
 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 

สมยัวสิามัญ สมัยที่ 3 ประจําป 2562 

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. 

ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 
 

    

รายนามผูเขาประชุม 

  1. จ.ส.อ.สมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  

  2. นายจาตุรงค พรหมศร สมาชกิสภาและเลขานุการ 

   สภาเทศบาลนครลําปาง 

  3. นายแพทยวัฒนา วานชิสุขสมบัติ สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

  4. นายสุบนิ ชุมตา สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง  

  5. นายนวพัฒน ไหวมาเจรญิ สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง   

  6. นายพทิักษ แสนชมภู สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

  7. นายสันต ิ เขียวอุไร สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

  8. นายนพดล  ผดุงพงษ สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง  

  9. นายจรูญ เติงจันตะ สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

 10. นางสุดารัตน บุญมี สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

   11. นายวบิูลย ฐานสิรากูล สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง  

  12. นายณัฐกติติ์ บรรจงจิตต สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง  

  13. พันตรวีชิานนท แดงสรอย สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

  14. นายเกษม ปญญาทอง สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

ผูไมมาประชุม 

 1. นายกติต ิ จวิะสันตกิาร        ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ลากจิ) 

 2. นายสมหมาย พงษไพบูลย สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง (ลากจิ) 

 3. รอยเอกศักดิ์ชัย หงษใจส ี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ขาด) 

 4. นายสมบูรณ คุรุภากรณ       สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง (ขาด) 

 5. นางสาวอมลยา เจนตวนชิย สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง (ลากจิ) 

รายนามผูเขาประชุม (ฝายบรหิาร) 

  1. นายกติตภิูมิ นามวงค นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

  2. นายสมเกยีรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

  3. นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 4. นางนพวรรณ ธนะสุวัตถิ์ รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 
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 5. นางจันทรสม เสยีงดี ที่ปรกึษานายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 6. นางละมัย บุญยง ที่ปรกึษานายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 7. นายสุคนธ อนิเตชะ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง  

 8. นายสมภพ สุวรรณปญญา เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

 9. นายเผาชัย เทพยศ เลขานุการนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

รายนามผูเขารวมประชุม 

 1. นายยุทธนา ศรสีมบูรณ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 

 2. นางสาวอุษา สมคดิ ผูอํานวยการสํานักการศกึษา 

 3. นายพัฒนา ราชกรม ผูอาํนวยการสํานักการชาง 

 4. นางวรรณศร ี อนิทราชา ผูอํานวยการกองวชิาการและแผนงาน 

 5. นายวิชญศคิภัทร วงศมณ ี ผูอํานวยการกองสาธารณสุข 

   และสิ่งแวดลอม 

 6. นางชัญญานุช ทองคํา หัวหนาฝายบริหารงานคลัง 

   รก.ผูอํานวยการกองคลัง 

 7. นายอสิรารัฐต ไสยวงศ หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน (แทน) 

   ผูอํานวยการกองสวัสดกิารสังคม 

 8. นายสวาท จําปาอูป หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

 9. นายสวัสดิ์ แกวกระจาง ผูอํานวยการสวนการโยธา 

 10. นายมนัสพ ี เดชะ นายชางเขยีนแบบอาวุโส 

   รก.ผูอํานวยการสวนควบคุมการกอสราง 

 11. นายบรรยง เอื้อนจติร หัวหนาฝายปกครอง 

 12. นายมนัส ใหมคํา หัวหนาฝายบริหารทั่วไป 

 13. ส.ต.ต.หญงิฐติริัตน คุณชมภู หัวหนาฝายสงเสรมิกิจการขนสง 

  14. นางสาววไิล             วงศพรม             หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป 

 15. นางสาวนรศิรา หงสกุล หัวหนาฝายกจิการสภา 

 16. นายศุภชัย วงคบรรใจ หัวหนาฝายนติกิาร 

 17. นางเบญจวรรณ จนิตนพงคพันธุ นักวชิาการตรวจสอบภายในชํานาญการ 

 18. นายวรดล หวานแหลม นติกิรชํานาญการพเิศษ  

 19. นางเลศิลักษณ ทรัพยรุงทวผีล เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

 20. นางสุพัตรา จันทรศรี พนักงานบัญชีสถานธนานุบาล 

 21. นางสาวพมิพณารา  ทองคํา            คนงานสารบรรณ 

ฯลฯ 
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ผูเขารวมรับฟงการประชุม 

 1. นายเฉลมิศักดิ์ ทรายสมุทร ประธานชุมชนนากวมเหนอื  

 2. ร.ต.ต.ประทุม ไหวมาเจรญิ ประธานชุมชนเจรญิประเทศ 

 3. นายมนัส เต็งมณวีรรณ ประธานชุมชนบานดงมอนกระทงิ 

เร่ิมประชุมเวลา 09.30 น. 

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ทานทั้งหลายที่เคารพ วันนี้   

เปนการนัดประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป 2562 บัดนี้สมาชิกสภาฯ   

ไดเขาประชุมครบองคประชุมแลว ประกอบกับทางผูบริหารเทศบาลนครลําปาง หัวหนาสวนการงาน

ของเทศบาลนครลําปาง ตลอดจนผูที่สนใจไดเขารวมรับฟงการประชุมครั้งนี้ดวย และไดเวลาตามกําหนด

นัดหมาย ในการประชุมครั้งนี้แลว คือ เวลา 09.30 น. ในการนี้ กระผมนายจาตุรงค พรหมศร             

ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเชิญ จ.ส.อ.สมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภา

เทศบาลนครลําปาง ไดขึ้นมาปฏบิัตหินาที่เปนประธานฯ ในที่ประชุมครัง้นี้ ขอเชญิครับ  

จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัตหินาที่แทน

ประธานสภาฯ ในที่ประชุม) วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 

ประจําป 2562 เมื่อถึงกําหนดเวลานัดประชุมฯ  และสมาชิกสภาฯ มาครบองคประชุมแลว ผมขอเปด

การประชุมครับ ในนามสภาเทศบาลนครลําปาง ขอตอนรับผูเขารวมประชุมทุกทาน ที่มารวมรับฟง

การประชุมในครั้งนี้ดวยความยินดียิ่ ง กอนที่จะดําเนินการประชุมในระเบียบวาระที่ 1 ขอเชิญ    

ทานเลขานุการสภาฯ อานประกาศฯ และหนังสอืจากเทศบาลนครลําปาง เชิญครับ 

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรยีนทานประธานสภาฯ 

ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกทาน กระผม นายจาตุรงค พรหมศร ในฐานะ

เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ตามระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยวสิามัญ 

สมัยที่  3 ประจําป 2562 ในวันนี้ ในระเบียบวาระที่  1 ตามที่ทานประธานสภาฯ ไดมอบหมายใหผม      

แจงเรื่องที่จะแจงตอที่ประชุม ผมมขีอเรื่องที่จะเรยีนแจงตอที่ประชุมตามลําดับดังตอไปนี้  

ประกาศจังหวัดลําปาง 

เรื่อง เปดสมัยประชุมและเรยีกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยวสิามัญ สมัยที่ 3 ประจําป 2562 
---------------------------------------------- 

 

ดวยนายกเทศมนตรนีครลําปางรายงานวา เทศบาลนครลําปางมีญัตติเสนอขออนุมัติใชจายเงิน

สะสมของเทศบาลนครลําปางเพื่อการบรกิารชุมชนและสังคม ดานโครงสรางพื้นฐาน และเพื่อสนับสนุน

การดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการกระตุนเศรษฐกิจ และขอราชการอื่นในภารกิจของ

เทศบาล เพื่อขอรับความเห็นชอบตอสภาเทศบาลนครลําปาง และเพื่อถือปฏิบัติตามมาตรา 26 แหง

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม จึงขอใหผูวาราชการจังหวัดลําปางพิจารณา
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เปดสมัยประชุมและเรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป 2562         

มกีําหนด 7 วัน ตัง้แตวันที่ 25 – 31 ตุลาคม 2562 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไข

เพิ่มเตมิ ผูวาราชการจังหวัดลําปางจงึประกาศเปดสมัยประชุมและเรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 

สมัยวสิามัญ สมัยที่ 3 ประจําป 2562 มกีําหนด 7 วัน ตัง้แตวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เปนตนไป 

ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

ณรงคศักดิ์  โอสถธนากร 

(นายณรงคศักดิ์  โอสถธนากร) 

ผูวาราชการจังหวัดลําปาง 

หนังสอื 

ที่ ลป 52001/5622               สํานักงานเทศบาลนครลําปาง  

                 ถนนฉัตรไชย ลําปาง 52100 

                               28 ตุลาคม 2562 

เรื่อง    มอบหมายใหรองนายกเทศมนตรีนครลําปางเปนผูอภิปราย ช้ีแจง หรือแถลงญัตติ 

          และตอบกระทูตอสภาเทศบาลนครลําปาง 

เรยีน    ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

อางถึง  หนังสือสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ ลป 52001(สภา)116 ลงวันที่  25 ตุลาคม 2562 

ตามหนังสืออางถึง สภาเทศบาลนครลําปางไดนัดประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุม

วิสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป 2562 ในวันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมสภา

เทศบาลนครลําปาง ความละเอยีดแจงแลว นัน้ 

เพื่อใหการประชุมดังกลาว เปนไปดวยความเรียบรอย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 48 

เอกาทศ และมาตรา 48 วสีต ิวรรคสาม แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม  

และอํานาจตามความในขอ 56 วรรคสอง แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุม

สภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 และแกไข เพิ ่ม เติม  ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ขาพเจา นายกิตติภูมิ นามวงค  

ตําแหนงนายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอมอบหมายใหรองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ที่รับผิดชอบ  

สํานักและกอง เปนผูอภิปรายชี้แจงหรือแถลงญัตติและตอบกระทูตอสภาเทศบาลนครลําปาง                  

ดังรายชื่อตอไปนี้ 

1. นายสมเกียรติ อัญชนา  รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

2. นายสุรทัศน  พงษนกิร รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

3. นายสุวรรณ  นครังกุล รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

4. นางนพวรรณ  ธนะสุวัตถิ์ รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 
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จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

กติตภิูม ิ นามวงค 

(นายกิตตภิูม ิ นามวงค) 

นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

ผมมีขอเรื่องไดแจงตอที่ประชุมฯ เพื่อใหทราบตามขอเรื่องที่ไดแจงไปแลวนั้น จากนี้ไปผมขอเรียน       

ทานประธานฯ ไดดําเนนิการประชุมฯ ในครัง้นี้เปนลําดับตอไป ขอบคุณครับ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม 

 1.1 ประกาศเทศบาลนครลําปาง เร่ือง การประกาศใชเทศบัญญัตงิบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัตหินาที่แทน

ประธานสภาฯ ในที่ประชุม) ในระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม ขอ 1.1 ประกาศ

เทศบาลนครลําปาง  เรื่อง การประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ     

พ.ศ. 2563 ตามเอกสารที่ทุกทานไดรับครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 

 1.2 ประกาศเทศบาลนครลําปาง เ รื่อง ใหใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เพ่ิมเตมิ คร้ังที่ 1/2562 เทศบาลนครลําปาง 

จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัตหินาที่แทน

ประธานสภาฯ ในที่ประชุม) ตอไป ขอ 1.2 ประกาศเทศบาลนครลําปาง เรื่อง ใหใชแผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเตมิ ครัง้ที่ 1/2562 เทศบาลนครลําปาง ตามเอกสารที่ทุกทานไดรับครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 

 1.3 ประกาศเทศบาลนครลําปาง เ รื่อง ใหใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 เทศบาลนครลําปาง 

จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัตหินาที่แทน

ประธานสภาฯ ในที่ประชุม) ขอ 1.3 ประกาศเทศบาลนครลําปาง เรื่อง ใหใชแผนพัฒนาทองถ่ิน   

(พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 1/2562 เทศบาลนครลําปาง ตามเอกสารที่ทุกทานไดรับครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบยีบวาระที่  2 รับรองรายงานการประชุม 

2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป 2562    

เมื่อวันศุกรที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  

จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัตหินาที่แทน

ประธานสภาฯ ในที่ประชุม) ในระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ขอ 2.1 รายงานการประชุม

สภาเทศบาลนครลําปาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป 2562 เมื่อวันศุกรที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562 

มสีมาชกิฯ ทานใดขอแกไขหรอืไมครับ เชิญ นายนพดล ผดุงพงษ 

นายนพดล ผดุงพงษ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรตทิุกทาน กระผม นายนพดล ผดุงพงษ สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

ขอแกไขรายงานการประชุม 

          - หนาที่ 40 นับจากบรรทัดสุดทายขึ้นมา บรรทัดที่  2 ขอความ “กําลังสอบเขตที่ดินอยู         

ยังประมาณกับที่ดินอยู” ขอแกไขเปน “กําลังสอบเขตที่ดินและประเมินราคาที่ดนิ”  

          - หนาที่ 41 นับจากดานบนลงมาบรรทัดที่ 14 ขอความ “เพราะผมถือวาผมไดอนุมัติไปแลว    

แตผมถอืวาทานไมทําเอง” ขอแกไขเปน “เพราะผมถือวาสภาไดอนุมัติไปแลว แตผมวาทานไมทําเอง” 

ขอบคุณครบั 

จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัตหินาที่แทน

ประธานสภาฯ ในที่ประชุม) ตามที่สมาชิกสภาฯ นายนพดล ผดุงพงษ  ไดขอแกไขรายงาน        

การประชุม ในหนาที่  40 นับจากบรรทัดสุดทายขึ้นมา บรรทัดที่  2 “กําลังสอบเขตที่ดินอยู            

ยังประมาณกับที่ดินอยู” ขอแกไขเปน “กําลังสอบเขตที่ดินและประเมินราคาที่ดิน” และ หนาที่ 41    

นับจากดานบนลงมา บรรทัดที่  14 ขอความ “เพราะผมถือวาผมไดอนุมัติไปแลว แตผมถือวา

ทานไมทําเอง” ขอแกไขเปน “เพราะผมถอืวาสภาไดอนุมัติไปแลว แตผมวาทานไมทําเอง” มีสมาชิก

สภาฯ ทานอื่นอีกไหมครับ ไมมีนะครับ กอนที่ผมจะขอมติที่ประชุม ผมขอเรียนเชิญเลขานุการสภาฯ   

นับองคประชุมครับ 

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ     

ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกทาน  กระผม นายจาตุรงค พรหมศร ในฐานะ

เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ตอนน้ีผมนับองคประชุมฯ ในที่ประชุมแหงน้ี มีสมาชิกสภาฯ         

อยูทัง้หมด 14 ทานครับ  

จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัตหินาที่แทน

ประธานสภาฯ ในที่ประชุม) ตอไป ผมจะขอมติที่ประชุมฯ สมาชิกฯ ทานใดเห็นชอบใหแกไขรายงาน

การประชุมฯ โปรดยกมอืขึ้นครับ 

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ประชุมฯ มีมตเิห็นชอบใหแกไขฯ

ครับทานประธานฯ 
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มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบใหแกไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 

สมัยวสิามัญ สมัยที่ 2 ประจําป 2562 เม่ือวันศุกรที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562 

 - หนาที่  40 นับจากบรรทัดสุดทายข้ึนมา บรรทัดที่ 2 ขอความ “กําลังสอบเขตที่ ดินอยู         

ยังประมาณกับที่ดินอยู” แกไขเปน “กําลังสอบเขตที่ดินและประเมินราคาที่ดนิ” และ 

          - หนาที่ 41 นับจากดานบนลงมาบรรทัดที่ 14 ขอความ “เพราะผมถือวาผมไดอนุมัติไปแลว    

แตผมถอืวาทานไมทําเอง” แกไขเปน “เพราะผมถอืวาสภาไดอนุมัตไิปแลว แตผมวาทานไมทําเอง” 

 จาสบิเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัตหินาที่แทน

ประธานสภาฯ ในที่ประชุม) ตอไป ผมจะขอมตทิี่ประชุมรับรองรายงานการประชุมนะครับ สมาชิกสภาฯ 

ทานใดรับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป 2562 เมื่อวันศุกรที่ 27 กันยายน 

พ.ศ. 2562 โปรดยกมอืขึ้นครับ 

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ประชุมสภาฯ มีมติรับรอง

รายงานการประชุมครับทานประธานฯ 

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมมีตริับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยวิสามัญ 

สมัยที่ 2 ประจําป 2562 เมื่อวันศุกรที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562 

จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัตหินาที่แทน

ประธานสภาฯ ในที่ประชุม) เชญิ นายแพทยวัฒนา วานชิสุขสมบัติ 

นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ    

ที่เคารพ กระผม นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขออนุญาตครับ    

ผมยกมอืในระเบียบวาระที่ 2 กอนเขาระเบียบวาระที่ 3 การรับรองรายงานการประชุม ทานเลขานุการ

สภาฯ ไดนับองคประชุม แลวตอนที่ทานประธานฯ ถามวา เห็นชอบหรอืไมเห็นชอบ ไมไดบอกวาเห็นชอบ

จํานวนกี่เสียง ไมเห็นชอบจํานวนกี่เสียง งดออกเสียงเทาไหร ผมก็อยากใหทานประธานฯ ทบทวน/หรอื

ประกาศอกีครัง้หน่ึง ขอบพระคุณครบั 

 จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ ในที่ประชุม) เมื่อสักครูผมถามวา ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบและไมเห็นชอบใหแกไข

รายงานการประชุมฯ และมติเห็นชอบรับรองและไมรับรองรายงานการประชุมฯ ก่ีเสียง โปรดยกมือขึ้น 

และใหทานเลขานุการนับองคประชุมไดจํานวน 14 ทาน ผมจะทบทวน/หรือประกาศอีกครั้งนะครับ    

เชญิเลขานุการสภาฯ ครับ 

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบใหแกไขรายงานการ

ประชุมฯ 11 เสยีงครบั, ไมเห็นชอบ ไมมี, งดออกเสยีง 3 คนครับ 

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมมีตเิสยีงขางมาก จํานวน 11 เสยีง เห็นชอบใหแกไขรายงานการประชุม

สภาเทศบาลนครลําปาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป 2562 เมื่อวันศุกรที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562 
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          - หนาที่ 40 นับจากบรรทัดสุดทายขึ้นมา บรรทัดที่  2 ขอความ “กําลังสอบเขตที่ดินอยู         

ยังประมาณกับที่ดินอยู” แกไขเปน “กําลังสอบเขตที่ดินและประเมินราคาที่ดนิ” และ 

          - หนาที่ 41 นับจากดานบนลงมาบรรทัดที่ 14 ขอความ “เพราะผมถือวาผมไดอนุมัติไปแลว    

แตผมถือวาทานไมทําเอง” แกไขเปน “เพราะผมถือวาสภาไดอนุมัติไปแลว แตผมวาทานไมทําเอง”     

ไมเห็นชอบ ไมมี, งดออกเสยีง 3 คน 

 จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัตหินาที่แทน

ประธานสภาฯ ในที่ประชุม) กรณีที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมนะครับ รับรองรายงาน         

การประชุม  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 ประจําป 2562 เมื ่อวันศุกรที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562             

เชญิเลขานุการสภาฯ ครับ 

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ประชุมฯ เห็นชอบใหรับรอง

รายงานการประชุมฯ 12 เสยีงครับ, ไมรับรองฯ ไมมี, งดออกเสยีง 2 คนครบั 

 มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก  จํานวน 12 เสียง เห็นชอบใหรับรองรายงาน      

การประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป 2562 เมื่อวันศุกรที่ 27 กันยายน 

พ.ศ. 2562 ไมรับรองฯ ไมมี, งดออกเสยีง 2 คน 

 จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจติต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัตหินาที่แทน

ประธานสภาฯ ในที่ประชุม) นายแพทยวัฒนาฯ มีขอสงสัยอะไรอีกไหมครับ เชญิ นายแพทยวัฒนา   

วานชิสุขสมบัต ิ

 นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ    

ที่เคารพ กระผม นายแพทยวัฒนา วานชิสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ก็มีผมหนึ่ง เสียง       

ที่งดออกเสียง  ซึ่งทานประธานฯ ก็ไมไดบอกใหที่ประชุมฯ ทราบ ก็มีเรื่องนิดเดียวที่จะกราบเรียน     

ถามทานประธานสภาฯ วา รายงานการประชุมฯ ที่ไดผานการแกไขรับรองโดยสภาฯ แลว และก็ผานมติ

เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ถูกตองเรียบรอยแลวนั้น การปฏิบัติงานการดําเนินงานใด ๆ   

ก็ตาม จะตองเปนไปตามรายงานการประชุมฯ ที่ ไดผานการรับรองมาแลว ถูกตองใชหรือไม              

ในความเขาใจของกระผม ก็ขอใหทานประธานฯ ยืนยันอีกครั้งหนึ่ง เพราะวาถาหากมีการดําเนินงาน    

ผดิไปจากรายงานการประชุมฯ ที่ไดผานการรับรองไปแลวยอมถือวา การกระทําน้ันไมถูกตองใชหรือไม 

ขอบคุณครบั 

 จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจติต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัตหินาที่แทน

ประธานสภาฯ ในที่ประชุม) เชิญเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปางไดช้ีแจงดวยครับ 

 นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ     

ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกทาน  กระผม นายจาตุรงค พรหมศร ในฐานะ

เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ผมเรยีนอยางนี้ครับวา รายงานการประชุมฯ เราไดทําขึ้นมาตามที่ไดแจก
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ใหทานสมาชกิสภาฯ ไดอาน และไดทราบวา ขอความที่ไดจัดทําข้ึนมาในแตละหนา แตละบท แตละตอนนั้น

ถูกตองไหม ทานสมาชิกสภาฯ อานดูแลวตรงไหนผิดพลาด ตรงไหนไมถูกตอง ก็ใหมีการแกไขได ทัง้นี้

ภายใตระเบียบขอบังคับการประชุมสภาฯ นั้นคือประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งรายงานการประชุมฯ   

เมื่อไดพิจารณาแลววา ไมมีการผิดพลาด ไมมีการผิดแตกตางไปจากขอเท็จจริงที่ไดมีการประชุมฯ        

ไดมกีารจดรายงานไว ก็ตองนํามาใหที่ประชุมแหงน้ีไดรับรอง ที่ประชุมฯ ก็ไดพิจารณาวา ทานจะรับรอง

หรือไมรับรอง การที่จะรับรองหรือไมรับรองนั้น ถาทานคิดวาสวนไหนที่ยังไมถูก ทานก็ใชสิทธิ์แกไข    

แตถาวาไมรับรอง แลวไมบอกเหตุผลอยางนี้ ก็อยูที่ตัวทานสมาชิกฯ นั้น ๆ สวนรายงานการประชุมฯ  

เมื่อสมาชิกฯ รับรองแลว ในมติในรายละเอียดถาสวนไหนจะตองนําไปปฏิบัติก็นําไปปฏิบัติตามมต ิ   

ของรายงานการประชุมฯ ที่ปรากฏอยู ผมกราบเรยีนแบบนี้ ขอบคุณครับ 

 จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจติต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัตหินาที่แทน

ประธานสภาฯ ในที่ประชุม) นายแพทยวัฒนาฯ สงสัยอะไรอีกไหมครับ เชิญ นายแพทยวัฒนา        

วานชิสุขสมบัต ิ

 นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบขอบพระคุณ        

ทานประธานฯ และทานเลขานุการฯ ก็จะไดตดิตามครับ เผื่อมีการปฏิบัติงานที่ผดิไปจากที่รับรองไวแลว     

ก็จะไดมกีารแจงเรื่องตอไปใหทราบเทานัน้เอง วาไดทําไมถูกตอง ขอบพระคุณครับ 

ระเบยีบวาระที่ 3 กระทูถาม 

 3.1 เรื่อง ติดตามความคืบหนาของโครงการที่สภาฯ ไดอนุมัตไิปแลววา แตละโครงการ

อยูในขั้นตอนใด มคีวามคบืหนาไปแลวอยางไร และจะแลวเสร็จเมื่อใด (โดย นายสันติ เขียวอุไร 

สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง)  

 จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจติต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัตหินาที่แทน

ประธานสภาฯ ในที่ประชุม) เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ เรียบรอยนะครับ ตอไปในระเบียบ

วาระที่ 3 กระทูถาม ขอ 3.1 เรื่อง ติดตามความคืบหนาของโครงการที่สภาฯ ไดอนุมัติไปแลววา แตละ

โครงการอยูในข้ันตอนใด มีความคบืหนาไปแลวอยางไร และจะแลวเสร็จเม่ือใด (โดย นายสันติ เขียวอุไร 

สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง) เชิญ นายสันต ิเขยีวอุไร  

 นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ           

ที่เคารพ กระผม นายสันต ิเขยีวอุไร สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอกระทูถาม 

เรื่อง ขอเสนอกระทูถาม 

เรยีน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

 ขาพเจา นายสันต ิเขยีวอุไร สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง ขอตัง้กระทูถามตอนายกเทศมนตรี

นครลําปาง  เรื่อง ติดตามความคืบหนาของโครงการที่สภาฯ ไดอนุมัติไปแลววา แตละโครงการ         

อยูในข้ันตอนใด มคีวามคบืหนาไปแลวอยางไร และจะแลวเสร็จเมื่อใด 
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 1. โครงการปรับปรุงถนนบุญวาทย ตั้งแตบริเวณหาแยกหอนาฬกิา ถึงหนาโรงเรยีนเทศบาล 3 

งบประมาณ 5,800,000 บาท 

 2. โครงการปรับปรุงทางเทาและระบบไฟฟาสองสวางถนนบุญวาทย ตั้งแตหาแยกหอนาฬิกา 

ถงึหนาโรงเรยีนเทศบาล 3 งบประมาณ 14,347,000 บาท 

 3. โครงการกอสรางระบบไฟสองสวางถนนเลยีบแมน้ําวัง (กองฮมิวัง) งบประมาณ 500,000 บาท 

 4. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาสองสวาง บรเิวณถนนตลาดเกา งบประมาณ 2,158,000 บาท 

 จงึเรยีนมาเพื่อโปรดพจิารณาดําเนนิการตอไป 

ขอแสดงความนับถือ 

                         (ลงช่ือ)    สันติ  เขียวอุไร     ผูต้ังกระทูถาม 

(นายสันต ิ เขยีวอุไร) 

สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

 จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจติต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัตหินาที่แทน

ประธานสภาฯ ในที่ประชุม) เชิญฝายบรหิารครับ  

 นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ 

ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง      

ขออนุญาตตอบกระทูถาม ของสมาชิกสภาผูทรงเกียรติที่ไดใหความสนใจและติดตามโครงการตาง ๆ  

ของเทศบาลนครลําปาง ซึ่งนําไปสูภาคปฏิบัติในแตละโครงการดังนี้ โครงการที่ 1. โครงการปรับปรุง

ถนนบุญวาทย ตั้งแตบรเิวณหาแยกหอนาฬิกา ถึงหนาโรงเรียนเทศบาล 3 งบประมาณ 5,800,000 บาท 

โครงการดังกลาวอยูระหวางการคํานวณราคากลางในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

เนื่องจากโครงการดังกลาวไดเคยประกาศจัดซื้อจัดจางในระบบเครอืขายสารสนเทศของกรมบัญชกีลาง 

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ซึ่งโครงการดังกลาวไดยกเลิกประกาศประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส สาเหตุ

เนื่องจาก ในวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ระบบของกรมบัญชีกลางไดทําการปรับปรุง ทําใหระบบไมสามารถ

ดึงขอมูลในเทมเพลตในสวนของระยะเวลาในการซื้อเอกสารประกวดราคาได ทําใหผูคาไมสามารถ

ดาวนโหลดการซื้อเอกสารประกวดราคาได และเทศบาลนครลําปาง ไดประสานงานกับกรมบัญชีกลาง         

และสํานักงานคลังจังหวัดลําปางแลว และไดใหคําแนะนํา ใหเทศบาลนครลําปาง ยกเลิกการประกวด

ราคาในครั้งนี้ และเม่ือมีการยกเลิกการประกวดราคา จะตองมีการคํานวณราคากลางใหมใหเปน

ปจจุบัน กองคลังจึงไดสงเรื่องใหสํานักการชางไดคํานวณราคากลางใหม ซึ่งโครงการดังกลาวมีวงเงิน

เกนิ 2,000,000 บาท จะตองทําการคดิคํานวณในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ซึ่งขณะนี้สํานักการชาง

อยูระหวางการคํานวณราคากลางในระบบอีกครั้งหนึ่ง และเขาสูกระบวนการจัดซื้อจัดจางตอไป 

โครงการที่ 2. โครงการปรับปรุงทางเทาและระบบไฟฟาสองสวางถนนบุญวาทย ตั้งแตหาแยกหอนาฬกิา 

ถงึหนาโรงเรียนเทศบาล 3 งบประมาณ 14,347,000 บาท โครงการดังกลาวไดเคยประกาศประกวด

ราคาครั้งหนึ่งแลว แตไมมีผูยื่นขอเสนอที่ผานการคัดเลือก คือหมายความวา มีผูเสนอมาหน่ึงราย      
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แตคุณสมบัติไมครบ ทางเทศบาลนครลําปาง จึงยกเลิกการประกวดราคาในครั้งน้ันไป ปจจุบันนี้        

ไดประกาศประกวดราคา ครั้งที่ 2 แลว โดยจะขึ้นเผยแพรรางประกาศ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2562      

เปนระยะเวลา 3 วันทําการ ซึ่งจะครบกําหนดในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 หากไมมีผูวิจารณเขามา    

ทางเทศบาลนครลําปาง จะดําเนินการประกาศประกวดราคา เปนระยะเวลา 12 วันทําการตอไป 

โครงการที่ 3. โครงการกอสรางระบบไฟสองสวางถนนเลียบแมน้ําวัง (กองฮิมวัง) งบประมาณ 

500,000 บาท โครงการดังกลาว อยูระหวางการดําเนินการกอสรางตามสัญญาจาง เลขที่ 94/2562 

ลงวันที่ 12 กันยายน 2562 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 วงเงนิตามสัญญา 498,000 บาท 

โครงการที่ 4. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาสองสวาง บรเิวณถนนตลาดเกา งบประมาณ 2,158,000 บาท 

โครงการดังกลาว ไดดําเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจางเรียบรอยแลว และขณะนี้ไดผูรับจางแลว   

ซึ่งขณะนี้อยูระหวางเรียกทําสัญญาตอไป ตองขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ผานไปยังประธานสภาฯ       

วาโครงการดังกลาวมีผลกระทบตอพี่นองประชาชนที่อยูในพื้นที่คอนขางตอเนื่อง ก็ขอฝากผานไปยัง

ประธานสภาฯ ใหสมาชกิสภาฯ ทุกทานไดตดิตามโครงการดังกลาวเปนระยะ ๆ เพื่อใหโครงการดังกลาว

ประสบความสําเร็จตอไป ขอบคุณมากครับ  

 จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจติต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัตหินาที่แทน

ประธานสภาฯ ในที่ประชุม) นายสันตฯิ มอีะไรเพิ่มเติมอกีไหมครับ ไมมนีะครับ 

ระเบยีบวาระที่ 4 เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาทองถ่ินตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว 

- ไมม ี– 

ระเบยีบวาระที่  5 เร่ืองที่เสนอใหม 

 5.1 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมของเทศบาลนครลําปางเพื่อการ

บรกิารชุมชนและสังคม ดานโครงสรางพื้นฐาน จํานวน 6 โครงการ เปนจํานวน 17,347,000 บาท 

(สบิเจ็ดลานสามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถวน) 

 จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจติต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัตหินาที่แทน

ประธานสภาฯ ในที่ประชุม)  ตอ ไปในระเบียบวาระที่  5 เ รื่อ งที ่ เ สนอใหม ขอ 5.1 ญัต ติ      

เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัตใิชจายเงินสะสมของเทศบาลนครลําปางเพื่อการบริการชุมชนและสังคม   

ดานโครงสรางพื้นฐาน จํานวน 6 โครงการ เปนจํานวนเงิน 17,347,000 บาท (สิบเจ็ดลานสามแสน     

สี่หมื่นเจ็ดพันบาทถวน) เชญิผูเสนอครับ 

นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรยีนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ

และทานสมาชิกสภาฯ ผู ท รง เกียรติทุกทาน กระผม นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตร ี        

นครลําปาง ไดรับมอบหมายจากทานนายกเทศมนตรนีครลําปาง ขอแถลงญัตต ิดังนี้ 
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ญัตต ิ

เรื่อง เสนอญัตตขิออนุมัตใิชจายเงนิสะสมของเทศบาลนครลําปางเพื่อการบรกิารชุมชนและ 

 สังคมดานโครงสรางพื้นฐาน จํานวน 6 โครงการ เปนจํานวนเงนิ 17,347,000 บาท  

 (สบิเจ็ดลานสามแสนสี่หม่ืนเจ็ดพันบาทถวน) 

เรยีน   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

 ขาพเจา นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใชจาย 

เงนิสะสมของเทศบาลนครลําปาง เพื่อการบรกิารชุมชนและสังคม ดานโครงสรางพื้นฐาน จํานวน 6 โครงการ 

เปนจํานวนเงนิ 17,347,000 บาท ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

 เทศบาลนครลําปาง มีหนาที่จัดทําบริการสาธารณะเกี่ยวกับการจัดใหมีและบํารุงทางบกและ

ทางน้ํา และจัดใหมีและบํารุงสวนสาธารณะ สวนสัตวและสถานที่พักผอนหยอนใจในเขตเทศบาล    

นครลําปาง ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 

56 (1) ประกอบมาตรา 53 (1) มาตรา 50 (2) และมาตรา 57 ประกอบมาตรา 54 (10) ประกอบกับ

รัฐบาลมีนโยบายที่จะกระตุนเศรษฐกิจ โดยกําหนดมาตรการหลายมาตรการ เชน การใชจายภาครัฐ

โดยเฉพาะงบลงทุนเศรษฐกิจ ฐานรากดานการเกษตร การทองเที่ยว การลงทุน และไดมอบหมายให

กระทรวงมหาดไทยสงเสริมสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชจายเงินสะสม เพื่อแกไขปญหา

ความเดือดรอนของประชาชนและสนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการกระตุน

เศรษฐกิจ และกระทรวงมหาดไทยไดกําหนดแนวทางการใชจายเงินสะสมเพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย

ของรัฐบาล 5 ดาน ประกอบดวย 1. ดานโครงสรางพื้นฐาน 2. ดานการสรางความเขมแข็งใหชุมชน     

3. ดานเศรษฐกิจและสังคม 4. ดานสงเสริมการทองเที่ยว และ 5. ดานการศึกษา ซึ่งปลัดกระทรวง

มหาดไทยโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย ไดอาศัยอํานาจตามขอ 89/1 ของ

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงนิ การฝากเงนิ การเก็บรักษาเงิน และการ

ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม อนุมัติยกเวนใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินสามารถนําเงนิสะสมไปใชจายในการดําเนนิการตามแนวทางดังกลาวได โดยยกเวน

การกันเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ

รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 89 

และใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณากันเงินสะสมสํารองจายเปนคาใชจายดานบุคลากร 

คาใชจายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นตามความจําเปน โดยคํานึงถึงสถานะ

ทางการเงนิการคลัง และตองเสนอโครงการเพื่อใชจายเงนิสะสมตอสภาทองถิ่นภายในวันที่ 31 ตุลาคม 

2562 ตามหนังสือจังหวัดลําปาง ดวนที่สุด ที่ ลป 0023.5/ว 42557 ลงวันที่  9 กันยายน 2562 

ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5164 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562     

จึงขออนุมัติใชจายเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง เพื่อสนับสนุนการดําเนินการตามนโยบาย        
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ของรัฐบาล ดานโครงสรางพื้นฐาน จํานวน 6 โครงการ เปนจํานวนเงิน 17,347,000 บาท (สิบเจ็ดลาน   

สามแสนสี่หม่ืนเจ็ดพันบาทถวน) 

เหตุผล 

 เน่ืองจากในเขตเทศบาลนครลําปาง ยังมีถนนหลายสายทาง ที่มีสภาพชํารุดเสียหาย ขาดการ

ปรับปรุงสภาพผวิจราจรใหดีมีสภาพพรอมใชงานมาเปนเวลานาน ทําใหประชาชนที่ใชเสนทางสัญจรไป

มาเดินทางไมสะดวก และอาจเกิดอุบัติเหตุแกชีวติและทรัพยสินได จึงสมควรที่จะทําการปรับปรุงถนน 

เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนและสนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล     

ในการกระตุนเศรษฐกิจ จึงมีความจําเปนตองขออนุมัติใชจายเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง    

จํานวน 6 โครงการ เปนจํานวนเงิน 17,347,000 บาท (สิบเจ็ดลานสามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถวน)           

ตามรายละเอยีด ดังตอไปนี้ 
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ลําดับ แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท รายการ งบประมาณ หมายเหต ุ

ที่       (บาท)   

1 แผนงานเคหะชุมชน/ 

งานไฟฟาถนน 

คาที่ดนิและ

สิ่งกอสราง 

คากอสราง 

สิ่งสาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุงถนนมนตร ีตัง้แตถนนฉัตรไชย ถงึถนนสุเรนทร 

- โดยทําการเสรมิผวิแอสฟลตคอนกรตี กวางประมาณ 8.00-10.20 เมตร ความยาว 

ประมาณ 560 เมตร หนาเฉลีย่ 0.05 เมตร พรอมปรับปรุงบอพัก และงานอื่น ๆ 

ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

เพิ่มเตมิ ครัง้ที่ 1/2562 หนาที ่3 ลําดับที่ 1 

2,290,000   

2 แผนงานเคหะชุมชน/ 

งานไฟฟาถนน 

คาที่ดนิและ

สิ่งกอสราง 

โครงการปรับปรุงถนนนากวมเหนอื ตัง้แตถนนนากวม ถึงถนนพหลโยธนิ 

- โดยทําการเสรมิผวิแอสฟลตคอนกรตี กวางประมาณ 4.50-7.00 เมตร ความยาว 

2,336,000 

  

  คากอสราง ประมาณ 758 เมตร หนาเฉลีย่ 0.05 เมตร พรอมปรับปรุงบอพัก และงานอื่น ๆ    

   สิ่งสาธารณูปโภค ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)    

    เพิ่มเตมิ ครัง้ที่ 1/2562 หนาที ่3 ลําดับที่ 2    

3 แผนงานเคหะชุมชน/ 

งานไฟฟาถนน 

คาที่ดนิและ

สิ่งกอสราง 

โครงการปรับปรุงถนนรษัฎา ตัง้แตถนนทิพยชาง ถึงถนนจามเทว ี

- โดยทําการเสรมิผวิแอสฟลตคอนกรตี กวางประมาณ 8.20-10.50 เมตร ความยาว 

2,340,000 

  

  คากอสราง ประมาณ 543 เมตร หนาเฉลีย่ 0.05 เมตร พรอมปรับปรุงบอพัก และงานอื่น ๆ    

   สิ่งสาธารณูปโภค ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)    

    เพิ่มเตมิ ครัง้ที่ 1/2562 หนาที ่4 ลําดับที ่3    

4 แผนงานเคหะชุมชน/ 

งานสวนสาธารณะ 

คาที่ดนิและ

สิ่งกอสราง 

โครงการปรับปรุงถนนในสวนสาธารณะเขลางคนคร 

- โดยทําการเสรมิผวิแอสฟลตคอนกรตี กวางประมาณ 5.00-5.20 เมตร ความยาว 

2,286,000   

  คากอสราง ประมาณ 1,036 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของ    

   สิ่งสาธารณูปโภค เทศบาลนครลําปาง ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเตมิ  

ครัง้ที่ 1/2562 หนาที ่4 ลําดับที่ 4 
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ลําดับ แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท รายการ งบประมาณ หมายเหต ุ

ที่       (บาท)   

5 แผนงานเคหะชุมชน/ 

งานไฟฟาถนน 

คาที่ดนิและ

สิ่งกอสราง 

โครงการปรับปรุงถนนปงสนกุ ตัง้แตถนนรัษฎา ถึงถนนบุญโยง 

- โดยทําการเสรมิผวิแอสฟลตคอนกรตี กวางประมาณ 6.00-12.00 เมตร ความยาว 

4,665,000 

  

  คากอสราง 

สิ่งสาธารณูปโภค 

ประมาณ 906 เมตร หนาเฉลีย่ 0.05 เมตร พรอมปรับปรุงบอพัก และงานอื่น ๆ 

ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

 

  

 

  

 

เพิ่มเตมิ ครัง้ที่ 1/2562 หนาที ่5 ลําดับที่ 5 

 

  

6 แผนงานเคหะชุมชน/ 

งานไฟฟาถนน 

คาที่ดนิและ

สิ่งกอสราง 

โครงการปรับปรุงถนนพหลโยธิน ซอยขางบานเลขที ่138/103 ถึงบานเลขที่ 142/32 

- โดยทําการเสรมิผวิแอสฟลตคอนกรตี กวางประมาณ 7.00-13.00 เมตร ความยาว 

3,430,000   

  คากอสราง 

สิ่งสาธารณูปโภค 

 ประมาณ 526 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พรอมปรับปรงุบอพัก และงานอื่น ๆ 

ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

   

    เพิ่มเตมิ ครัง้ที่ 1/2562 หนาที ่5 ลําดับที่ 6    

 

    รวมงบประมาณทัง้สิ้น 17,347,000   
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แบบรายงานยอดเงนิสะสม ณ วนัที่   30 กันยายน   2562 

    
เงนิสะสม ณ วันที ่ 30  กันยายน  2562 

 

  

817,990,922.41   

หัก   เงนิฝากสมทบทุนเงนิทนุสงเสรมิกจิการเทศบาล (กสท.) 133,527,493.63  
  

       หุนในโรงพมิพสวนทองถ่ิน          5,000.00  
  

       ลูกหนี้ภาษีโรงเรอืน ภาษบีํารุงทองที ่ภาษปีาย    4,366,916.54  
  

       ผลตางจากการชําระหนี้เงนิกู  61,835,247.44  
  

       ลูกหนี้เงนิยมื        15,772.00  
  

       ลูกหนี้เงนิสะสม **   -  199,750,429.61  
 

เงนิสะสมที่นําไปใชได ณ ปจจุบัน (1) 
 

618,240,492.80  
 

หัก   สํารองจายเงนิสะสมท่ีมภีาระผูกพันแลว (2) 
 

  33,950,000.00  
 

คงเหลือเงนิสะสมที่นําไปใชได ณ ปจจุบัน (3) 
 

584,290,492.80  
 

หัก   สํารองงบบุคลากร (4) 
 

122,419,680.00  
 

       สํารองจายประจําที่ตองจายใหประชาชนลาชา  (5) 
 

  23,382,600.00  
 

เงนิคงเหลือเงนิสะสม (6) 
 

438,488,212.80  
 

หัก  สํารองกรณสีาธารณภัย 10% (7) 
 

  69,533,100.00  
 

คงเหลือเงนิสะสมทึ่นําไปใชได (8) 
 

368,955,112.80  
 

    

    

    

    
ทุนสํารองเงนิสะสม       290,482,855.05   บาท 

 

  
หมายเหต ุ: เบกิจายเงนิฝากสมทบทุน เงนิทุนสงเสรมิกจิการเทศบาล (กสท.) 

  
             เปนการเรยีบรอย ฎกีาเลขที่ 1737 ลงวันที่ 19  ธันวาคม  2561  จํานวน 9,230,263.07 บาท 

             เช็ค ธกส. เลขที ่29056799 
     

      
  **** คํานวณ เงนิสมทบเงนิทุนสงเสรมิกจิการเทศบาล ป 2562 เปนเงนิจํานวน  7,939,247.48  บาท 
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 ดังนั้น ขอไดโปรดนําเรียนตอที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อขออนุมัติใชจายเงินสะสม

ของเทศบาลนครลําปาง จํานวนเงิน 17,347,000 บาท (สิบเจ็ดลานสามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถวน)       

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน   

และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

ขอ 89 ประกอบกับหนังสือจังหวัดลําปาง ดวนที่สุด ที่ ลป 0023.5/ว 42557 ลงวันที่ 9 กันยายน 2562  

และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5164 ลงวันที่ 29 สงิหาคม 2562  

ขอแสดงความนับถือ 

(ลงช่ือ)      กติตภิูมิ  นามวงค       ผูเสนอ 

(นายกิตตภิูม ิ นามวงค) 

นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัตหินาที่แทน

ประธานสภาฯ ในที่ประชุม) กอนทีท่านสมาชิกฯ จะอภิปรายนะครับ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ         

ไดชี้แจงระเบียบหรอืกฎหมายที่เกี่ยวของกับญัตตนิี้ เชญิครับ 

 นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ 

ที่เคารพ ทานสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกทานครับ กระผม นายจาตุรงค พรหมศร ในฐานะ

เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของกับญัตติในระเบียบวาระที่ 5 

ขอ 5.1 ซึ่งเปนญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง เพื่อการบริการชุมชนและสังคม 

ดานโครงสรางพื้นฐาน จํานวน 6 โครงการ เปนจํานวน 17,347,000 บาท (สิบเจ็ดลานสามแสนสี่หมื่น

เจ็ดพันบาทถวน) นัน้ มรีะเบยีบที่ เกี่ยวของ ซึ่งผมจะไดนําเรียนตอที่ประชุมฯ เพื่อใชประกอบการ

พิจารณาญัตติ น้ีคือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน      

การเก็บรักษาเงนิ และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ขอ 89 ไดบัญญัตหิลักการ โดยเอกสารดังกลาวที่ผมไดกลาวถึงอยูในญัตติหนาที่ 

30, 31 ผมจะไดอานระเบยีบดังกลาวใหทีป่ระชุมไดทราบหลักการอกีครัง้หนึ่ง ตามระเบียบดังกลาว   

ขอ 89 ซึ่งบัญญัติหลักการวา “องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจใชจายเงนิสะสมได โดยไดรับอนุมัติจาก

สภาทองถิ่นภายใตเงื่อนไข ดังตอไปนี้ (1) ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินซึ่งเกี่ยวกับดานการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เปนการเพิ่มพูนรายได

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือกิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดรอนของประชาชน ทั้งน้ี     

ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือตามที่กฎหมายกําหนด (2) ไดสงเงิน

สมทบกองทุนสงเสรมิกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภทตามระเบียบแลว (3) ใหกัน

เงินสะสมสํารองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวาสามเดือนและกันไวอีกรอยละสิบของ

งบประมาณรายจายประจําปนั้น เพื่อเปนคาใชจายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น   

(4) เมื่อไดรับอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองดําเนินการกอหนี้ผูกพัน    
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ใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป หากไมดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดใหการ     

ใชจายเงนิสะสมนัน้เปนอันพับไป ทัง้น้ี ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชจายเงนิสะสม โดยคํานงึถึงฐานะ

การเงินการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว” นอกจากน้ียังมีระเบียบ  

ขอ  89 /1  ไดบัญญัติหลักการว า“ในกรณีที่ มีภารกิจตามนโยบายเร งดวนของรัฐบาลหรือ

กระทรวงมหาดไทยและจําเปนตองใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูดําเนินการ โดยมีความ

จําเปนตองใชจายจากงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและงบประมาณดังกลาวไมเพยีงพอ

และไมถูกตองดวยเงื่อนไขการใชจายเงินสะสมหรือเงินทุนสํารองเงินสะสมตามขอ 87 และขอ 89 

ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจอนุมัติยกเวนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชจายจากเงินสะสมหรือ

เงนิทุนสํารองเงนิสะสมได โดยความเห็นชอบของรฐัมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย” ถาที่ประชุมแหงน้ี

ไดพิจารณาจากถอยแถลงของญัตติแลว จะเห็นวาหนังสือของปลัดกระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือ  

ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5164 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ก็ดี ประกอบดวยหนังสือจังหวัดลําปาง    

ดวนที่สุด ที่ ลป 0023.5/ว 42557 ลงวันที่ 9 กันยายน 2562 ก็ดี รวมถึงแผนพัฒนาทองถิ่นและแบบ

รายงานยอดเงนิสะสมรวมทัง้รายละเอียดของโครงการ รายการประกอบแบบ รายการประเมินราคา

ของโครงการที่ขออนุมัตใิชจายเงินสะสมทัง้ 6 โครงการ นั้น ไดปรากฏอยูในญัตติเปนที่ชัดแจงแลว      

ซึ่งที่ประชุมแหงนี้ก็สามารถตรวจดู และใชประกอบการพิจารณา ตามระเบียบที่ผมไดเรียนแจงไป     

เม่ือสักครู เม่ือที่ประชุมฯ ไดเขาใจแลว และไมมีขอสงสัยแลว ผมก็ขอกราบเรยีนทานประธานฯ ไดนํา

ปรึกษาเพื่อใหที่ประชุมฯ ไดพิจารณา แลวก็มีมติตอไป ซึ่งญัตติตามขอ 5.1 น้ัน เปนญัตติเกี่ยวกับ

กจิการสภาที่ประชุมแหงน้ี จะพจิารณาเพยีงวาอนุมัตหิรอืไมอนุมัต ิขอบคุณครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัตหินาที่แทน

ประธานสภาฯ ในที่ประชุม) มีสมาชิกฯ ทานใดจะอภปิรายหรอืไมครบั เชญิ นายสันต ิเขยีวอุไร 

นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ           

ที่เคารพ กระผม นายสันต ิเขยีวอุไร สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง ในความเห็นสวนตัวผมไมขัดของ 

แตผมมขีอสังเกตวา โครงการทัง้ 6 โครงการนี้ เปนเรื่องของการปรับปรุงถนนโครงการกอสรางทั้งหมด

ผมก็มีคําถามอยูนิดหนึ่งวา ในสวนของโครงการที่ 3 โครงการปรับปรุงถนนรัษฎา ตั้งแตถนนทิพยชาง  

ถงึถนนจามเทว ีจากตามแบบนี้ ผมไมทราบวาลาดผวิถนนบนสะพานดวยหรือเปลา เพราะวาที่เห็นอยู

สะพานก็ชํารุดอยูหลายจุด ก็เปนขอสอบถาม สวนอันอื่น ๆ คงไมเปนปญหานะครับ ขอบคุณครบั 

จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัตหินาที่แทน

ประธานสภาฯ ในที่ประชุม) เชิญฝายบรหิารครับ 

นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ 

ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง     

ขออนุญาตตอบตรงน้ี ในโครงการที่ 3 โครงการปรับปรุงถนนรัษฎา ต้ังแตถนนทิพยชางถึงถนนจามเทว ี 

ก็ตั้งแตสามแยกตรงที่ถนนทิพยชาง หนาวัดคะตึกยาวไปถึงแยกมาขาว รวมถึงบนสะพานดวย          
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สวนสะพานที่วาชํารุด แลวยังไมไดทาสีนะครับ ผมไดสั่งการใหกับทางสํานักการชางประมาณการ

เพื่อที่จะขอทาส ีขอบคุณมากครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัตหินาที่แทน

ประธานสภาฯ ในที่ประชุม) นายสันติฯ มีอะไรเพิ่มเติมอกีไหมครับ ไมมีนะครับ มีสมาชิกฯ ทานใดจะ

อภปิรายเพิ่มเตมิอกีไหมครับ เชิญ นายณัฐกติติ์ บรรจงจิตต 

นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ  

ที่เคารพ กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง จากญัตติที่ทางฝายบรหิาร

เสนอมาขอใชจายเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง เพื่อการบริการชุมชนและสังคม ดานโครงสราง

พื้นฐาน จํานวน 6 โครงการ เปนจํานวน 17,347,000 บาท (สิบเจ็ดลานสามแสนสี่หม่ืนเจ็ดพันบาทถวน) 

ผมดูจากหลักการและเหตุผลแลวก็ไมขัดของอะไร แตอยากจะตั้งขอสังเกตและเรียนถามทางฝาย

บรหิารเรื่องแบบทัง้ 6 โครงการ วาจะเสร็จภายในหนึ่งปไหมครับ เรียนถามผูที่เกี่ยวของดวย การอนุมัติ

ใชจายเงินสะสม มีกําหนดระยะเวลาหน่ึงป เพื่อกอหนี้ภาระผูกพัน  ถาไมทําหรือทําไมเสร็จ โครงการ

จะตองพับไป ผมก็อยากจะเรียนถามผู เกี่ยวของที่ทําแบบ จะเสร็จไหมครับภายในหนึ่งป ผมเห็น        

ทุกโครงการที่ผานมาแตละโครงการทําแบบชามาก บางครั้งเปนงบปกตกิ็จะกันเงินเปนสองปดวยซ้ําไป    

แตเงินสะสมนี้ไมไดนะครับ อันนี้ก็ขอฝากไวดวย และอีกอยางในกรณีที่ขออนุมัติใชจายเงินสะสมมานี้ 

ผมดูแลวก็เขาหลักการ คืออยูในแผนพัฒนาของเทศบาลนครลําปาง มีการกันเงินแลวก็สมทบอะไร

เรยีบรอยแลว ตามระเบยีบทุกอยาง ผมก็ไมมขีอสงสัย ผมก็ขอใหฝายบรหิารดําเนินการตามที่ไดขออนุมัติ

ทางสภาฯ ดวย ขอบคุณมากครับ  

 นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ 

ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง     

ขออนุญาตชี้แจงตรงน้ีวา จรงิ ๆ แลวงบจายขาดเงนิสะสมเรา ในงบประมาณป 2562 ที่ผานมานี้ เราได

จายเงินไปครั้งหนึ่ง ตอนนี้ก็ทําแผนการปฏิบัติงานใหอยูภายในหน่ึงป สวน 6 โครงการที่ขออนุมัติจาก

สภาฯ ในวันนี้ ก็จะตองกลับเขาไปสูในแผนเพื่อใหดําเนินการภายในหนึ่งปใหแลวเสร็จ แตทีนี้มีปญหา    

วาโครงการที่ไมสามารถดําเนินการไดทันทีก็คือ งบตามเทศบัญญัติรายจายประจําปของเทศบาลเอง   

ซึ่งเราตองรองบประมาณเขาสําหรับรายรับใหไดกอนแลวถึงจะดําเนินการ เพราะฉะนั้นชวงระยะเวลา

ดังกลาวนี้ เมือ่งบประมาณรายรับเรายังไมเต็มที่ที่จะสามารถดําเนนิการตามเทศบัญญัติได คณะทํางาน

ก็จะเรงดําเนินการโครงการจายขาดเ งินสะสม ซึ่งชุดที่หนึ่งเราไดเริ่มดําเนินการแลว ในชุดนี้อีก           

6 โครงการ เราก็จะดําเนนิการตอเนื่องเพื่อใหแลวเสร็จภายในหน่ึงปนี้ครับ ขอบคุณครับ 

 จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจติต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัตหินาที่แทน

ประธานสภาฯ ในที่ประชุม) นายณัฐกติติ์ฯ มีอะไรเพิ่มเติมอกีไหมครับ เชิญ นายณัฐกติติ์ บรรจงจิตต 

 นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ  

ที่เคารพ กระผม นายณัฐกติติ์ บรรจงจิตต สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมขอฝากไปยังฝายบริหาร    
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นิดหน่ึงครับ เก่ียวกับการทําแบบขอใหเรงรัดเจาหนาที่ใหทําแบบใหเสร็จและใหไวที่สุด และอีกอยางหนึ่ง 

กรณีของการจายขาดเงินสะสม มีกําหนดภายในหนึ่งป ก็ขอใหเรงรัดทําใหรวดเร็ว และบางโครงการ    

ที่ผมเคยไดขาวมา วาแบบมีปญหาติดเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินของชาวบานหรือที่สาธารณะ หรอือะไร     

ก็ขอฝากเรื่องนี้ดวย ขอบคุณมากครับ 

 นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ 

ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง  

โครงการที่ติดคางเอาไว 4 โครงการก็คือ โครงการถนนที่ยังไมไดรับหนังสือแจงจากกรมที่ดิน นอกนั้น   

ก็อยูในงบประมาณของป 2562 แตแบบเราทําไวรอเรยีบรอยหมดแลว รอหนังสอืเพื่อมาแนบดําเนินการ

จัดซื้อจัดจางตอไป ขอบคุณมากครับ     

จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัตหินาที่แทน

ประธานสภาฯ ในที่ประชุม) มีสมาชิกฯ ทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกไหมครับ ไมมีนะครับ เมื่อไมมี 

ผมจะขอมตใินที่ประชุมนะครับ ในญัตติขอ 5.1 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัตใิชจายเงนิสะสมของ

เทศบาลนครลําปางเพื่อการบริการชุมชนและสังคมดานโครงสรางพื้นฐาน จํานวน 6 โครงการ        

เปนจํานวนเงิน 17,347,000 บาท (สิบเจ็ดลานสามแสนสี่หมื่น เจ็ดพันบาทถวน) ผมจะขอมติทีละ

โครงการ และขอใหเลขานุการสภาฯ นับองคประชุมดวยครับ 

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ตอนนี้มีสมาชิกสภาฯ อยูในที่ประชุมฯ 

รวมทัง้หมด 14 ทานครับทานประธานฯ 

จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัตหินาที่แทน

ประธานสภาฯ ในที่ประชุม) ผมจะขอมตทิลีะโครงการนะครับ 

โครงการที่ 1 แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท        

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการปรับปรุงถนนมนตรี ตั้งแตถนนฉัตรชัย ถงึถนนสุเรนทร 

- โดยทําการเสรมิผวิแอสฟลตคอนกรีต กวางประมาณ 8.00 - 10.20 เมตร ความยาวประมาณ 

560 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร พรอมปรับปรุงบอพัก และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาล   

นครลําปาง ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเตมิ ครัง้ที่ 1/2562 หนาที่ 3 ลําดับที่ 1  

งบประมาณ 2,290,000 บาท  (สองลานสองแสนเกาหมื่นบาทถวน) สมาชิกฯ ทาน ใด เห็นชอบ        

โปรดยกมอืขึ้นครับ  

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 12 เสยีงครับ  

จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัตหินาที่แทน

ประธานสภาฯในที่ประชุม) สมาชิกฯ ทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมอืขึ้นครับ 

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเห็นชอบ ไมมคีรับ  

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก จํานวน 12 เสยีง เห็นชอบอนุมัติใหใชจายเงนิ

สะสมของเทศบาลนครลําปาง ในแผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 
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ประเภทคากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค รายการโครงการปรับปรุงถนนมนตรี ตั้งแตถนนฉัตรชัย ถึงถนน

สุเรนทร โดยทําการเสรมิผวิแอสฟลตคอนกรตี กวางประมาณ 8.00 - 10.20 เมตร ความยาวประมาณ 

560 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร พรอมปรับปรุงบอพัก และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาล   

นครลําปาง ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเตมิ ครัง้ที่ 1/2562 หนาที่ 3 ลําดับที่ 1  

งบประมาณ 2,290,000 บาท (สองลานสองแสนเกาหม่ืนบาทถวน) ไมเห็นชอบ ไมม,ี งดออกเสยีง 2 คน 

 โครงการที่ 2 แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท        

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการปรับปรุงถนนนากวมเหนือ ตั้งแตถนนนากวม     

ถงึถนนพหลโยธิน 

  - โดยทําการเสรมิผวิแอสฟลตคอนกรตี กวางประมาณ 4.50 - 7.00 เมตร ความยาวประมาณ 

758 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พรอมปรับปรุงบอพัก และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาล   

นครลําปาง ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเตมิ ครัง้ที่ 1/2562 หนาที่ 3 ลําดับที่ 2 

งบประมาณ 2,336,000 บาท (สองลานสามแสนสามหม่ืนหกพันบาทถวน) สมาชิกฯ ทานใดเห็นชอบ

โปรดยกมอืขึ้นครับ  

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 12 เสยีงครับ  

จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัตหินาที่แทน

ประธานสภาฯ ในที่ประชุม) สมาชกิฯ ทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมอืขึ้นครับ 

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเห็นชอบ ไมมคีรับ  

 มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก จํานวน 12 เสียง เห็นชอบอนุมัติใหใชจายเงิน

สะสมของเทศบาลนครลําปาง ในแผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 

ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการปรับปรุงถนนนากวมเหนือ ตั้งแตถนนนากวม     

ถึงถนนพหลโยธิน โดยทําการเสริมผวิแอสฟลตคอนกรตี กวางประมาณ 4.50 - 7.00 เมตร ความยาว

ประมาณ 758 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พรอมปรับปรุงบอพัก และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของ

เทศบาลนครลําปาง ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 หนาที่ 3 

ลําดับที่ 2 งบประมาณ 2,336,000 บาท (สองลานสามแสนสามหม่ืนหกพันบาทถวน) ไมเห็นชอบ ไมมี, 

งดออกเสยีง 2 คน 

 โครงการที่ 3 แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท        

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการปรับปรุงถนนรัษฎา ตั้งแตถนนทิพยชาง ถึงถนน

จามเทว ี

  - โดยทําการเสริมผิวแอสฟลตคอนกรีต กวางประมาณ 8.20 - 10.50 เมตร ความยาว

ประมาณ 543 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พรอมปรับปรุงบอพัก และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของ

เทศบาลนครลําปาง ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 หนาที่ 4 
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ลําดับที่ 3 งบประมาณ 2,340,000 บาท (สองลานสามแสนส่ีหมื่นบาทถวน) สมาชิกฯ ทานใดเห็นชอบ

โปรดยกมอืขึ้นครับ  

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 12 เสยีงครับ  

จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัตหินาที่แทน

ประธานสภาฯในที่ประชุม) สมาชิกฯ ทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมอืขึ้นครับ 

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเห็นชอบ ไมมคีรับ  

 มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก จํานวน 12 เสยีง เห็นชอบอนุมัติใหใชจายเงิน

สะสมของเทศบาลนครลําปาง ในแผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 

ประเภทคากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค รายการโครงการปรับปรุงถนนรัษฎา ต้ังแตถนนทิพยชาง ถึงถนน

จามเทว ีโดยทําการเสรมิผวิแอสฟลตคอนกรตี กวางประมาณ 8.20 - 10.50 เมตร ความยาวประมาณ 

543 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พรอมปรับปรุงบอพัก และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาล   

นครลําปาง ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1/2562 หนาที่ 4 ลําดับที่ 3 

งบประมาณ 2,340,000 บาท (สองลานสามแสนสี่หม่ืนบาทถวน) ไมเห็นชอบ ไมมี, งดออกเสยีง 2 คน 

 โครงการที่ 4 แผนงานเคหะชุมชน งานสวนสาธารณะ หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 

ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการปรับปรุงถนนในสวนสาธารณะเขลางคนคร 

  - โดยทําการเสรมิผวิแอสฟลตคอนกรตี กวางประมาณ 5.00 - 5.20 เมตร ความยาวประมาณ

1,036 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปางตาม

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 หนาที่ 4 ลําดับที่ 4 งบประมาณ 

2,286,000 บ า ท  (สองลานสองแส น แป ด หมื ่นหกพันบาทถวน) สมาชิกฯ ทา น ใ ด เ ห็น ช อ บ              

โปรดยกมอืขึ้นครับ  

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 12 เสยีงครับ  

จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัตหินาที่แทน

ประธานสภาฯ ในที่ประชุม) สมาชกิฯ ทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมอืขึ้นครับ 

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเห็นชอบ ไมมคีรับ  

 มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก จํานวน 12 เสียง เห็นชอบอนุมัติใหใชจายเงิน

สะสมของเทศบาลนครลําปาง ในแผนงานเคหะชุมชน งานสวนสาธารณะ หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 

ประเภทคากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค รายการโครงการปรับปรุงถนนในสวนสาธารณะเขลางคนคร   

โดยทําการเสริมผิวแอสฟลตคอนกรีต กวางประมาณ 5.00 - 5.20 เมตร ความยาวประมาณ1,036 

เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปางตามแผนพัฒนา

ทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเตมิ ครัง้ที่ 1/2562 หนาที่ 4 ลําดับที่ 4 งบประมาณ 2,286,000 บาท 

(สองลานสองแสนแปดหมื่นหกพันบาทถวน) ไมเห็นชอบ ไมม,ี งดออกเสยีง 2 คน 
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 โครงการที่ 5 แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท        

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการปรับปรุงถนนปงสนุก ตั้งแตถนนรัษฎา ถงึถนนบุญโยง 

 - โดยทําการเสริมผิวแอสฟลตคอนกรีต กวางประมาณ 6.00 - 12.00 เมตร ความยาว

ประมาณ 906 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พรอมปรับปรุงบอพัก และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของ

เทศบาลนครลําปาง ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 หนาที่ 5 

ลําดับที่ 5 งบประมาณ 4,665,000 บาท (สี่ลานหกแสนหกหม่ืนหาพันบาทถวน) สมาชิกฯ ทานใด

เห็นชอบโปรดยกมอืขึ้นครับ  

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 12 เสยีงครับ  

จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัตหินาที่แทน

ประธานสภาฯ ในที่ประชุม) สมาชกิฯ ทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมอืขึ้นครับ 

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเห็นชอบ ไมมคีรับ  

 มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก จํานวน 12 เสียง เห็นชอบอนุมัติใหใชจายเงิน

สะสมของเทศบาลนครลําปาง ในแผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 

ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการปรับปรุงถนนปงสนุก ตั้งแตถนนรัษฎา ถึงถนน

บุญโยง โดยทําการเสริมผวิแอสฟลตคอนกรตี กวางประมาณ 6.00 - 12.00 เมตร ความยาวประมาณ

906 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พรอมปรับปรุงบอพัก และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาล   

นครลําปาง ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1/2562 หนาที่ 5 ลําดับที่ 5 

งบประมาณ 4,665,000 บาท (สี่ลานหกแสนหกหมื่นหาพันบาทถวน) ไมเหน็ชอบ ไมมี, งดออกเสยีง 2 คน 

โครงการที่ 6 แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท        

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการปรับปรุงถนนพหลโยธิน ซอยขางบานเลขที่ 

138/103 ถงึบานเลขที่ 142/32 

 - โดยทําการเสริมผิวแอสฟลตคอนกรีต กวางประมาณ 7.00 - 13.00 เมตร ความยาว

ประมาณ 526 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พรอมปรับปรุงบอพัก และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของ

เทศบาลนครลําปาง ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 หนาที่ 5 

ลําดับที่ 6 งบประมาณ 3,430,000 บาท (สามลานสี่แสนสามหม่ืนบาทถวน) สมาชิกฯ ทานใดเห็นชอบ

โปรดยกมอืขึ้นครับ  

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 12 เสยีงครับ  

จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัตหินาที่แทน

ประธานสภาฯ ในที่ประชุม) สมาชกิฯ ทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมอืขึ้นครับ 

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเห็นชอบ ไมมคีรับ  
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 มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมมีตเิสยีงขางมาก จํานวน 12 เสยีง เห็นชอบอนุมัติใหใชจายเงนิสะสม

ของเทศบาลนครลําปาง ในแผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและส่ิงกอสราง ประเภท

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการปรับปรุงถนนพหลโยธิน ซอยขางบานเลขที่ 138/103 ถึง

บานเลขที่ 142/32 โดยทําการเสรมิผวิแอสฟลตคอนกรตี กวางประมาณ 7.00 - 13.00 เมตร ความยาว

ประมาณ 526 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พรอมปรับปรุงบอพัก และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของ

เทศบาลนครลําปาง ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 หนาที่ 5 

ลําดับที ่6 งบประมาณ 3,430,000 บาท (สามลานส่ีแสนสามหมื่นบาทถวน) ไมเห็นชอบ ไมมี, งดออกเสยีง 2 คน 

ระเบยีบวาระที่ 6 เร่ืองอื่น ๆ  

 จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจติต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัตหินาที่แทน

ประธานสภาฯ ในที่ประชุม) ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ 

เชญิ นายสันต ิเขยีวอุไร 

 นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ           

ที่เคารพ กระผม นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมมีขอสังเกตเรื่องอื่นนดิหนึ่ง    

นะครับ เพื่อที่จะฝากเรื่องนี้ไปยังฝายบริหาร เนื่องจากวา ชวงฤดูกาลนี้เปนชวงฤดูกาลทองเที่ยว     

จากขอสังเกตและไดดูในพื้นที่แลว ความพรอมในเรื่องของการตอนรับนักทองเที่ยวของเรายังมีจุด      

ที่จะตองปรับปรุงอยูบางพอสมควร เรื่องแรกคือ เรื่องของการปรับปรุงภูมิทัศน เรื่องของการตกแตง

ตนไมทั้งหลายในเขตเทศบาลนครลําปาง ซึ่งบางสถานที่ เปนสถานที่ทองเที่ยวก็อยากจะฝากวา       

ตองไดรับการปรับปรุงตัดแตงก่ิงตนไมบางเพื่อความสวยงาม ในเรื่องที่สอง เรื่องของการซอมบํารุง   

แสงสวางในเขตเทศบาลนครลําปาง ซึ่งเทาที่ผานมาเราก็พยายามชวยกันสอดสองดูแลปญหาเรื่องของ

แสงสวางตามหลอดไฟถนน โคมไฟสวยงามที่ตกแตงสถานที่ก็อยากจะฝากไวใหทางฝายบริหาร      

ชวยดูแลและกําชับ และเรื่องที่สาม เรื่องของการบํารุงซอมแซมถนนหนทางที่บางเสนทาง ก็ชํารุดมีหลุม

มีบอ ก็อยากจะฝากไวใหทางฝายบริหารไดชวยกวดขันในเรื่องน้ี เพื่อความสะดวกในการสัญจรของ

นักทองเที่ยวและประชาชนในเขตพื้นที่ดวย เรื่องสุดทาย เรื่องของความสะอาดเรื่องของขยะทั้งหลาย   

ในตรอก ในซอย ถนนในเขตพื้นที่สาธารณะก็อยากจะฝากทางฝายบริหารใหชวยพิจารณากําชับ       

และดูแลในดานนี้ดวย เพราะวาฤดูกาลนี้เราตอนรับนักทองเที่ยวเยอะ เปนชวงฤดูของการทองเที่ยว       

และเปนหนาหนาวแลว ก็อยากจะฝากไวสามถงึส่ีเรื่อง ขอบคุณครบั 

 จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจติต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัตหินาที่แทน

ประธานสภาฯ ในที่ประชุม) เชิญฝายบรหิารครับ 

 นายกติติภูม ินามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรยีนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ 

ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง   

ตองขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ที่ไดใหคําแนะนําและติดตามเรื่องตาง ๆ ทุก ๆ เรื่องในฐานะผูบริหาร
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พรอมทัง้หวัหนาสวนราชการที่อยูในที่นี้ก็จะขอนอมรับไปปรับปรุงแกไขปญหาใหเหลือนอยที่สุด สิ่งที่ผม

จะแจงตอที่ประชุมสภาฯ ในวันนี้คือ ในเดือนหนาซึ่งเราไมมีการประชุมสภาฯ ในเดือนพฤศจิกายน     

แตเรามีกิจกรรมใหญก็คือ เรื่องของงานลองสะเปาจาวละกอน ในวันที่ 10, 11, 12 พฤศจิกายน 2562 

ในฐานะนายกเทศมนตร ีก็ขอกราบเรยีนเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกทานรวมงาน ในคนืวันที่ 10 ก็จะมีการประกวด

สะเปาแกวสะเปาคําอยูตรงบรเิวณหนาหอปูมละกอน หาแยกหอนาฬิกา ในค่ําคืนวันที่ 11 ที่ทาน้ําสิงหชัย

เปนสะเปาลอยน้ํา สวนวันที่ 12 เปนสะเปารถใหญ ตั้งแตเกาจาวจนถึงหนามิวเซียม ก็ขอเรียนเชิญ     

ทุกทานรวมงานในครัง้น้ีดวย ถือเปนการรวมกันตอนรับนักทองเที่ยวและแขกบานแขกเมืองที่มารวมงาน 

ตลอดจนถงึหัวหนาสวนราชการตาง ๆ ที่มาเขารวม ขอกราบเรยีนเชิญผานประธานสภาฯ ไปยังสมาชิก

สภาฯ ทุกทาน เชญิรวมงานลองสะเปาจาวละกอนในครัง้น้ีดวย ขอบคุณมากครับ 

      จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัตหินาที่แทน

ประธานสภาฯ ในที่ประชุม) มีสมาชกิฯ ทานใดจะอภปิรายเพิ่มเติมอีกหรอืไมครับ ไมมีนะครับ เมื่อไมมี     

ผมขอขอบคุณทุกทานที่ไดเขารวมประชุมฯ ในวันนี้ ผมขอปดการประชุมครับ 

 

เลกิประชุม  เวลา  10.48 น. 
 

 

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

(นายจาตุรงค  พรหมศร) 

เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง 
 

 

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

(จาสบิเอกสมบูรณ บรรจงจติต) 

รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ปฏบิัตหินาที่แทน 

ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

 

หมายเหต ุ ที่ประชุมสภาฯ ไดมมีตริับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยวสิามัญ 

 สมัยที่ 3 ประจําป 2562 วันที่ 29 ตุลาคม 2562 ในการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 

 สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป 2562 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 

 


