
 

 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก คร้ังท่ี 1 ประจําปี 2561 
วันท่ี  26  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561  เวลา  9.30 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. นายนพดล  ผดุงพงษ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 11. นายจรูญ เติงจันต๊ะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 12. นางสุดารัตน์ บุญมี  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 13. นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   
 14. นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 15. นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 16. พันตรีวิชานนท์ แดงสร้อย  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 17. นายเกษม ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 18. นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  

ผู้ไม่มาประชุม 
 1. นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  (ลาป่วย) 
 2. ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงสใ์จสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  (ลากิจ) 
 3. นายสมัย เมฆนคร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  (ลาป่วย) 
 4. นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  (ขาด) 
 5. นายสันติ เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  (ขาด) 
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รายนามผู้เข้าประชุม (ฝ่ายบริหาร) 
  1. นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 2. นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 3. นางนพวรรณ ธนะสุวัตถิ์ รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 4. นางจันทร์สม เสียงดี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 5. นางชนูสี อินดาวงศ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 6. นายสุทธิพันธ์ รัตนรังสรรค์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 7. นายสุคนธ์ อินเตชะ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 8. นายสมภพ สุวรรณปัญญา เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นางอินทมาศ สมพงษ์ รองปลัดเทศบาล 
 2. นายประสงค์ เรือนสอน รองปลัดเทศบาล 
 3. ส.ต.ท.สวาท จําปาอูป หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
 4. นางวรรณศรี อินทราชา ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

 5. นางชัญญานุช ทองคํา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
   แทน ผู้อํานวยการกองคลัง 
 6. นางสาวอุษา สมคิด ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 
 7. นางวิชนันท์ จุลบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
   แทน ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 8. นายสุนทร จวงพลงาม ผู้อํานวยการกองสวัสดิการและสังคม 
 9. นายบรรยง เอื้อนจิตร์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
 10. นายมนัส ใหม่คํา หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  
 11. ส.ต.ต.หญิงฐิติรัตน์ คุณชมภู หัวหน้าฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร 
 12. นางสาวพัฒนี เมืองใจมา หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 
 13. นางเบญจวรรณ จินตนพงค์พันธุ์ หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 14. นางเลิศลักษณ์ ทรัพย์รุ่งทวีผล เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 

ฯลฯ 

 
เร่ิมประชุมเวลา  9.30 น. 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ท่านทั้งหลายที่เคารพ วันนี้ 

เป็นการนัดประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจําปี 2561 
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บัดนี้สมาชิกสภาฯ ได้เข้าประชุมครบองค์ประชุม ประกอบกับทางตัวแทนผู้บริหารเทศบาลนครลําปาง 
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงานของเทศบาลนครลําปางส่วนหนึ่ง  ได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมครั้งนี้
ด้วย และได้เวลาตามกําหนดนัดหมายแล้ว คือ เวลา 9.30 น. ในการนี้กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร 
ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเรียนเชิญ นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาล
นครลําปาง ได้ขึ้นมาทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมครั้งนี้ ขอเรียนเชิญครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  วันนี้เป็นการประชุมสภา

เทศบาลนครลําปาง  สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจําปี 2561 เมื่อสมาชิกสภาฯ เข้า
ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ผมจึงเปิดการประชุมสภาฯ  ในนามสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอต้อนรับ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่มาร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ด้วยความยินดียิ่ง  ก่อนที่จะดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้  ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลอ่านประกาศฯ ครับ 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภา

เทศบาลนครลําปางที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน  กระผมนายจาตุรงค์ พรหมศร 
ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนที่ท่านประธานฯ ในที่ประชุมจะได้ดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระของการประชุมสภาในวันนี้  กระผมมีประกาศของสภาเทศบาลนครลําปาง และ
หนังสือของสํานักงานเทศบาลนครลําปาง ซึ่งใช้ประกอบการประชุมในวันนี้ เพื่อเรียนแจ้งให้ที่ประชุม
ได้รับทราบ ดังนี้ 

     ประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  ประจําปี  ๒๕61 

........................................ 
ตามประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง เรื่อง กําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี ๒๕60  

และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  ประจําปี  ๒๕61  ลงวันที่  28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕60 ได้กําหนด
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  ประจําปี  ๒๕61  มีกําหนด 28 วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่  ๑ – ๒๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕61 ดังความแจ้งแล้วนั้น 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552  ประธานสภาเทศบาลนครลําปางจึงประกาศเรียกประชุมสภา
เทศบาลนครลําปาง  สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี 2561  มีกําหนด 28 วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่  
1 – 28  กุมภาพันธ์  2561 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑0  มกราคม  พ.ศ. ๒๕61 
กิตติ  จิวะสันติการ 

(นายกิตติ  จิวะสันติการ) 
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
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และหนังสือ 
ที่  ลป 52001/1006               สํานักงานเทศบาลนครลําปาง  

                ถนนฉัตรไชย ลําปาง 52000 
                               22  กุมภาพันธ์  2561 

เรื่อง  มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครลําปางเป็นผู้อภิปรายช้ีแจง หรือแถลงญัตติและตอบกระทู้ 
       ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
อ้างถึง  หนังสือสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ ลป 52001(สภา)/7  ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์  2561 

ตามหนังสือที่อ้างถึง สภาเทศบาลนครลําปางได้นัดประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุม
สามัญ สมัยแรก ประจําปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์  2561 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลนครลําปาง 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. นายสุวรรณ  นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
3. นางนพวรรณ  ธนะสุวัตถิ์ รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 
กิตติภูมิ  นามวงค์ 

(นายกิตติภูมิ  นามวงค์) 
นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

กระผมมีข้อเรื่องดังที่แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบ  จากนี้ไปขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ทําหน้าที่
ในการประชุมต่อไป  ขอเรียนเชิญครับ 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ืองท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง     - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุม 
2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปางสมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี 4  คร้ังท่ี 1 
      ประจําปี  ๒๕60  (วันท่ี  7  ธันวาคม  ๒๕60) 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่  2  

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  สมัยประชุมสามัญ  
สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1 ประจําปี  ๒๕60 เมื่อวันที่  7  ธันวาคม  ๒๕60 จะมีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไข
หรือไม่ครับ  ไม่มีนะครับ เมื ่อไม่มี  ต่อไปผมจะขอมติที ่ประชุมรับรองรายงานการประชุมนะครับ  
สมาชิกสภาฯ ท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 4  
ครั้งที่ 1 ประจําปี ๒๕60 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ๒๕60 โปรดยกมือขึ้นครับ 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง มติรับรองฯ ครับท่านประธาน  

มติ ท่ีประชุม    ที่ ประ ชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1 ประจําปี ๒๕60 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ๒๕60 

 
2.2 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปางสมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี 4  คร้ังท่ี 2 
      ประจําปี  ๒๕60  (วันท่ี  26  ธันวาคม  ๒๕60) 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่  2  
เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  2.2 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  สมัยประชุมสามัญ  
สมัยที่ 4  ครั้งที่ 2 ประจําปี  ๒๕60 เมื่อวันที่  26  ธันวาคม  ๒๕60 จะมีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไข
หรือไม่ครับ  ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี  ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมนะครับ  
สมาชิกสภาฯ ท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 4  
ครั้งที่ 2 ประจําปี ๒๕60 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม ๒๕60 โปรดยกมือขึ้นครับ 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง มติรับรองฯ ครับท่านประธาน  

มติ ท่ีประชุม    ที่ ประ ชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  

สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่ 2 ประจําปี ๒๕60 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม  ๒๕60 
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ระเบียบวาระท่ี  3  เร่ืองท่ีเสนอใหม่ 
3.1 เร่ือง ขอเสนอญัตติให้ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง นําปรึกษาในท่ีประชุม

เกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ ประจําปี 2561 สมัยท่ี ๒ ,  สมัยท่ี ๓ , สมัยท่ี ๔ ว่าจะเริ่ม
เมื่อใด แต่ละสมัยน้ันมีกําหนดกี่วัน กับให้กําหนดวันเร่ิมประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปี 
สมัยแรกของปี 2562 และมีกําหนดกี่วัน 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอใหม่  

ข้อ 3.1  เรื่อง ขอเสนอญัตติให้ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง นําปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับ
การประชุมสมัยสามัญ ประจําปี 2561 สมัยที่ ๒ , สมัยที่ ๓ , สมัยที่ ๔ ว่าจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยนั้น
มีกําหนดกี่วัน กับให้กําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปี สมัยแรกของปี 2562 และมี
กําหนดกี่วัน เชิญ นายจาตุรงค์  พรหมศร ผู้เสนอฯ ครับ  

นายจาตุรงค์  พรหมศร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  กระผม  นายจาตุรงค์  พรหมศร  ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาล
นครลําปาง  กระผมขอเสนอหรือแถลงญัตติ เรื่อง ให้ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง นําปรึกษาใน
ที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ ประจําปี 2561 สมัยที่ ๒ , สมัยที่ ๓ , สมัยที่ ๔ ว่าจะเริ่ม
เมื่อใด แต่ละสมัยนั้นมีกําหนดกี่วัน กับให้กําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปี สมัยแรก
ของปี 2562 และมีกําหนดกี่วัน โดยมีใจความดังนี้ 
        ท่านประธานครับ ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา ๒๔ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรก
และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจําปี ให้สภาเทศบาลกําหนด และในมาตรา ๒๔ นี้ วรรคท้าย ได้
บัญญัตไิว้ว่า สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกําหนดไม่เกินสามสิบวัน  แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก 
จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๑ (๒) และข้อ 11 
วรรคท้าย สําหรับเทศบาลให้สภาเทศบาลกําหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจําปี  แต่ละสมัยในปีนั้น
จะเริ่มเมื ่อใด  แต่ละสมัยในปีนั้น มีกําหนดกี่วัน  กับให้กําหนดวันเริ ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ
ประจําปี สมัยแรกของปีถัดไป และมีกําหนดกี่วัน การกําหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นกําหนด ประกอบกับข้อ ๒๑ การกําหนด
จํานวนสมัยประชุมสามัญประจําปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญประจําปีของ
แต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ
ประจําปีสมัยแรกของปีถัดไป  ให้ประธานสภาท้องถิ่นนําปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจําปี สมัยแรก
ของแต่ละปี  โดยให้นําความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 



๗ 
 

 

ท่านประธานฯ ครับ เพื่อถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ ดังที่ผมแถลงมาข้างต้น ผมขอให้ท่านประธานฯ นําปรึกษาในที่
ประชุมสภานี้เกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญประจําปี 2561 สมัยที่ ๒ ,  สมัยที่ ๓ , สมัยที่ ๔ ว่าจะเริ่ม
เมื่อใด แต่ละสมัยนั้น มีกําหนดกี่วัน กับให้กําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปี สมัยแรกของ
ปี 2562 และมีกําหนดกี่วัน ผมขอให้ท่านประธานสภาฯ ได้นําปรึกษาในที่ประชุมฯ นี้ต่อไปด้วย 
ขอบคุณครับ 

 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนี้ ผมขอ
นําปรึกษาที่ประชุมสภาฯ เป็นลําดับไป และขอสมาชิกสภาฯ ได้เสนอนะครับ ขอเชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ 

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ที่เคารพ กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอสมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2561 มีกําหนดระยะเวลา 30 วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2561 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอผู้รับรองตามที่นายณัฐกิตติ์ฯ 
เสนอฯ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ถือว่าที่ประชุมฯ 
มีมติกําหนดระยะเวลาการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2  ประจําปี 2561 มีกําหนด
ระยะเวลา 30 วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤษภาคม 2561  

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไปเป็นการกําหนดสมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี ๒๕61 เชิญ นายพิทักษ์  แสนชมภู 

นายพิทักษ์  แสนชมภู สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  นายพิทักษ์  แสนชมภู สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลําปาง  ผมขอเสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3  ประจําปี ๒๕61  มีกําหนดระยะเวลา ๓๐ วัน  
เริ่มต้นตั้งแต่วันที่  ๑ – ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕61 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอผู ้ร ับรองฯ ตามที่   
นายพิทักษ์ฯ เสนอฯ  มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ  
ถือว่าที่ประชุมฯ มีมติกําหนดระยะเวลาการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓  ประจําปี 2561
มีกําหนดระยะเวลา 30 วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1-30 สิงหาคม 2561  
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นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไปเป็นการกําหนดสมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี ๒๕61 เชิญ นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล 

นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 
ที่เคารพ กระผม  นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ผมขอเสนอสมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี 2561 มีกําหนดระยะเวลา 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอผู ้ร ับรองฯ ตามที่   

นายวิบูลย์ฯ เสนอฯ  มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ 
ถือว่าที่ประชุมฯ มีมติกําหนดระยะเวลาการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔  ประจําปี 2561 
มีกําหนดระยะเวลา 30 วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2561    

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไปเป็นการกําหนดสมัยประชุม

สามัญ สมัยแรก ประจําปี ๒๕62  เชิญ นางสุดารัตน์  บุญมี 

นางสุดารัตน์  บุญมี  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ดิฉัน นางสุดารัตน์  บุญมี   สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี ๒๕62  มีกําหนดระยะเวลา 28 วัน  เริ่มต้นตั้งแต่วันที่  ๑-28  
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕62  

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอผู ้ร ับรองฯ ตามที่   
นางสุดารัตน์ฯ เสนอฯ  มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ 
ถือว่าที่ประชุมฯ มีมติกําหนดระยะเวลาการประชุมสภาฯ  สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี ๒๕62  
มีกําหนดระยะเวลา 28 วัน  เริ่มต้นตั้งแต่วันที่  ๑-28  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕62 

  นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เป็นอันว่าที่ประชุมฯ มีมติ
เกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญประจําปี 2561 สมัยที่ ๒ ,สมัยที่ ๓ ,สมัยที่ ๔ กับมีมติกําหนดวันเริ่ม
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปี สมัยแรกของปี 2562 โดยแต่ละสมัยนั้นมีกําหนดเวลา เป็นดังนี้ คือ 

- ระยะเวลาการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2561 มีกําหนด
ระยะเวลา 30 วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

- ระยะเวลาการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3  ประจําปี ๒๕61  มีกําหนด
ระยะเวลา ๓๐ วัน  เริ่มต้นตั้งแต่วันที่  ๑ – ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕61 

- ระยะเวลาการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี 2561 มีกําหนด
ระยะเวลา 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

- และระยะเวลาการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี ๒๕62  มีกําหนด
ระยะเวลา 28 วัน  เริ่มต้นตั้งแต่วันที่  ๑-28  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕62 



๙ 
 

 

         นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไปในระเบียบวาระที่ 3 ข้อ 
3.2 ประกาศเทศบาลนครลําปาง เรื่อง  ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 เทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝ่ายบริหาร 

นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปาง และท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่เคารพทุกท่าน กระผม นายสมเกียรติ  อัญชนา  
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลําปางให้เสนอประกาศฯ นี้ 
ต่อสภาฯ กระผมใคร่ขออนุญาตอ่านประกาศ  

ประกาศเทศบาลนครลําปาง 
เรื่อง  ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 

เทศบาลนครลําปาง 
------------------- 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง ได้จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลําปางและประชาคมท้องถิ่นรับทราบ โดยได้รับอนุมัติจาก
นายกเทศมนตรีนครลําปางเรียบร้อยแล้ว  ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
ข้อ 22 (3) “ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” 
 เพื่อปฏิบัตใิห้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว จึงประกาศให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561– 
2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 โดยให้มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ได้ประกาศ 
 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
  ประกาศ  ณ  วันที่  12  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561 

กิตติภูมิ  นามวงค์ 
(นายกิตติภูมิ  นามวงค์) 

นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกฯ ท่านใด จะสอบถาม
เกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่ครับ  ไม่มีนะครับ เป็นอันว่าสภาฯ นี้ทราบประกาศ ฯ เรื่องดังกล่าวแล้วนะครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี  4  เร่ืองอื่นๆ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

มีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ครับ  ไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอฯ นะครับ  



๑๐ 
 

 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เป็นอันว่าวันนี้การประชุมสภาฯ 
เสร็จสิ้นตามระเบียบวาระการประชุมฯ ด้วยความเรียบร้อยดี  ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมฯ 
ในวันนี้  ผมขอปิดประชุมฯ ขอบคุณครับ 

  

เลิกประชุม  เวลา  9.50 น. 
 

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

(นายจาตุรงค์  พรหมศร) 
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง 

 
 

(ลงช่ือ)จ่าสิบเอก.................................................................... 
(สมบูรณ์  บรรจงจิตต์) 

รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

 
 
 

หมายเหตุ  ที่ประชุมสภาฯ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2560 วันที่ 7 ธันวาคม 2560 และรับรองรายงาน
การประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจําปี 2560 วันที่  26 
ธันวาคม 2560  ในการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจําปี 2561  เมื่อวันที่  
26 กุมภาพันธ์ 2561 


