
 

 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 4 คร้ังท่ี 1 ประจําปี 2560 

วันท่ี  7  ธันวาคม  พ.ศ. 2560  เวลา  13.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 

------------------------- 

รายนามผู้เข้าประชุม 
 1. นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
 2. จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
 3. นายจาตุรงค์ พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง 
 4. นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 5. นายณัฐธนวัฒน์ ปัญญาพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 6. นายสมหมาย พงษไ์พบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 7. นายสุบิน ชุ่มตา  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 8. นายนวพัฒน์ ไหวมาเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
 9. นายพิทักษ์ แสนชมภู  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 10. ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษใ์จสี  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 11. นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 12. นายสันติ เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
 13. นายนพดล  ผดุงพงษ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 14. นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 15. นางสุดารัตน์ บุญมี  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 16. นายจรูญ เติงจันต๊ะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   
 17. นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 18. นายสมัย เมฆนคร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 19. นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 20. พันตรีวิชานนท์ แดงสร้อย  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 21. นายเกษม ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 22. นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

ผู้ไม่มาประชุม 
 1. นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ลาป่วย) 
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รายนามผู้เข้าประชุม (ฝ่ายบริหาร) 
  1. นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง 
  2. นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
  3. นายสุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 4. นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 5. นางนพวรรณ ธนะสุวัตถิ์ รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 6. นายสุทธิพันธ์ รัตนรังสรรค์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 7. นายสุคนธ์ อินเตชะ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

 8. นายสมภพ สุวรรณปัญญา เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายพิชิต โมกศรี ปลัดเทศบาล 
 2. นางอินทมาศ สมพงษ์ รองปลัดเทศบาล 
 3. นายพีระยศ วิรัตน์เกษ รองปลัดเทศบาล 
 4. นายประสงค์ เรือนสอน รองปลัดเทศบาล 
 5. นางวรรณศรี อินทราชา ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

 6. นางดวงจันทร์ ทองกระสัน ผู้อํานวยการกองคลัง 
 7. นางสาวอุษา สมคิด ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 
 8. นายอรรณพ สิทธิวงค์ ผู้อํานวยการสํานักการช่าง 
 9. นายสําเนา สดใส แทน ผู้อํานวยการส่วนควบคุมอาคารฯ 
 10. นายมนัส ใหม่คํา หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
 11. นายบรรยง เอื้อนจิตร์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
 12. นางสาวพัฒนี เมืองใจมา หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 
 13. นางสาววไิล วงศ์พรม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
 14. นายอิสรารัฐต์ ไสยวงศ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
 15. นางเบญจวรรณ จินตนพงค์พันธุ์ หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 16. นายจักรวรรดิ์ จิตธํารงสิริกุล นักบริหารงานการศึกษา 
 17. นางเลิศลักษณ์ ทรัพย์รุ่งทวีผล เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 

ฯลฯ 

เร่ิมประชุมเวลา  13.30 น. 
นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ท่านทั้งหลายที่เคารพ วันนี้ 

เป็นการนัดประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2560 บัดนี้
สมาชิกสภาฯ ได้เข้าประชุมครบองค์ประชุม ประกอบกับทางผู้บริหารเทศบาลนครลําปาง พร้อมด้วย
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หัวหน้าส่วนการงานของเทศบาลนครลําปางส่วนหนึ่ง  ได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมครั้งนี้ด้วย และได้
เวลาตามกําหนดนัดหมายแล้ว คือ เวลา 13.30 น. ในการนี้กระผม  นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะ
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเรียนเชิญ นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนคร
ลําปาง ได้ขึ้นมาทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมครั้งนี้ ขอเรียนเชิญครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  วันนี้เป็นการประชุมสภา

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
ของสํานักงานเทศบาลนครลําปาง  ซึ่งใช้ประกอบการประชุมในวันนี้  เพื่อเรียนแจ้งให้ที่ประชุม
ได้รับทราบ ดังนี้ 

 

     ประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  สมัยประชุมสามัญ  

สมัยที่ 4  ประจําปี ๒๕60 
------------------------------------------ 

ตามประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง เรื่อง  กําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี  ๒๕60  
และสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจําปี  ๒๕61  ลงวันที่  28  กุมภาพันธ์ 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 
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และหนังสือ 
ที่  ลป 52001/6615               สํานักงานเทศบาลนครลําปาง  

                ถนนฉัตรไชย ลําปาง 52000 
                               6  ธันวาคม  2560 

เรื่อง  มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครลําปางเป็นผู้อภิปรายช้ีแจง 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  และแกไ้ขเพิ่มเติม  ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2554  ข้าพเจ้า นายกิตติภูมิ  นามวงค์  
ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ขอมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  ที่รับผิดชอบ
สํานักและกอง  เป็นผู้อภิปรายชี้แจงหรือแถลงญัตติและตอบกระทู้ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง 
ดังรายช่ือต่อไปนี้ 

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 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ืองท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม 

1.1 รายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนท่ีได้รับอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น 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  ขออนุญาตช้ีแจง
เพิ่มเติมในรายละเอียดของรายงานผลการใช้จ่ายเงินสะสม (กรณีไม่ต้องทําสัญญา) ประจําปี
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
ภาษีโรงเรือนและที่ดินที่แจ้งประเมินภาษีประจําปี 2543-2549 ราย นางพรรณี  กันลิรัญ  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 ต้องขอบคุณ
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 เงินที่คืนให้ท่านจําเนียร ทองกระสัน ในที่นี้เราก็ไม่รู้ที่มาที่ไป 
เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ท่านสมาชิกท่านหนึ่งได้หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมา ขอให้ฝ่ายบริหารได้อธิบาย ช้ีแจง แสดง
ประกอบสักนิดหนึ่งว่า รายงานนี้มีเนื้อหาตรงไหนที่สําคัญ และจะอธิบายเพิ่มเติมบ้าง นี่ก็เป็นประโยชน์
ต่อสภา และท่านสมาชิกด้วยนะครับ และขอเรียนต่อท่านประธานด้วยว่า ผมเองก็อยากทราบในหลาย
รายการ ยกตัวอย่างของท่านจําเนียร  ทองกระสัน ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร  ขอคําอธิบายด้วย ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเชิญ ผู้อํานวยการกองคลัง 
ช้ีแจงครับ 

นางดวงจันทร์  ทองกระสัน  ผู้อํานวยการกองคลัง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และ
ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ดิฉัน นางดวงจันทร์  ทองกระสัน  ผู้อํานวยการกองคลัง 
ขอช้ีแจงรายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น ประจําปี 2560 มี 12 รายการ 
คือเงินที่เราได้รับอุดหนุนมา และมีการก่อหนี้ผูกพัน และเบิกจ่ายแล้ว ส่วนใหญ่จะเป็นเงินเดือนพนักงาน
ถ่ายโอน บําเหน็จบํานาญ และเงินเดือนครู รายการที่ 13 เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น เป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) เป็นเงิน 
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
ภาษโีรงเรือนและที่ดิน ตามที่ท่านนายกฯ ได้ช้ีแจงไปแล้วนะคะ เป็นยอดภาษีซึ่งเราได้มีการแจ้งประเมิน
ภาษีปี 2543-2549 ไปแล้ว เราตั้งเป็นลูกหนี้ในงบแสดงฐานะการเงิน และต่อมาตรวจสอบพบว่ามี
การประเมินไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงได้ทําการเพิกถอนการประเมินภาษี และได้มีการแจ้งประเมิน
ภาษีใหม่ จํานวน 807,456.25 บาท (แปดแสนเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบหกบาทยี่สิบห้าสตางค์) ซึ่งในการ
เพิกถอนก็จะต้องมีการปรับลดในทางบัญชี คือ ลดยอดลูกหนี้ภาษโีรงเรือนออกไป เพื่อที่จะแจ้งประเมิน
ภาษีใหม่  รายการที่ 2 เงินเดือนพนักงาน ให้แก่ นายจําเนียร ทองกระสัน เป็นคําพิพากษา ที่พิพากษา
ว่า กรณโีรงพยาบาลเขลางค์เป็นการกระทําที่ชอบด้วยกฎหมาย และให้คืนสวัสดิการทุกอย่าง จึงมีการ
จ่ายขาดจากเงินสะสมออกไป  รายการที่ 3 เป็นการคืนค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนอนุบาลลําปาง 
ซึ่งเราอุดหนุนไป และเขามีเงินเหลือจากการใช้จ่าย จึงคืนมาให้กับเทศบาล  แต่คืนเกินมาจํานวน 
35,160 บาท (สามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) เราก็ได้มีการเบิกจ่ายจากเงินสะสมคืนให้กับ
โรงเรียนอนุบาลลําปาง  รายการที่ 4 เป็นเงินบําเหน็จตกทอดให้แก่ ทายาทนายจํารัส  แปงปวนจู ซึ่งตัวนี้
เราไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ โดยตามระเบียบ เราสามารถจ่ายจากเงินสะสมได้ ขอเรียนช้ีแจงเท่านี้ค่ะ 
ขอบคุณค่ะ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกฯ ท่านใดจะสอบถาม
อีกหรือไม่ครับ  ไม่มีนะครับ 

ท่ีประชุม   รับทราบ 

1.2 ขอแสดงความยินดีต้อนรับท่านรองปลัดเทศบาลนครลําปางคนใหม่ คือ  

คุณประสงค์  เรือนสอน  

ท่ีประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง   

 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี 3  
คร้ังท่ี 1 ประจําปี  ๒๕60  (วันท่ี  16  สิงหาคม  ๒๕60) 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่  2  

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  ข้อ 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 ประจําปี  ๒๕60 เมื่อวันที่  16  สิงหาคม  
๒๕60 จะมีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไขหรือไม่ครับ  ไม่มีนะครับ  เมื่อไม่มี  ผมจะขอมติในที่ประชุม รับรอง
รายงานการประชุมนะครับ  สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม  สมัยประชุม
สามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 ประจําปี 2560  เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม  2560  โปรดยกมือขึ้น 
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นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  มติรับรองรายงานการ
ประชุมฯ ครับท่านประธาน 

มติท่ีประชุม   ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2560  เมื่อวันที่  16  สิงหาคม  2560 

 

 2.2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี 3  
คร้ังท่ี 2 ประจําปี  ๒๕60  (วันท่ี  29  สิงหาคม  ๒๕60) 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่  2  
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  ข้อ 2.2 รับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2 ประจําปี  ๒๕60 เมื่อวันที่  29  สิงหาคม  
๒๕60 จะมีสมาชิกฯ ท่านใดขอแกไ้ขหรือไม่ครับ  เชิญ  ฝ่ายบริหาร 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก
สภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ขอแก้ไข
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง ในหน้าที่ 107 บรรทัดที่ 7 และบรรทัดที่ 29  ข้อความ 

“รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 39,269,000 บาท (สามสิบเก้าล้านสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน”  ขอ
แก้ไขเป็น “รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 39,269,600 บาท (สามสิบเก้าล้านสองแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อย
บาทถ้วน”ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้มีการ
แกไ้ขฯ โปรดยกมือขึ้นครับ 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง มติเห็นชอบให้แก้ไขฯ ครับ
ท่านประธาน 

มติท่ีประชุม  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  

มติท่ีประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําปี 2560  เมื่อวันที่  29  สิงหาคม  2560 

 

ระเบียบวาระท่ี  3  กระทู้ถาม เร่ือง ขอสอบถามโครงการท่ีขอฝากตัดปี 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
นายกเทศมนตรีนครลําปาง  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 ได้มีการดําเนินการ
ไปแล้วหรือไม่  อย่างไร 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไป 
ขอแสดงความนับถือ 

(ลงช่ือ) 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
เวลาดังกล่าวตอบกระทู้ถามของท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติที่ให้ความสนใจกับโครงการต่าง 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
ปรับปรุงสภาพรถยนต์ตู้ หมายเลขทะเบียน ม 4539 ลําปาง เป็นรถบริการรับชําระภาษีเคลื่อนที่ 
โครงการนี้ก่อหนี้ผูกพันแล้ว และอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามสัญญา  2. โครงการปรับปรุงระบบ
ประปา บริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลําปาง (มิวเซียมลําปาง) ก่อหนี้ผูกพันแล้ว และอยู่ใน
ระหว่างการดําเนินการตามสัญญา โครงการที่อยูใ่นระหว่างการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 11 โครงการ  
1. ตู้ควบคุมไฟสัญญาณจราจร พร้อมดวงโคมชนิด LED จํานวน 4 แห่ง อยู่ระหว่างการประกาศ
ประกวดราคา e-bidding  2. ชุดไฟส่องสว่างเคลื่อนที่ พร้อมเครื่องปั่นไฟ อยู่ในระหว่างการเสนอราคา  
3. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิด
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ตํ่ากว่า 26,000 บีทียู อยู่ระหว่างการขออนุมัติจัดซื้อ  
4. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิด
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ)  ขนาดไม่ตํ่ากว่า 32,000 บีทียู  อยู่ระหว่างการขออนุมัติจัดซื้อ  
5. รถบรรทุกน้ําอเนกประสงค์ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 6 ล้อ อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.
ใหม่  6. โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ํา ถนนนาก่วมใต้ ซอยข้างบ้านเลขที่ 124/1 ถึงถนน
เลียบแม่น้ําวังฝ่ังซ้าย 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
บริเวณบ้านเลขที่ 224 ถึงบริเวณบ้านเลขที่ 248/1 อยู่ระหว่างประกาศจัดจ้างตาม พ.ร.บ.ใหม่  
11. โครงการปรับปรุงถนนอนุสาวรีย์ 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. ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนดวงรัตน์  อยู่ระหว่างการปรับแก้ไข
รายละเอียดการก่อสร้างเพื่อจะรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  4. ค่าก่อสร้างบ่อพักน้ําบนเกาะกลาง
ถนนพหลโยธินและติดตั้งปั๊มน้ํา  อยู่ระหว่างการปรับแบบและปรับรายการประมาณราคา  5. ค่าปรับปรุง
ระบบจ่ายน้ําสวนสาธารณะเขลางค์นคร  อยู่ระหว่างการปรับแบบและปรับรายการประมาณราคา  
6. ค่าปรับปรุงระบบจ่ายน้ําสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (เขื่อนยาง) อยู่ระหว่างการ
ปรับแบบและปรับรายการประมาณราคา  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 ต่อไปเป็นความคืบหน้าโครงการขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจําปี
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)  อยู่ในระหว่างการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง   
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
ประชุมประมาณ วันที่  13 ธันวาคม 2560  2. รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับ
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง อยู่ในระหว่างการรอมติที่ประชุมคณะกรรมการ ICT ระดับจังหวัดซึ่งจะมี
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การประชุมประมาณ วันที่ 13 ธันวาคม 2560  3. รายการ เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1KVA อยู่ใน
ระหว่างการรอมติที่ประชุมคณะกรรมการ ICT ระดับจังหวัดซึ่งจะมีการประชุมประมาณ วันที่ 13 
ธันวาคม 2560  4. รายการ สแกนเนอร์ แบบดึงเอกสารในแนวราบ ขนาด A1 หรือ 24 นิ้ว อยู่ใน
ระหว่างการรอมติที่ประชุมคณะกรรมการ ICT ระดับจังหวัด  ต่อไปความคืบหน้าโครงการขออนุมัติ
กันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่อยู่ระหว่างการสอบเขตทาง
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 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ยังไม่ได้ดําเนินการในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
จํานวน  24  โครงการ ดังนี้  1. รายการเครื่องขยายเสียง แบบพกพา ชนิดคาดเอว  จํานวน 4 ชุด ได้
กําหนดแผนการจัดซื้อไว้ในเดือนเมษายน  2561 ประกอบกับการปรับปรุงอาคารไม่แล้ว สถานที่
ไม่พร้อมในการติดตั้ง  2. รายการ ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก ได้กําหนดแผนการจัดซื้อไว้ในเดือนเมษายน 
2561 ประกอบกับการปรับปรุงอาคารไม่แล้วเสร็จ จึงไม่มีพื้นที่ในการวางครุภัณฑ์  3. รายการ 
เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร ได้กําหนดแผนการจัดซื้อไว้ในเดือนเมษายน 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 ประกอบกับการปรับปรุงอาคารไม่แล้วเสร็จ จึงไม่มี
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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ไวใ้นเดือนเมษายน 2561 ประกอบกับการปรับปรุงอาคารไม่แล้วเสร็จ จึงไม่มีพื้นที่ในการวางครุภัณฑ์  
14. รายการ เก้าอี้สําหรับอ่านหนังสือ  ได้กําหนดแผนการจัดซื้อไว้ในเดือนเมษายน 2561 ประกอบกับ
การปรับปรุงอาคารไม่แล้วเสร็จ จึงไม่มีพื้นที่ในการวางครุภัณฑ์  15. รายการ เก้าอี้ทํางาน  ได้กําหนด
แผนการจัดซื้อไว้ในเดือนเมษายน 2561 ประกอบกับการปรับปรุงอาคารไม่แล้วเสร็จ จึงไม่มีพื้นที่ใน
การวางครุภัณฑ์  16. รายการ ม้าน่ังยาวเบาะหนัง  ได้กําหนดแผนการจัดซื้อไว้ในเดือนเมษายน 
2561 ประกอบกับการปรับปรุงอาคารไม่แล้วเสร็จ จึงไม่มีพื้นที่ในการวางครุภัณฑ์  17. รายการ 
ตู้วางของที่ระลึก  ได้กําหนดแผนการจัดซื้อไว้ในเดือนเมษายน 2561 ประกอบกับการปรับปรุงอาคาร
ไม่แล้วเสร็จ จึงไม่มีพื้นที่ในการวางครุภัณฑ์  18. รายการ ช้ันวางหนังสือ 3 ช่อง  ได้กําหนดแผนการ
จัดซื้อไว้ในเดือนเมษายน 2561 ประกอบกับการปรับปรุงอาคารไม่แล้วเสร็จ จึงไม่มีพื้นที่ในการ
วางครุภัณฑ์  19. รายการ ช้ันวางหนังสือโครงเหล็ก 5 ช้ัน  ได้กําหนดแผนการจัดซื้อไว้ในเดือน
เมษายน 2561 ประกอบกับการปรับปรุงอาคารไม่แล้วเสร็จ จึงไม่มีพื้นที่ในการวางครุภัณฑ์  
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
ก่อสร้างปรับปรุงถนนบุญวาทย์ ตั้งแต่บริเวณห้าแยกหอนาฬิกาถึงหน้าโรงเรียนเทศบาล 3 รอ
โครงการบูรณาการระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานถนนบุญวาทย์ฯ แล้วเสร็จ  24. ค่า
ก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนบุญวาทย์ ตั้งแต่บริเวณห้าแยกหอนาฬิกาถึงบริเวณห้าโรงเรียน
เทศบาล 3 รอโครงการบูรณาการระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานถนนบุญวาทย์ฯ แล้วเสร็จ
จึงจะได้ดําเนินการได้  โครงการทั้งหมดทั้งปี 2559 และปี 2560 รวม 59 โครงการ ผมขออนุญาต
ทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับ โครงการในปี 2559 มีโครงการที่ยังไม่ได้ดําเนินการ 1 โครงการ  
โครงการที่อยู่ระหว่างดําเนินการ 2 โครงการ  และโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ  รวม 
4 โครงการ  ส่วนโครงการในปี 2560 มีโครงการที่อยู่ระหว่างดําเนินการตามสัญญา จํานวน 2 โครงการ  
โครงการที่อยู่ระหว่างดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 11 โครงการ  โครงการที่อยู่ในระหว่างดําเนินการจัดทํา
ราคากลาง , กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ , การสอบเขตฯ จํานวน 18 โครงการ และ
โครงการที่ยังไม่ได้ดําเนินการ 24 โครงการ ครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ  จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์ 
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จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่าน

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 

 

ระเบียบวาระท่ี  4  เร่ืองท่ีเสนอใหม่ 

 4.1 ญัตติ เร่ือง ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อสมทบเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรณีก่อสร้างอาคารเรียน 4 ช้ัน 12 ห้องเรียน 
ของโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) และโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) รวม 
2 หลัง ๆ ละ 1,017,300 บาท รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 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 ช้ัน  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 

ญัตต ิ
เรื่อง   ขอเสนอญัตติขออนุมัตใิช้จ่ายเงินสะสม  เพื่อสมทบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ประจําปีงบประมาณ          

พ.ศ. 2561  กรณีก่อสร้างอาคารเรียน 4 ช้ัน 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  เพื่อสมทบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรณีก่อสร้าง              
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อาคารเรียน 4  ช้ัน 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 
เนื่องด้วยจังหวัดลําปาง  แจ้งว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งให้องค์กรปกครอง          

ส่วนท้องถิ่นที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรณีเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ  รายการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ช้ัน  12 ห้องเรียน  แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12)  
ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กําหนดไว้ที่งบประมาณทั้งสิ้นหลังละ 
10,071,600 บาท  ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ รัฐจัดสรร หลังละ 
9,054,300 บาท และเงินนอกงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องสมทบ หลังละ  
1,017,300  บาท  ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  24  มกราคม 2560 ซึ่งกําหนด  “....ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณานําเงินสะสม  มาใช้สมทบกับงบประมาณรายจ่ายประจําปีเพื่อดําเนิน
โครงการลงทุนในท้องถิ่นมากขึ้น.......” ทั้งนี้  ในการใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง  เพื่อ
สมทบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
การก่อสร้างอาคารเรียน 4 ช้ัน  12  ห้องเรียน  แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) โรงเรียน
เทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) และโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) รวม  2  หลัง 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  การสํารวจข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการบริหารจัดการ
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
กรณีก่อสร้างอาคารเรียน 4 ช้ัน 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 ช้ัน 12 ห้องเรียน  แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท. 4/12)  
ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รายละเอียด  ดังนี้   
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ท่ี รายการ 

จํานวน 
( หลัง ) 

 

เงินงบประมาณ
อุดหนุนเฉพาะกิจ

ปี 2561  
(บาท) 

อปท.สมทบ 
(บาท) 

รวมงบประมาณ
ทั้งสิ้น  
(บาท) 

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

1  หลัง 9,054,300 1,017,300 10,071,600 

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

1  หลัง 9,054,300 1,017,300 10,071,600 

รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 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 ช้ัน 
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 
(ลงช่ือ)     กิตติภูมิ  นามวงค์ ผู้เสนอ 
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(นายกิตติภูมิ  นามวงค์) 
นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ 

 นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ 
ที่ เคารพ  กระผม นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง น่ันเป็น
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  พงษไ์พบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 
ที่เคารพ กระผม  นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอเรียนถามฝ่ายบริหาร 
กรณีโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) ที่ดินตรงนั้นเป็นที่ของกรมศิลปากร หรือเป็นของสํานัก
สงฆ์ครับ ถ้าเป็นที่ดินของกรมศิลปากร กรณีที่เราไปก่อสร้างหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เราต้องขอ
อนุญาตหรือไม่ครับ พอดีผมอ่านดูในหนังสือฉบับนี้ก็ไม่มีรายละเอียดอะไรชี้แจงมา หรือว่าจะมี
เทศบัญญัติยกเว้น  ถ้ามีเทศบัญญัติยกเว้นก็น่าจะมีหนังสือแนบมาช้ีแจงสักหน่อยว่า ตรงนี้ได้มีระเบียบ
ยกเว้น  ผมก็กลัวว่าจะผิดพลาด เผ่ือว่ามีตกหล่น กรณีไม่ได้ขออนุญาตหรือไม่มีกรณียกเว้น ถ้าเราทํา
ไปแล้ว มีปัญหาขึ้นมากลัวจะเสียเวลาครับ ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ  ฝ่ายบริหาร 

นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมเกียรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  
ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ได้ช้ีแจง ตามที่ท่านสมาชิกได้สอบถามนะครับ  ที่ดินของโรงเรียน
เทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) เป็นที่ดินของวัดพระแก้วดอนเต้า ซึ่งทางวัดได้อนุเคราะห์ให้เทศบาลนคร
ลําปางได้ก่อสร้างเป็นอาคารเรียนมาหลายสิบปีแล้ว การก่อสร้างอาคารเรียนแต่ละหลัง จนถึงหลัง
ปัจจุบันที่นําเสนอต่อสภาเทศบาล ทางสํานักการศึกษาได้ดําเนินการขออนุญาตต่อวัดพระแก้วดอนเต้า
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ตามระเบียบของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติถูกต้องทุกประการแล้ว  จึงเรียนให้ที่ประชุม
ได้รับทราบ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายณัฐกิตติ์   บรรจงจิตต์ 

นายณัฐกิตติ์   บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 
ที่เคารพ กระผม นายณัฐกิตติ์   บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ข้อปลีกย่อยต่าง ๆ ที่ท่าน
สมาชิกสภาทั้งสองท่านได้อภิปรายไปนั้น ผมมีความเห็นว่า ถือเป็นหน้าที่ของเทศบาลเราตาม 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 57 ที่เราจะต้องมีหน้าที่ในการจัดการให้มีการศึกษา 
สถานที่ศึกษา ทํานุบํารุงโรงเรียน ให้บริการสาธารณะ ผมดูตามญัตตินี้ก็ครบทุกอย่างครับ ครบตาม
หลักเกณฑ์ คือหมายถึง เรามีแผน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ในแผนของเราก็มี
เงินสะสมของเราที่จะเอามาสมทบกับกรมส่งเสริมฯ จํานวนหลังละ 1,017,300 บาท คือเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ของเรา ผมก็เห็นด้วยกับญัตตินี้ แต่ผมขอตั้งสังเกตนิดหนึ่ง คือ โครงการ
ของเราค้างเยอะมาก การจ่ายเงินสะสมตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 24 มกราคม 2560 เขาได้กําหนด
ไว้ว่า ต้องรีบก่อหนี้ผูกพัน คือต้องรีบทําภายในปีงบประมาณนั้น ถ้าเราทําไม่ทัน หรือทําไม่เสร็จ 
โครงการนี้อาจจะพับไป หรือเบิกเงินไม่ได้  อะไรทํานองนี้ ผมก็ขอให้ทางฝ่ายบริหารเร่งก่อหนี้ผูกพัน 
เพื่อเป็นประโยชน์ของเด็กนักเรียนและประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางด้วยครับ ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษใ์จสี 

ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 
ที่เคารพ กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมก็เห็นด้วยกับญัตตินี้ 
เพราะเป็นการก่อสร้างโรงเรียน เพราะเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีห้องเรียน ผมติดใจนิดหนึ่งครับ 
และให้ข้อสังเกตไว้ใน เหตุผล เป็นการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ช้ัน 12 ห้องเรียนแบบตอกเสาเข็ม รหัส 
สน.ศท.4/12 ถ้าเราดูแล้วก็จะมองว่ามี 4 ช้ัน ๆ ละ 3 ห้องเรียนใช่หรือไม่ครับ แบบตอกเสาเข็ม ถ้าเรา
นึกถึงสภาพในโรงเรียนเทศบาล 1 ถ้าตอกเสาเข็ม จะเป็นการตอก แบบอัดลงไป กระเทือนครับ หรือว่า
เป็นรุ่นใหม่แบบค่อย ๆ เจาะลงไป และค่อย ๆ เทลงไปแล้ว ผมก็ให้ข้อสังเกตไว้ว่า ถ้าเป็นการตอก
เสาเข็ม โรงเรียนเทศบาล 4 ผมไม่ห่วงครับ พอจะกว้างขวาง แต่ถ้าเป็นโรงเรียนเทศบาล 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
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ท่านสมาชิก ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี ได้ให้ข้อสังเกตไว้ ประกอบกับในบริเวณของวัดพระแก้วซึ่งอยู่ใน
บริเวณพื้นที่ดินใกล้เคียงกันกับทางโรงเรียนเทศบาล 1 นั้นเป็นพระอาราม เป็นโบราณสถาน เป็นวัด ซึ่ง
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งมีความสวยงามทางศิลปกรรม ทางพุทธศิลป์อย่างยิ่ง  การที่เรานําอาคารซึ่งมี
ความสูงเข้าไปปลูกสร้างในบริเวณใกล้เคียง เราสมาชิกสภาฯ ก็ไม่เห็นแผนผังนะครับว่าจะจัดวาง 
ก่อสร้างกันตรงไหน อย่างไร ด้วยความเคารพ ผมก็ให้ความเช่ือถือกับทางทีมงานราชการทางกองช่าง
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
มีมากกว่านั้น เรื่องเงินไม่มีปัญหาครับ สภาแห่งนี้ไม่เคยขัดข้อง  เพียงแต่ว่า 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
ก็ตามที่จะอํานวยความสะดวกให้แก่นักเรียนที่จะใช้ประโยชน์ให้เต็มที่นั้น ไม่พร้อม นี่ก็เป็นปัญหา 
เพราะฉะนั้นที่ผมกราบเรียนว่า ผมอยากขอรายละเอียดเพิ่มเติม นั้น ไม่สมควรที่ผมต้องมาน่ังสาธยาย
ว่าผมต้องการรายละเอียดอะไรบ้าง แต่ผมถือว่าเป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องให้รายละเอียดให้มากกว่านี้ 
นี่เป็นเรื่องตามระเบียบการเงิน ไม่มีใครขัดข้องหรอกครับ ไม่ต้องพูดซ้ํา เอาเรื่องที่ไม่มีในหนังสือนี้ดีกว่า 
มาคุยให้ฟัง ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายอีก
หรือไม่ครับ  ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารจะช้ีแจงเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  ไม่มีนะครับ  เมื่อไม่มี  ผมจะขอมติ
ที่ประชุมนะครับ  ข้อ 4.1 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อสมทบเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรณีก่อสร้างอาคารเรียน 4 ช้ัน 12 ห้องเรียน ของ
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) และโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) รวม 2 หลัง ๆ ละ 



๒๐ 
 

 

1,017,300 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,034,600 บาท (สองล้านสามหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) 
สมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ที่ประชุมเห็นชอบ  19  เสียงครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ 
โปรดยกมือครับ 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  นอกนั้นงด

ออกเสียงครับ 

มติท่ีประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 19 เสียง อนุมัตใิห้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อสมทบเงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรณีก่อสร้างอาคารเรียน 4 ช้ัน 12 ห้องเรียน 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 เร่ือง ขอเสนอญัตตใิห้สภาเทศบาลนครลําปางสรรหาและเลือกผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน จํานวน 6 คน เพื่อเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครลําปาง 6 แห่ง 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่

เสนอใหม่  ข้อ 4.2  ญัตติ เรื ่อง ขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลนครลําปางสรรหาและเลือกผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 6 คน เพื่อเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครลําปาง 6 แห่ง  เชิญ  ผู้เสนอ 

นายสุวรรณ  นครังกุล  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภา

เทศบาลนครลําปาง  และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม นายสุวรรณ  นครังกุล  

รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ผู้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอแถลงญัตติ  

ญัตต ิ
เรื่อง  ขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลนครลําปางสรรหาและเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 6 คน  เพื่อเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
ลําปาง 6 แห่ง 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
ข้าพเจ้านายกิตติภูมิ   นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ให้สภาเทศบาล 

นครลําปางสรรหาและเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจํานวน 6 คน เพื่อเป็นคณะกรรมการ
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สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง 6 แห่ง ตามหลักการและเหตุผล 
ดังนี้ 

หลักการ 
เพื่อให้มีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

และทําหน้าที่กํากับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปางให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ ตามกฎกระทรวงว่าด้วย กําหนดจํานวนกรรมการ  คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
วิธีการสรรหา 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 
เนื่องจากกรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจํานวน 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) 
ได้ดํารงตําแหน่งมาครบวาระ ๔ ปีแล้วเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕60 และสํานักการศึกษา  
เทศบาลนครลําปางจะต้องดําเนินการสรรหา และเลือกกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้สภา
เทศบาลนครลําปางเป็นผู้สรรหาและเลือกตามกฎกระทรวงดังกล่าว  เพื่อให้มีผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง
ดังกล่าวแห่งละหนึ่งคนต่อไป 
 ดังนั้น ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อพิจารณาสรรหาและเลือก
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจํานวน 6 คน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปางดังกล่าวแห่งละหนึ่งคน  ทั้งนี้  เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวง  
ว่าด้วยกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและ
กรรมการ  วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๒ (5) และข้อ 5 (3) ต่อไป 

  ขอแสดงความนับถือ 

(ลงช่ือ)     กิตติภูมิ  นามวงค์ ผู้เสนอ 

(นายกิตติภูมิ  นามวงค์) 
           นายกเทศมนตรีนครลําปาง 



๒๒ 
 

 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ในญัตตินี้ เป็นการเลือก
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครลําปาง 6 แห่ง ผมขอให้ท่านสมาชิกฯ ได้เสนอช่ือสมาชิกฯ ทีละโรงเรียนนะครับ โดยขอเริ่ม
จากโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) เชิญ  นางสุดารัตน์  บุญมี 

นางสุดารัตน์  บุญมี  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  
ดิฉัน  นางสุดารัตน์  บุญมี  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ นายสุบิน  ชุ่มตา เป็น
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  คุณสุดารัตน์ฯ เสนอ คุณสุบิน ชุ่มตา 
ขอผู้รับรองครับ  มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ  ไม่มีนะครับ 

มติท่ีประชุม 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 

มติท่ีประชุม 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 
 

 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเลือก นายณัฐธนวัฒน์  ปัญญาพันธ์ เป็นคณะกรรมการ
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  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง พันตรีวิชานนท์  แดงสร้อย 

เสนอ นายพิทักษ์  แสนชมภู  ขอผู้รับรองครับ  มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่น
หรือไม่ครับ  ไม่มีนะครับ 

มติท่ีประชุม 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) 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  คุณสมัย เมฆนคร  เสนอ 

ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี  ขอผู้รับรองครับ  มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่น
หรือไม่ครับ  ไม่มีนะครับ 

มติท่ีประชุม 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 
 

 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  คุณณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  
เสนอ นายจรูญ  เติงจันต๊ะ ขอผู้รับรองครับ  มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่น
หรือไม่ครับ  ไม่มีนะครับ 

มติท่ีประชุม 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  หงษใ์จสี  เป็นคณะกรรมการฯ  โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)  

6. นายจรูญ  เติงจันต๊ะ  เป็นคณะกรรมการฯ  โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเลือกสมาชิกสภาฯ จํานวน 6 ท่าน ทําหน้าที่ เป็น

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  หงษใ์จสี  เป็นคณะกรรมการฯ  โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)  

6. นายจรูญ  เติงจันต๊ะ  เป็นคณะกรรมการฯ  โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)  

 

ระเบียบวาระท่ี  5  เร่ืองอื่น 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 นี่เป็นภาพของวงเวียนหน้าสถานีรถไฟ ซึ่งสังเกตว่าบริเวณนี้จะมีการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 
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เนื่องจากว่า เป็นวงเวียน และไม่มีไฟเขียว ไฟแดง และเห็นสภาพอย่างนี้นานแล้ว ก็ยังไม่มีใครไป
ซ่อมแซมให้เรียบร้อย และช่วงนี้ก็เป็นหน้า High season ก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาจังหวัดลําปางของเรา
มากขึ้น ก็ขอเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปซ่อมแซมให้เรียบร้อยด้วยนะคะ  และอีกประเด็นหนึ่งที่จะพูดถึงคือ 
ภาพถัดไปจะมีจอ LED ของเทศบาลติดอยู่ฝ่ังตรงข้ามกับจุดที่เกิดอุบัติเหตุ ตรงนี้อาจจะตั้งข้อสังเกต คือ 
เนื่องจากเป็นวงเวียน ผู้ขับขี่ต้องโฟกัสไปที่รถที่ผ่านไปผ่านมา ที่จะวนวงเวียนไปตามทาง  ถ้ามีจออย่างนี้
ก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้  คนอาจจะมัวแต่มองจอหรือไม่ ทําให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ก็อยากจะฝาก
ข้อสังเกตไปให้ทางฝ่ายบริหารลองหาข้อมูล และลองดูว่า จอที่จะติดบริเวณที่เป็นวงเวียนแบบนี้
เหมาะสมหรือไม่  หรืออาจจะหาจุดที่เหมาะสม หรือแยกที่เป็นไฟเขียวไฟแดงที่รถจะต้องหยุด  ถ้ารถ
หยุดแล้วก็อาจจะละสายตาไปดูป้ายหรือดูอะไรอย่างอื่นได้  แตใ่นบริเวณนี้เป็นวงเวียน ที่คนขับขี่รถยนต์ 
หรือมอเตอรไ์ซต์ก็ควรจะดูรถบนท้องถนนไม่ให้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะ  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
เป็นเอดสโ์ลก  วันที่ 5 ก็เป็นวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งพวกเราทุกท่านทราบดีแล้ว และทางเทศบาลก็ได้จัดงาน
พ่อตัวอย่างขึ้นด้วยความเรียบร้อย  ปีนี้สังเกตว่ามีคนมาร่วมงานน้อยกว่าปีก่อน ๆ อีกสองวันข้างหน้า ก็
เป็นวันสําคัญอย่างยิ่งทั้งของโลกและของประเทศเรา วันที่ 9 ธันวาคม เป็นวันต่อต้านคอรัปช่ันสากล  
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ของประเทศไทย อยากจะกราบเรียนท่านประธานว่า ขณะนี้ท่านผู้นําประเทศ ท่านนายกรัฐมนตรีได้
กล่าวว่า ประเทศไทย 4.0 เราจะไปถึงจุดนั้นได้ก็ด้วยความโปร่งใสของผู้นําและผู้บริหารประเทศ  ผู้นํา
และผู้บริหารของท้องถิ่น  เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะเห็นก็คือ ท้องถิ่นบ้านเรา เทศบาลนครลําปาง 
เป็นท้องถิ่นที่มีผู้บริหารที่โปร่งใส  มีคุณธรรม ไร้คอรัปช่ันทั้งสิ้น  บ้านเมืองจะได้เจริญก้าวหน้า ไม่
กลับไปเป็น 0.4 และก็ขอเรียนท่านประธานว่า ขณะนี้ก็ยังมีเรื่องเหล่านี้อยู่ในเทศบาลนี้ โครงการที่ทาง
กระทรวงทําขึ้น การประมูลจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-bidding เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น 
ในการป้องกันและแก้ไข ไม่ได้ให้ผู้ซื้อหรือผู้จ้างมาเผชิญหน้ากัน แต่ยังมีวาระที่ซ้อนเร้น ที่สามารถยัง
คอรัปช่ันได้อีกหลายเส้นทาง ตั้งแต่ก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง และหลัง น่ันก็คือ ระหว่างการก่อสร้างก็ดี 
ระหว่างการจัดซื้อก็ดี และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การตรวจรับมอบงาน หรือรับมอบสินค้าวัสดุ เหล่านี้เป็น
เรื่องสําคัญที่ผมตระหนักดีว่าทุกท่านให้ความสนใจและต้องการให้ท้องถิ่นของเรานั้นโปร่งใส ปราศจาก
คอรัปช่ัน ผมเองคงไม่สามารถที่จะทําให้คนที่ได้กระทําผิดไปแล้วกลับเนื้อกลับตัวได้  ผมก็อยากจะเรียน
ท่านเหล่านั้นว่า ถ้าท่านสํานึกได้แล้ว ก็จงได้หยุดการกระทําเหล่านั้นเสีย ผมอยากให้เราดูตัวอย่างท่าน
ผู้นําเกาหลีหรือญี่ปุ่นก็ดี เมื่อเขารู้ตัวว่าเขาทําผิด  จะตัวเขาเองหรือครอบครัวก็ตามคอรัปช่ัน  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
ช้ีแจงเรื่องโครงการที่ตกค้าง 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
เคยเห็นรายช่ือของผู้ควบคุมงานมีอยู่ในหลาย ๆ โครงการในเวลาเดียวกัน ซึ่งผมก็เกรงว่า อาจทําให้การ
ไปดูงาน การไปตรวจความถูกต้องอาจจะทําได้ไม่ดีนัก  เพราะฉะนั้นผมก็ขอเรียนให้ฝ่ายบริหารรับทราบ
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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. 
 

 
(ลงช่ือ) ....................................................................... 

(นายจาตุรงค์  พรหมศร) 
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง 

 
(ลงช่ือ)..................................................................... 

(นายกิตติ  จิวะสันติการ) 
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

 
 

หมายเหตุ  ที่ประชุมสภาฯ  ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  สมัยประชุม

สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2560 วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560 และมีมติรับรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําปี 2560 วันที่ 29 
สิงหาคม พ.ศ. 2560 ในการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 
เมื่อวันที่  7  ธันวาคม  2560 


