รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2560
วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
------------------------รายนามผู้เข้าประชุม
1. นายกิตติ
2. จ.ส.อ.สมบูรณ์
3. นายจาตุรงค์
4. นายแพทย์วัฒนา
5. นายณัฐธนวัฒน์
6. นายสมหมาย
7. นายสุบิน
8. นายนวพัฒน์
9. นายพิทักษ์
10. ร้อยเอกศักดิ์ชัย
11. นางสาวอมลยา
12. นายสันติ
13. นายนพดล
14. นายสมบูรณ์
15. นางสุดารัตน์
16. นายจรูญ
17. นายวิบูลย์
18. นายสมัย
19. นายณัฐกิตติ์
20. พันตรีวิชานนท์
21. นายเกษม
22. นายบริบูรณ์
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายประสิทธิ์

จิวะสันติการ
บรรจงจิตต์
พรหมศร
วานิชสุขสมบัติ
ปัญญาพันธ์
พงษ์ไพบูลย์
ชุ่มตา
ไหวมาเจริญ
แสนชมภู
หงษ์ใจสี
เจนตวนิชย์
เขียวอุไร
ผดุงพงษ์
คุรุภากรณ์
บุญมี
เติงจันต๊ะ
ฐานิสรากูล
เมฆนคร
บรรจงจิตต์
แดงสร้อย
ปัญญาทอง
บุญยู่ฮง

ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง

หรรษ์หิรัญ

สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ลาป่วย)

๒
รายนามผู้เข้าประชุม (ฝ่ายบริหาร)
1. นายกิตติภูมิ
2. นายสมเกียรติ
3. นายสุรทัศน์
4. นายสุวรรณ
5. นางนพวรรณ
6. นายสุทธิพันธ์
7. นายสุคนธ์
8. นายสมภพ
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายพิชิต
2. นางอินทมาศ
3. นายพีระยศ
4. นายประสงค์
5. นางวรรณศรี
6. นางดวงจันทร์
7. นางสาวอุษา
8. นายอรรณพ
9. นายสําเนา
10. นายมนัส
11. นายบรรยง
12. นางสาวพัฒนี
13. นางสาววิไล
14. นายอิสรารัฐต์
15. นางเบญจวรรณ
16. นายจักรวรรดิ์
17. นางเลิศลักษณ์

นามวงค์
อัญชนา
พงษ์นิกร
นครังกุล
ธนะสุวัตถิ์
รัตนรังสรรค์
อินเตชะ
สุวรรณปัญญา

นายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง

โมกศรี
ปลัดเทศบาล
สมพงษ์
รองปลัดเทศบาล
วิรัตน์เกษ
รองปลัดเทศบาล
เรือนสอน
รองปลัดเทศบาล
อินทราชา
ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ทองกระสัน
ผู้อํานวยการกองคลัง
สมคิด
ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา
สิทธิวงค์
ผู้อํานวยการสํานักการช่าง
สดใส
แทน ผู้อํานวยการส่วนควบคุมอาคารฯ
ใหม่คํา
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
เอื้อนจิตร์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
เมืองใจมา
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา
วงศ์พรม
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ไสยวงศ์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
จินตนพงค์พันธุ์ หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
จิตธํารงสิริกุล นักบริหารงานการศึกษา
ทรัพย์รุ่งทวีผล เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
ฯลฯ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านทั้งหลายที่เคารพ วันนี้
เป็นการนัดประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2560 บัดนี้
สมาชิกสภาฯ ได้เข้าประชุมครบองค์ประชุม ประกอบกับทางผู้บริหารเทศบาลนครลําปาง พร้อมด้วย

๓
หัวหน้าส่วนการงานของเทศบาลนครลําปางส่วนหนึ่ง ได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมครั้งนี้ด้วย และได้
เวลาตามกําหนดนัดหมายแล้ว คือ เวลา 13.30 น. ในการนี้กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะ
เลขานุก ารสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเรียนเชิญ นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนคร
ลําปาง ได้ขึ้นมาทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมครั้งนี้ ขอเรียนเชิญครับ
นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติก าร ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง วั น นี้เ ป็ นการประชุ มสภา
เทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2560 เมื่อมีสมาชิกสภาฯ เข้า
ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ผมจึงเปิดการประชุมสภาฯ ในนามสภาเทศบาลนครลําปาง ขอต้อนรับ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่มาร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ด้วยความยินดียิ่ง ก่อนที่จะดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้ ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลอ่านประกาศฯ ครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปางที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน กระผมนายจาตุรงค์ พรหมศร
ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนที่ท่านประธานฯ ในที่ประชุมจะได้ดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระของการประชุมสภาในวันนี้ กระผมมีประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง และหนังสือ
ของสํา นัก งานเทศบาลนครลํา ปาง ซึ่ง ใช้ป ระกอบการประชุม ในวัน นี้ เพื่อ เรีย นแจ้ง ให้ที่ป ระชุม
ได้รับทราบ ดังนี้
ประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ
สมัยที่ 4 ประจําปี ๒๕60
-----------------------------------------ตามประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง เรื่อง กําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี ๒๕60
และสมั ย ประชุ มสามั ญ สมั ย แรก ประจํ าปี ๒๕61 ลงวั นที่ 28 กุ มภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕60 ได้
กําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี ๒๕60 มีกําหนด 30 วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๑ – 30
ธันวาคม ๒๕60 ดังความแจ้งแล้วนั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 ประธานสภาเทศบาลนครลําปางจึงประกาศเรียกประชุมสภา
เทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี 2560 มีกําหนด 30 วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่
1 – 30 ธันวาคม 2560
ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕60
กิตติ จิวะสันติการ
(นายกิตติ จิวะสันติการ)
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง

๔
และหนังสือ
ที่ ลป 52001/6615

สํานักงานเทศบาลนครลําปาง
ถนนฉัตรไชย ลําปาง 52000
6 ธันวาคม 2560
เรื่อง มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครลําปางเป็นผู้อภิปรายชี้แจง หรือแถลงญัตติและตอบกระทู้
ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
อ้างถึง หนังสือสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ ลป 52001(สภา)/88 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2560
ตามหนังสือที่อ้างถึง สภาเทศบาลนครลําปางได้นัดประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ
ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
เพื่อให้การประชุมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 48
เอกาทศ และมาตรา 48 วีสติ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และอํานาจตามความในข้อ 56 วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้าพเจ้า นายกิตติภูมิ นามวงค์
ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ที่รับผิดชอบ
สํา นั ก และกอง เป็ น ผู้อ ภิป รายชี้แ จงหรือ แถลงญั ต ติแ ละตอบกระทู้ต่อ สภาเทศบาลนครลํา ปาง
ดั งรายชื่อต่อไปนี้
1. นายสมเกียรติ อัญชนา
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
2. นายสุรทัศน์ พงษ์นิกร
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
3. นายสุวรรณ นครังกุล
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
4. นางนพวรรณ ธนะสุวัตถิ์ รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
กิตติภูมิ นามวงค์
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
กระผมมีข้อเรื่องดังที่แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบ จากนี้ไปขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ทําหน้าที่
ในการประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ

๕
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 รายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น และเงินจ่ายจาก
เงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน
จะแจ้งต่อที่ประชุม ข้อ 1.1 รายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น และเงิน
จ่ายจากเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับนะครับ ท่านสมาชิกฯ
มีข้อสงสัยที่จะสอบถามเกี่ยวกับรายงานฉบับนี้หรือไม่ครับ เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมมีความสงสัยในเรื่อง
ของการรายงานผลการใช้จ่ายเงินจากเงินสะสม (กรณีไม่ต้องทําสัญญา) ตามเอกสารประกอบนะครับ
ในรายการที่ 1 ลดยอดลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวนเงิน 287,700 บาท (สองแสนแปดหมื่น
เจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เป็นรายการที่แจ้งให้สภาทราบ ผมอยากจะเรียนถามเจ้าหน้าที่หรือผู้เสนอ
รายงานฯ ว่า รายการต่าง ๆ เหล่านี้ เกี่ยวข้องกับเงินสะสมอย่างไรบ้างครับ ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ท่านนายกเทศมนตรีนครลําปาง
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขออนุญาตชี้แจง
เพิ่ ม เติ ม ในรายละเอี ย ดของรายงานผลการใช้ จ่ า ยเงิ น สะสม (กรณี ไ ม่ ต้ อ งทํ า สั ญ ญา) ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้อที่ 1 รายการ ลดยอดลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวนเงินที่อนุมัติ
287,700 บาท (สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ก่อหนี้ผูกพัน และเบิกจ่ายแล้ว จํานวน
เงิน 287,700 บาท (สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งรายการ การลดยอดลูกหนี้ภาษี
โรงเรือนและที่ดิน จํานวนเงิน 287,700 บาท (สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เป็นยอด
ภาษีโ รงเรือนและที่ ดินที่แจ้ง ประเมินภาษีป ระจํ าปี 2543-2549 ราย นางพรรณี กั น ลิรัญ ขอ
อนุญาตที่เอ่ยนาม ซึ่งตั้งเป็นลูกหนี้ภาษีค้างชําระในงบแสดงฐานะการเงิน ต่อมามีการตรวจสอบพบว่า
แจ้งประเมินไม่ถูกต้อง ได้ทําการเพิกถอนการประเมินภาษี ในทางบัญชีจะต้องปรับลดยอดลูกหนี้ ได้
ทําการแจ้งประเมินภาษีใหม่แล้ว จํานวน 807,456.25 บาท (แปดแสนเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบหกบาท
ยี่สิบห้าสตางค์)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
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นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ในยอดเงินตรงนี้ผมก็ได้
ยกมือผ่านให้ ตอนที่เทศบาลหักเงิน และต้องขอโทษจริงๆ เพราะรายการนี้ไม่ได้แนบรายละเอียดมาว่า
เป็นยอดเงินของรายไหน แต่เมื่อท่านนายกฯ ได้ช้ีแจง ผมก็เข้าใจครับ ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ
นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ต้องขอบคุ ณ
เพื่อนสมาชิกท่านหนึ่ง และขออนุญาตเอ่ยนามคือ ท่านณัฐกิตติ์ นะครับ ที่หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมา ที่จริงแล้ว
ในเรื่องรายงานต่าง ๆ นั้น เมื่อฝ่ายบริหารนําเสนอท่านประธานแล้ว ผมก็ยังคิดว่าควรที่จะให้ผู้เสนอ
เรื่องนั้น ได้อ่านรายงานนั้น แจ้งให้ที่ประชุมสภาแห่งนี้ได้ทราบด้วย เพราะท่านประธานทราบ และให้
สมาชิกอ่านตามเอกสารนั้น แต่ในรายละเอียด เนื้อเรื่องต่าง ๆ ควรจะมีการอธิบายประกอบ การเปิด
โอกาสให้สมาชิกได้ซักถาม หรือเพิ่มเติมหรือเสนอความคิดเห็นต่าง ๆ นานาก็ดี นี่ก็เช่นเดียวกับรายงาน
ประจําปีที่ทุกเดือนธันวาคม เมื่อสิ้นปีแล้วจะต้องมีการนําเสนอสภาฯ ก็ไม่เคยที่จะมีท่านนายกฯ หรือ
ผู้บริหารท่านใดมาแถลง มาอ่านรายงาน เพียงแต่ท่านประธานรับทราบแล้ว ก็แล้วกันไป ต้องขอบคุณ
ท่านณัฐกิตติ์นะครับ เพราะมีรายละเอียดอีกเยอะ การอ่านรายงานอย่างเดียวเป็นปลายแถว ปลายเหตุ
รายละเอียดไม่มี ผมยกตัวอย่าง เช่น เงินที่คืนให้ท่านจําเนีย ร ทองกระสัน ในที่นี้เราก็ไม่รู้ที่มาที่ไ ป
เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ท่านสมาชิกท่านหนึ่งได้หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมา ขอให้ฝ่ายบริหารได้อธิบาย ชี้แจง แสดง
ประกอบสักนิดหนึ่งว่า รายงานนี้มีเนื้อหาตรงไหนที่สําคัญ และจะอธิบายเพิ่มเติมบ้าง นี่ก็เป็นประโยชน์
ต่อสภา และท่านสมาชิกด้วยนะครับ และขอเรียนต่อท่านประธานด้วยว่า ผมเองก็อยากทราบในหลาย
รายการ ยกตัวอย่างของท่านจําเนียร ทองกระสัน ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร ขอคําอธิบายด้วย ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเชิญ ผู้อํานวยการกองคลัง
ชี้แจงครับ
นางดวงจันทร์ ทองกระสัน ผู้อํานวยการกองคลัง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และ
ท่านสมาชิก สภาฯ ผู้ท รงเกีย รติทุก ท่าน ดิฉัน นางดวงจัน ทร์ ทองกระสัน ผู้อํานวยการกองคลัง
ขอชี้แจงรายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น ประจําปี 2560 มี 12 รายการ
คือเงินที่เราได้รับอุดหนุนมา และมีการก่อหนี้ผูกพัน และเบิกจ่ายแล้ว ส่วนใหญ่จะเป็นเงินเดือนพนักงาน
ถ่ายโอน บําเหน็จบํานาญ และเงินเดือนครู รายการที่ 13 เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้ อ งถิ่ น เป็ น ค่ า ก่ อ สร้ า งอาคารเรี ย น โรงเรี ย นเทศบาล 7 (ศิ ริ น าวิ น วิ ท ยา) เป็ น เงิ น
9,740,613 บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหกร้อยสิบสามบาทถ้วน) ซึ่งมีการก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยัง
ไม่ได้เบิกจ่าย ต่อไปเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โครงการ
จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 34 เราได้รับเงินอุดหนุนจากสมาคม
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จํานวน 1,499,600 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) และได้เบิกจ่ายเรียบร้อย
แล้ว ต่อไปเป็นรายงานผลการใช้จ่ายเงินสะสม (กรณีไม่ต้องทําสัญญา) รายการที่ 1 ลดยอดลูกหนี้
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตามที่ท่านนายกฯ ได้ชี้แจงไปแล้วนะคะ เป็นยอดภาษีซึ่งเราได้มีการแจ้งประเมิน
ภาษีปี 2543-2549 ไปแล้ว เราตั้งเป็นลูกหนี้ในงบแสดงฐานะการเงิน และต่อมาตรวจสอบพบว่ามี
การประเมินไม่ชอบด้ว ยกฎหมาย จึงได้ทําการเพิก ถอนการประเมินภาษี และได้มีก ารแจ้งประเมิน
ภาษีใหม่ จํานวน 807,456.25 บาท (แปดแสนเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบหกบาทยี่สิบห้าสตางค์) ซึ่งในการ
เพิกถอนก็จะต้องมีการปรับลดในทางบัญชี คือ ลดยอดลูกหนี้ภาษีโรงเรือนออกไป เพื่อที่จะแจ้งประเมิน
ภาษีใหม่ รายการที่ 2 เงินเดือนพนักงาน ให้แก่ นายจําเนียร ทองกระสัน เป็นคําพิพากษา ที่พิพากษา
ว่า กรณีโรงพยาบาลเขลางค์เป็นการกระทําที่ชอบด้วยกฎหมาย และให้คืนสวัสดิการทุกอย่าง จึงมีการ
จ่ายขาดจากเงินสะสมออกไป รายการที่ 3 เป็นการคืนค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนอนุบาลลําปาง
ซึ่งเราอุ ด หนุ นไป และเขามีเ งิ นเหลือ จากการใช้จ่าย จึงคืนมาให้กั บ เทศบาล แต่คื นเกินมาจํ านวน
35,160 บาท (สามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) เราก็ได้มีการเบิกจ่ายจากเงินสะสมคืนให้กับ
โรงเรียนอนุบาลลําปาง รายการที่ 4 เป็นเงินบําเหน็จตกทอดให้แก่ ทายาทนายจํารัส แปงปวนจู ซึ่งตัวนี้
เราไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ โดยตามระเบียบ เราสามารถจ่ายจากเงินสะสมได้ ขอเรียนชี้แจงเท่านี้ค่ะ
ขอบคุณค่ะ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกฯ ท่านใดจะสอบถาม
อีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ
ที่ประชุม รับทราบ
1.2 ขอแสดงความยินดีต้อนรับท่านรองปลัดเทศบาลนครลําปางคนใหม่ คือ
คุณประสงค์ เรือนสอน
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 1 ประจําปี ๒๕60 (วันที่ 16 สิงหาคม ๒๕60)
นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง ในระเบี ย บวาระที่ 2
เรื่อง รั บรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง ข้อ 2.1 รับ รองรายงานการประชุ มสภา
เทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําปี ๒๕60 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม
๒๕60 จะมีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไขหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติในที่ประชุม รับรอง
รายงานการประชุมนะครับ สมาชิก สภาฯ ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม สมั ยประชุ ม
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2560 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 โปรดยกมือขึ้น
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นายจาตุ ร งค์ พรหมศร เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครลํ าปาง มติรั บ รองรายงานการ
ประชุมฯ ครับท่านประธาน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2560 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560
2.2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 2 ประจําปี ๒๕60 (วันที่ 29 สิงหาคม ๒๕60)
นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง ในระเบี ย บวาระที่ 2
เรื่อง รับ รองรายงานการประชุ มสภาเทศบาลนครลํ าปาง ข้อ 2.2 รั บรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําปี ๒๕60 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม
๒๕60 จะมีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไขหรือไม่ครับ เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก
สภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอแก้ไ ข
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง ในหน้าที่ 107 บรรทัดที่ 7 และบรรทัดที่ 29 ข้อความ
“รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 39,269,000 บาท (สามสิบ เก้าล้านสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้ว น” ขอ
แก้ไขเป็น “รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 39,269,600 บาท (สามสิบเก้าล้านสองแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อย
บาทถ้วน”ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้มีการ
แก้ไขฯ โปรดยกมือขึ้นครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง มติเห็นชอบให้แก้ไขฯ ครับ
ท่านประธาน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําปี 2560 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 หน้าที่ 107
บรรทัดที่ 7 และบรรทัดที่ 29 ข้อความ “รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 39,269,000 บาท (สามสิบเก้าล้าน
สองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน” แก้ไขเป็น “รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 39,269,600 บาท (สามสิบเก้าล้าน
สองแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน”
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมนะครับ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําปี 2560 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 โปรดยกมือขึ้น

๙
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง มติเห็นชอบรับรองรายงาน
การประชุมฯ ครับท่านประธาน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําปี 2560 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560
ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม เรื่อง ขอสอบถามโครงการที่ขอฝากตัดปี ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 จํานวน 4 โครงการ จํานวนเงิน 44,169,600 บาท และประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 จํานวน 55 โครงการ จํานวนเงิน 67,702,700 บาท ขอทราบความคืบหน้าว่า
ได้มีการดําเนินการไปแล้วหรือไม่ อย่างไร
โดย จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม
เรื่อง ขอสอบถามโครงการที่ขอฝากตัดปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 4 โครงการ จํานวน
เงิน 44,169,600 บาท และประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 55 โครงการ จํานวนเงิน
67,702,700 บาท ขอทราบความคืบหน้าว่า ได้มีการดําเนินการไปแล้วหรือไม่ อย่างไร
เชิญ จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์
จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอกระทู้ถาม
เรื่อง ขอเสนอกระทู้ถาม
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้าพเจ้า จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอตั้งกระทู้ถามต่อ
นายกเทศมนตรีนครลํ าปาง เรื่อง ขอสอบถามโครงการที่ขอฝากตั ด ปี ประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ.
2559 จํ านวน 4 โครงการ จํ านวนเงิน 44,169,600 บาท และประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
จํานวน 55 โครงการ จํานวนเงิน 67,702,700 บาท ขอทราบความคืบหน้าว่า ได้มีการดําเนินการ
ไปแล้วหรือไม่ อย่างไร
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) จ่าสิบเอก สมบูรณ์ บรรจงจิตต์ ผู้ตั้งกระทู้ถาม
(สมบูรณ์ บรรจงจิตต์)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝ่ายบริหาร

๑๐
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่าน
สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขออนุญาตใช้
เวลาดังกล่าวตอบกระทู้ถามของท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกีย รติที่ให้ความสนใจกับโครงการต่าง ๆ ที่
ดําเนินการในปี 2559 และปี 2560 นะครับ ในปีงบประมาณ 2559 มีโครงการที่เรายังไม่ได้
ดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างดําเนินการ มีจํานวน 2 โครงการ และโครงการที่
ดําเนินการแล้วเสร็จ มีจํานวน 1 โครงการ โดยมีรายละเอียด คือ 1. โครงการค่าซ่อมแซมและปรับปรุง
สภาพรถแทรคเตอร์ตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ลป ต 1051 ดําเนินการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว และ
เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 183,868.80 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยหกสิบแปดบาทแปดสิบ
สตางค์) 2. โครงการบูรณาการระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานถนนบุญวาทย์ตั้งแต่บริเวณ
ข่วงนครถึงแยกถนนช้างเผือก อยู่ระหว่างการรอคําวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา 3. โครงการ
ค่ารถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ อยู่ระหว่างการประกวดราคา 4. โครงการค่าซ่อมรถยนต์
บันไดเลื่อนอัตโนมัติ หมายเลข 17 หมายเลขทะเบียน ผ 6905 อยู่ระหว่างการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
ในปีงบประมาณ 2560 มีทั้งหมด 55 โครงการ เป็นโครงการที่อยู่ในระหว่างดําเนินการตามสัญญา
จํานวน 2 โครงการ เป็นโครงการที่อยู่ในระหว่างดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 11 โครงการ เป็น
โครงการที่อยู่ในระหว่างดําเนินการจัดทําราคากลาง , กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ , การ
สอบเขตฯ จํานวน 18 โครงการ และเป็นโครงการที่ยังไม่ได้ดําเนินการ จํานวน 24 โครงการ โดยมี
รายละเอียด คือ โครงการที่อยู่ระหว่างการดําเนินการตามสัญญา จํานวน 2 โครงการ 1. โครงการ
ปรั บ ปรุ งสภาพรถยนต์ตู้ หมายเลขทะเบีย น ม 4539 ลํ าปาง เป็ นรถบริก ารรั บชํ าระภาษีเ คลื่อนที่
โครงการนี้ก่อหนี้ผูกพันแล้ว และอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามสัญญา 2. โครงการปรับปรุงระบบ
ประปา บริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลําปาง (มิวเซียมลําปาง) ก่อหนี้ผูกพันแล้ว และอยู่ใน
ระหว่างการดําเนินการตามสัญญา โครงการที่อยู่ในระหว่างการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 11 โครงการ
1. ตู้ ค วบคุ มไฟสั ญ ญาณจราจร พร้อมดวงโคมชนิด LED จํ านวน 4 แห่ ง อยู่ ระหว่ างการประกาศ
ประกวดราคา e-bidding 2. ชุดไฟส่องสว่างเคลื่อนที่ พร้อมเครื่องปั่นไฟ อยู่ในระหว่างการเสนอราคา
3. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิด
แขวน (มี ร ะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ ต่ํา กว่ า 26,000 บี ที ยู อยู่ ร ะหว่ า งการขออนุ มั ติ จั ด ซื้ อ
4. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิด
แขวน (มีร ะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ํา กว่า 32,000 บีทียู อยู่ร ะหว่า งการขออนุ มั ติจั ด ซื้อ
5. รถบรรทุกน้ําอเนกประสงค์ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 6 ล้อ อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.
ใหม่ 6. โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ํา ถนนนาก่วมใต้ ซอยข้างบ้านเลขที่ 124/1 ถึงถนน
เลียบแม่น้ําวังฝั่งซ้าย อยู่ระหว่างการขออนุมัติจัดจ้างตาม พ.ร.บ.ใหม่ 7. โครงการก่อสร้างถนนและ
ท่อระบายน้ํา ถนนจามเทวี ซอย 4 ซอยข้างบ้านเลขที่ 37/1 ถึงบ้านเลขที่ 18 อยู่ระหว่างประกาศ
จัดจ้างตาม พ.ร.บ.ใหม่ 8. โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ํา ถนนเม็งราย ซอยเจดีย์ปราสาท

๑๑
สร้อย ตั้งแต่บ้านเลขที่ 275 ถึงบ้านเลขที่ 380/2 อยู่ระหว่างประกาศจัดจ้างตาม พ.ร.บ.ใหม่ 9. โครงการ
ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ํา ถนนอนุสาวรีย์ ซอย 6 ซอยข้างบ้านเลขที่ 144 ถึงบ้านเลขที่ 150 อยู่
ระหว่างประกาศจัดจ้างตาม พ.ร.บ.ใหม่ 10. โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ํา ถนนป่าไม้ ตั้งแต่
บริเ วณบ้านเลขที่ 224 ถึงบริเ วณบ้านเลขที่ 248/1 อยู่ระหว่างประกาศจัด จ้างตาม พ.ร.บ.ใหม่
11. โครงการปรับ ปรุงถนนอนุส าวรีย์ ตั้งแต่บริเวณแยกไฮเวย์ลําปาง-งาว ถึงบ้านเลขที่ 129 อยู่
ระหว่างประกาศจัดจ้างตาม พ.ร.บ.ใหม่ โครงการที่อยู่ในระหว่างดําเนินการจัดทําราคากลางและปรับ
แบบ จํานวน 9 โครงการ 1. ค่าปรับปรุงห้องสมุด อาคารชัยนาทนเรนทร์ โรงเรียนเทศบาล 5 ทําการ
ปรับปรุงพื้น ติดตั้งฝ้าเพดาน ปรับปรุงระบบไฟฟ้า พร้อมครุภัณฑ์สํานักงาน อยู่ระหว่างการจัดทํา
ราคากลาง 2. ค่าปรับปรุงพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลําปาง (มิวเซียมลําปาง) (ต่อเนื่อง) อยู่ระหว่าง
ขออนุมัติแบบและประมาณราคา 3. ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนดวงรั ตน์ อยู่ระหว่างการปรับ แก้ไ ข
รายละเอียดการก่อสร้างเพื่อจะรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 4. ค่าก่อสร้างบ่อพักน้ําบนเกาะกลาง
ถนนพหลโยธินและติดตั้งปั๊มน้ํา อยู่ระหว่างการปรับแบบและปรับรายการประมาณราคา 5. ค่าปรับปรุง
ระบบจ่ายน้ําสวนสาธารณะเขลางค์นคร อยู่ระหว่างการปรับแบบและปรับรายการประมาณราคา
6. ค่าปรับปรุงระบบจ่ายน้ําสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (เขื่อนยาง) อยู่ระหว่างการ
ปรับ แบบและปรับรายการประมาณราคา 7. ค่าปรับปรุงถนนรอบเวียง ตั้งแต่บริเวณข้างศาลแขวง
จังหวัดลําปาง ถึงถนนบุญวาทย์ อยู่ระหว่างการจัดทํารายละเอียดแบบแปลนเพิ่มเติมซึ่งอยู่ในแผนการ
จัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560 8. ค่าปรับปรุงถนนท่าคราวน้อย ตั้งแต่บริเวณสามแยกโรงน้ําแข็ง
ถึงวัดท่าคราวน้อย อยู่ระหว่างการจัดทํารายละเอียดแบบแปลนเพิ่มเติมซึ่งอยู่ในแผนการจัดจ้างในรอบ
เดือนธันวาคม 2560 9. ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนช่างแต้ม ซอย 1 ตั้งแต่ถนนประตูม้า ถึงแยกสะพาน
พิชัยพัฒนา อยู่ระหว่างการจัดทํารายละเอียดแบบแปลนเพิ่มเติมซึ่งอยู่ในแผนการจัดจ้างในรอบเดือน
ธันวาคม 2560 ต่อไปเป็ นความคืบ หน้าโครงการขออนุ มัติกั นเงินกรณีมิไ ด้ก่อหนี้ผูก พั น ประจํ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่อยู่ในระหว่างการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 2 โครงการ 1. รายการเครื่องออกกําลังกาย จํานวน
1 ชุด อยู่ระหว่างการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง 2. รายการตู้ควบคุม
ระบบไฟฟ้า จํานวน 1 ชุด เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมือง
ลําปาง (มิวเซียมลําปาง) อยู่ในระหว่างการกํ าหนดรายละเอียดคุณลั กษณะเฉพาะและราคากลาง
ต่อไป ความคืบหน้าโครงการขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ที่อยู่ในระหว่างการรออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการ ICT ระดับจังหวัด ในหมวดค่าครุภัณฑ์ จํานวน
4 โครงการ 1. รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว) จํานวน 2 ชุด อยู่ในระหว่างการรอมติที่ประชุมคณะกรรมการ ICT ระดับจังหวัดซึ่งจะมีการ
ประชุ ม ประมาณ วั น ที่ 13 ธั น วาคม 2560 2. รายการ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ โ น้ ต บุ๊ ก สํ า หรั บ
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง อยู่ในระหว่างการรอมติที่ประชุมคณะกรรมการ ICT ระดับจังหวัดซึ่งจะมี
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การประชุมประมาณ วันที่ 13 ธันวาคม 2560 3. รายการ เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1KVA อยู่ใน
ระหว่างการรอมติที่ป ระชุมคณะกรรมการ ICT ระดั บจั งหวั ดซึ่งจะมีก ารประชุ มประมาณ วันที่ 13
ธันวาคม 2560 4. รายการ สแกนเนอร์ แบบดึงเอกสารในแนวราบ ขนาด A1 หรือ 24 นิ้ว อยู่ใน
ระหว่างการรอมติที่ประชุมคณะกรรมการ ICT ระดับจังหวัด ต่อไปความคืบหน้าโครงการขออนุมัติ
กัน เงิ น กรณี มิ ไ ด้ ก่ อ หนี้ ผู ก พั น ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งการสอบเขตทาง
สาธารณะ ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 3 โครงการ 1. ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ํา
ถนนสุขสวัสดิ์ 1 ซอย 15 อยู่ระหว่างการสอบเขตทางสาธารณะ 2. ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ํา
ถนนพหลโยธิน ซอยข้างบ้านเลขที่ 147 (ซอยโรงแรมอินโดจีน) อยู่ระหว่างการสอบเขตทางสาธารณะ
3. ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ํา ถนนลําปาง – แม่ทะ ซอยข้างบ้านเลขที่ 74 (ซอยดวงดี) อยู่
ระหว่างการสอบเขตทางสาธารณะ ต่อไปความคืบหน้าโครงการขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
ประจํ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ยั งไม่ไ ด้ดํ า เนิน การในหมวดค่ าครุ ภั ณฑ์ ที่ดิน และสิ่ งก่อ สร้า ง
จํานวน 24 โครงการ ดังนี้ 1. รายการเครื่องขยายเสียง แบบพกพา ชนิดคาดเอว จํานวน 4 ชุด ได้
กําหนดแผนการจัดซื้อไว้ในเดือนเมษายน 2561 ประกอบกับ การปรับ ปรุงอาคารไม่แล้ว สถานที่
ไม่พ ร้อมในการติด ตั้ง 2. รายการ ตู้เ หล็ ก 4 ลิ้นชั ก ได้กํ าหนดแผนการจั ด ซื้อไว้ใ นเดื อนเมษายน
2561 ประกอบกั บ การปรั บ ปรุ งอาคารไม่แล้ว เสร็ จ จึงไม่มีพื้นที่ใ นการวางครุ ภัณฑ์ 3. รายการ
เครื่องดูด ฝุ่น ขนาด 25 ลิตร ได้กําหนดแผนการจัดซื้อไว้ใ นเดือนเมษายน 2561 ประกอบกับการ
ปรับปรุงอาคารไม่แล้วเสร็จ จึงไม่มีพื้นที่ในการวางครุภัณฑ์ 4. รายการ เครื่องบันทึกเงินสด ได้กําหนด
แผนการจัดซื้อไว้ในเดือนเมษายน 2561 ประกอบกับการปรับปรุงอาคารไม่แล้วเสร็จ จึงไม่มีพื้นที่
ในการวางครุภัณฑ์ 5. รายการ ชุดโซฟารับแขก (ชุดเล็ก) ได้กําหนดแผนการจัดซื้อไว้ในเดือนเมษายน
2561 ประกอบกับการปรับปรุงอาคารไม่แล้วเสร็จ จึงไม่มีพื้นที่ในการวางครุภัณฑ์ 6. รายการ ชุด
โซฟารับแขก (ชุดกลาง) ได้กําหนดแผนการจัดซื้อไว้ในเดือนเมษายน 2561 ประกอบกับการปรับปรุง
อาคารไม่แล้วเสร็จ จึงไม่มีพื้นที่ในการวางครุภัณฑ์ 7. รายการ ชุดโซฟารับแขก (ชุดใหญ่) ได้กําหนด
แผนการจัดซื้อไว้ในเดือนเมษายน 2561 ประกอบกั บ การปรั บ ปรุ ง อาคารไม่แ ล้ว เสร็ จ จึง ไม่มี
พื้นที่ในการวางครุภัณฑ์ 8. รายการ โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ได้กําหนดแผนการจัดซื้อไว้ในเดือนเมษายน
2561 ประกอบกับการปรับปรุงอาคารไม่แล้วเสร็จ จึงไม่มีพื้นที่ในการวางครุภัณฑ์ 9. รายการ โต๊ะพับ
อเนกประสงค์ ได้กําหนดแผนการจัดซื้อไว้ในเดือนเมษายน 2561 ประกอบกับการปรับปรุงอาคาร
ไม่แล้วเสร็จ จึงไม่มีพื้นที่ในการวางครุภัณฑ์ 10. รายการ โต๊ะกลมสําหรับอ่านหนังสือ ได้กําหนด
แผนการจัดซื้อไว้ในเดือนเมษายน 2561 ประกอบกับการปรับปรุงอาคารไม่แล้วเสร็จ จึงไม่มีพื้นที่
ในการวางครุภัณฑ์ 11. รายการ โต๊ะทํางาน 3 ลิ้นชัก ได้กําหนดแผนการจัดซื้อไว้ในเดือนเมษายน
2561 ประกอบกับการปรับปรุงอาคารไม่แล้วเสร็จ จึงไม่มีพื้นที่ในการวางครุภัณฑ์ 12. รายการ
โต๊ะประชุม ได้กําหนดแผนการจัดซื้อไว้ในเดือนเมษายน 2561 ประกอบกับการปรับปรุงอาคารไม่
แล้วเสร็จ จึงไม่มีพื้นที่ในการวางครุภัณฑ์ 13. รายการ เก้าอี้อเนกประสงค์ ได้กําหนดแผนการจัดซื้อ
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ไว้ในเดือนเมษายน 2561 ประกอบกับการปรับปรุงอาคารไม่แล้วเสร็จ จึงไม่มีพื้นที่ในการวางครุภัณฑ์
14. รายการ เก้าอี้สําหรับอ่านหนังสือ ได้กําหนดแผนการจัดซื้อไว้ในเดือนเมษายน 2561 ประกอบกับ
การปรับปรุงอาคารไม่แล้วเสร็จ จึงไม่มีพื้นที่ในการวางครุภัณฑ์ 15. รายการ เก้าอี้ทํางาน ได้กําหนด
แผนการจัดซื้อไว้ในเดือนเมษายน 2561 ประกอบกับการปรับปรุงอาคารไม่แล้วเสร็จ จึงไม่มีพ้ืนที่ใน
การวางครุ ภัณฑ์ 16. รายการ ม้านั่ งยาวเบาะหนั ง ได้กํ าหนดแผนการจั ด ซื้อไว้ ใ นเดือนเมษายน
2561 ประกอบกับการปรับปรุงอาคารไม่แล้วเสร็จ จึงไม่มีพื้นที่ในการวางครุภัณฑ์ 17. รายการ
ตู้วางของที่ระลึก ได้กําหนดแผนการจัดซื้อไว้ในเดือนเมษายน 2561 ประกอบกับการปรับปรุงอาคาร
ไม่แล้วเสร็จ จึงไม่มีพื้นที่ในการวางครุภัณฑ์ 18. รายการ ชั้นวางหนังสือ 3 ช่อง ได้กําหนดแผนการ
จัดซื้อไว้ในเดือนเมษายน 2561 ประกอบกับ การปรับ ปรุง อาคารไม่แล้ว เสร็จ จึงไม่มีพื้น ที่ใ นการ
วางครุภัณ ฑ์ 19. รายการ ชั้นวางหนั งสือโครงเหล็ ก 5 ชั้น ได้กํ าหนดแผนการจั ด ซื้อไว้ใ นเดือน
เมษายน 2561 ประกอบกับ การปรับ ปรุง อาคารไม่แ ล้ว เสร็จ จึง ไม่มีพื้น ที่ใ นการวางครุภัณ ฑ์
20. รายการ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGV ขนาด 2,500 ANSI Lumens ได้กําหนด
แผนการจัดซื้อไว้ในเดือนเมษายน 2561 ประกอบกับการปรับปรุงอาคารไม่แล้วเสร็จ จึงไม่มีพื้นที่
ในการวางครุภัณฑ์ 21. รายการ จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว ได้
กําหนดแผนการจัดซื้อไว้ในเดือนเมษายน 2561 ประกอบกับการปรับปรุงอาคารไม่แล้วเสร็จ จึงไม่มี
พื้นที่ในการวางครุภัณฑ์ 22. รายการ ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต ได้กําหนดแผนการจัดซื้อไว้ในเดือน
เมษายน 2561 ประกอบกับการปรับปรุงอาคารไม่แล้วเสร็จ จึงไม่มีพื้นที่ในการวางครุภัณฑ์ 23. ค่า
ก่อสร้างปรับ ปรุง ถนนบุญ วาทย์ ตั ้ง แต่บ ริเ วณห้า แยกหอนาฬิก าถึง หน้า โรงเรีย นเทศบาล 3 รอ
โครงการบูร ณาการระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานถนนบุญวาทย์ฯ แล้วเสร็จ 24. ค่า
ก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนบุญ วาทย์ ตั้งแต่บ ริเวณห้าแยกหอนาฬิกาถึงบริเ วณห้าโรงเรีย น
เทศบาล 3 รอโครงการบูรณาการระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานถนนบุญวาทย์ฯ แล้วเสร็จ
จึงจะได้ดําเนินการได้ โครงการทั้งหมดทั้งปี 2559 และปี 2560 รวม 59 โครงการ ผมขออนุญาต
ทบทวนอี ก ครั้ ง หนึ่ ง นะครั บ โครงการในปี 2559 มี โ ครงการที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ดํ า เนิ น การ 1 โครงการ
โครงการที่อยู่ระหว่างดําเนินการ 2 โครงการ และโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ รวม
4 โครงการ ส่วนโครงการในปี 2560 มีโครงการที่อยู่ระหว่างดําเนินการตามสัญญา จํานวน 2 โครงการ
โครงการที่อยู่ระหว่างดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 11 โครงการ โครงการที่อยู่ในระหว่างดําเนินการจัดทํา
ราคากลาง , กําหนดรายละเอีย ดคุณลั กษณะเฉพาะฯ , การสอบเขตฯ จํ านวน 18 โครงการ และ
โครงการที่ยังไม่ได้ดําเนินการ 24 โครงการ ครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์
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จ่ า สิ บ เอกสมบู ร ณ์ บรรจงจิ ต ต์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํ า ปาง กราบเรี ย นท่ า น
ประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
ขอขอบคุณท่านนายกฯ ที่ได้อธิบายให้ทราบว่า โครงการทั้งหลายที่ได้ฝากตัดปีไปเมื่อคราวที่แล้ว ว่า
ดําเนินการไปถึงไหน สมาชิกก็จะได้ทราบด้วย เพราะการฝากตัดปีเป็นมติของสภาเทศบาลที่อนุมัติให้ทํา
ผมฟังท่านนายกฯ พูด โครงการทั้งหลาย 59 โครงการ คิดว่าคงจะทําได้ยังไม่ถึง 20% ก็ขอให้ท่าน
นายกฯ ได้เร่งดําเนินการให้หมดในปี 2560 ให้มากที่สุด เท่าที่จะมากได้ครับ ขอบคุณครับ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม่
4.1 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อสมทบเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรณีก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน
ของโรงเรีย นเทศบาล 1 (บ้านแสนเมือ งมูล ) และโรงเรีย นเทศบาล 4 (บ้านเชีย งราย) รวม
2 หลัง ๆ ละ 1,017,300 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,034,600 บาท (สองล้านสามหมื่นสี่พัน
หกร้อยบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม่
ข้อ 4.1 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อสมทบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 กรณีก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ของโรงเรียนเทศบาล 1
(บ้านแสนเมืองมูล) และโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) รวม 2 หลัง ๆ ละ 1,017,300 บาท รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น 2,034,600 บาท (สองล้านสามหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)
เชิญ ผู้เสนอญัตติ
นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาล และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรี
นครลําปาง ผู้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอแถลงญัตติ
ญัตติ
เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อสมทบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 กรณีก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ของโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้าน
แสนเมืองมูล) และโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) รวม 2 หลัง ๆ ละ 1,017,300 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,034,600 บาท (สองล้านสามหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้าพเจ้านายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ
ใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อสมทบเงินอุด หนุนเฉพาะกิจประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรณีก่อสร้าง

๑๕
อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ของโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) และโรงเรียนเทศบาล 4
(บ้านเชียงราย) รวม 2 หลัง ๆ ละ 1,017,300 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,034,600 บาท (สองล้าน
สามหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
เนื่อ งด้ ว ยจั งหวั ด ลํ า ปาง แจ้ งว่า กรมส่ งเสริม การปกครองท้องถิ่น แจ้งให้อ งค์ ก รปกครอง
ส่ว นท้องถิ่นที่ขอรับ การสนั บ สนุ นงบประมาณรายจ่ายประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 กรณีเ งิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ รายการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12)
ตามแบบมาตรฐานของกรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น กํ า หนดไว้ ที่ ง บประมาณทั้ ง สิ้ น หลั ง ละ
10,071,600 บาท ใช้ จ่ า ยจากเงิ น งบประมาณ เงิ น อุ ด หนุ น เฉพาะกิ จ ที่ รั ฐ จั ด สรร หลั ง ละ
9,054,300 บาท และเงิ นนอกงบประมาณที่อ งค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ นจะต้ อ งสมทบ หลั ง ละ
1,017,300 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ซึ่งกําหนด “....ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณานําเงินสะสม มาใช้สมทบกับงบประมาณรายจ่ายประจําปีเพื่อดําเนิน
โครงการลงทุ นในท้องถิ่นมากขึ้น.......” ทั้งนี้ ในการใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง เพื่อ
สมทบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
การก่อสร้างอาคารเรีย น 4 ชั้น 12 ห้องเรีย น แบบตอกเสาเข็ ม (รหั ส สน.ศท.4/12) โรงเรีย น
เทศบาล 1 (บ้ า นแสนเมื อ งมู ล ) และโรงเรี ย นเทศบาล 4 (บ้ า นเชี ย งราย) รวม 2 หลั ง ๆ ละ
1,017,300 บาท รวมเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 2,034,600 บาท (สองล้านสามหมื่นสี่พันหกร้อยบาท
ถ้วน) ได้ จะต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2548 ข้อ 89 ประกอบกับหนังสือจังหวัดลําปาง ด่วนที่สุด ที่ ลป 0023.3/18047 ลงวันที่
21 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การสํารวจข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ การบริหารจัด การ
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน และหนังสือจังหวัดลําปาง ด่วนที่สุด ที่ ลป 0023.3/
ว 25970 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2560
เหตุผล
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงิน
อุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ รายการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท. 4/12)
ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รายละเอียด ดังนี้

๑๖

ที่

รายการ

เงินงบประมาณ
จํานวน
อุดหนุนเฉพาะกิจ
( หลัง )
ปี 2561
(บาท)

อปท.สมทบ
(บาท)

รวมงบประมาณ
ทั้งสิ้น
(บาท)

1 ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน 1 หลัง
แบบตอกเสาเข็ม ( รหัส สน.ศท.4/12 )
ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1
(บ้านแสนเมืองมูล)

9,054,300

1,017,300 10,071,600

2 ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน 1 หลัง
แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12)
ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น สําหรับโรงเรียนเทศบาล 4
(บ้านเชียงราย)

9,054,300

1,017,300 10,071,600

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

2 หลัง

18,108,600 2,034,600 20,143,200

ทั้งนี้ เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง 4 ปี (2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่
1/2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 95 โดยมียอดเงินสะสมที่นําไปใช้
ได้ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบนี้
ดังนั้น ขอได้โปรดนําเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
เพื่อสมทบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรณีก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น
12 ห้องเรียน ของโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) และโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)
รวม 2 หลัง ๆ ละ 1,017,300 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,034,600 บาท (สองล้านสามหมื่นสี่พัน
หกร้อยบาทถ้วน)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 89 ประกอบ
กับหนังสือจังหวัดลําปางดังกล่าวข้างต้น ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) กิตติภูมิ นามวงค์ ผู้เสนอ

๑๗
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ
นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ
ที่ เ คารพ กระผม นายแพทย์ วั ฒ นา วานิ ช สุ ข สมบั ติ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํ า ปาง นั่ น เป็ น
รายละเอียดด้านระเบียบ สิ่งที่ไม่ปรากฏในนี้ที่ผมอยากจะทราบ ที่มาที่ไป คือเงินอุดหนุนมักจะมาช้า
เสมอ และเรื่องนี้จริงๆ แล้วทําขอตั้งแต่เมื่อไหร่ อยู่ในแผนพัฒนาเมื่อไหร่ หรือว่าเพิ่มเติมแผนเมื่อไหร่
ความจําเป็นที่จะต้องมีห้องเรียนเพิ่มขึ้นอีก โรงเรียนละ 12 ห้องเรียนนั้น มีจํานวนนักเรียนเท่าใด และ
คาดว่าจะได้เงินอุดหนุนเดือนใด เมื่อใด ปีใด เมื่อได้มาแล้ววางแผนจะก่อสร้างหรือจัดจ้างกันเมื่อไหร่
จะเสร็จเมื่อไหร่ ใช้งานได้เมื่อใด จะใช้ประโยชน์ได้เมื่อไหร่ และคุ้มค่าทันการ ทันความจําเป็นหรือไม่
เพราะเรื่องการเรียนการศึกษานั้นมีความจําเป็น นักเรียนต้องมีที่เรียนที่ดี มีห้องเรียนที่สนองตอบแก่
นักเรียนในการศึกษาด้วย เพราะฉะนั้น ผมไม่ได้ฟังรายงานในเรื่องแผน หรือการรายงานอะไรเหล่านี้เลย
ก็อยากจะทราบครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเรียนถามฝ่ายบริหาร
กรณีโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) ที่ดินตรงนั้นเป็นที่ของกรมศิลปากร หรือเป็นของสํานัก
สงฆ์ครับ ถ้าเป็นที่ดินของกรมศิล ปากร กรณีที่เราไปก่อสร้างหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เราต้องขอ
อนุญ าตหรือ ไม่ค รับ พอดีผ มอ่า นดูใ นหนัง สือ ฉบับ นี้ก็ไ ม่มีร ายละเอีย ดอะไรชี้แ จงมา หรือ ว่า จะมี
เทศบัญญัติยกเว้น ถ้ามีเทศบัญญัติยกเว้นก็น่าจะมีหนังสือแนบมาชี้แจงสักหน่อยว่า ตรงนี้ได้มีระเบียบ
ยกเว้น ผมก็กลัวว่าจะผิดพลาด เผื่อว่ามีตกหล่น กรณีไม่ได้ขออนุญาตหรือไม่มีกรณียกเว้น ถ้าเราทํา
ไปแล้ว มีปัญหาขึ้นมากลัวจะเสียเวลาครับ ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
ขออนุ ญ าตท่ า นประธานสภาฯ ได้ชี้ แ จง ตามที่ท่ า นสมาชิก ได้ส อบถามนะครั บ ที่ ดิ นของโรงเรี ย น
เทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) เป็นที่ดินของวัดพระแก้วดอนเต้า ซึ่งทางวัดได้อนุเคราะห์ให้เทศบาลนคร
ลําปางได้ก่อสร้างเป็นอาคารเรียนมาหลายสิบปีแล้ว การก่อสร้างอาคารเรียนแต่ละหลัง จนถึงหลัง
ปัจจุบันที่นําเสนอต่อสภาเทศบาล ทางสํานักการศึกษาได้ดําเนินการขออนุญาตต่อวัดพระแก้วดอนเต้า

๑๘
ตามระเบีย บของสํานัก งานพระพุท ธศาสนาแห่งชาติถูก ต้อ งทุก ประการแล้ว จึง เรีย นให้ที่ป ระชุม
ได้รับทราบ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ข้อปลีกย่อยต่าง ๆ ที่ท่าน
สมาชิ ก สภาทั้ ง สองท่ า นได้ อ ภิ ป รายไปนั้ น ผมมี ค วามเห็ น ว่ า ถื อ เป็ น หน้ า ที่ ข องเทศบาลเราตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 57 ที่เราจะต้องมีหน้าที่ในการจัดการให้มีการศึกษา
สถานที่ศึกษา ทํานุบํารุงโรงเรียน ให้บริการสาธารณะ ผมดูตามญัตตินี้ก็ครบทุกอย่างครับ ครบตาม
หลักเกณฑ์ คือหมายถึง เรามีแผน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ในแผนของเราก็มี
เงิ น สะสมของเราที่ จ ะเอามาสมทบกั บ กรมส่ ง เสริ ม ฯ จํ า นวนหลั ง ละ 1,017,300 บาท คื อ เป็ น
ประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ของเรา ผมก็เห็นด้วยกับญัตตินี้ แต่ผมขอตั้งสังเกตนิดหนึ่ง คือ โครงการ
ของเราค้างเยอะมาก การจ่ายเงินสะสมตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 24 มกราคม 2560 เขาได้กําหนด
ไว้ ว่ า ต้ อ งรี บ ก่ อหนี้ ผู ก พั น คื อ ต้ องรี บ ทํ า ภายในปี ง บประมาณนั้ น ถ้ า เราทํ า ไม่ ทั น หรื อ ทํ า ไม่ เ สร็ จ
โครงการนี้อาจจะพับไป หรือเบิกเงินไม่ได้ อะไรทํานองนี้ ผมก็ขอให้ทางฝ่ายบริหารเร่งก่อหนี้ผูกพัน
เพื่อเป็นประโยชน์ของเด็กนักเรียนและประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางด้วยครับ ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี
ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมก็เห็นด้วยกับญัตตินี้
เพราะเป็นการก่อสร้างโรงเรียน เพราะเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีห้องเรียน ผมติดใจนิดหนึ่งครับ
และให้ข้อสังเกตไว้ใน เหตุผล เป็นการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียนแบบตอกเสาเข็ม รหัส
สน.ศท.4/12 ถ้าเราดูแล้วก็จะมองว่ามี 4 ชั้น ๆ ละ 3 ห้องเรียนใช่หรือไม่ครับ แบบตอกเสาเข็ม ถ้าเรา
นึกถึงสภาพในโรงเรียนเทศบาล 1 ถ้าตอกเสาเข็ม จะเป็นการตอก แบบอัดลงไป กระเทือนครับ หรือว่า
เป็นรุ่นใหม่แบบค่อย ๆ เจาะลงไป และค่อย ๆ เทลงไปแล้ว ผมก็ ให้ข้อสั งเกตไว้ว่า ถ้าเป็ นการตอก
เสาเข็ ม โรงเรี ย นเทศบาล 4 ผมไม่ ห่ว งครั บ พอจะกว้างขวาง แต่ถ้า เป็ น โรงเรีย นเทศบาล 1 และ
โบราณสถานต่าง ๆ บ้านเรือนแถวนั้น การตอกเสาเข็ม ผมอยากจะถามท่านประธานว่า รหัส สน.ศท.
4/12 พอจะมีแบบให้สมาชิกในห้องประชุมได้ดูสักนิดหรือไม่ครับ และแบบตอกเสาเข็มนี้เป็นอย่างไร
ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง
นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมก็เห็นด้วยกับความเป็นห่วงที่ทาง

๑๙
ท่านสมาชิก ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี ได้ให้ข้อสังเกตไว้ ประกอบกับในบริเวณของวัดพระแก้วซึ่งอยู่ใน
บริเวณพื้นที่ดินใกล้เคียงกันกับทางโรงเรียนเทศบาล 1 นั้นเป็นพระอาราม เป็นโบราณสถาน เป็นวัด ซึ่ง
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งมีความสวยงามทางศิลปกรรม ทางพุทธศิลป์อย่างยิ่ง การที่เรานําอาคารซึ่งมี
ความสู งเข้าไปปลู ก สร้างในบริเ วณใกล้เ คีย ง เราสมาชิก สภาฯ ก็ไ ม่เ ห็ นแผนผั งนะครั บ ว่าจะจั ด วาง
ก่อสร้างกันตรงไหน อย่างไร ด้วยความเคารพ ผมก็ให้ความเชื่อถือกับทางทีมงานราชการทางกองช่าง
ของเรา แต่อยากจะฝากข้อคิดเห็นไว้ว่า ไม่อยากให้การก่อสร้างเมื่อสําเร็จเสร็จสิ้นแล้ว มันทําให้เกิด
การบดบัง ทําให้เส้นขอบฟ้าของทัศนียภาพ ของอาคารวัดหรือพระธาตุต้องเสียไป อยากจะขอให้ทาง
ฝ่ายกองช่าง ทางสถาปนิกของเราได้ระมัดระวังในเรื่องราวเหล่านี้ด้วยครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ
นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ผมกราบเรียน
ท่านว่า ผมขอรายละเอียดนั้นมันเยอะแยะ และท่านสมาชิกอีก 3 ท่านก็ถามรายละเอียด 3 อย่าง ที่จริง
มี ม ากกว่ า นั้ น เรื่ อ งเงิ น ไม่ มี ปั ญ หาครั บ สภาแห่ ง นี้ ไ ม่ เ คยขั ด ข้ อ ง เพี ย งแต่ ว่ า เราอยากจะทราบ
รายละเอียดว่าฝ่ายบริหารนั้นให้ความสนใจอย่างแท้จริงหรือไม่ เอาใจใส่จริงแท้หรือไม่ รูปแบบแปลน
ที่ท่านสมาชิกถามก็ดี การตอกเสาเข็มก็ดี มันมีอะไรอีกเยอะแยะ ในระหว่างที่ทําเรื่องขอเงินอุดหนุน
นั้น มีนักเรียนเท่าใด จําเป็นต้องเพิ่มนักเรียนใหม่ และเดี๋ยวนี้มีนักเรียนเท่าไหร่ กว่าตึกอาคาร 2 หลังนี้
จะเสร็จ คาดการณ์ว่าอีก 2 ปีข้างหน้า จํานวนนักเรียนจะเพิ่มหรือจะลด ท่านเคยทําประมาณการนี้ไว้
ไหม ไม่ใช่ว่าสร้างเสร็จไปแล้วนักเรียนลด ไม่ได้ใช้ห้อง สิ่งที่จําเป็นจะต้องให้ความสนใจจริง ๆ ก็คือ
ส่วนประกอบของอาคาร ผมไม่แน่ใจว่าฝ่ายบริหารได้ดูแลในรายละเอียดนี้หรือไม่ มีตัวอย่างว่า สร้าง
อาคารขึ้นมาแล้ว ระบบไฟฟ้ากําลังไฟไม่เพียงพอบ้าง นี่เป็นตัวอย่าง ระบบน้ําประปา หรือระบบอะไร
ก็ตามที่ จะอํ า นวยความสะดวกให้ แก่นัก เรีย นที่ จะใช้ ป ระโยชน์ใ ห้ เ ต็ มที่นั้ น ไม่ พ ร้อม นี่ก็ เ ป็ นปั ญ หา
เพราะฉะนั้นที่ผมกราบเรียนว่า ผมอยากขอรายละเอียดเพิ่มเติม นั้น ไม่สมควรที่ผมต้องมานั่งสาธยาย
ว่าผมต้องการรายละเอียดอะไรบ้าง แต่ผมถือว่าเป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องให้รายละเอียดให้มากกว่านี้
นี่เป็นเรื่องตามระเบียบการเงิน ไม่มีใครขัดข้องหรอกครับ ไม่ต้องพูดซ้ํา เอาเรื่องที่ไม่มีในหนังสือนี้ดีกว่า
มาคุยให้ฟัง ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายอีก
หรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารจะชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติ
ที่ประชุมนะครับ ข้อ 4.1 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อสมทบเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ ประจํ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรณีก่อสร้างอาคารเรีย น 4 ชั้น 12 ห้องเรีย น ของ
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) และโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) รวม 2 หลัง ๆ ละ
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1,017,300 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,034,600 บาท (สองล้านสามหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)
สมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ประชุมเห็นชอบ 19 เสียงครับ
นายกิตติ จิว ะสันติก าร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงด
ออกเสียงครับ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 19 เสียง อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อสมทบเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ ประจํ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรณีก่อสร้างอาคารเรีย น 4 ชั้น 12 ห้องเรีย น ของ
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) และโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) รวม 2 หลัง ๆ ละ
1,017,300 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,034,600 บาท (สองล้านสามหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)
ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
4.2 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลนครลําปางสรรหาและเลือกผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 6 คน เพื่อเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครลําปาง 6 แห่ง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่
เสนอใหม่ ข้อ 4.2 ญัต ติ เรื่อ ง ขอเสนอญั ตติใ ห้ส ภาเทศบาลนครลําปางสรรหาและเลือกผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 6 คน เพื่อเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครลําปาง 6 แห่ง เชิญ ผู้เสนอ
นายสุ ว รรณ นครั งกุ ล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรีย นท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปาง และท่านสมาชิก สภาฯ ผู้ท รงเกีย รติทุก ท่าน กระผม นายสุว รรณ นครังกุล
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ผู้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอแถลงญัตติ
ญัตติ
เรื่อง ขอเสนอญัตติให้ส ภาเทศบาลนครลําปางสรรหาและเลือกผู้แทนองค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น
จํานวน 6 คน เพื่อเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
ลําปาง 6 แห่ง
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้าพเจ้านายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ให้สภาเทศบาล
นครลําปางสรรหาและเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจํานวน 6 คน เพื่อเป็นคณะกรรมการ

๒๑
สถานศึก ษาขั้น พื้น ฐานของโรงเรีย นในสั ง กั ด เทศบาลนครลํา ปาง 6 แห่ง ตามหลักการและเหตุผล
ดังนี้
หลักการ
เพื่อให้มีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศึก ษาขั้น พื้น ฐาน
และทําหน้าที่กํากับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของโรงเรีย นในสั ง กั ด เทศบาลนครลํา ปางให้เป็นไป
ด้ว ยความเรีย บร้อ ย ทั้ งนี้ ตามกฎกระทรวงว่าด้ วย กํ าหนดจํ านวนกรรมการ คุ ณสมบั ติ หลั กเกณฑ์
วิธีก ารสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่ง
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๒ ในสถานศึกษาขนาดเล็กให้มีคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจํานวนเก้าคน และสถานศึกษาขนาดใหญ่ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จํานวนสิบห้าคน ประกอบด้วย (5) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจํานวนหนึ่งคน
และข้อ 5 (3) การสรรหาและเลือกกรรมการตามข้อ 2 (5) ให้ดําเนินการโดยสภาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น
เหตุผล
เนื่องจากกรรมการที่เป็ นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจํานวน 6 คนในคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปางทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1
(บ้านแสนเมืองมูล) โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) โรงเรียน
เทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)
ได้ ดํ ารงตํ าแหน่ งมาครบวาระ ๔ ปี แ ล้ ว เมื่ อวั นที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕60 และสํ านั กการศึ กษา
เทศบาลนครลําปางจะต้องดําเนินการสรรหา และเลือกกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้สภา
เทศบาลนครลําปางเป็นผู้สรรหาและเลือกตามกฎกระทรวงดังกล่าว เพื่อให้มีผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศึก ษาขั้น พื้น ฐานโรงเรีย นในสั ง กั ด เทศบาลนครลํา ปาง
ดังกล่าวแห่งละหนึ่งคนต่อไป
ดังนั้น ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อพิจารณาสรรหาและเลือก
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจํานวน 6 คน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศึก ษาขั้น พื้น ฐาน
โรงเรีย นในสั ง กั ด เทศบาลนครลํา ปางดัง กล่า วแห่งละหนึ่งคน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวง
ว่าด้วยกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีก ารสรรหา การเลือกประธานกรรมการและ
กรรมการ วาระการดํารงตํ าแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๒ (5) และข้อ 5 (3) ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) กิตติภูมิ นามวงค์ ผู้เสนอ
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง

๒๒
นายกิต ติ จิว ะสั นติการ ประธานสภาเทศบาลนครลํ าปาง ในญั ตตินี้ เป็นการเลือก
ผู้แทนองค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นคณะกรรมการสถานศึก ษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกั ด
เทศบาลนครลําปาง 6 แห่ง ผมขอให้ท่านสมาชิกฯ ได้เสนอชื่อสมาชิกฯ ทีละโรงเรียนนะครับ โดยขอเริ่ม
จากโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) เชิญ นางสุดารัตน์ บุญมี
นางสุดารัตน์ บุญมี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
ดิ ฉั น นางสุ ด ารั ต น์ บุ ญ มี สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํ า ปาง ขอเสนอ นายสุ บิ น ชุ่ ม ตา เป็ น
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง คุณสุดารัตน์ฯ เสนอ คุณสุบิน ชุ่มตา
ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือก นายสุบิน ชุ่มตา เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไปเป็นโรงเรียนเทศบาล 3
(บุญทวงศ์อนุกูล) เชิญ จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์
จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ นายจาตุรงค์
พรหมศร เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์
เสนอ นายจาตุรงค์ พรหมศร ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่น
หรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือก นายจาตุรงค์ พรหมศร เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานของโรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไปเป็นโรงเรียนเทศบาล 4
(บ้านเชียงราย) เชิญ นายเกษม ปัญญาทอง
นายเกษม ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายเกษม ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ นายณัฐธนวัฒน์ ปัญญาพันธ์
เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง คุณเกษม ปัญญาทอง เสนอ
นายณัฐธนวัฒน์ ปัญญาพันธ์ ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่น
หรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ

๒๓
มติที่ประชุม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ลื อ ก นายณั ฐ ธนวั ฒ น์ ปั ญ ญาพั น ธ์ เป็ น คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไปเป็นโรงเรียนเทศบาล 5
(บ้านศรีบุญเรือง) เชิญ พันตรีวิชานนท์ แดงสร้อย
พันตรีวิชานนท์ แดงสร้อย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม พันตรีวิชานนท์ แดงสร้อย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ นายพิทักษ์ แสนชมภู
เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)
นายกิตติ จิวะสั นติการ ประธานสภาเทศบาลนครลํ าปาง พันตรีวิชานนท์ แดงสร้อย
เสนอ นายพิทักษ์ แสนชมภู ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่น
หรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือก นายพิทักษ์ แสนชมภู เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานของโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไปเป็นโรงเรียนเทศบาล 6
(วัดป่ารวก) เชิญ นายสมัย เมฆนคร
นายสมัย เมฆนคร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายสมัย เมฆนคร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี เป็น
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)
นายกิต ติ จิว ะสัน ติก าร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง คุณสมัย เมฆนคร เสนอ
ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่น
หรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือก ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไปเป็นโรงเรียนเทศบาล 7
(ศิรินาวินวิทยา) เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ นายจรูญ เติงจันต๊ะ
เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)

๒๔
นายกิต ติ จิว ะสั นติก าร ประธานสภาเทศบาลนครลํ าปาง คุ ณณั ฐ กิตติ์ บรรจงจิตต์
เสนอ นายจรูญ เติงจันต๊ะ ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่น
หรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือก นายจรูญ เติงจันต๊ะ เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานของโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สภาแห่งนี้ได้เลือกสมาชิกสภาฯ
ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง จํานวน
6 แห่ง ดังนี้
1. นายสุบิน ชุ่มตา เป็นคณะกรรมการฯ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)
2. นายจาตุรงค์ พรหมศร เป็นคณะกรรมการฯ โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)
3. นายณัฐธนวัฒน์ ปัญญาพันธ์ เป็นคณะกรรมการฯ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)
4. นายพิทักษ์ แสนชมภู เป็นคณะกรรมการฯ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)
5. ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี เป็นคณะกรรมการฯ โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)
6. นายจรูญ เติงจันต๊ะ เป็นคณะกรรมการฯ โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)
มติที่ประชุม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบเลื อ กสมาชิ ก สภาฯ จํ า นวน 6 ท่ า น ทํ า หน้ า ที่ เ ป็ น
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง จํานวน 6 แห่ง ได้แก่
1. นายสุบิน ชุ่มตา เป็นคณะกรรมการฯ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)
2. นายจาตุรงค์ พรหมศร เป็นคณะกรรมการฯ โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)
3. นายณัฐธนวัฒน์ ปัญญาพันธ์ เป็นคณะกรรมการฯ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)
4. นายพิทักษ์ แสนชมภู เป็นคณะกรรมการฯ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)
5. ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี เป็นคณะกรรมการฯ โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)
6. นายจรูญ เติงจันต๊ะ เป็นคณะกรรมการฯ โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
จะมีท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไม่ เชิญ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์
นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขออนุญาตนําเสนอด้วย
ภาพ นี่ เ ป็ น ภาพของวงเวี ย นหน้ า สถานี ร ถไฟ ซึ่ งสั ง เกตว่ า บริ เ วณนี้ จ ะมี ก ารเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ บ่ อ ยครั้ ง

๒๕
เนื่อ งจากว่า เป็ นวงเวี ย น และไม่มี ไ ฟเขี ย ว ไฟแดง และเห็ นสภาพอย่ างนี้น านแล้ว ก็ ยั งไม่มี ใ ครไป
ซ่อมแซมให้เรียบร้อย และช่วงนี้ก็เป็นหน้า High season ก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาจังหวัดลําปางของเรา
มากขึ้น ก็ขอเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปซ่อมแซมให้เรียบร้อยด้วยนะคะ และอีกประเด็นหนึ่งที่จะพูดถึงคือ
ภาพถัดไปจะมีจอ LED ของเทศบาลติดอยู่ฝั่งตรงข้ามกับจุดที่เกิดอุบัติเหตุ ตรงนี้อาจจะตั้งข้อสังเกต คือ
เนื่องจากเป็นวงเวียน ผู้ขับขี่ต้องโฟกัสไปที่รถที่ผ่านไปผ่านมา ที่จะวนวงเวียนไปตามทาง ถ้ามีจออย่างนี้
ก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ คนอาจจะมัวแต่มองจอหรือไม่ ทําให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ก็อยากจะฝาก
ข้อ สั ง เกตไปให้ ท างฝ่า ยบริ หารลองหาข้ อมู ล และลองดู ว่ า จอที่ จ ะติด บริ เ วณที่ เ ป็ นวงเวี ย นแบบนี้
เหมาะสมหรือไม่ หรืออาจจะหาจุดที่เหมาะสม หรือแยกที่เป็นไฟเขียวไฟแดงที่รถจะต้องหยุด ถ้ารถ
หยุดแล้วก็อาจจะละสายตาไปดูป้ายหรือดูอะไรอย่างอื่นได้ แต่ในบริเวณนี้เป็นวงเวียน ที่คนขับขี่รถยนต์
หรือมอเตอร์ไซต์ก็ควรจะดูรถบนท้องถนนไม่ให้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะ ขอบคุณค่ะ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ
อีกหรือไม่ เชิญ นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ
นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ในเรื่องวงเวียนนี้
ก็ได้กราบเรียนต่อท่านประธานสภาในที่ประชุมแห่งนี้เมื่อหลายปีก่อนว่า อยากจะเห็นป้ายตัวใหญ่ ๆ
สัญลักษณ์ที่เป็นวงกลมและมีลูกศรนั้นเป็นสัญลักษณ์สากล แต่เนื่องจากสภาพถนนทั้งสองแห่ง คือ
หน้าสถานีรถไฟก็ดี หน้าสํานักงานเทศบาลก็ดี ตัวถนน องศาก็แตกต่างกัน ผมได้เคยขอร้องฝ่ายบริหาร
ว่า ทําอย่างไร ผมอยากได้ป้ายตัวโต ๆ ว่า หยุด ให้รถทางขวาไปก่อน ก็ยังมีแต่เป็นตัวเล็ก ๆ ทีนี้จาก
ถนนท่าคราวน้อย ขอประทานโทษ ที่หน้าสํานักงานเรา เขาจะตรงมาโดยไม่ได้ดูรถทางขวาที่มาจากถนน
ฉัตรไชยแล้วจะเลี้ยวซ้ายไปถนนบ้านเชียงราย คือทางโน้นก็ตรงอย่างเดียว ไม่ได้มองเห็นรถทางขวา ซึ่ง
อาจจะมองเห็นไม่ได้ชัดเจนนัก เพราะมุมแหลม เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมคิดเอาเอง อาจจะไม่ถูกหลักจราจร
หรืออะไร ความปลอดภัยในชีวิตย่อมมาก่อน เพราะฉะนั้นควรจะมีป้าย อาจจะบนผิวถนนก็ดี หรือตรง
ด้านซ้ายด้านขวาก็ดี ตัวใหญ่ๆ เลยว่า ทุกแยกพอมาถึงตรงนี้แล้วก็ควรจะต้อง หยุด แล้วให้รถทางขวา
ไปก่อน ท่านสังเกตดูสองทาง จากถนนรอบเวียง และที่จะเลี้ยวซ้ายมาทางถนนฉัตรไชยนั้น เขาก็
ไม่ค่อยหยุด มาด้วยความรวดเร็ว แต่ก็เกิดอันตรายน้อยกว่า เนื่องจากถนนกว้าง และเป็นทางโค้งเลี้ยว
ซ้าย ซึ่งสามารถผ่านตลอดได้ แต่ทางด้านถนนท่าคราวน้อยที่จะมาถนนบุญวาทย์นั้น ค่อนข้างจะตรง
และอันตรายมาก นี่ก็เป็นเรื่องที่ผมอยากจะกราบเรียนท่านประธาน เพื่อที่จะได้ช่วยกันพิจารณา เรื่อง
ที่สอง อยากจะกราบเรียนสั้น ๆ ว่าในเดือนนี้มีวันสําคัญมากมายเหลือเกิน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ซึ่ง
เป็นเอดส์โลก วันที่ 5 ก็เป็นวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งพวกเราทุกท่านทราบดีแล้ว และทางเทศบาลก็ได้จัดงาน
พ่อตัวอย่างขึ้นด้วยความเรียบร้อย ปีนี้สังเกตว่ามีคนมาร่วมงานน้อยกว่าปีก่อน ๆ อีกสองวันข้างหน้า ก็
เป็นวันสําคัญอย่างยิ่งทั้งของโลกและของประเทศเรา วันที่ 9 ธันวาคม เป็นวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล

๒๖
ของประเทศไทย อยากจะกราบเรียนท่านประธานว่า ขณะนี้ท่านผู้นําประเทศ ท่านนายกรัฐมนตรีได้
กล่าวว่า ประเทศไทย 4.0 เราจะไปถึงจุดนั้นได้ก็ด้วยความโปร่งใสของผู้นําและผู้บริหารประเทศ ผู้นํา
และผู้บริหารของท้องถิ่น เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะเห็นก็คือ ท้องถิ่นบ้านเรา เทศบาลนครลําปาง
เป็นท้องถิ่นที่มีผู้บริหารที่โ ปร่งใส มีคุณธรรม ไร้คอรั ปชั่ นทั้งสิ้น บ้านเมืองจะได้เจริญก้าวหน้า ไม่
กลับไปเป็น 0.4 และก็ขอเรียนท่านประธานว่า ขณะนี้ก็ยังมีเรื่องเหล่านี้อยู่ในเทศบาลนี้ โครงการที่ทาง
กระทรวงทําขึ้น การประมูลจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-bidding เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น
ในการป้องกันและแก้ไข ไม่ได้ให้ผู้ซื้อหรือผู้จ้างมาเผชิญหน้ากัน แต่ยังมีวาระที่ซ้อนเร้น ที่สามารถยัง
คอรัปชั่นได้อีกหลายเส้นทาง ตั้งแต่ก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง และหลัง นั่นก็คือ ระหว่างการก่อสร้างก็ดี
ระหว่างการจัดซื้อก็ดี และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การตรวจรับมอบงาน หรือรับมอบสินค้าวัสดุ เหล่านี้เป็น
เรื่องสําคัญที่ผมตระหนักดีว่าทุกท่านให้ความสนใจและต้องการให้ท้องถิ่นของเรานั้นโปร่งใส ปราศจาก
คอรัปชั่น ผมเองคงไม่สามารถที่จะทําให้คนที่ได้กระทําผิดไปแล้วกลับเนื้อกลับตัวได้ ผมก็อยากจะเรียน
ท่านเหล่านั้นว่า ถ้าท่านสํานึกได้แล้ว ก็จงได้หยุดการกระทําเหล่านั้นเสีย ผมอยากให้เราดูตัวอย่างท่าน
ผู้นําเกาหลีหรือญี่ปุ่นก็ดี เมื่อเขารู้ตัวว่าเขาทําผิด จะตัวเขาเองหรือครอบครัวก็ตามคอรัปชั่น ฉ้อราษฎร์
บังหลวง เขาไม่ต้องรอให้ใครมาไล่ เขาลาออกเองครับ ผมอยากจะเห็นภาพเหล่านั้นเกิดขึ้นในท้องถิ่น
แห่งนี้ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบ้านเมืองของเราจะได้เจริญก้าวหน้า เป็นบ้านเมืองที่โปร่งใส มีใครมาขอ
อนุญาตก่อสร้าง ขอทําโน่นทํานี่ก็จะได้รับคําแนะนําที่ถูกต้อง ที่เหมาะสม ได้รับการช่วยเหลือดูแล ให้
คําแนะนําที่ดี แก่เขาเหล่านั้น และบ้านเมืองเราก็จะได้เป็นนครที่น่าอยู่ เป็นนครที่มีความสุข ผู้คนต่างถิ่น
ก็จะกล้ามาสนใจที่จะลงทุน และกล้ามาอยู่อาศัยต่อไปด้วย ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ
อีกหรือไม่ เชิญ นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านประธานครับ ผมรู้สึก
เป็นห่วงการบริหารงานของฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างต่าง ๆ เมื่อสักครู่ท่านนายกฯ ก็ได้
ชี้แจงเรื่องโครงการที่ตกค้าง ปี 2559 และปี 2560 ก็มีหลายสิบโครงการ และก็ยังมีปี 2561 ตอนนี้ก็
ยังอยู่ในช่วงต้นปีงบประมาณก็คิดว่าคงจะมีงานออกมารวมกันก็จะเยอะ ผมก็อยากจะเรียนว่า ปีที่ผ่าน
มาตกค้างเยอะสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับ ก็ขอให้ฝ่ายบริหาร ในปี 2561 ขอให้โครงการงบประมาณ
ใหม่ ขอได้พิจารณาดําเนินการอย่างดี อย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้งานตกค้าง เพราะงานตกค้างรวมกัน
มาก ๆ หากเรามีการจัดซื้อจัดจ้างในคราวเดียวกัน กําลังคนของผู้ตรวจงาน ผู้ควบคุมงานของเรามีจํากัด
นะครับ ทําให้ไม่สามารถที่จะไปดูงานได้ทั่วถึง ก็อาจจะทําให้งานออกมาไม่ได้คุณภาพดีเท่าที่ควร ผม
เคยเห็นรายชื่อของผู้ควบคุมงานมีอยู่ในหลาย ๆ โครงการในเวลาเดียวกัน ซึ่งผมก็เกรงว่า อาจทําให้การ
ไปดูงาน การไปตรวจความถูกต้องอาจจะทําได้ไม่ดีนัก เพราะฉะนั้นผมก็ขอเรียนให้ฝ่ายบริหารรับทราบ

๒๗
ในข้อสังเกตนี้นะครับ เพราะว่า ถ้าเกิดออกมาในหลาย ๆ สิบโครงการในเวลาเดียวกัน คณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานอาจจะไปดูแลได้ไม่ทั่วถึงก็เป็นไปได้นะครับ ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับ
และขอย้ําอีกครั้งว่า โครงการที่จะเกิดใหม่ในปี 2561 เนื่องจากว่า กว่าจะได้มาประชุมสภาติดตามกัน
จริง ๆ ก็คงอีกนาน เพราะฉะนั้นในช่วงระหว่างนี้ก็ขอฝากข้อสังเกตนี้ถึงฝ่ายบริหาร เพื่อที่จะได้พิจารณา
จัดดําเนินการงานก่อสร้างให้ออกมาในช่วงเวลาที่เหมาะสม ที่เหมาะกับกําลังของบุคลากรที่จะไปควบคุม
คุณภาพนะครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีก
หรือไม่ครับ ไม่มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ แล้วนะครับ เมื่อไม่มี ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วม
ประชุมในวันนี้ ผมขอปิดประชุม ขอบคุณครับ
เลิกประชุม เวลา 15.00 น.

(ลงชื่อ) .......................................................................
(นายจาตุรงค์ พรหมศร)
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง
(ลงชื่อ).....................................................................
(นายกิตติ จิวะสันติการ)
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง

หมายเหตุ ที่ประชุมสภาฯ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2560 วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560 และมีมติรับรองรายงานการ
ประชุ มสภาเทศบาลนครลํ าปาง สมั ยประชุ ม สามั ญ สมั ย ที่ 3 ครั้ง ที่ 2 ประจํ าปี 2560 วั น ที่ 29
สิงหาคม พ.ศ. 2560 ในการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560

