภู่เจรญิ   นายกเทศมนตรีเมอืงลำพูน 
2. นายสิริวุฒ ิ  คำธิตา   รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน 
3. นายอานนท์       ยาวิคำ   รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน 
4. นางทิพย์วรรณ  ความสุข   เลขานุการนายกเทศมนตรเีมืองลำพูน 
5. นายสุทัศน์  องค์คุณา  ที่ปรกึษานายกเทศมนตรีเมืองลำพูน 
6. ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมอืงลำพูน 
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เริ่มประชุมเวลา    10.00 น. 

นางทานตะวัน     อินทร์จันทร ์
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองลำพูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสำราญ     นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
 

ระเบียบวาระที่  1 

นายสำราญ     นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี  ท่ านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ านปลัดเทศบาล 
ท่านผู้อำนวยการกองทุกกอง   

วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี 
2564 วันที่ 27  กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
เมืองลำพูน วันน้ีมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน เข้าร่วมประชุมจำนวน 14 
ท่าน ลาป่วย 2 ท่าน นายอาคม วัฒนากูล และนายไพศาล สงวนวงศ์ ลากิจ 1 
ท่าน นายธีระศักดิ์ เลาห์รอดพันธ์ มีระเบียบวาระการประชุม เพื่อให้สภา
เทศบาลเมืองลำพูนได้พิจารณา จำนวน 6 วาระ รายละเอียดปรากฏ 
ตามระเบียบวาระการประชุมที่แนบท้ายหนังสือที่ส่งถึงสมาชิกสภาเทศบาล  
ทุกท่านแล้ว วันนี้ไม่มีกระทู้ถามของสมาชิกสภาเทศบาล ที่ประชุมพร้อมแล้ว 
ที่จะได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบ 

ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูนได้กรุณาจุดธูปเทียน 
บูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการประชุมตามระเบียบต่อไปค่ะ 

เรียนท่านนายกเทศมนตรีเมืองลำพูนและคณะผู้บริหารท่านสมาชิกสภา
เทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านปลัดเทศบาล ท่านรองปลัดเทศบาล ท่าน
ผู้อำนวยการกองทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัย
สามัญ  สมัยที่  ๒ ประจำปี 2564  

เรื่อง  ท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบวันนี ้
 
1.1 การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 

พ.ศ.2564 ของเทศบาลเมืองลำพูน 
ด้วย เทศบาลเมืองลำพูน ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.
2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 ของเทศบาลเมืองลำพูน 
และได้มีการประกาศใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามประกาศเทศบาลเมือง
ลำพูน เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 ของเทศบาลเมืองลำพูน ลงวันที่ 14 มิถุนายน 
2564 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2561 
ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถ่ินเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถ่ินเมื่อ
ผู้บริหารท้องถ่ินได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถ่ินที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศ
ให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร 



3 
 

นายสำราญ     นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ 2 

นายสำราญ     นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 

 
 
ระเบียบวาระที่     3 
 
นายสำราญ     นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 

 
ท้องถ่ินเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถ่ิน อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย 
เทศบาลเมืองลำพูน จึงขอแจ้งการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561 - 
2565) แก้ไข ครั้งที่  1 พ.ศ.2564 ของเทศบาลเมืองลำพูน ให้แก่สภา
เทศบาลเมืองลำพูน เพื่อโปรดทราบต่อไป 

 
1.2 การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่เติม ครั้งที่ 
3 
พ.ศ.2564 ของเทศบาลเมืองลำพูน 

ด้ วย เท ศบ าล เมื อ งล ำพู น ได้ ด ำ เนิ น ก ารจั ด ท ำแผ น พั ฒ นาท้ อ ง ถ่ิ น 
(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564 ของเทศบาล
เมืองลำพูน และได้มีการประกาศใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามประกาศเทศบาล
เมืองลำพูน เรื่องการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564 ของเทศบาลเมืองลำพูนลงวันที่ 
12 กรกฎาคม 2564  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 24 ให้
ผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินที่อนุมัติแล้วและนำไปปฏิบัติ
รวมทั้งแจ้งสภาท้องถ่ิน คณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนใน
ท้องถ่ินทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
เทศบาลเมืองลำพูน จึงขอแจ้งการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-
2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564 ของเทศบาลเมืองลำพูน
ให้แก่สภาเทศบาลเมืองลำพูนเพื่อโปรดทราบต่อไป 
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 2  
 
เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม 

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 2 
ประจำปี 2564 เมื่อวันท่ี  4 มิถุนายน  2564 
มติที่ประชุมสภาให้การรับรองบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัย
สามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่   4  มิถุนายน  2564  
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3   

กระทู้ถาม 
 

- ไม่มีนะครับ 
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4 
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ระเบียบวาระที่   4     
นายสำราญ     นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 

ระเบียบวาระที่   5     
นายสำราญ     นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 

- ไม่มีนะครับ 
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5 
 
เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1  รายงานผลการดำเนนิงานดา้นการเงินการคลังรอบระยะเวลา 
12 เดือน  (ไตรมาส 4) ของปีงบประมาณ 2563  
และรอบระยะเวลา  6 เดือน  (ไตรมาส 2) ของปีงบประมาณ 2564 
 
ฝ่ายบริหารรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินการคลัง รอบระยะเวลา 12 
เดือนของปีงบประมาณรายจ่าย 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ
รอบระยะเวลา 6 เดือน ของปงีบประมาณ 2564 ณ วันที่ 31 มีนาคม ให้ที่
ประชุมทราบแล้ว  

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5.2  
 
5.2 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 เพ่ือโอนเพ่ิมค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 

ที่ประชุมสภาเทศบาลเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อโอนเพิ่มค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์   

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5.3 
 
4.3 ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบการเข้าร่วมสนองพระราชดำริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ของเทศบาลเมืองลำพูน 
 

ที่ประชุมสภาเทศบาลเห็นชอบการเข้าร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ของเทศบาลเมืองลำพูน 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5.4 

5.4 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใน
งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ที่ประชุมสภาเทศบาลเห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 6 
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ระเบียบวาระที่   6     
นายสำราญ     นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
 
 
 
 

 
ปิดประชุม 
 

เรื่องอ่ืน ๆ 
- ระเบียบวาระอื่นๆ  จะมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายไหมครับ  
 

สำหรับวันนี้ ผมขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีคณะผู้บริหารทุกท่าน ท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านปลัดเทศบาล  ท่านรองปลัดเทศบาล 
ท่านผู้อำนวยการกอง ที่ให้ความร่วมมือในการประชุมสภา เทศบาลเมืองลำพูน 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ในวันนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี  ผมขอปิด
ประชุมครับ 
 
11.04 น. 
 
********************************************* 

 

 


