(สําเนา)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2561
วันจันทรที่ 5 กุมภาพันธ 2561 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมเทศบาลเมืองลอมแรด
--------------------------ผูมาประชุม
1. นายธนกร ปกรณสกุล
2. นายสนั่น กันชาติ
3. นางเพียงใจ เสริมพานิช
4. นายสมบูรณ วงศโสม
5. นายศิริ พรมดี
6. นายสุวิทย คุณชัยมัง
7. นางทองเภา วงศฟู
8. นายเปรมปรีดิ์ หมูวิเศษ
9. นางจิไรรัตน หลอวิไล

ประธานสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
รองประธานสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
ผูไมมาประชุม

1. นายบดินทร เครือนพรัตน
2. นายบรรจง สลีวงศ

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด

ลา
ลา

ผูเขารวมประชุม
1. นายนรินทร หวงไธสง
2. นายชาญณรงค ฟงเพราะ
3. นางสาวประภาศรี สายอุดร
4. นางจารุณี โพธาชัย
5. นางกีรติกาญจน สุรยิ ะมณี
6. นายประนอม ตาทรายวงศ
7. นายปกรณ ปกรณสกุล
8. นายจักรพงษ พุมไม
9. นางสาวดารุณี บุญสง
10. นายอนุวัติ ยาวิชัย
11. นายวิทวัส ปนวารินทร
12. นางพัชรี มณีวงศ
13. นายตันติกร สาลี
14. นายชัยวัฒน เปาสมบัติ

ปลัดเทศบาลเมืองลอมแรด
รองปลัดเทศบาลเมืองลอมแรด
ผูอํานวยการกองคลัง
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
ผูอํานวยการกองการศึกษา
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ผูอํานวยการกองชาง
หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
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15. นายจิรฎั ฐ ศิริภัทรพีรดา
16. นายศิวพล ราชจริต
17. นายแรมสุริยัน หวันวงศ
18. นางสาวกมลวรรณ พูลเกษม
19. นางสาวปวีณา กรรณิกา
20. นางสาวกฤตนันท ตาราช
21. นางสาวกุลนิดา ตาคํา
22. นายสุรินทร ศิริจันทร
23. นางสาวจรรยา ฝนแปง
24. นายณัฐพงษ ทิพยธรรมกุล
25. นายผดุงศักดิ์ สายมา
26. นางสาวณัฐิยา สาบุง
27. นายธิติวฒ
ั น สุริยะ

นิติกรปฏิบัติการ
เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
ผูชวยเจาหนาที่วิเคราะห
ผูชวยเจาหนาที่สงเสริมการทองเที่ยว
พนักงานจางทั่วไป
ผูชวยเจาพนักงานทะเบียน
พนักงานจางเหมา
คนสวน
ผูชวยเจาหนาที่พัสดุ
ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ
พนักงานจางทั่วไป
พนักงานจางเหมา
คณะกรรมการวิสามัญประจําสภาเทศบาลเมืองลอมแรด

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

-3เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.
- เมื่อ ถึ งกํ า หนดเวลาประชุ ม นางจิไรรัตน หลอ วิ ไล เลขานุ ก ารสภาเทศบาลเมือ ง
ลอมแรด ไดตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด พรอมใหสัญ ญาณเชิญ สมาชิก
สภาเทศบาลเมืองลอมแรดและผูเขารวมประชุมเขาหองประชุม
นางจิไรรัตน หลอวิไล เลขานุการสภาเทศบาลเมืองลอมแรด – สวัสดีคะ ดิฉัน นางจิไรรัตน หลอวิไล ในฐานะ
เลขานุก ารสภาเทศบาลเมืองลอ มแรด ไดต รวจสอบรายชื่อสมาชิ ก สภาเทศบาลเมื องล อมแรด
เรียบรอยแลว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด มีทั้งหมด 11 คน ลา 2 คน มาประชุม 9 คน ครบองค
ประชุม และขอเรียนเชิญ นายธนกร ปกรณสกุล ประธานสภาเทศบาลเมืองลอมแรด จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัย และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตอไป
นายธนกร ปกรณ ส กุล ประธานสภาเทศบาลเมืองลอมแรด - กลาวเป ด ประชุม วา วั น นี้ เปน การประชุ มสภา
เทศบาลเมืองลอมแรด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป 2561 ซึ่งเปนไปตามมติของที่ประชุม
สภาแหงนี้ที่ ได กําหนดให ประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก เริ่มตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2561
เปนตนไป มีกําหนด 30 วัน โดยไดจัดระเบียบวาระการประชุมไว จํานวน 6 ระเบียบวาระ
ดวยกัน ซึ่งจะไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป
- เชิญเลขานุการสภา อานประกาศสภาเทศบาลเมืองลอมแรด เรื่อง เรียกประชุมสภา
เทศบาลเมืองลอมแรด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป 2561
เลขานุการสภาฯ

- ดิฉัน นางจิไรรัตน หลอวิไล เลขานุการสภาเทศบาลเมืองลอมแรด ขออานประกาศ
สภาเทศบาลเมือ งลอมแรดเรื่อง เรีย กประชุม สภาเทศบาลเมื องล อ มแรด สมั ยสามั ญ สมั ยแรก
ประจําป พ.ศ. 2561 ดังนี้
ประกาศสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองลอมแรด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2561
ตามที่สภาเทศบาลเมืองลอมแรด ไดมีประกาศกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
เมื องล อ มแรด สมั ย สามัญ ประจํา ป พ.ศ. 2560 และกํ าหนดวั น เริ่ม สมั ย ประชุ ม สามั ญ
สมัยแรก ประจํา 2561 ตามประกาศลงวัน ที่ 1 มีนาคม 2560 กําหนดใหมีการประชุม
สภาเทศบาลเมืองลอมแรด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2561 โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 1
กุมภาพันธ 2561 เปนตนไป มีกําหนด 30 วัน นั้น
อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ขอ 22 จึงประกาศ
เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองลอมแรด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2561 ตั้งแต
วันที่ 1 กุมภาพันธ 2561 เปนตนไป มีกําหนด 30 วัน
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561
(ลงชื่อ)
ธนกร ปกรณสกุล
(นายธนกร ปกรณสกุล)
ประธานสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
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ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ

- เรื่องที่จะขอแจงใหที่ประชุมทราบ
1. มีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด ลาการประชุม จํานวน 2 ทาน คือ
- นายบดินทร เครือนพรัตน เนื่องจากติดภารกิจ
- นายบรรจง สลีวงศ
เนื่องจากติดภารกิจ
2. แนะนําตัวขาราชการมาบรรจุใหม ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2561 จํานวน 2 ราย
- นายจิรัฎฐ ศิริภัทรพีรดา นิติกรปฏิบัติการ
- นายศิวพล ราชจริต
เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

ที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป 2560 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

ประธานสภาฯ

- รายงานการประชุมไดผานการพิจารณาตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมพิจารณาเรียบรอยแลว ซึ่งไดจัดสงใหสมาชิกทุกทานพรอมหนังสือนัดประชุมกอนหนานี้แลว
โดยจะขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป 2560
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 มีจํานวน 27 หนา
- มีสมาชิกฯ ทานใดจะขอแกไขเพิ่มเติมสวนใดหรือไม เชิญครับ

นางทองเภา วงศฟู สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด - กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภา
เทศบาลเมืองลอมแรดผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉัน นางทองเภา วงศฟู สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
ลอมแรด ขอแกไขรายงานการประชุมฯ ในหนาที่ 26 บรรทัด ที่ 16 จาก แสดงนิทัศการ เป น
แสดงนิทรรศการ คะ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- มีสมาชิกฯ ทานใดจะขอแกไขเพิ่มเติมสวนใดหรือไม (ไมมี)
- ถาไมมีจะไดขอมติรับรองรายงานการประชุมตอไป
- ขอใหสมาชิกยกมือรับรองรายงานการประชุม มีสมาชิกทานใดรับรองและสมาชิกทานใด
ไมรบั รอง ขอไดโปรดยกมือ

มติที่ประชุม

- รับรองรายงานการประชุม
- ไมรับรองรายงานการประชุม
- งดออกเสียง

จํานวน 9 เสียง
จํานวน - เสียง
จํานวน - เสียง

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่ อง กระทูสอบถามการบริหารงานเทศบาลเมืองลอมแรด

ประธานสภาฯ

- ไมมี
- ขอเขาสูระเบียบวาระตอไป

ที่ประชุม

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว

ประธานสภาฯ

- ไมมี
- ขอเขาสูระเบียบวาระตอไป

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่ องที่เสนอใหม
5.1 การพิจารณากําหนดการประชุมสภาเทศบาลเมื องลอมแรด สมั ยประชุม
สามัญ ประจํ า ปแ ตล ะสมัย ในป พ.ศ. 2561 และกํา หนดวัน เริ ่ม ประชุม สมั ย
สามัญประจําป สมัยแรก ของป พ.ศ. 2562

ประธานสภาฯ

- ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงระเบียบฯ

เลขานุการสภาฯ

- แจงพระราชบัญญัติเทศบาลเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13)
พ.ศ. 2552มาตรา 24, วรรค 4
- แจงระเบียบฯ ประชุมสภา ขอ 11 (2)
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ .ศ . 2 5 5 2
มาตรา 24 กําหนดให ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุม สามัญครั้งแรก และ
วันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจําป ใหสภาเทศบาลกําหนด และวรรค 4 กําหนดให สมัยประชุม
สามั ญ สมั ยหนึ่ ง ๆ ให มีกํ าหนดไม เกิ น สามสิบ วั น แตถา จะขยายเวลาออกไปอีก จะต อ งได รับ
อนุญาตจากผูวาราชการจังหวัด
และตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย วา ด วยข อ บั งคั บ การประชุ ม สภาท อ งถิ่ น พ.ศ.
2547 (แก ไขเพิ่ม เติมถึง (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2554 ขอ 11 (2) สําหรับ เทศบาล ให สภา
เทศบาลกําหนดวาการประชุมสมัยสามัญประจําปแตละสมัยในปนั้นจะเริ่มเมื่อใด แตละสมัยในป
นั้ น มี กํ า หนดกี่ วั น กั บ ให กํ า หนดวัน เริ่ ม ประชุ ม สมั ย ประชุ ม สามั ญ ประจํ า ป ส มั ย แรกของป
ถัดไป และมีกําหนดกี่วัน

ประธานสภาฯ

- เชิญสมาชิกสภาฯ กําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจําป 2561 วาจะมีกี่สมัย สมัย
ละกี่วัน และกําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไป และมีกําหนด
กี่วัน

นายเปรมปรีดิ์ หมูวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพและ
ท านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรดผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายเปรมปรีดิ์ หมูวิเศษ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด ขอเสนอใหกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําป 2561 ดังนี้
- สมัย สามั ญ สมัย แรก เดื อน กุ มภาพั นธ 2561 เริ่ม ตั้ งแตวั น ที่ 1 กุม ภาพั น ธ
2561 เป น ต น ไป มี กํ า หนด 30 วั น ซึ่ง ได กํ า หนดไว แ ล วในการประชุ ม สภาฯ ครั้ ง แรก
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2560
- สมัยสามัญ สมัยที่ส อง เดือน พฤษภาคม 2561 เริ่มตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม
2561 เปนตนไป มีกําหนด 30 วัน
- สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ ส าม เดื อ น สิ ง หาคม 2561 เริ่ม ตั้ ง แต วั น ที่ 1 สิ ง หาคม
2561 เปนตนไป มีกําหนด 30 วัน

-6- สมัยสามัญ สมัย ที่สี่ เดือ น พฤศจิกายน 2561 เริ่ม ตั้งแตวั น ที่ 1 พฤศจิ กายน
2561 เปนตนไป มีกําหนด 30 วัน
ประธานสภาฯ

- มีสมาชิกฯ ทานใดเสนอเปนอยางอื่นอีกหรือไม (ไมมี)
- ถาไมมี ขอมติที่ประชุมวาเห็นชอบหรือไม ตามที่สมาชิกฯ เสนอ
- หากเห็นชอบ (โปรดยกมือ)

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ
- ไมเห็นชอบ
- งดออกเสียง

จํานวน 9 เสียง
จํานวน - เสียง
จํานวน - เสียง

กําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําป สมัยแรกของปถัดไป (ป 2562)
ประธานสภาฯ

- เชิญ สมาชิ ก สภาเทศบาลเมือ งลอ มแรด เสนอกํ า หนดวัน เริ่ มประชุม และระยะเวลา
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําป 2562

นายเปรมปรีดิ์ หมูวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพและ
ท านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรดผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายเปรมปรีดิ์ หมูวิเศษ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด ขอเสนอใหกําหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจําป สมัยแรก
ประจําป 2562 เดือน กุม ภาพัน ธ 2562 เริ่มตั้งแตวันที่ 1 เดือ น กุ มภาพั นธ พ.ศ. 2562
เปนตนไป มีกําหนดระยะเวลา 30 วัน
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

- มีสมาชิกฯ ทานใดเสนอเปนอยางอื่นอีกหรือไม (ไมมี)
- ถาไมมี ขอมติที่ประชุมวาเห็นชอบหรือไม ตามที่สมาชิกฯ เสนอ
- หากเห็นชอบ (โปรดยกมือ)
- เห็นชอบ
จํานวน 9 เสียง
- ไมเห็นชอบ
จํานวน - เสียง
- งดออกเสียง
จํานวน - เสียง
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับการกําหนดสมัยประชุม สภาฯ สมัยประชุมสามัญ ประจําป
2561 ดังนี้
สมัยแรก เดือน กุมภาพันธ 2561 เริ่มตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2561 เปนตนไป
กําหนด 30 วัน
สมัยที่สอง เดือน พฤษภาคม 2561 เริ่มตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เปนตนไป
มีกําหนด 30 วัน
สมัยที่ส าม เดือน สิงหาคม 2561 เริ่มตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2561 เปน ต นไป
มีกําหนด 30 วัน
สมัยที่สี่ เดือน พฤศจิกายน 2561 เริ่มตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เปนตนไป
มีกําหนด 30 วัน
และกํ า หนดวั น เริ่ม สมั ย ประชุ ม สามั ญ สมั ย แรก ประจํ า ป 2562 โดยเริ่ ม ตั้ งแต
วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 เปนตนไป มีกําหนด 30 วัน
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5.2 การแตงตั้งคณะกรรมการสภาทองถิ่นประจําสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
5.2.1 คณะกรรมการสามัญ มี 2 คณะ ดังนี้

1. คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
2. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
5.2.2 คณะกรรมการวิสามัญ มี 1 คณะ
ประธานสภาฯ

- ระเบียบวาระนี้ เปนการตั้งคณะกรรมการสภาทองถิ่นประจํ าสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
ขอเชิ ญ เลขานุ ก ารสภาเทศบาล ชี้ แ จงข อ กฎหมายและระเบี ย บที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การคั ด เลื อ ก
คณะกรรมการสภาทองถิ่นประจําสภาเทศบาลเมืองลอมแรด

เลขานุการสภาฯ

- ดิฉัน ขออนุญาตชี้แจงแจงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถิ่น พ.ศ. 2547 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554) หมวด 8 ขอ 103
คณะกรรมการสภาทองถิ่นมี 2 ประเภท
1. คณะกรรมการสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถิ่น จํานวนไมนอยกวาสามคนแต
ไมเกินเจ็ดคน
2. คณะกรรมการวิส ามั ญ ประกอบดว ยสมาชิก สภาท องถิ่น หรือบุ ค คลที่ ไม ไดเป น
สมาชิกสภาทองถิ่น มีจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกิน เจ็ดคน มีหนาที่พิจารณากิ จการของ
สภาทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ
ในที่ นี้ ควรให ส ภาเทศบาลพิ จารณาแต งตั้ งคณะกรรมการประจํ าสภาเทศบาลซึ่ งเป น
คณะกรรมการสามัญ ซึ่งประกอบดวยสมาชิก สภาเทศบาลเท านั้น จํ านวนไมน อ ยกวาสามคน
แตไมเกินเจ็ดคน ดังนี้
1. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
2. คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
สํ า หรั บ การเสนอรายชื่ อ สมาชิ ก สภาเทศบาลเป น คณ ะกรรมการ ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ การประชุมสภาท องถิ่ น พ.ศ. 2547 (แกไขเพิ่ ม เติมถึ ง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) หมวด 8 ขอ 107 กรณีที่สมาชิกสภาทองถิ่นเปนผูเสนอตองมีสมาชิก
สภาทองถิ่นรับรองไมนอยกวาสองคน สวนกรณีที่ผูบริหารทองถิ่นเปนผูเสนอไมตองมีผูรับรอง

ประธานสภาฯ

- สําหรับการแตงตั้งคณะกรรมการสภาทองถิ่นประจําสภาเทศบาลเมืองลอมแรด ซึ่งตาม
มติที่ป ระชุม สมัย สามัญ สมัย แรก ประจําป 2560 เมื่ อ วัน ที่ 27 กุ ม ภาพั น ธ 2560 ได
พิจารณาคัดเลือกไวแลว โดยมีผูไดรับ การคัดเลือกเปนคณะกรรมการสามัญ และคณะกรรมการ
วิสามัญ ดังนี้
คณะกรรมการสามัญ จํานวน 2 คณะ ดังนี้
1. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ประกอบดวย
1.1 นางทองเภา วงศฟู
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
1.2 นางจิไรรัตน หลอวิไล
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
1.3 นางเพียงใจ เสริมพานิช
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด

-82. คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ ประกอบดวย
2.1 นายเปรมปรีดิ์ หมูวิเศษ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
2.2 นายสนั่น
กันชาติ
รองประธานสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
2.3 นายสุวิทย
คุณชัยมัง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
คณะกรรมการวิสามัญ จํานวน 1 คณะ ประกอบดวย
1.1 นายธนกร
ปกรณสกุล
ประธานสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
1.2 นายสนั่น
กันชาติ
รองประธานสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
1.3 นายเปรมปรีดิ์ หมูวิเศษ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
1.4 นายทรงเดช สุนันตา
ประธาน อสม. อําเภอเถิน
1.5 นายฐิติวัติ
สุริยะ
กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนลอมแรดวิทยา
1.6 นายบรรจง สลีวงศ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
1.7 นายศิริ
พรมดี
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
ประธานสภาฯ

- ดังนั้น จึงขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด ไดพิจารณาวาจะเสนอใหคงชุดเดิม
หรือ ใหมี การเสนอรายชื่ อใหม เพื่ อ คัดเลือกและแตงตั้ งเป น คณะกรรมการสภาท องถิ่น ประจํ า
สภาเทศบาลเมืองลอมแรดทั้ง 2 คณะ คือ คณะกรรมการสามัญ และคณะกรรมการวิสามัญ
และขอผูรับรอง จํานวน 2 ทาน ขอเชิญครับ

นายเปรมปรีดิ์ หมูวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด - กระผมนายเปรมปรีดิ์ หมูวิเศษ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองลอมแรด ขอเสนอใหคงคณะกรรมการสภาทองถิ่นประจําสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
ทั้ง 2 คณะ ดังนี้
คณะกรรมการสามัญ จํานวน 2 คณะ ดังนี้
1. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
2. คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
คณะกรรมการวิสามัญ จํานวน 1 คณะ
ประธานสภาฯ

- ขอผูรับรอง 2 คน
- มีผูรับรอง 2 คน

ไดแก 1. นางทองเภา วงศฟู
และ 2. นางเพียงใจ เสริมพานิช

นายเปรมปรีดิ์ หมูวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด - สําหรับรายชื่อคณะกรรมการแตละชุด กระผม
นายเปรมปรีดิ์ หมูวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการ ดังนี้
คณะกรรมการสามัญ จํานวน 2 คณะ ดังนี้
1. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ประกอบดวย
1.1 นางทองเภา วงศฟู สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
ประธานสภาฯ

- ขอผูรับรอง 2 คน
- มีผูรับรอง 2 คน

ไดแก 1. นายสมบูรณ วงศโสม
และ 2. นายศิริ พรมดี

-9นายเปรมปรีดิ์ หมูวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด - 1.2 นางจิไรรัตน หลอวิไล เลขานุ ก ารสภา
เทศบาลเมืองลอมแรด
ประธานสภาฯ

- ขอผูรับรอง 2 คน
- มีผูรับรอง 2 คน

ไดแก 1. นายสุวิทย คุณชัยมัง
และ 2. นายสนั่น กันชาติ

นายเปรมปรีดิ์ หมูวิเศษ สมาชิก สภาเทศบาลเมื องลอ มแรด - 1.3 นางเพี ยงใจ เสริม พานิ ช สมาชิก สภา
เทศบาลเมืองลอมแรด
ประธานสภาฯ

- ขอผูรับรอง 2 คน
- มีผูรับรอง 2 คน

ไดแก 1. นางจิไรรัตน หลอวิไล
และ 2. นางทองเภา วงศฟู

นายเปรมปรีดิ์ หมู วิ เศษ สมาชิก สภาเทศบาลเมือ งลอ มแรด - 2. คณะกรรมการแปรญั ตติ รางเทศบั ญ ญั ติ
ประกอบดวย
2.1 นายเปรมปรีดิ์ หมูวิเศษ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
ประธานสภาฯ

- ขอผูรับรอง 2 คน
- มีผูรับรอง 2 คน

ไดแก 1. นายสนั่น กันชาติ
และ 2. นางทองเภา วงศฟู

นายเปรมปรีดิ์ หมูวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด - 2.2 นายสนั่น กันชาติ
เทศบาลเมืองลอมแรด
ประธานสภาฯ

- ขอผูรับรอง 2 คน
- มีผูรับรอง 2 คน

ไดแก 1. นายสมบูรณ วงศโสม
และ 2. นายสุวิทย คุณชัยมัง

นายเปรมปรีดิ์ หมูวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด - 2.3 นายสุวิทย คุณชัยมัง
เทศบาลเมืองลอมแรด
ประธานสภาฯ

- ขอผูรับรอง 2 คน
- มีผูรับรอง 2 คน

รองประธานสภา

ส ม า ชิ ก ส ภ า

ไดแก 1. นางทองเภา วงศฟู
และ 2. นายสนั่น กันชาติ

นายเปรมปรีดิ์ หมูวิ เศษ สมาชิ ก สภาเทศบาลเมื อ งลอ มแรด - คณะกรรมการวิ ส ามัญ จํ านวน 1 คณะ
ประกอบดวย
1.1 นายธนกร ปกรณสกุล ประธานสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
ประธานสภาฯ

- ขอผูรับรอง 2 คน
- มีผูรับรอง 2 คน

ไดแก 1. นายสนั่น กันชาติ
และ 2. นายเปรมปรีดิ์ หมูวิเศษ
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เทศบาลเมืองลอมแรด
ประธานสภาฯ

- ขอผูรับรอง 2 คน
- มีผูรับรอง 2 คน

กันชาติ รองประธานสภา

ไดแก 1. นายสุวิทย คุณชัยมัง
และ 2. นางเพียงใจ เสริมพานิช

นายเปรมปรีดิ์ หมู วิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด - 1.3 นายเปรมปรีดิ์ หมูวิเศษ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองลอมแรด
ประธานสภาฯ

- ขอผูรับรอง 2 คน
- มีผูรับรอง 2 คน

ไดแก 1. นายสนั่น กันชาติ
และ 2. นางทองเภา วงศฟู

นายเปรมปรีดิ์ หมูวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด - 1.4 นายทรงเดช
อําเภอเถิน
ประธานสภาฯ

- ขอผูรับรอง 2 คน
- มีผูรับรอง 2 คน

สุนันตา ประธาน อสม.

ไดแก 1. นางจิไรรัตน หลอวิไล
และ 2. นายสมบูรณ วงศโสม

นายเปรมปรีดิ์ หมูวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด - 1.5 นายฐิติวัติ สุริยะ กรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนลอมแรดวิทยา
ประธานสภาฯ

- ขอผูรับรอง 2 คน
- มีผูรับรอง 2 คน

ไดแก 1. นางทองเภา วงศฟู
และ 2. นายสนั่น กันชาติ

นายเปรมปรีดิ์ หมู วิเศษ สมาชิ ก สภาเทศบาลเมือ งล อมแรด - 1.6 นายศิริ พรมดี สมาชิ กสภาเทศบาล
เมืองลอมแรด
ประธานสภาฯ

- ขอผูรับรอง 2 คน
- มีผูรับรอง 2 คน

ไดแก 1. นางทองเภา วงศฟู
และ 2. นายสมบูรณ วงศโสม

นายเปรมปรีดิ์ หมูวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด - 1.7 นายสมบูรณ วงศโสม ส ม า ชิ ก ส ภ า
เทศบาลเมืองลอมแรด
ประธานสภาฯ

- ขอผูรับรอง 2 คน
- มีผูรับรอง 2 คน

ไดแก 1. นายศิริ พรมดี
และ 2. นางเพียงใจ เสริมพานิช
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- มีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด ทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นหรือไม ถาไมมีผมขอ
มติที่ประชุม วาสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด ทานใดเห็นชอบ ดังนี้
คณะกรรมการสามัญ จํานวน 2 คณะ ดังนี้
1. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ประกอบดวย
1.1 นางทองเภา วงศฟู
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
1.2 นางจิไรรัตน หลอวิไล
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
1.3 นางเพียงใจ เสริมพานิช
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
2. คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ ประกอบดวย
2.1 นายเปรมปรีดิ์ หมูวิเศษ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
2.2 นายสนั่น
กันชาติ
รองประธานสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
2.3 นายสุวิทย คุณชัยมัง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
คณะกรรมการวิสามัญ จํานวน
1.1 นายธนกร ปกรณสกุล
1.2 นายสนั่น กันชาติ
1.3 นายเปรมปรีดิ์ หมูวิเศษ
1.4 นายทรงเดช สุนันตา
1.5 นายฐิติวัติ สุริยะ
1.6 นายศิริ พรมดี
1.7 นายสมบูรณ วงศโสม
ขอไดโปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ
- ไมเห็นชอบ
- งดออกเสียง

1 คณะ ประกอบดวย
ประธานสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
รองประธานสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
ประธาน อสม. อําเภอเถิน
กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนลอมแรดวิทยา
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
จํานวน 9 เสียง
จํานวน - เสียง
จํานวน - เสียง

5.3 ญัตติ ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการ
แกปญหาน้ําทวมในเขตเทศบาลเมืองลอมแรด จํานวน 2 โครงการ ดังนี้
1. กอสรางทอลอดเหลี่ยม บริเวณหนองท วม บานเด นแกว หมูที่ 11 ตําบลล อมแรด
อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง
2. กอสรางทอลอดเหลี่ยม บริเวณลําหวยแมฮอง บานลอมแรด หมูที่ 4 ตําบลลอมแรด
อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง
ประธานสภาฯ

- ขอเชิญผูบริหารอานญัตติ

นายนรินทร หวงไธสง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่ นายกเทศมนตรีเมืองลอมแรด - กราบเรียนประธานสภาที่
เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรดผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายนรินทร หวงไธสง
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีเมืองลอมแรด ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติจายขาดเงิน
สะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้
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สํานักงานเทศบาลเมืองลอมแรด
ถนนเถินบุรี ลป 52160
วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
เรื่อง

ขอเสนอญัตติขออนุมตั ิจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เรียน

ประธานสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
ขาพเจาขอเสนอญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้

หลักการ
ขออนุมั ติจา ยขาดเงิน สะสมจากสภาเทศบาลเมื องล อ มแรด เพื่ อ ดํ าเนิ น การโครงการ
แกปญหาน้ําทวมบริเวณหนองทวม จํานวน 2 โครงการ ดังนี้
1. กอสรางทอลอดเหลี่ยม จุดที่ 7 ขนาด 3.00 x 1.80 เมตร จํานวน 1 ชอง ความยาว
10.00 เมตร จํ านวน 1 ตัว พรอ มกอ สรางคลองสงน้ํ าคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว างภายใน
5.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร ผนัง ขางหนา 0.20 เมตร สู ง 2.00 เมตร บริเวณหนองท วม
บานเดนแกว หมูที่ 11 ตําบลลอมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง งบประมาณ 3,537,000 บาท
ในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 หนาที่ 5 ลําดับที่ 4
2. กอสรางทอลอดเหลี่ยม ขนาด 3.00 x 1.80 เมตร จํานวน 1 ชอง ความยาว 15.00
เมตร จํา นวน 1 ตัว บริเวณลํ า หวยแมฮอ ง บ า นล อ มแรด หมู ที่ 4 ตํ าบลลอ มแรด อํ า เภอเถิ น
จัง หวั ด ลํา ปาง งบประมาณ 452,000 บาท ในแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น สี่ ป (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 หนาที่ 5 ลําดับที่ 6
รวมงบประมาณที่ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม จํานวน 3,989,000 บาท
เหตุผล
เนื่องจากพื้ น ที่ในเขตเทศบาลเมื อ งลอ มแรด บริเวณหนองท วม เมื่ อถึ งฤดูน้ํ า หลากมั ก
ประสบปญหาน้ําทวมอยูทุกๆ ป ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายตอสภาพเศรษฐกิจ พื้นที่เกษตรกรรม
และทํ าใหวิถีการดําเนินชีวิตความเปนอยูของประชาชนไดรับความเดือดรอนเปนอยางมาก ซึ่งมี
หมูบานที่ไดรับผลกระทบประกอบดวยบานทานาง บานลอมแรด บานเหลา บานทาเมล บานสบ
คือ บานเดนแกว บานแพะหลวง เมื่อดํา เนิน โครงการดั งกลาวแล วจะสามารถแกไขป ญ หาและ
บรรเทาความเดือดรอนใหกับประชาชนในพื้นที่ได
โครงการดังกลาวอยูในอํานาจหนาที่ของเทศบาล ตามมาตรา 53 แหงพระราชบั ญ ญั ติ
เทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่ มเติมถึง(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 และเป น กิจ การที่ เกี่ ย วกั บ การ
บริการชุมชนและสังคมของประชาชนในพื้นที่ หรือกิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดร อนของ
ประชาชน เปนกิจการที่ ประชาชนไดรับประโยชนโดยตรง หากไมทําจะไม สามารถแกไขป ญ หา
ความเดือดรอนของประชาชนได
ประกอบกับเทศบาลไดสํารองเงินสะสมไวเพื่อใชจายดานบุคลากร สํารองรายจายประจําที่
จะต อ งจา ยให ป ระชาชน สํารองจ ายกรณี ส าธารณภั ย ตามหนั งสื อ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว 7272 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางการใชจายเงินสะสมขององคกร
ปกครองส วนท องถิ่น เพื่อ สนับ สนุน นโยบายของรัฐบาลในการสรา งความเขม แข็งให แ ก องคก ร
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บริห ารได จํา นวน 8,452,457.44 บาท ทํ า ให เทศบาลมี เงิ น สะสมคงเหลื อ เพี ย งพอในการ
บริหารงานเพื่อมิใหเกิด ผลกระทบกับฐานะการคลังในระยะยาว จึ งมี ความจําเป น ที่ จะต องขอ
อนุมัติจายขาดเงินสะสมจากสภาเทศบาลในโครงการดังกลาว
ขอระเบียบ
1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่
2 พ.ศ.2548 ขอ 89
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7272 ลงวันที่ 26 ธันวาคม
2560 เรื่อง แนวทางการใชจายเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบาย
ของรัฐบาลในการสรางความเขมแข็งใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ขอไดโปรดนําเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองลอมแรด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป
พ.ศ.2561 เพื่อพิจารณาตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) นายนรินทร หวงไธสง
(นายนรินทร หวงไธสง)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่
นายกเทศมนตรีเมืองลอมแรด
- โอกาสนี้ขออนุญาต ใหทางกองชาง ไดนําเรียนชี้แจงเพิ่มเติมครับ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- เชิญทางกองชาง ไดนําเรียนชี้แจงเพิ่มเติมครับ

นายจักรพงษ พุมไม หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง - เรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิก
สภาเทศบาลเมื อ งลอ มแรดผูท รงเกี ย รติ ทุ ก ท า น กระผม นายจั ก รพงษ พุ ม ไม หั ว หน า ฝ า ย
แบบแผนและก อสราง ขอนํ าเรียนชี้แ จงในภาพรวมการแก ไขป ญ หาน้ํ าท วมขังในเขตเทศบาล
เมื อ งล อ มแรด สื บ เนื่ อ งมาจาก พล.ต.ท.พิ จ าร จิ ต ติ รั ต น ที่ ป รึ ก ษารองนายกรั ฐ มนตรี
(นายวิษณุ เครืองาม) คณะทํางานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 4 พรอมคณะลงพื้นที่
สํารวจความเหมาะสมของโครงการแกไขปญ หาน้ําทวมซ้ําซากตําบลลอมแรด บริเวณหนองท วม
หมู ที่ 3 บ า นท า นาง ตํ า บลล อ มแรด อํ า เภอเถิ น จั งหวั ด ลํ า ปาง โดยมี น ายภู ดิ ท ศรี ส อาด
นายอําเภอเถิน นายนรินทร หวงไธสง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีเมืองลอมแรด
พร อ มด ว ย ร.ท.ธวั ช ล่ํ า ต่ํ า หั ว หน า ชุ ด มวลชลสั ม พั นธ มทบ.32 ค า ยสุ ร ศั ก ดิ์ ม นตรี
นายสมพร นาสิงทอง กํานัน ตําบลลอมแรด นายวัชรพงษ ราชปกษี ผูใหญ บ านหมู ที่ 4 บ าน
ล อ มแรด นายมิ ต ร สุ ริ ย ะมณี ผู ใหญ บ า นหมู ที่ 3 บ า นท า นาง นายปกรณ ปกรณ ส กุ ล
ผูอํานวยการกองชางเทศบาลเมืองลอมแรด กระผมนายจักรพงษ พุมไม และหนวยงานที่เกี่ยวของ
จากการสํารวจของชาวบานและผูนําชุมชนในพื้นที่พบปญหา คือ ทอระบายน้ําเดิมเปนทอกลมมี

-14ขนาดเล็ก และมีความสูงต่ําของปากทอไมเทากัน จึงไมสามารถระบายน้ําไดทัน โดยมีทั้งหมด 6
จุด จึงมีแนวทางการแกไขปญหา ดังนี้
- จุดที่ 4 กอสรางทอลอดเหลี่ยม ขนาด 1.80 x 1.80 เมตร จํานวน 2 ชอง
- จุดที่ 5 กอสรางทอลอดเหลี่ยม ขนาด 1.80 x 1.80 เมตร จํานวน 2 ชอง
- จุดที่ 6 กอสรางทอลอดเหลี่ยม ขนาด 1.80 x 1.80 เมตร จํานวน 1 ชอง
- จุดที่ 7 กอสรางทอลอดเหลี่ยม ขนาด 3.00 x 1.80 เมตร จํานวน 1 ชอง พรอมคลองสงน้ํา
คสล. ขนาดปากกวาง 5.00 เมตร สูง 2.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ยาว 220 เมตร
- จุดที่ 8 กอสรางทอลอดเหลี่ยม ขนาด 2.10 x 1.80 เมตร จํานวน 2 ชอง
- จุดที่ 9 กอสรางทอลอดเหลี่ยม ขนาด 3.00 x 1.80 เมตร จํานวน 1 ชอง
ถาดําเนินการแกไขตามจุดดังกลาว จะสามารถแกไขปญหาน้ําทวมซ้ําซากได ทั้งนี้ทางเทศบาลจะ
ดําเนินการขุดลอกหวยหนอง คลอง บึง จุดเชื่อมโยงหนองทวมทั้งหมด และขุดลอกทอระบายน้ํา
รางระบายน้ําในเขตเทศบาลทั้งหมด เปนการแกไขปญหาที่ยั่งยืน
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- มีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม ขอเชิญครับ

นายสุวิทย คุณชัยมัง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด – เรีย นทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และท าน
สมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายสุวิทย คุณชัยมัง สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
ลอมแรด ตามที่ทางกองชางไดอธิบายเกี่ยวกับการแกไขปญหาน้ําทวมซ้ําซาก ในเขตเทศบาลเมือง
ลอมแรด บริเวณถนนดา นหนาโรงเรีย นลอ มแรดวิทยาจะมี คลองอยู ตรงนั้ น จะมีก ารก อ สราง
หรือไม เป น ห วงในเรื่อ งของปริม าณน้ํ าที่ ไหลมารวมกั น ผ า นจุ ด นี้ เกรงว า จะเป น จุ ด คอขวด
เออลนขึ้นไป ทําใหทวมบริเวณดานหนาโรงเรียน ฉะนั้นการแกไขปญ หาจะตองคํานึงถึงปริมาณ
น้ําทางเหนือกับปริมาณน้ําที่ไหลผานจุดนี้ ใหสอดคลองสัมพันธกัน ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- เชิญทางกองชางครับ

นายจักรพงษ พุมไม หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง - เรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิก
สภาเทศบาลเมือ งล อ มแรดผู ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท า น กระผม นายจั ก รพงษ พุ ม ไม หั ว หน าฝ า ย
แบบแผนและกอสราง ตรงถนนดานหนาโรงเรียนลอมแรดวิทยา ทอลอดเหลี่ยม ขนาด 2.00 x
1.80 เมตร จํานวน 2 ชอง จะอยูดานลางลึกมองดวยสายตาไมเห็น ในตอนนี้น้ําแหงจะเริ่มเห็นได
บาง ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- มีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม ขอเชิญครับ

นายเปรมปรีดิ์ หมูวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด - เรี ย นท า นประธานสภาเทศบาลที่ เคารพ และ
ทานสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอ มแรดผูท รงเกียรติทุกท าน กระผม นายเปรมปรีดิ์ หมูวิเศษ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอ มแรด ประเด็นแรก อยากจะทราบถึงปญ หาเรื่องการกักเก็ บ น้ํ าใน
หนาแลง เรามุงเนนการแกไขในการระบายน้ํา ระบายไดดีขึ้น แล ว จะสามารถกั กเก็บ น้ําไวใชใน
หนาแลงไดหรือไม ประเด็นที่สอง ตอนนี้มีงบประมาณพัฒนาจากจังหวัดหรือไม หรือไดทําโครงการ
เสนอระดับจังหวัดเพื่อที่จะใชงบประมาณอื่นๆ ที่ไมใชเงินงบประมาณสะสมไดหรือไม ขอบคุณครับ

-15ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- มีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม ขอเชิญครับ

นายสมบู ร ณ วงศ โสม สมาชิ ก สภาเทศบาลเมือ งล อ มแรด - เรีย นท านประธานสภาเทศบาลที่ เคารพและ
ทานสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรดผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายสมบูรณ วงศโสม สมาชิก
สภาเทศบาลเมืองลอมแรด ผมเห็น ดวยกับ ที่ทานเปรมปรีดิ์ หมูวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
ลอมแรด เราแกปญหากันที่ปลายเหตุ น้ําไมพอก็ ลอกแมนํ้าวัง เขื่อนถาวรหรือไมถาวรก็สรางเถิ ด
การแกปญหาน้ําขาดแคลนนั้น ผมเห็นดวย ผมไมไดมองเฉพาะอําเภอเถิน มองทั้งลุมแมน้ําวัง ถา
หากวาอําเภอเถิน เรา ตองใชงบประมาณเปน จํานวนมากในเรื่อ งการสํา รองน้ํา ไวใช ในหน าแลง
อําเภอเถินเรามีปญหาทุกป หนาแลงขาดน้ํา หวยหนองคลองบึง ลําน้ําสาธารณะตางๆ ผมเชื่อวามี
อีกเยอะ เพราะฉะนั้นไมใชเฉพาะตําบลลอมแรด ทุกตําบลของอําเภอเถิน เราไดมีการสํารวจบาง
หรือไมวาลําน้ําสาธารณะ คลองสาธารณะ กอนที่จะไหลลงแมน้ําวัง ที่ตื้นเขิน เราไดขุดลอก เพื่อที่
บ อ ลําน้ํ า สาธารณะเหลา นี้ ส ามารถที่ จ ะรองรับ น้ํ า ฝนไดม ากน อ ยแค ไหน เพื่ อ ที่ จ ะนํ า มาใช ใน
หนาแลง ทั้งอําเภอ ที่เคยคิดวา อาง ระยะทาง 6 - 7 กิโลเมตร สูบน้ําวังขึ้นไป ตองใชงบมหาศาล
ถึงจะทําได ซึ่งเปนเรื่องยาก อําเภอทั้งอําเภอไดเคยมาปรึกษาหารือกันหรือไมเรื่องการที่จะแกไข
ปญหาขาดแคลนน้ํา ขอฝากทานประธานสภาไววา เราควรที่จะมีการหารือกันทั้งอําเภอในการที่จะ
ขุดลอกลําเหมืองตางๆ บอ คลองสาธารณะ ผมเชื่อวามีอยูเยอะ ถาใครเคยไปดูที่ไรบุญรอด เขานํา
โครงการตามพระราชดําริของในหลวงมาใช ถาทุกตําบลไดทําก็ จะสามารถกักเก็ บน้ําไวใช และ
ระบายน้ําไดเปนอยางดี อยากจะใหการแกไขปญหาไดถูกจุด ทําอยางไร ตั้งแตวังเหนือ ถึงแมพริก
ลําน้ําสาขาที่จะลงสูแมน้ําวังมีมากมาย เราสํารวจ ขุดลอกเพื่อที่จะกักเก็บน้ําได เราแกไขปญหาที่
ปลายเหตุ พอขาดน้ําทีก็มาแกไขโดยขุดลอกแมน้ําวังที ซึ่งมันไมใช อยากจะฝากทางสภาเทศบาล
แหงนี้ จะทําอยางไรที่จะแกไขปญหาตรงนี้ โดยเฉพาะอําเภอเถินทําไดกอน คงจะเปนประโยชนแก
พี่นองชาวอําเภอเถิน ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- มีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม ขอเชิญครับ

นายสนั่น กันชาติ รองประธานสภาเทศบาลเมืองลอมแรด - กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภา
เทศบาลเมืองลอมแรดผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายสนั่น กันชาติ รองประธานสภาเทศบาล
เมืองลอมแรด โครงการที่ขอจายขาดเงินสะสมของเทศบาลเมืองลอมแรดเพื่อนํามาชวยเหลือแกไข
ปญหาในเรื่องน้ําทวม ผมเห็นวาเปนการแกไขปญหาไดสวนหนึ่ง จะใหเต็มรอยก็คงจะเปน ไปไมได
โครงการทั้งหลาย 6 จุด ทอลอดเหลี่ยมบริเวณหนาโรงเรียนลอมแรดวิทยา จะเล็กไปหรือไม น้ําจะ
ไหลทันหรือไม และในเรื่องที่ดินที่เราจะดําเนินการตามโครงการนั้น กระทบกับประชาชนหรือไม
อีกเรื่องหนึ่งเราควรที่จะปลอยน้ําบาง เพื่อใหมีน้ําตามทองทุ งนา เพื่อแก ปญ หา ซึ่งในขณะนี้ผม
ทราบขาววา แถวอุมลอง บานเวียง สบคือ น้ําแหงไปหมด วัวควายไมมีน้ํากินแลว อีกไมกี่วันผมเชื่อ
วาเราจะตองสรางฝายแมน้ําวัง ผมเคยนําเสนอวาถาเปนไปได ขอจายขาดจากเงินสะสม ไมเกินสอง
แสนบาท ไปขุดลอกอางเก็บน้ําบริเวณบานอุมลอง บานเวียง ทิศตะวันออกของปาชา เนื้อที่หลาย
ไร ตอนนี้มีตนไมเขาไปคลุม ถาเราไปขุดลอกและผันน้ําจากแมน้ําวังเขาไป ประชาชนใกลเคียงก็จะ
ไดใชประโยชน ขอบคุณครับ
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- ขอบคุณครับ
- เชิญทางกองชางครับ

นายจักรพงษ พุมไม หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง - เรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิก
สภาเทศบาลเมื อ งลอ มแรดผูท รงเกี ย รติ ทุ ก ท า น กระผม นายจั ก รพงษ พุ ม ไม หั ว หน า ฝ า ย
แบบแผนและกอสรา ง บริเวณดานหนา โรงเรียนลอมแรดวิ ทยา เดิ มเปน ทอ ลอดเหลี่ ยมอยูแลว
จํานวน 2 ชอง ไมไดเปลี่ยน เหตุผลที่น้ําลนตางๆ เปนเพราะมีเศษสวะ กิ่งไมเขาไปอุดตันกีดขวาง
ในทอ สวนหนึ่งมาจากคนหาปลาในพื้นที่ตัดกิ่งไมทิ้งลงไปเพื่อหาปลา ทําใหไหลไปขวางทางน้ํา เรา
เคยแกป ญ หาโดยให คนดํา ลงไปเอาเศษกิ่งไม อ อกมา แต ถาในปนี้ ไดมี ก ารขุดลอกทั้ งหมด ก็ จะ
สามารถแก ป ญ หาจุ ด นี้ ได ค รั บ สํ า หรั บ เรื่ อ งที่ ดิ น หนองท ว มมี เนื้ อ ที่ ทั้ ง หมด 119 ไร ที่ เรา
ดําเนินการเปนที่สาธารณะทั้งหมด ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- มีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม ขอเชิญครับ

นายธิติวัฒน สุริยะ คณะกรรมการวิสามัญฯ - กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลเมือง
ลอมแรดผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายธิติวัฒน สุริยะ คณะกรรมการวิสามัญฯ ขออนุญ าต
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแบบที่กองชาง ไดนําเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองลอมแรด โดย
ทั่วแลวงานประเภทนี้จะตองมีแบบที่แสดงรายการออกมามากกวานี้ แบบที่นําเสนอปจจุบันนี้มอง
จากตํา แหน งด า นบน รูแ ตตํ าแหน ง ที่ ตั้ง ของงานเทา นั้ น รายละเอี ย ดของงานเราจะต อ งดู จ าก
ตําแหนงดานหนา ที่ทานไดพิจารณากันวาน้ําจะไหลไดมากหรือนอยขนาดไหนนั้น อันนี้ใช แตถา
ลองกลับมาคิดดูอีกทีวา ของเดิมนั้น เปนทอกลม เสนผาศูนยกลางอยางมากสุดประมาณ 1 เมตร
แตพอเปลี่ยนเปนทอลอดเหลี่ยม มีความสูงประมาณ 1.20 – 1.80 เมตร พอนํามาแทนที่จุดเดิม
เพราะฉะนั้นตัวนี้จะจมอยูในดิน ปริมาตรน้ําก็จะไหลผานไดนอย เพราะดินดานหนาดานหลัง ที่ผม
ชี้แจงนี้เพื่อแสดงวา การมองจากดานบน กับดานหนานั้น จะแสดงได วาน้ํ าไหลไดสะดวกหรือไม
เพราะฉะนั้นวิธีการที่จะแจงใหประชาชนและทานสมาชิกไดรับทราบนั้น นอกจากจะวางท อลอด
เหลี่ยมแลว จะตองมีงานอีกชิ้นหนึ่งคือการขุดลอกดานหนาและดานหลัง ปริมาตรน้ําถึงจะไดไหล
สะดวก ขอใหขอสังเกตไว ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- มีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม ขอเชิญครับ

นายเปรมปรีดิ์ หมูวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด - เรี ย นท า นประธานสภาเทศบาลที่ เคารพ และ
ทานสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอ มแรดผูท รงเกียรติทุกท าน กระผม นายเปรมปรีดิ์ หมูวิเศษ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด ขอสอบถามตอเนื่องจากกอนหนา เมื่อเราดําเนิน การแล วน้ํ า
สามารถไหลไดคลองตัวแบบนี้ น้ําจะไหลจากเราไปทวมที่อื่นหรือไมครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- เชิญทางกองชางครับ

นายจักรพงษ พุมไม หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง - เรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิก
สภาเทศบาลเมือ งล อ มแรดผู ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท า น กระผม นายจั ก รพงษ พุ ม ไม หั ว หน าฝ า ย
แบบแผนและกอสราง ขอตอบขอซักถาม ขอแรก สามารถกักเก็บน้ําไวใชในฤดูแลงไดหรือไม ที่ผม

-17เคยพูดในสภาแหงนี้มาหลายครั้ง ที่ตอบคําวาแกมลิง กอนอื่น น้ําทวมก็เปน ป ญหา น้ําแหงก็เป น
ปญหา เราตองออกกลาง ออกกลางหมายความวา จุดที่ 4 5 6 7 8 และ 9 จากระดับน้ําปจจุบัน
ที่สามารถกักเก็บน้ําได ไมใชจากระดับลางสุด น้ําทวมไหลหมด หนาแลงน้ําไมมี เราไดปรึกษากํานัน
ผูใหญบาน ถาแกปญหาน้ําทวมเพียงอยางเดียว หนาแลงไมมีน้ําเก็บ เราแกปญหาดวยบารระดับ
หมายความวา หนองเหนือเก็บน้ําไดเทาไหร เราก็จะวางทอลอดเหลี่ยมสูงเทานั้น โดยเฉพาะในจุดที่
4 ต่ํ ามาก อยูในระดับทองน้ํา จุดที่ 4 และ 5 ระดับ เท ากั น ยกตัวอย างเชน ในฤดูแลงเก็บน้ํา ไว
ใชไดครึ่งหนึ่งของความสูง ถาสูง 3 เมตร ก็จะเก็บไวใชได 1.5 เมตร ทางใตก็ใชหลักการเดียวกัน
น้ําก็จะไม ไหลหมด ไหลเฉพาะเทาที่ลน น้ํามา 100% ก็จ ะไป 50% เหลือ 50% ถามเรื่องทํ า
ประตูน้ําไดหรือไม สามารถทําไดครับ แตเราใชระดับดีกวา อยางเชนจุดที่ 7 ปจจุบันถาทานผานไป
ก็จะเห็นวามีน้ําอยูเต็ม แมแตในหวยก็ยังมีน้ําบางสวน แตถาเราจะกักเก็บน้ําโดยใหเทากับระดับ
เดิม หรือสูงกวาระดับ เดิม ทั้งนี้ทั้งนั้ น ถาสูงกวาระดับ เดิ มน้ํ าที่ย กสู งนั้ น จะเขาไปทวมบา นเรือน
ราษฎรหรือไม ตรงนี้ เราจึงใช ระดับ กลางๆ พอมาจุดที่ 8 ก็ จะต่ํา ลง จากสูงไลระดับ ลงไป ทั้ งนี้
ทั้งนั้น คลองเหลานี้มีน้ําอยู สามารถกักเก็บไวใชในฤดูแลงได สําหรับจุดที่ 9 ตรงนี้เปนแกมลิง ทุก
ทานเคยไปมาแลว ที่ทรัพยากรน้ําไดมาขุดลอก ตรงนี้ลึกสูงสุด 4 เมตร สรุปแลวเราใชระดับ เปน
ตัวตั้ง ฤดูน้ําทวมน้ําไหลไปไมหมดแตจะเก็บไวครึ่งหนึ่ง ขอที่ 2 งบประมาณป 2559 ที่ผานมา
ทรัพยากรน้ําไดมีการขุดลอกบริเวณหนองเหนือ ปที่ผานมาทรัพ ยากรน้ําไดนําการขุดลอกหนอง
ทวมเขาในแผนของทรัพยากรน้ําเรียบรอยแลว หรือเราอาจจะของบประมาณการขุดลอกทั้งหมด
จากปอ งกั น และบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลําปาง และข อ ที่ 3 เรื่อ งแนวทาง บางท านถามว า
แนวทางเพียงแคนี้จะพอหรือ ถาน้ํามาเยอะๆ จะทําอยางไรตอ แนวทางตอไปเราไดดําเนินการสง
เรื่องของบประมาณไปยังอําเภอ ผานจังหวัดลําปางเรียบรอยแลว เปนเงิน 14 ลาน จะทําอะไรบาง
เราจะดําเนินการวางทอระบายน้ําลงแมน้ําวังจํานวน 4 จุด จุดที่ 1 ทานางซอย 1 จุดที่ 2 ทานาง
ซอย 3 จุดที่ 3 หนาโรงเรียนลอมแรด-ปาตาล และจุดที่ 4 บานเหลา ซอยประสบการไฟฟา ทั้ง 4
จุด หากแมน้ําวังน้ําขึ้น เรามีประตูปดไดทั้ง 4 จุด และคําถามขอที่ 4 ถาเราปลอยน้ําไปจะไปทวม
ที่อื่นหรือไม ทวมแนนอน แตอาจจะไมเยอะ อาจจะทวมไดแถวหลังบานทาเมล ทั้งนี้ทั้งนั้นเราตอง
ดูที่ปลายทางดวย ประตูน้ําของตําบลเถินบุรีเปนประตู ใหญ สามารถควบคุมการไหลของน้ําไดดี
เทศบาลเมือ งลอ มแรดก็ จะมี ก ารขุ ดลอกระหว างเขตของเราจนถึ งเขตตํ าบลเถิ น บุ รี ระยะทาง
ประมาณ 500 เมตร เพื่ อ ให ก ารไหลของน้ํ า ได ดี และเราได ป ระสานกั บ ทางเถิ น บุ รี ให เขา
ดําเนินการขุดลอกในเขตของเขาดวย ไมเชนนั้นก็จะเหมือนกับ วาเราปลอยน้ําจากบานเราไปทวม
บานเขา ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- มีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม ขอเชิญครับ

นายสุวิทย คุณชัยมัง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพและทาน
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรดผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายสุวิทย คุณชัยมัง สมาชิก
สภาเทศบาลเมืองลอมแรด เปนหวงในน้ําตอนทายระหวางตําบลลอมแรดและตําบลเถินบุรี ถาเรา
ไมมีป ระตูน้ํา เกรงวาเวลาแมน้ําวังขึ้นเปนจํานวนมากจะไหลยอนกลับ มา และสิ่งที่อยากจะเสนอ
หากแมน้ําวังเยอะไหลยอนกลับมาหากมีประตูน้ําปดน้ําเขามาไมได เราจะระบายจากหนองทวมลง
สูแมน้ําวังโครงการที่นาจะทําก็คือการสรางทอ ใตดินเพื่อ ที่จะเชื่ อมตอกับ สูบ น้ํ าขนาดใหญ ลงสู
แมนํา้ วัง เราควรจะทําไว ขอฝากไวดวยครับ ขอบคุณครับ
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- ขอบคุณครับ
- มีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม ขอเชิญครับ

นายเปรมปรีดิ์ หมูวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด - เรี ย นท า นประธานสภาเทศบาลที่ เคารพ และ
ทานสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอ มแรดผูท รงเกียรติทุกท าน กระผม นายเปรมปรีดิ์ หมูวิเศษ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด ขอสอบถามเพิ่มเติมอีกขอ จากที่ทางกองชางไดกลาวถึงการวาง
ระดับทอกักเก็บน้ํา หากน้ําไมไหล อยางเชนที่หนองเหนือ หากน้ําเหลือไมถึงทอ ก็จะไมมีน้ําไหลลง
มาดานลางไปหนองใต ก็จะไมมีน้ําเชื่อมโยงลงมาดานลาง แนใจหรือวาระดับวางไวจะทําใหมีน้ําทั้ง
เสนตลอดสาย เมื่อเราไลระดับแบบนี้ ทุงนาตั้งแตเดนแกว หากระดับน้ําต่ํากวาทุงนา น้ําในทุงนาก็
จะแหง แตถาหากมีประตูน้ํา ระดับน้ําต่ําก็ยังสามารถปดเปดประตูน้ําได หากน้ําดานลางแลงมากก็
สามารถเปดประตูน้ํา ระบายน้ําออกมา น้ําที่เก็บไวลดลงไปบาง แตดานลางก็ยังไดใช ขอถามวาถา
เราทําระดับไวแบบนี้ดานลางน้ําพอใชหรือไม ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- จากขอเสนอแนะ ขอซักถาม มีการอภิปรายไปพอสมควร ในการประชุมสภาเทศบาล
แหงนี้ โครงการแกไขปญ หาน้ําทวม ทางหัวหนาฝายฯ กองชางไดชี้แ จง ตอบขอซักถามที่ทาน
สมาชิกสภาไดเปนหวง ไดเสนอแนะมา และทางฝายผูบริหารคงจะไดนําไปเปนขอมูลในการจัดทํา
แผนพัฒนา เพื่อการบริหารจัดการน้ําในตําบลลอมแรดที่สมบูรณแบบตอไป
- มีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมขอเชิญครับ (ไมมี)
- ถาไมมี ขอมติที่ประชุมวาสมาชิกทานใด เห็นชอบโปรดยกมือ
- และสมาชิกทานใด ไมเห็นชอบโปรดยกมือ

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ
- ไมเห็นชอบ
- งดออกเสียง

จํานวน 9 เสียง
จํานวน - เสียง
จํานวน - เสียง

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภาฯ

- ขอเชิญฝายผูบริหารครับ

นายนรินทร หวงไธสง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีเมืองลอมแรด - กราบเรียนประธานสภา
เทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรดผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายนรินทร
หวงไธสง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีเมืองลอมแรด ผมขออนุญ าตนําเรียนถึง
แผนงานที่จะดําเนินการ โดยเฉพาะเรื่องการขุดลอกแมน้ําวัง และเรื่องของการกอสรางอาคาร
สํานักงานเทศบาลเมืองลอมแรด ขออนุญาตใหนายจักรพงษ พุมไม หัวหนาฝ ายแบบแผนและ
กอสราง ชวยรายงานวาตอนนี้ทางกองชางไดมีแผนงานที่จะสํารวจปริมาตรทรายเพื่ อที่ จะขอใช
จายเงินสะสม และเรื่องของการกอสรางอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองลอมแรดครับ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- ขอเชิญนายจักรพงษ พุมไม หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ไดนําเรียนชี้แจงครับ

-19นายจักรพงษ พุมไม หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง - เรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิก
สภาเทศบาลเมื อ งลอ มแรดผูท รงเกี ย รติ ทุ ก ท า น กระผม นายจั ก รพงษ พุ ม ไม หั ว หน า ฝ า ย
แบบแผนและกอสราง ขอนําเรียนชี้แจง ขอแรกเกี่ยวกับการขุดลอกแมน้ําวัง แผนงานของกอง
ชางจะดําเนินการสํารวจขุดลอกแมน้ําวัง ตั้งแตวันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ 2561 แตการสํารวจ
จะมีขั้นตอนคือ 1. เมื่อสํารวจเสร็จแลว ดําเนินการประมาณการทําแบบ และสงเรื่องขออนุญาต
กรมเจาทา เมื่อกรมเจาทาอนุญาตอนุมัติกลับมา จึงจะดําเนินการนําเขาประชุมสภาฯ ได ขอ 2
การกอสรางอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองลอมแรด ตอนนี้อาคารสํานักงานของเรา ผูรับจางเขา
มาทํางานทุกวัน ไมไดหยุด ทางปลัดเทศบาลกําลังจะไปหารือกับ สตง. ที่จังหวัดลําปาง ในเรื่อง
ของผูรับจาง กรณีที่ดําเนินการลาชาไมเปนไปตามแผนงาน เราจะมีวิธีการอยางไร ในการเรงรัด
หรือจะยุติ และเราก็จะเชิญผูรับจาง ประธานกรรมการตรวจรับงานจางทั้งหมดมาประชุมหารือ
กัน ว า แนวทางการดําเนิ นงานตอ ไปขางหนา จะดําเนิน การอย างไร เพราะในการประชุม สภา
เทศบาลทุกครั้ง ทางสมาชิกสภาก็ไดสอบถามถึงความคืบหนาของการกอสรางอาคารสํานักงาน
เทศบาลเมืองลอมแรดทุกครั้ง ทั้งนี้เราก็ไมไดนิ่งนอนใจ ไดไปปรึกษากับ สตง. และจะหารือกับผู
รับจางวาจะมีแนวทางในการเรงรัดดําเนินการกอสรางอาคารใหแลวเสร็จ เพื่อจะใหเทศบาลและ
ประชาชนในพื้นที่ไดใชประโยชนจากอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองลอมแรดตอไป ขอบคุณครับ
นายสนั่น กั นชาติ รองประธานสภาเทศบาลเมื องลอมแรด - เรียนท านประธานสภาเทศบาลที่ เคารพ และ
ท า นสมาชิ ก สภาเทศบาลเมื อ งล อ มแรดผู ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท า น กระผม นายสนั่ น กั น ชาติ
รองประธานสภาเทศบาลเมืองลอมแรด ขอพูดเกี่ย วกับอาคารสํา นั กงานเทศบาลเมืองลอมแรด
เพราะชาวบานมักจะถามบอยในเรื่องนี้ ผมก็ยังหาคําตอบไมได และนายชางก็ยังใหคําตอบยังไม
ชัดเจน วาจะเสร็จเมื่อไร อยางไร ถาเปนไปไดอยากจะใหเชิญผูรับเหมามาคุยใหทางสมาชิกสภา
เทศบาลได รับ ทราบรับ รู ทางสมาชิ ก สภาเทศบาลจะได นํ า เอาข าวไปบอกกั บ ชาวบ า นได ว า
ผูรับ เหมาจะกอ สรางเสร็จเมื่อไร เพราะทุกวันนี้จะถามบอยก็ไม ดี กระทู ก็เยอะแลว ขณะนี้ ก็
ลวงเลยมาจากการประชุมสภาสามัญ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ตอนนี้ก็ 2 เดือนแลว
ไมทราบวางบประมาณที่ตั้งไวน้ันโดนปรับไปเทาไร เหลือเทาไร หรือหมดแลว อยากจะทราบวา
ถาเราเชิญ ผูรับเหมามาคุย หรือวาเชิญทางระดับ จังหวัด ทองถิ่นจังหวัด ทานผูวา มาคุย จะดี
หรือไม หรือวาแค สตง. ที่มีบ ทบาท ทานปลัดฯ วา อยางไร ก็ฝากไวดวยวาอาคารสํานักงาน
เทศบาลเมืองลอมแรดหลังใหมนั้นจะเสร็จเมื่อไร พวกผมจะมีโอกาสที่จะไปนั่งหรือไม เพราะวา
เราก็ ทราบความเคลื่อนไหวของการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในเร็วๆ นี้ เมื่อไรก็ยังไมรูเหมือนกัน ก็ขอ
ฝากไว ชวยๆ เรงกันหนอย ขอบคุณมากครับ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- สมาชิกทานใดตองการจะอภิปรายเพิ่มเติม ขอเชิญครับ

นายเปรมปรีดิ์ หมูวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพและ
ท านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรดผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายเปรมปรีดิ์ หมูวิเศษ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด ขออนุญาตสอบถามวา เรามีการกันงบประมาณไวกอน เพื่อ
ซื้อเครื่องใชสํานักงานจะหมดอายุหรือไม งบประมาณที่เราจะใชซื้อเฟอรนิเจอรตางๆ ที่ไมไดใช
ที่ ตั้ งไวเมื่อปที่ แลว แลวไดข อขยายไวนั้นมีอายุเวลากําหนดหรือ ไม ประเด็น ที่ 2 เมื่อ สํ ารวจ
ปริม าณทรายในแม น้ํ า วัง เท าที่ ผ มหารื อ กับ ทางกรมเจ าท าเราจะมี อ ยู 3 วิ ธี วิ ธีแ รกคื อ ใช
งบประมาณของเทศบาล เอาทรายออกจากแมน้ํากักเก็ บเอาไวเลย คือ คํ าว าเอาทรายกัก เก็ บ

-20เอาไวท่เี ดิม คือเอาทรายขึ้นมาถมที่เปนคลอง หรือวาริมตลิ่งที่พังใหมันหนาขึ้น อันนี้ควรจะใชงบ
เทศบาล แตถาเอาทรายออก ที่เรียกวา วิธีตางตอบแทน ควรจะมีท่ไี หนบาง ก็คือเอาทรายเปน
คาจาง แทนที่เราจะใชงบประมาณเยอะ ก็จะเอาทรายเปนคาจางแทน เชน ริมคลอง หลายจุด
ทางตลิ่งกวางอยูแลว เชน ทรายแถวบานอุมลองเอาออกมาเพื่อจะใหมันลึก น้ําไหลคลอง แบบนี้
ใชวิธีตางตอบแทน คือ ใชงบเทศบาลตอ ผู รับ เหมาหรือ ผูทําสัญ ญาเอาคา ทราย เอาทรายเป น
คาจาง แตในชวงบานเวียง โรงเรียนบานเวียง หรือบานเหลา ตรงนี้มันแคบ เราก็เอาทรายมาใช
เปนตลิ่งแทน แบบนี้ใชงบเทศบาล ขอฝากไว 2 รูปแบบนี้ ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- เชิญผูบริหารครับ

นายนรินทร หวงไธสง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีเมืองลอมแรด - กราบเรียนประธานสภา
เทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรดผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายนรินทร
หวงไธสง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีเมืองลอมแรด หากสามารถนัดผูรับจางมา
สอบถามได ก็อยากจะใหมีตัวแทนสมาชิกสภามานั่งพูดคุยกัน จะไดเขาใจกัน ทั้งสมาชิกสภาเอง
และตัวแทนชาวบาน และประเด็นเรื่องครุภัณฑที่ทานสมาชิกสภาไดสอบถามมานั้นเราสามารถกัน
เงินไวไดหนึ่งป ประเด็นเรื่องทรายก็เห็นดวย แตตอนนี้อยูในชวงสํารวจปริมาณทรายทุกระยะ
และก็จะมาพิจารณาวาระยะไหนจะใชงบเทศบาล ระยะไหนจะใชทรายตางตอบแทน ตอนนี้อยู
ในชว งสํ ารวจข อ มู ล เมื่ อ ไดข อ มูล มาแล ว จะนํ า เรี ย นปรึก ษาสมาชิ ก สภาทุ ก ท า น และจะเร ง
ดําเนินการดวนเพื่อใหทันการประชุมสภาในครั้งหนา ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- สมาชิกทานใดตองการจะอภิปรายเพิ่มเติม ขอเชิญครับ

นายสมบูรณ วงศโสม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพและ
ท านสมาชิกสภาเทศบาลเมื อ งล อ มแรดผูทรงเกีย รติ ทุก ท า น กระผม นายสมบู รณ วงศ โสม
สมาชิก สภาเทศบาลเมืองลอมแรด ไดคุยกั บทาน ผศ.ศิริ พรมดี ผมขออนุญ าตเอย นามท าน
ดร.เปรมปรีดิ์ หมูวิเศษ ทานอยาลืมนะครับวาการที่จะใหดูดทรายและไปถมที่อื่น เอารายไดเงิน
ค า ทรายเป น ค า จ า ง ทรายทุ ก เม็ ด คื อ งบแผ น ดิ น จึ งทํ า ไม ได ขั ด ระเบี ย บของทางราชการ
เพราะฉะนั้ น สิ่ งที่ ทาน ดร.เปรมปรีดิ์ หมูวิเศษ พู ดเมื่ อสักครูนี้ เอาเงินคา ทรายไปเป นคาจ าง
ทําไมไดครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- เชิญผูบริหารครับ

นายนรินทร หวงไธสง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีเมืองลอมแรด - กราบเรียนประธานสภา
เทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรดผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายนรินทร
ห วงไธสง ปลั ดเทศบาล ปฏิ บั ติ หน าที่ นายกเทศมนตรีเมื อ งล อ มแรด ขออนุ ญ าตนํ าเรีย นว า
วิธีการทรายตางตอบแทนนั้น เปนระเบียบของกรมเจาทา ซึ่งตอนนี้ก็มีเทศบาลนครลําปางไดทํา
ไปแลว มีระเบียบออกมาใหมวาสามารถดําเนินการได แตจะตองผานกระบวนการอนุมัติโดยผูวา
ราชการจังหวัด เปนอํานาจของผูวาราชการจังหวัด ขอบคุณครับ
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ที่ประชุม

- มีสมาชิกทานใดตองการจะเพิ่มเติมอีกหรือไม (ไมมี)
- หากไมมี ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุกทาน ผูบริหาร ตลอดจนหัวหนากอง
เจาหนาที่เทศบาลเมืองลอมแรด ที่ไดใหความรวมมือ ที่ไดเสียสละเวลา เพื่อพี่นองประชาชนชาว
เทศบาลเมืองลอมแรด การประชุมสภาเทศบาลเมืองลอมแรด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป
พ.ศ. 2561 สําเร็จลุลวงไปไดดวยดีขอปดการประชุม ขอบคุณครับ
ปดประชุมเวลา 11.20 น.

(ลงชื่อ)

ตันติกร สาลี ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นายตันติกร สาลี)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

ดารุณี บุญสง ผูตรวจทานรายงานการประชุม
(นางสาวดารุณี บุญสง)
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ)

จารุณี โพธาชัย ผูตรวจสอบรายงานการประชุม
(นางจารุณี โพธาชัย)
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

นรินทร หวงไธสง ผูตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายนรินทร หวงไธสง)
ปลัดเทศบาลเมืองลอมแรด
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป 2561 เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561
ตรวจสอบถูกตอง
(ลงชื่อ)

เพียงใจ เสริมพานิช ประธานกรรมการฯ
(นางเพียงใจ เสริมพานิช)
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด

(ลงชื่อ)

ทองเภา วงศฟู กรรมการฯ
(นางทองเภา วงศฟู)
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด

(ลงชื่อ)

จิไรรัตน หลอวิไล กรรมการฯ/เลขาฯ
(นางจิไรรัตน หลอวิไล)
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองลอมแรด

เทศบาลเมืองลอมแรด ไดมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป
2561 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2561 เรียบรอยแลว ในวันที่ 17 เมษายน 2561
ลงชื่อ

ธนกร ปกรณสกุล .
(นายธนกร ปกรณสกุล)
ประธานสภาเทศบาลเมืองลอมแรด

