
 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2558 

วันที่  9  ธันวาคม  พ.ศ.2558  เวลา  13.30 น. 
ณ  ห้องประชมุสภาเทศบาลนครลําปาง 

------------------------- 
 
รายนามผู้เข้าประชุม 

 1. นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
 2. จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  
 3. นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง 
 4. นายพิทักษ์ แสนชมภู สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
 5. นายณัฐธนวัฒน์ ปัญญาพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 6. นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 7. นายสุบิน ชุ่มตา สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
 8. นายนวพัฒน์ ไหวมาเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 9. ร้อยเอกศักด์ิชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
   10. นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 11. นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
 12. นายจรูญ เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 13. นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
     14. นายสมัย เมฆนคร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
 15. นายณัฐกิตต์ิ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   
  16. พันตรีวิชานนท์ แดงสร้อย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 17. นายเกษม ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 18. นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 1. นายประสิทธ์ิ หรรษ์หิรัญ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ลาป่วย) 
     2. นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ลากิจ) 
 3. นางสุดารัตน์ บุญมี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ลาพักผ่อน) 
 4. นายนพดล  ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ลากิจ) 
 5. นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ขาด) 
 6. นายประชัญ บุญสูง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ลาป่วย) 
 

รายนามผู้เข้าประชุม (ฝ่ายบริหาร) 
  1. นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง 
  2. นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 3. นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 4. นางนพวรรณ ธนะสุวัตถิ์ รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
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 5. นายสุทธิพันธ์ รัตนรังสรรค์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 6. นายสุคนธ์ อินเตชะ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 7. นายสุทัศน์ พุทธวงค์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
  1. นายพิชิต โมกศรี ปลัดเทศบาลนครลําปาง 
  2. นางอินทมาศ สมพงษ์ รองปลัดเทศบาล 
 3. นางดวงจันทร์ ทองกระสัน ผู้อํานวยการกองคลัง 
 4. นางวรรณศรี อินทราชา ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
 5. นายพีระยศ วิรัตน์เกษ หัวหน้าสํานักปลดัเทศบาล 
 6. นายอรรณพ สิทธิวงค์ ผู้อํานวยการสํานักการช่าง 
 7. นายบรรยง เอ้ือนจิตร์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
 8. นายมนัส ใหม่คํา หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
 9. นางสาวพัฒนี เมืองใจมา หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 
 10. นายธงชัย พัวศรีพันธ์ุ นิติกร 
 11. นางเบญจวรรณ จินตนพงค์พันธ์ุ หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 12. นางสุพัตรา จันทร์ศรี พนักงานบัญชีสถานธนานุบาล 
 13. นางเลิศลักษณ์ ทรัพย์รุ่งทวีผล เจ้าพนักงานธุรการ 5 

ฯลฯ 
เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 
 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ท่านทั้งหลายที่เคารพ วันน้ี 
เป็นการนัดประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําปีพุทธศักราช  
2558 บัดน้ีสมาชิกได้เข้าประชุมครบองค์ประชุม ประกอบกับทางผู้บริหารเทศบาลนครลําปาง  หัวหน้าส่วน
การงานของเทศบาลนครลําปางส่วนหนึ่ง  ได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมครั้งนี้ด้วย  และได้เวลาตามกําหนด
นัดหมายแล้ว คือ เวลา 13.30 น. ในการนี้กระผม  นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาล
นครลําปาง ขอเรียนเชิญ นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ได้ขึ้นมาทําหน้าที่เป็น
ประธานในที่ประชุมครั้งน้ี ขอเรียนเชิญครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  วันน้ีเป็นการประชุมสภาเทศบาลนคร
ลําปาง  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําปีพุทธศักราช 2558  ในนามสภาเทศบาลนครลําปาง 
ขอต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่มาร่วมรับฟังการประชุมในคร้ังน้ีด้วยความยินดีย่ิง 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน

จะแจ้งต่อที่ประชุม ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลฯ 
นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล

นครลําปาง ที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะ
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนที่ท่านประธานฯ จะได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระของการ
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ประชุมสภาในวันนี้  กระผมมีประกาศของสภาเทศบาลนครลําปาง และหนังสือของเทศบาลนครลําปาง เพื่อ
เรียนแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังน้ี 

ประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 4  ประจําปี 2558 

-------------------------------- 
 ตามประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง  เรื่อง  กําหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจําปี  2558  และ

สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจําปี  2559  ลงวันที่  11  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2558   ได้กําหนด
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 4  ประจําปี 2558  มีกําหนด 30 วัน  เริ่มต้นต้ังแต่วันที่  1 – 30 ธันวาคม  2558  
ดังความแจ้งแล้ว  น้ัน 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552  ประธานสภาเทศบาลนครลําปางจึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 4 ประจําปี 2558  มีกําหนด  30 วัน เริ่มต้นต้ังแต่วันที่  1 – 30  ธันวาคม  2558 

   ประกาศ   ณ   วันที่   5   เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2558 
นายกิตติ  จิวะสันติการ 
(นายกิตติ  จิวะสันติการ) 

ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

และหนังสือ 
ที่  ลป 52001/7293               สํานักงานเทศบาลนครลําปาง  

                ถนนฉัตรไชย ลําปาง 52000 
                               4  ธันวาคม  2558 

เรื่อง  มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครลําปางเป็นผู้อภิปรายช้ีแจง หรือแถลงญัตติและตอบกระทู้ 
       ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
อ้างถึง  หนังสือสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ ลป 52001(สภา)/138  ลงวันที่  1  ธันวาคม  2558 

ตามหนังสืออ้างถึง สภาเทศบาลนครลําปางได้นัดประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 
4  ครั้งที่ 1 ประจําปี 2558 ในวันพุธที่  9  ธันวาคม  2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนคร
ลําปาง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

เพื่อให้การประชุมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 48  เอกาทศ แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  และที่แก้ไขเพิ่มเติม และอํานาจตามความในข้อ 56 วรรคสอง แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  และแก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554  
ข้าพเจ้า  นายกิตติภูมิ  นามวงค์  ตําแหน่ง  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ขอมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี
นครลําปาง  ที่รับผิดชอบสํานักและกอง  เป็นผู้อภิปรายช้ีแจงหรือแถลงญัตติและตอบกระทู้ต่อสภาเทศบาลนคร
ลําปาง ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

1. นายสมเกียรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
2. นายสุรทัศน์  พงษ์นิกร  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
3. นายสุวรรณ  นครังกุล  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
4. นางนพวรรณ  ธนะสุวัตถิ์ รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 
กิตติภูมิ  นามวงค์ 
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(นายกติติภูมิ  นามวงค์) 
นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

กระผมมีข้อเรื่องดังที่แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบ เพ่ือประกอบการประชุมในครั้งน้ี จากนี้ไปขอเรียนเชิญ
ท่านประธานสภาฯ ได้ทําหน้าที่ในการประชุมต่อไป  ขอเรียนเชิญครับ 

1.1 รายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับอุดหนุนจากหน่วยงานอ่ืน  ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน
จะแจ้งต่อที่ประชุม ข้อ 1.1  รายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับอุดหนุนจากหน่วยงานอ่ืน  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2558  ได้รับหนังสือลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ที่ ลป 52002/714 เทศบาลนคร
ลําปาง ขอรายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับอุดหนุนจากหน่วยงานอ่ืน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
เพ่ือให้สภาเทศบาลนครลําปางทราบ ในคราวประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 
ประจําปี 2558  ตามเอกสารที่แนบ  น่ีเป็นการรายงานผลการใช้จ่ายเพ่ือทราบนะครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่  2  เรื่องรบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง  
2.1  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4

ประจําปี  2558  วันที่  24  กันยายน  พ.ศ.2558   
นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรอง

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 2.1  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  สมัย
ประชุมสามัญ สมยัที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจําปี 2558  วันที่  24  กันยายน พ.ศ.2558  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดขอ
แก้ไขหรือไม่  ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี  กระผมจะขอมติในที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจําปี 2558 เมื่อวันที่ 24 
กันยายน พ.ศ.2558 ขอได้โปรดยกมือขึ้น  มติเป็นเอกฉันท์ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจําปี 2558  เมื่อวันที่  24  กันยายน  พ.ศ. 2558 

2.2  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที ่3 ครั้งที่ 5 
ประจําปี 2558  วันที่  29  กันยายน  พ.ศ.2558 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 2.2  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  สมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 5 ประจําปี 2558  วันที่  29  กันยายน พ.ศ.2558  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดขอ
แก้ไขหรือไม่  ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี  กระผมจะขอมติในที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 5 ประจําปี 2558 เมื่อวันที่ 29 
กันยายน พ.ศ.2558 ขอได้โปรดยกมือขึ้น  มติเป็นเอกฉันท์ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 5 ประจําปี 2558  เมื่อวันที่  29  กันยายน  พ.ศ. 2558 
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ระเบียบวาระที่  3  เรื่องที่เสนอใหม่ 
3.1 ญัตติ  เรื่อง  ขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบให้สถานธนานุบาลเทศบาลนครลําปาง 

ทําสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี (ทําสัญญาใหม่) กับธนาคารกรุงไทย  จํากัด (มหาชน) สาขาลําปาง  
จํานวน  10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)  เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาลฯ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอใหม่  
ข้อ 3.1 ญัตติ  เรื่อง  ขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบให้สถานธนานุบาลเทศบาลนครลําปาง ทําสัญญา
กู้เบิกเงินเกินบัญชี (ทําสัญญาใหม่)  กับธนาคารกรุงไทย  จํากัด (มหาชน ) สาขาลําปาง  จํานวน  
10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)  เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาลฯ  เชิญ ฝ่ายบริหาร 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนคร
ลําปาง กระผม นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ 

ญัตติ 
เรื่อง  ขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบให้สถานธนานุบาลเทศบาลนครลําปาง ทําสัญญากู้เบิกเงินเกิน

บัญชี (ทําสัญญาใหม่) กับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาลําปาง จํานวน 10,000,000 
บาท (สิบล้านบาทถ้วน)  เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาลฯ   

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
           ข้าพเจ้านายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขอรับ

ความเห็นชอบให้สถานธนานุบาลเทศบาลนครลําปาง ทําสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี (ทําสัญญาใหม่) กับ
ธนาคารกรุงไทย  จํากัด (มหาชน) สาขาลําปาง  จํานวน  10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)  เพื่อ
เป็นทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาลฯ  ตามหลักการและเหตุผล ดังน้ี 

หลกัการ 
เพ่ือให้การดําเนินกิจการสถานธนานุบาลของเทศบาลนครลําปาง  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.

2496  และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552  มาตรา 53(8) ประกอบมาตรา 56 (1) มีทุน
หมุนเวียนในการรับจํานํา  และเทศบาลอาจมีรายได้เงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม องค์การหรือนิติบุคคล
ต่างๆ และการกู้เงินดังกล่าว  เทศบาลจะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากสภาเทศบาล  และได้รับอนุมัติจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ทั้งน้ี  ตามมาตรา 66 (6) และมาตรา 66 วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ
เดียวกันประกอบหนังสือ สํานักงาน จ.ส.ท.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0801.5/ว1397 ลงวันที่ 
27 สิงหาคม 2555  ข้อ 2 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 628  ลงวันที่ 14 
กุมภาพันธ์ 2555 ข้อ 1 

เหตุผล 
เน่ืองจากสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  สาขาลําปาง  ช่ือบัญชี  

สถานธนานุบาลเทศบาลนครลําปาง ตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี ฉบับลงวันที่ 2 ธันวาคม 2553 วงเงิน 
10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) และกําหนดครบสัญญาในวันที่ 2 ธันวาคม 2558  ซึ่งได้ประสานกับ
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาลําปาง  แล้วว่า การทําสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี (ทําสัญญาใหม่) 
จะต้องได้รับอนุญาตจากสภาเทศบาลนครลําปาง ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4  ในเดือนธันวาคม 2558  
ดังน้ัน  เพ่ือให้มีเงินทุนหมุนเวียนในการรับจํานําจากประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อน  จึงมีความจําเป็นต้องทํา
สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี (ทําสัญญาใหม่) กับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาลําปาง จํานวน 
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10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) โดยใช้บัญชีเงินฝากประจําของเทศบาลนครลําปาง ธนาคารกรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) สาขาลําปาง  เลขที่บัญชี 503-2-09313-0  เป็นประกันในวงเงิน 10,000,000 บาท  
(สิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งขณะน้ีได้นําวงเงิน OD กับธนาคารออมสิน สาขาลําปาง จํานวน 70 ล้านบาท ใช้เป็นทุน
หมุนเวียนเพ่ือให้เกิดสภาพคล่องในช่วงที่ขอรับความเห็นชอบจากสภาฯ และมีสถานะการเงิน ณ วันที่ 6 
ตุลาคม 2558 ดังน้ี 

1. เงินสดในมือ    จํานวนเงิน 100,457.62  บาท 
2. เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ประจํา) จํานวนเงิน    1,088.73  บาท 
3. เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) จํานวนเงิน    1,421.10  บาท 
4. หน้ีสินต่างๆ ได้แก่ 

4.1 เงินกู้จากกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 
 จํานวน  12,523,821.92  บาท 
4.2 เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาลําปาง 

จํานวน  44,879,000  บาท 
4.3 เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน  สาขาสบตุ๋ย ลําปาง 

จํานวน  11,190,000  บาท 
5. ทรัพย์รับจํานําคงเหลือ จํานวน 12,131  ราย  จํานวนเงิน  191,705,150  บาท 
6. ผลการดําเนินการย้อนหลัง 3 ปี ตามเอกสารแนบท้ายน้ี 
ในการน้ี  ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาลําปาง ได้คิดดอกเบ้ียสําหรับเบิกเงินเกินบัญชี (O.D.) 

ในอัตราร้อยละ 1.90 บาท ต่อปี  โดยคิดจากอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา บวก 1 ต่อปี (ปัจจุบันร้อยละ 
0.90 + 1.00) 

ดังน้ัน  ขอได้โปรดนําเสนอท่ีประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพ่ือขอรับความเห็นชอบให้สถานธนานุ
บาลเทศบาลนครลําปาง ทําสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี (ทําสัญญาใหม่) กับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
สาขาลําปาง  จํานวน  10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาลฯ 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 66 (6) และ
มาตรา 66 วรรคสอง ประกอบหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0801.5/ว 
1397  ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555 ข้อ 2 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 
628 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 ข้อ 1 ต่อไป 

  ขอแสดงความนับถือ 
(ลงช่ือ)     กิตติภูมิ  นามวงค์ ผู้เสนอ 

(นายกิตติภูมิ  นามวงค์) 
           นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

 
นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง จะมสีมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่ครับ  

เชิญ นายณัฐกิตต์ิ  บรรจงจิตต์   
นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนประธานสภาฯที่เคารพ 

เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน กระผม นายณัฐกิตต์ิ  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลาํปางเก่ียวกับญัตติเรื่องขอรับความเห็นชอบเร่ืองสถานธนานุบาลเทศบาลนครลําปาง ทําสัญญากู้เงินเกินบัญชี 
ทําสัญญาใหม่กับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาลําปาง จํานวน 10,000,000 บาท  กระผมเห็นชอบ
ด้วยครับ เพราะว่าเป็นเงินหมุนเวียนของสถานธนานุบาลเพ่ือความคล่องตัวและการดําเนินการบริหารงานของ
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สถานธนานุบาลจะได้ดําเนินการไปโดยไม่ติดขัด ต่อเน่ืองตลอดไป และเป็นประโยชน์ของประชาชนในพ้ืนที่ที่
ได้รับความเดือดร้อนจากด้านการเงิน เพ่ือความเช่ือถือและมีทัศนคติที่ดีต่อสถานธนานุบาลของเรา และทาง
เทศบาลเราก็ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากดอกเบ้ีย จากการดูที่ผลกําไรของสถานธนานุบาล 3 ปีย้อนหลังที่
ได้เสนอมานี้ ก็เห็นชอบด้วย  กระผมคิดว่าในญัตติน้ีมีสาระที่จําเป็นบางอย่างที่ไม่ได้กล่าวถึงในญัตติน้ีคือ 
สาระสําคัญของการใช้หน้ี ชําระคืนหน้ีให้กับธนาคารกรุงไทย ที่เป็นคู่สัญญา เพียงแต่ไม่ได้ระบุไปในญัตติ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของผม และเพ่ือนสมาชิกสภา  เทศบาลเราเมื่อเรากู้เงินมาแล้ว เราจะชําระหน้ีคืน เรามี
หลักเกณฑ์หรือขั้นตอนอย่างไรครับ อยากให้ฝ่ายบริหาร หรือผู้เสนอญัตติช้ีแจงและให้ข้อกระจ่างในเรื่องน้ี 
เพราะถือว่าไม่ได้เป็นเรื่องผิดถูกอะไร เพียงแต่เราทําให้ถูกขั้นตอน ตามที่ฝ่ายบริหารและผู้เสนอญัตติน้ี อ้างถึง
หนังสือด่วนที่สุดของ กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.3/ว628 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ระบุไว้ว่า 
ข้อ 1.1 มีหลักเกณฑ์ของการกู้เงินระบุมาบอกว่าเหตุผลที่เราจะกู้เงินเพราะอะไร  การคํ้าประกันเงินกู้  
ประเภทสัญญาที่กู้ กู้กับธนาคารอะไร มีอยู่ 10 หัวข้อ แต่สาระสําคัญที่ว่าน้ันไม่มีในญัตติน้ีเลยคือ เง่ือนไขการ
ชําระหน้ี  ข้อ 1.1 (5) ผมอยากขอให้ทางฝ่ายบริหารช้ีแจง หรือให้รายละเอียดเร่ืองน้ีด้วยครับ ประกอบการ
ตัดสินใจของผมและเพ่ือนสมาชิกสภา ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญฝ่ายบริหาร 
นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภา

ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง ก่อนอ่ืนต้องขอขอบคุณท่าน
สมาชิกผู้ทรงเกียรติผ่านไปยังท่านประธานสภา ที่ให้ความสนใจ จริงๆ แล้วผมก็ได้เตรียมข้อมูลตรงน้ีมาให้กับ
ท่านเรียบร้อย คือ จริงๆ ยอดเงิน OD ธนาคารกรุงไทย ที่ทําสัญญาใหม่ครั้งน้ี 10,000,000 บาท เราจะเสีย
ดอกเบ้ียร้อยละ 1.9 บาท โดยคิดจากอัตราดอกเบ้ียฝากประจําบวกหน่ึงทุกปี ซึ่งธนาคารจะแจ้งหน้ีส่งมาให้กับ
เทศบาลทุกเดือน ยอดเงิน 10,000,000 บาท จะเสียดอกเบ้ียเดือนละ 15,833.33 บาท ซึ่งเสียดอกเบ้ีย
เป็นรายเดือนทุกเดือน แต่คิดดอกเบ้ียรวมเป็นรายปี อันน้ีคือที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติสนใจนะครับ  สําหรับใน
ตามหนังสือ ผมก็ได้ทราบว่าทางสมาชิกสภาจะได้รับหนังสือแนบไปด้วย  จริงๆ แล้วการขอ OD ใหม่ในคร้ังนี้ 
10,000,000 บาท ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่ของสถานธนานุบาล  ซึ่งเราเองเราก็ทําอย่างต่อเน่ือง แต่ทีน้ีหมด
สัญญาลง ด้วยเหตุผลเราจําเป็นต้องใช้เงินจํานวน 10,000,000 บาท ยังคงต้องทําสัญญาใหม่ ซึ่งตาม
ระเบียบต้องขออนุมัติจากสภาแห่งน้ีเพ่ือประกอบการทางด้านเอกสารต่อไป  ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่ครับ  
เชิญ นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  
กระผม นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  จากที่ได้ฟังหลักการและเหตุผลของท่านนายกฯ 
ที่ได้เรียนต่อสภา  และที่ทางเพ่ือนสมาชิกได้ลุกขึ้นอภิปรายสอบถามข้อมูลตามที่ระบุมาน้ี  แจ้งว่า ทางสถาน 
ธนานุบาลมีความต้องการท่ีจะต่อสัญญาเงินกู้เบิกเกินบัญชีจํานวน  10,000,000 บาท กับธนาคารกรุงไทย 
สาขาลําปาง  โดยใช้เงินฝากประจําของเทศบาลนครลําปาง บัญชีธนาคารกรุงไทย เลขท่ี 503-2093-13-0 
เป็นประกันในวงเงิน 10,000,000 บาทน้ี  ถ้าพิจารณาตามอัตราดอกเบ้ียแล้ว ตามท่ีท่านนายกฯแจ้งมาก็จะ
เห็นว่าเสียดอกเบ้ียในอัตราเดือนละประมาณ 15,833.33 บาท  ปีหน่ึงก็จะเสียดอกเบ้ียประมาณหน่ึงแสน
แปดหมื่นถึงหน่ึงแสนเก้าหมื่นบาท  แต่ว่าตัวเงินฝากประจํา 10,000,000 บาท ได้คิดอัตราดอกเบ้ียตามที่
แจ้งมา 0.9% ก็ประมาณเก้าหมื่นบาท และถ้าหักภาษี หรืออาจจะไม่หักภาษีก็จะได้อยู่ประมาณเจ็ดหมื่นบาท 
ไม่เกินเก้าหมื่นบาท ตรงนี้ผมไม่ทราบข้อระเบียบว่า  ทําไมจึงไม่ใช้เงินฝากประจําของตัวเองที่มีอยู่เพ่ือให้
สถานธนานุบาลได้ใช้ในการดําเนินการ ขอช่วยอธิบายด้วยครับ  ขอบคุณครับ 



๘ 
 

 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญฝ่ายบริหาร 
นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  

ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีนคร
ลําปาง ได้รับมอบอํานาจจากท่านนายกฯ ให้ตอบคําถามของท่านสมาชิกสภาน้ีแทน  ก่อนอ่ืนผมใคร่ขออนุญาต
เรียนช้ีแจงว่า วงเงิน OD น้ีเป็นวงเงินที่กู้มาแล้ว  เทศบาลไม่ได้รับทั้งสิบล้านบาทมาเป็นก้อน  เพียงแต่ว่าเป็น
วงเงินที่เราสามารถจะถอนเงินฝากจากธนาคารกรุงไทยได้ในวงเงิน 10,000,000 บาท  สมมุติว่าในช่วงเช้า
เรารับจํานําทองสักรายการหน่ึงเป็นเงินห้าแสนบาท  พอตอนบ่ายมีคนมาไถ่ถอนในจํานวนที่เท่ากันคือ ห้าแสน
บาท โรงจํานําก็จะเอาเงินที่เราไถ่ถอนเข้าไปในบัญชีธนาคารกรุงไทย  ในวันน้ีเทศบาลก็ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย
ให้กับธนาคารเลย  อันน้ีเป็นหลักการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดขึ้นมาว่า การใช้วงเงิน OD  น้ีมีโอกาสท่ีใน
วันน้ัน เราอาจไม่ต้องเสียดอกเบี้ยให้กับธนาคารเลยก็ได้  จะดีกว่าการกู้สิบล้านและเอาเงินมาถลุงทั้งสิบล้าน  
ซึ่งเราจะเสียดอกเบ้ียทั้งจํานวนทันทีเลย ประการที่สองที่ท่านสมาชิกเรียนถามว่า ในการคิดดอกเบ้ียธนาคารจะ
คิดดอกเบ้ียในอัตรา 1.90 บาทต่อปี  ในปัจจุบันน้ีเทศบาลนําเงินของเทศบาลไปฝากไว้กับธนาคารกรุงไทย
ประเภทประจํา  ธนาคารกรุงไทยให้ดอกเบ้ียกับเทศบาลร้อยละ 0.9 แต่เวลาเบิก OD เขาจะบวก price rate
เข้าไปอีกหน่ึงเป็น 1.90 น้ันหมายความว่า ธนาคารจะได้กําไรจากเทศบาลไปร้อยละ 1 นะครับ  น่ีเป็น
หลักเกณฑ์ทั่วไปของทุกธนาคารว่า เขาจะคิดอย่างน้ี เสร็จแล้วก็จะมีคําถามว่า ถ้าเป็นอย่างน้ีก็เหมือนกับว่า 
เทศบาลเสียประโยชน์ทําไมเทศบาลไม่เอาวงเงินที่มีอยู่สิบล้านบาทให้กับสถานธนานุบาลไปเลย  จะได้ไม่ต้อง
ไปขาดทุนกับธนาคารอีกร้อยละ 1  ตัวน้ีถึงแม้ว่าเทศบาลจะให้สถานธนานุบาลยืมเงินก็ตาม  แต่
กระทรวงมหาดไทยก็ได้กําหนดเหมือนกันว่า  สถานธนานุบาลก็จะต้องจ่ายดอกเบ้ียให้กับเทศบาลเช่นเดียวกัน  
ในอัตราที่ใกล้เคียงกัน แต่ว่าเป็นการไม่สะดวก เพราะว่าเทศบาลมีจํานวนเงินจะเข้าจะออกอยู่เป็นประจํา  
บางคร้ังเราไม่สามารถที่จะเอาเงินจํานวนมากๆ ให้กับสถานธนานุบาลได้ทั้งจํานวน อาจเพียงแต่ว่า กันเงินไว้
จํานวนหน่ึงที่เป็นเงินฝากประจําอย่างน้ี  สมมุติว่ามีสักสิบสองล้านบาทก็เอาเงินสิบสองล้านบาทไปค้ําประกัน
เงิน OD ของสถานธนานุบาลไป  แล้วสถานธนานุบาลก็จ่ายดอกเบ้ียไป  ประการหน่ึงการที่เทศบาลจ่ายเงิน
ให้กับสถานธนานุบาลน้ี จะจ่ายทั้งก้อนครับ ไม่สามารถจ่ายเป็นรายวันได้  ถ้ายืมสิบล้านก็ต้องจ่ายให้สิบล้าน
บาท  ถ้าวิธีน้ีสถานธนานุบาลจะต้องจ่ายอัตราดอกเบ้ียให้กับเทศบาลเป็นรายปี  เพราะฉะน้ันถ้าใช้สองวิธีน้ี
เปรียบเทียบกันแล้ว  การใช้วิธี OD กับธนาคาร  สถานธนานุบาลจะเสียดอกเบ้ียน้อยกว่าการที่เทศบาลจะให้
เงินคงคลังยืมกับสถานธนานุบาลครับ  น่ีคือเหตุผล  ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 
นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  

กระผม นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ก็ขอขอบคุณท่านรองนายกฯ นะครับที่ช่วย
กรุณาอธิบายว่า จริงแล้วมีข้อระเบียบที่อนุญาตให้ทําได้  แต่ข้อมูลที่ผมลุกขึ้นถามน้ี ก็มาจากทางท่านนายกฯ 
ได้ตอบมาเองว่า ทางธนาคารได้ส่งจํานวนดอกเบ้ียที่จะเรียกเก็บและที่เก็บเป็นรายเดือน  ก็คือเดือนละ  
15,833.33 บาท ซึ่งพอรวมกันแล้ว ก็จะสะท้อน Rate ของการเบิกเงิน OD ออกมาใช้ว่าใช้แทบจะเต็ม
จํานวน  แต่ก็เป็นการบริหารที่ทางฝ่ายบริหารจะเลือกว่า วิธีใดเหมาะสม  วิธีใดจะนําไปใช้ ผมก็ขอบคุณมาก
ครับที่ได้รับคําอธิบาย  ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายอีกหรือไม่
ครับ  ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ในญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบให้
สถานธนานุบาลเทศบาลนครลําปาง ทําสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี (ทําสัญญาใหม่) กับธนาคารกรุงไทย  



๙ 
 

 

จํากัด (มหาชน) สาขาลําปาง  จํานวน  10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)  เพื่อเป็นทุนหมุนเวียน
ของสถานธนานุบาลฯ  สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ  โปรดยกมือครับ 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ยกมือสูงๆ  พ้นศีรษะนะครับ  มติเป็น
เอกฉันท์ครับท่านประธาน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  เห็นชอบให้สถานธนานุบาลเทศบาลนคร
ลําปาง ทําสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี (ทําสัญญาใหม่) กับธนาคารกรุงไทย  จํากัด (มหาชน) สาขาลําปาง  
จํานวน  10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)  เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาลฯ 

 
ระเบียบวาระที่  4  เรื่องอ่ืนๆ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ในระเบียบวาระที่ 4  เรื่องอ่ืนๆ จะมี
สมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่  เชิญ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนประธานสภาฯที่เคารพ  
กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอรายงานผลการอบรมที่โรงแรมเวียงทอง 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  และนายกเทศมนตรีนครลําปาง  ตามคําสั่งสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ 
7 / 2558  ลงวันที่  17  พฤศจิกายน  2558  ให้ข้าพเจ้า นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาล
นครลําปาง  เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ธรรมาภิบาลกับผู้บริหารท้องถิ่นในยุคเปลี่ยนผ่านและบทบาทการใช้
อํานาจของ ป.ป.ช.” ระหว่างวันที่  26 – 28 พฤศจิกายน  2558  ณ  โรงแรมลําปางเวียงทอง จังหวัด
ลําปาง  ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นหน่วยงานผู้จัด  โดย นายสมชัย  กิจเจริญรุ่งโรจน์  รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดลําปาง กล่าวเปิดโครงการอบรม และเป็นผู้บรรยายพิเศษ  ในหัวข้อ บทบาทของผู้บริหาร
ท้องถิ่นกับธรรมาภิบาลในยุคเปลี่ยนผ่านการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  แนวโน้มการกํากับท้องถิ่นและ
แนวทางการบริหารงานท้องถิ่นในบริบทของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่  การกํากับดูแล อปท.ในอํานาจหน้าที่ของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปางตามหลักธรรมาภิบาลและการตรวจสอบการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และนายอธิษฐาน  วงศ์ใหญ่  รองผู้อํานวยการฝ่ายบริการโรงพยาบาลลําปาง  เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ การ
บริหารงานหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารยุคใหม่ 

1. หัวข้ออบรม 
1.1 บทบาทของผู้บริหารท้องถิ่นกับธรรมาภิบาลในยุคเปลี่ยนผ่านการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย 
1.2 แนวโน้มการกํากับท้องถิ่นและแนวทางการบริหารงานท้องถิ่นในปริบทของรัฐธรรมนูญ

ฉบับใหม่ 
1.3 การกํากับดูแล อปท. ในอํานาจหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลและการตรวจสอบการ

ทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.4 การกําหนดมาตรการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.5 การดําเนินการกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
1.6 การทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.7 อํานาจ ป.ป.ช.ในการตรวจสอบกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1.8 มาตรการสนับสนุนแนวทางการตรวจสอบของ ป.ป.ช.ระดับท้องถิ่น 
1.9 หลักธรรมาภิบาลกับการปฏิบัติงานในท้องถิ่น 10 ประการ 
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 การอบรมคร้ังน้ีจะกล่าวถึงมาตรการ และแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  การดําเนินการกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบตาม
กฎหมายที่เก่ียวข้อง ทั้งการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   โดย
มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  รวมถึงอํานาจ ป.ป.ช.ในการตรวจสอบกรณีเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบตามคําสั่ง คสช.ที่ ๖๘/2557  ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557  การไต่สวนข้อเท็จจริง การ
แสวงหา รวบรวมและดําเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน  การช้ีมูลความผิด  การลงโทษ
แก่พนักงานท้องถิ่น ฯลฯ  โดยวิทยากรจากสํานักงาน ป.ป.ช.  ทําให้มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ  และกฎหมายอ่ืนๆ ตลอดจนระเบียบปฏิบัติในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ัน  และสามารถนํา
ธรรมาภิบาลมาปรับใช้กับการบริหารงาน เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาให้กับประชาชนในท้องถิ่นได้อีกด้วย 

2. ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม 
2.1 นําความรู้มาปรับใช้กับการปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภากับการพัฒนาท้องถิ่น ในการสร้าง

ธรรมาภิบาลในการทํางาน มีแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  สร้างความโปร่งใสในการ
ทํางาน  ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงาน  มีทัศนคติที่ดี  มีจิตสํานึกในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงความ
รับผิดชอบต่อองค์กร  กรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

2.2 มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง สามารถนํามาปรับใช้ในการ
ทํางานและนําไปขยายผลให้ประชาชนได้รับทราบและปฏิบัติตาม 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   ขอบคุณมากครับ 
นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกท่านใดเสนอเร่ืองอ่ืนๆ อีก 

หรือไม่  เชิญ นายสมัย  เมฆนคร 
นายสมัย  เมฆนคร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนคร

ลําปาง  เพ่ือนสมาชิกสภา  และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน  กระผม นายสมัย  เมฆนคร  สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลําปาง เขต 3 ขออนุญาตท่านประธานสภาพูดในวาระอ่ืนๆ เรื่องที่ผมจะพูดน้ัน  ก่อนอ่ืนขอเท้าความว่า เมื่อ
ต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาน้ัน  มีเหตุการณ์อัคคีภัยหรือไฟไหม้ในหมู่บ้านชุมชนของผม คือบ้านดง ใกล้กับ
วัดครับ ผมก็มาดู ก็ยังพบท่านรองนายกฯ สุวรรณ นครังกูล  ควบคุมการดับเพลิงซึ่งก็ได้ผลดีครับ  ปรากฏว่า 
แทนที่จะขยายวงเพลิงไปสี่หลัง  แต่ก็ไหม้แค่หลังเดียวคือ หลังที่สอง ยังสงวนรักษาบ้านหลังที่หน่ึง  ที่สามและ
ที่สี่ไว้ได้  แต่ยังไงก็ดี ตอนผมกลับมาถึงบ้าน ก็มีเหตุที่ว่าจะต้องคิดว่า ไฟจะไหม้น้ัน ไม่ได้เลือกว่าจะใกล้ถนน
หลวง ถนนใหญ่  ไหม้ทุกที่ครับ  ถ้าหากใกล้ถนนใหญ่ก็ดี  รถดับเพลิงจะได้เข้าได้สะดวก  แต่สําหรับชุมชนของ
ผมน้ัน บ้านดงชัย  ไม่มีถนนใหญ่เท่าน้ัน ลึกๆ เข้าไปจะมีซอยเล็กๆ แคบๆ ไกลถนนใหญ่ และมีซอยตันด้วย  
ผมว่า บ้านเหล่าน้ันโชคดีไป  แต่เราอาจจะลืมคิดถึงว่า ถ้าหากบ้านเหล่าน้ันเกิดเพลิงไหม้ขึ้นมาเราจะทําอย่างไร  
ผมก็มาคิดได้ว่า ก่อนที่ไฟจะไหม้ แค่ไม้ขีดก้านเดียวกับกระดาษเอ4 สองสามแผ่นก็ไหม้ขึ้นได้  ก็เหมือนคําที่
บอกว่า นํ้าอยู่ไกล ไฟอยู่ใกล้ อะไรจะชนะ  กองเพลิงบางชนิดอาจจะใช้เวลาดับด้วยนํ้าขวดเดียวแค่น้ี  แค่น้ีก็
ดับได้  แต่น่ีดับไม่ได้เพราะอยู่ไกล  ไม่จําเป็นต้องใช้รถดับเพลิงราคาย่ีสิบล้านสามสิบล้านมาดับ กว่าจะโยกซ้าย
โยกขวาโยกหน้าโยกหลังมาถึง ไฟก็ไหม้บ้านหมดแล้ว  เพราะฉะนั้นผมก็มีข้อคิดว่า  น่ีไม่ใช่เอางานมาให้พวก
ท่านนะครับ  ผมคิดว่าเทศบาลของเราน่าจะมีรถดับเพลิงขนาดเล็ก  ขนาดรถขนขยะคันเล็กๆ ครับ ความจุของ
นํ้าที่ใช้ดับประมาณ สองพันลิตร สามพันลิตร เป็นแนวหน้าผจญเพลิง  เพราะเงินเทศบาลมีเยอะแยะครับ  
อาจจะเอามาเรียงไว้ข้างหน้ารถดับเพลิงใหญ่ก็ได้  ไม่จําเป็นต้องเอาช้างไปชนศึก ใช้ม้าน่ีแหละครับ  เป็น
พญานาคติดปีกไปเลย  หรือไม่เช่นน้ันเราก็อาจเอาไปประจําจุดในชุมชนต่างๆ เรามีสี่เขตชุมชน  ทางสุขสวัสด์ิ
อาจจะเอาไปจอดไว้ที่วัดสุขสวัสด์ิ  ฝากหลวงพ่อดูแล ให้ชุมชนดูแลรักษา  ชุมชนหัวเวียงอาจจะไว้ที่ป่าขาม  
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ชุมชนเขตหน่ึง ก็อาจไว้ที่ปงสนุก  ชุมชนเขตสอง เขตสาม ก็อาจไว้วัดท่าคราวน้อย หรืออะไรก็แล้วแต่ ให้ชุมชน
มีส่วนดูแลรักษา  ก็อาจจะไม่ทันงบประมาณปีน้ี ก็ขอฝากไว้พิจารณาปีต่อๆ ไป คราวหน้าถ้าพวกเรามีโอกาสได้
ร่วมงานกันอีก  ผมจะยกมือให้ครับ  ขอขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ในระเบียบวาระที่ 4  เรื่องอ่ืนๆ จะมี
สมาชิกท่านใดเสนอเร่ืองอ่ืนๆ หรือไม่  ไม่มีนะครับ  ฝ่ายบริหารมีเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ครับ  ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี  
ในการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2558 ก็ผ่านไปด้วย
ความเรียบร้อยด้วยดี  ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันน้ี  ผมขอปิดประชุม ขอบคุณครับ 
 

เลิกประชุม  เวลา  14.20 น. 
 
 

(ลงช่ือ) ....................................................................... 
(นายจาตุรงค์  พรหมศร) 

เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง 
 
 

(ลงช่ือ)..................................................................... 
(นายกิตติ  จิวะสันติการ) 

ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
 
 

หมายเหตุ   
ที่ประชุมสภาฯ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3  

ครั้งที่ 4  ประจําปี 2558  วันที่  24  กันยายน  พ.ศ.2558  และรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
นครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 5 ประจําปี 2558  วันที่  29  กันยายน  พ.ศ.2558  ใน
การประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2558  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม  2558 


