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สรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยวิสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี   2564 
วันท่ี    30   กันยายน   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. นายพรชัย          ธารเที่ยงธรรม  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
6. นายไพศาล  สงวนวงศ์  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. นายไชยา         เสนาวนา  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
15. ด.ต.อนนต ์  ลุนิทรานนท ์  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน  
16. นายธีระศักดิ์       เลาห์รอดพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน  

รายชื่อผูไ้ม่มาประชุม 
1. นายอาคม        วัฒนากูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน   ลากจิ 
2. นายอัศวิน     แสนสมบูรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน   ลากิจ 
3. นางสาวศจี         บุณยเกียรต ิ  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงลำพูน   ลาป่วย 

รายชื่อผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
1. นายประภัสร ์  ภู่เจรญิ   นายกเทศมนตรีเมอืงลำพูน 
2. นายสิริวุฒ ิ  คำธิตา   รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน 
3. นายอานนท์       ยาวิคำ   รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน 
4. นายสุทัศน์  องค์คุณา  ที่ปรกึษานายกเทศมนตรีเมืองลำพูน 
5. นางทิพย์วรรณ  ความสุข   เลขานุการนายกเทศมนตรเีมืองลำพูน 
6. นายพุทธิพล  ปันทะธง  เลขานุการนายกเทศมนตรเีมืองลำพูน  
7. รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองลำพูน 
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เริ่มประชุมเวลา  
 
นางทานตะวัน   อินทร์จันทร ์
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองลำพูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสำราญ   นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00น. 
 
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
ท่านนายกเทศมนตร ีท่านรองนายกเทศมนตร ี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาล ท่านรองปลัดเทศบาล 
และผู้อำนวยการกองทุกกอง  
วันน้ีเป็นการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมยัวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี 
2564 

บัดนี้  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูนมาร่วมประชุมจำนวน 15  ท่าน  
ลาป่วย 1 ท่าน นางสาวศจี  บุณยเกียรติ ลากิจ 2 ท่าน นายอาคม 
วัฒนากูล และนายอัศวิน แสนสมบูรณ์ วันน้ีมีระเบียบวาระการในประชุม
เพื่อให้สภาเทศบาลเมืองลำพูนได้พิจารณา จำนวน 6 วาระ รายละเอียด
ตามระเบียบวาระการประชุมที่แนบท้ายหนังสือที่ส่งถึงท่านสมาชิกสภา
เทศบาลทุกท่าน วันน้ีไม่มีกระทู้ถามของสมาชิกสภาเทศบาล  

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญ คุณสำราญ   นวชัย ประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน
ได้กรุณาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและดำเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระต่อไป ขอกราบเรียนเชิญค่ะ 

ครับเชิญนั่งเลยครับ ท่านนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี 
ท่านเลขานุการ ท่านที่ปรึกษา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล 
ท่านรองปลัดเทศบาล และท่านผู้อำนวยการกอง ทุกท่านครับ วันนี้ 
เป็นการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี 
2564 ในวันที่  30 กันยายน 2564  เวลา 10.00  ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลเมืองลำพูน  บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน มาร่วม
ประชุมจำนวน  15 ท่าน  ลาป่วย 1 ท่าน คือ นางสาวศจี  บุณยเกียรติ 
ลากิจ 2 ท่าน คือ นายอาคม วัฒนากูล และนายอัศวิน แสนสมบูรณ์  
การที่ผมอยากทำความเข้าใจกับสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับ ว่าแผนการ
ประชุมปกติเราก็จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากันอยู่แล้ว หากท่านใด ลากิจ 
ลาป่วย ยังไงก็ขอช่วยแจ้งให้ล่วงหน้า เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
น ะครั บ  ถ้ า ไม่ แ จ้ งที่ ผ ม  ก็ แ จ้ งที่ เล ข านุ ก าร ส ภ าก็ ได้ น ะครั บ 
ถ้าไม่อย่างนั้น การประชุมรอบต่อไป ผมไม่เห็นเอกสารก็ถือว่าท่านลา 
เลยนะครับ  วันนี้มี ระเบียบวาระการประชุม เพื่ อให้สภาเทศบาล 
เมืองลำพูน ได้พิจารณา จำนวน 6 วาระ รายละเอียดปรากฏวาระ 
ตามการประชุม ซึ่งเราได้ส่งให้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูนทกุท่านแลว้
นะครับ ผมขอไปในระเบียบวาระที่ 1 นะครับ  
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ระเบียบวาระที่ 1 
นายสำราญ   นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
ระเบียบวาระที่ 2 

นายสำราญ   นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 

 

 

เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบในวันน้ี  

- การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 
2 พ.ศ. 2564 ของเทศบาลเมืองลำพูน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548  
และที่แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา
ท้องถ่ิน โดยแผนพัฒนาท้องถ่ินสามารถแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้
ตามความจำเป็นและเหมาะสมโดยให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อ 4 “การ
แก้ไข”หมายความว่าการแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถ่ินหรือ
แผนการดำเนินงานให้ถูกต้องโดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญ
เดิมเปลี่ยนแปลงไป 

ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถ่ินเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถ่ิน เมื่อ
ผู้บริหารท้องถ่ินได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถ่ินที่แก้ไขแล้วให้ปิดประกาศ
ให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถ่ินเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถ่ิน อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย 

ดังนั้น จึงขอแจ้งการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. 2561 -2565) 
แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564 ของเทศบาลเมืองลำพูน ให้แก่สภาเทศบาล
เมืองลำพูนเพื่อโปรดทราบ ตามรายละเอียดที่ส่งให้กับท่านสมาชิกทุกทา่น
แล้ว  นะครับ 

-เนื่องจากวันนี้ มีญัตติเร่งด่วนของนายกเทศมนตรี ที่ เสนอต่อสภา
เทศบาลเมืองลำพูน เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบ 
กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)  
ผมขอบรรจุญัตตินี้เข้าในระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมือง
ลำพูน สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 ในระเบียบวารที่ 5.2 นะ
ครับ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ช่วยแจกเอกสารให้กับท่านสมาชิกทุกท่านด้วยนะ
ครับ และขอแก้ไขระเบียบวาระที่ 5 เป็น ระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่องญัตติ 
เรื่อง ขอรับความเห็นชอบการกันเงินรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2564 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 2 

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 3 ประจำปี  2564 เมื่อวันท่ี  13 สิงหาคม  2564 มีเอกสาร
มีจำนวนท้ังหมด  31 หน้า 
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นายสำราญ   นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 

 

 
นายสำราญ   นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 

 

 

 

 
 
ระเบียบวาระที่ 3 

นายสำราญ   นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 

 

ระเบียบวาระที่ 4 
นายสำราญ   นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 

 

ระเบียบวาระที่ 5 
 
นายสำราญ   นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 
 
 
 

 

 
 

ที่ประชุมสภาให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี  2564 เมื่อวันที่  13 สิงหาคม  2564 
จำนวน 31 หน้า 
 
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๒.๒   

2.2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจำปี 2564 เมื่อวันท่ี 25 สิงหาคม 2564 
เอกสารมีจำนวนท้ังหมด 35 หน้า 

 
ที่ประชุมสภาให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๒ ประจำปี  2564 เมื่อวันที่  ๒๕ สิงหาคม  
2564 จำนวน 35 หน้า 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๓  

กระทู้ถาม 

-วันน้ีไม่มีกระทู้ถามนะครับ 

 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4 
 
เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 

-วันน้ีไม่มีนะครับ 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5 
 
เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

5.1 ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

มติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบกันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 
ต่อไประเบียบวาระ 5.2 
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นายสำราญ   นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ 6 
 
.นายสำราญ   นวชัย 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงลำพูน 
 

 
 
ปิดประชมุ 

 

 

 

 

 

 

5.2 ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพ่ิมเติม)  
 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 (เพ่ิมเติม)    

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 6 

เรื่องอ่ืน ๆ 

จะมีท่านใดครับที่จะได้สอบถามครับ  

จะมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามฝ่ายบริหารอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ในวาระ
อื่นๆแล้ว ผมขอปิดประชุมครับ ขอบคุณทุกท่านครับ 

 
10.30  น. 
 
************************************************ 

  


