(สําเนา)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2561
วันจันทรที่ 23 กรกฎาคม 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. นางมาลีวรรณ กองอยู
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. นายเฉลิมพร รัศมีเวียงชัย

ปลัดเทศบาลเมืองลอมแรด
รองปลัดเทศบาลเมืองลอมแรด
ผูอํานวยการกองคลัง
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ผูอํานวยการกองชาง
หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
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15. นายชัยวัฒน เปาสมบัติ
16. นางสาวปวีณา กรรณิกา
17. นางสาวกฤตนันท ตาราช
18. นางสาวกุลนิดา ตาคํา
19. นายสุรินทร ศิริจันทร
20. นายธิติวัฒน สุริยะ
21. นายทรงเดช สุนันตา
22. นางสาวจรรยา ฝนแปง

เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
พนักงานจางทั่วไป
ผูชวยเจาพนักงานทะเบียน
พนักงานจางเหมา
คนสวน
คณะกรรมการวิสามัญประจําสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
คณะกรรมการวิสามัญประจําสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ
----------------------------------

-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
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองลอ มแรด ไดตรวจสอบรายชื่ อสมาชิ กสภาเทศบาลเมือ งลอ มแรด
เรียบรอยแลว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด มีทั้งหมด 11 คน ลา 2 คน มาประชุม 9 คน
ครบองค ป ระชุ ม และขอเรี ยนเชิ ญ นายธนกร ปกรณ สกุ ล ประธานสภาเทศบาลเมื องล อมแรด
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตอไป
นายธนกร ปกรณ ส กุล ประธานสภาเทศบาลเมืองลอมแรด - กลาวเป ด ประชุม วา วั น นี้ เปน การประชุ มสภา
เทศบาลเมืองลอมแรด สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2561 เนื่องจากมีขอราชการที่
จําเปนเรงดวน และมีความจําเปนตองขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ รายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 และเรื่องอื่นๆ โดยไดจัดระเบียบวาระการประชุมไว จํ านวน 6 ระเบียบวาระ
ดวยกัน ซึ่งจะไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป
- เชิญเลขานุการสภา อานประกาศสภาเทศบาลเมืองลอมแรด เรื่อง เรียกประชุมสภา
เทศบาลเมืองลอมแรด สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2561
เลขานุการสภาฯ

- ดิฉัน นางจิไรรัตน หลอวิไล เลขานุการสภาเทศบาลเมืองลอมแรด ขออานประกาศ
สภาเทศบาลเมืองลอมแรดเรื่อง เรียกประชุม สภาเทศบาลเมื องล อมแรด สมั ยวิสามัญ ครั้งที่ 2
ประจําป พ.ศ. 2561 ดังนี้
ประกาศจังหวัดลําปาง
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองลอมแรด สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2561
โดยที่ป ระธานสภาเทศบาลเมืองลอมแรด ขอใหผูวาราชการจังหวัดลําปางเปดประชุ ม
สภาเทศบาลเมืองลอมแรด สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2561 เพื่อพิจารณาขอ
ราชการที่ จํ า เป น ต อ งขออนุ มัติ โอนงบประมาณรายจ า ยประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2561
การกอสรางโปะแพสูบน้ํา (แทนของเดิมที่ชํารุด) บริเวณสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานลอมแรด หมู
ที่ 4 บานลอมแรด ตําบลลอมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง เพื่อแกไขปญหาใหเกษตรกรมี
น้ําใชในการเกษตรและเรื่องอื่นๆ ตอสภาเทศบาลเมืองลอมแรด มีกําหนด 15 วัน ตั้งแตวันที่
17 – 31 กรกฎาคม 2561
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และ
ที่แ กไขเพิ่มเติม ผูวาราชการจังหวัดลํ าปางจึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมือ งล อมแรด
สมัย วิส ามัญ ครั้งที่ 2 ประจํา ป พ.ศ. 2561 มี กําหนด 15 วัน ตั้ งแตวัน ที่ 17 – 31
กรกฎาคม 2561
ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ทรงพล สวาสดิ์ธรรม
(นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม)
ผูวาราชการจังหวัดลําปาง
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ระเบียบวาระที่ 1
ประธานสภาฯ

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

- วั นนี้เป น การประชุม สภาเทศบาล สมั ยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2561
โดยที่คณะผูบริหารมีความจําเปนตองขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เสนอตอ สภาเทศบาลเพื่ อ พิจ ารณา แต เนื่องจากขณะนี้ เป น เวลาอยู น อกสมั ย
ประชุมสามัญ จึงรองขอตอผูวาราชการจังหวัดลําปาง เพื่อขอใหเรียกประชุมสภาเทศบาลสมัย
วิสามัญ และผูวาราชการจังหวัด ไดพิจารณาเห็นสมควรใหเรียกประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2
ตั้งแตวันที่ 17 - 31 กรกฎาคม 2561 มีกําหนด 15 วัน ซึ่งจะไดดําเนินการประชุ มตาม
ระเบียบวาระตอไป
- เรื่องที่จะขอแจงใหที่ประชุมทราบ
1. มีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด ลาการประชุม จํานวน 2 ทาน คือ
- นายบดินทร เครือนพรัตน เนื่องจากติดภารกิจ
- นายบรรจง สลีวงศ
เนื่องจากติดภารกิจ

ที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองลอมแรด สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ประจําป พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

- รายงานการประชุมไดผานการพิจารณาตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมพิจารณาเรียบรอยแลว ซึ่งไดจัดสงใหสมาชิกทุกทานพรอมหนังสือนัดประชุมกอนหนานี้แลว
โดยจะขอใหที่ประชุมพิจารณารับ รองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองลอมแรด สมัยสามั ญ
สมัยที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 มีจํานวน 21 หนา
- มีสมาชิกฯ ทานใดจะขอแกไขเพิ่มเติมสวนใดหรือไม (ไมมี)
- ถาไมมีจะไดขอมติรับรองรายงานการประชุมตอไป
- ขอใหสมาชิกยกมือรับรองรายงานการประชุม มีสมาชิกทานใดรับรองและสมาชิกทานใด
ไมรบั รอง ขอไดโปรดยกมือ
- รับรองรายงานการประชุม
จํานวน 9 เสียง
- ไมรับรองรายงานการประชุม
จํานวน - เสียง
- งดออกเสียง
จํานวน - เสียง

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่ อง กระทูสอบถาม

ประธานสภาฯ

- ไมมี
- ขอเขาสูระเบียบวาระตอไป

ที่ประชุม

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว

ประธานสภาฯ

- ไมมี
- ขอเขาสูระเบียบวาระตอไป

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่ องที่เสนอใหม
5.1 ญัต ติ ขออนุม ัต ิโ อนเงิน งบประมาณรายจ า ย ประจํ า ป ง บประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อ ดําเนิน การกอ สรา งโป ะ แพสูบ น้ํา (แทนของเดิม ที ่ชํา รุ ด )
บริเ วณสถานีสูบน้ําด วยไฟฟา บานล อมแรด หมูที่ 4 บานลอมแรด ตําบล
ลอมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง เพื่อแก ไขปญ หาใหเกษตรกรมีน้ําใชใน
การเกษตร

ประธานสภาฯ

- ขอเชิญผูบริหารอานญัตติ

นายนรินทร หวงไธสง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่ นายกเทศมนตรีเมืองลอมแรด - กราบเรียนประธานสภา
เทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรดผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายนรินทร
หวงไธสง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีเมืองลอมแรด ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอน
เงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อดําเนินการกอสรางโปะแพสูบ
น้ํา (แทนของเดิมที่ชํารุด) บริเวณสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา บานลอมแรด หมูที่ 4 บานลอมแรด
ตําบลลอมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง เพื่อแกไขป ญ หาให เกษตรกรมี น้ํา ใชในการเกษตร
ดังนี้
แบบขอเสนอญัตติ
สํานักงานเทศบาลเมืองลอมแรด
ถนนเถินบุรี ลป 52160
วันที่ 17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561
เรื่อง

ขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
ขาพเจาขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงิน งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561 เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม ดังนี้
หลักการ
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อตั้ง
จายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟา
ถนน โครงการกอสรางโปะแพสูบน้ํา (แทนของเดิมที่ชํารุด) ขนาดกวาง 3.60 เมตร ยาว 5.40
เมตร บริเวณสถานีสูบ น้ําดวยไฟฟา หมู ที่ 4 บานลอมแรด ตํา บลลอ มแรด อําเภอเถิ น จังหวั ด
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2561 หนาที่ 5 ลําดับที่ 7 งบประมาณ 434,000 บาท โดยโอนลดจาก
1. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑ คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ งบประมาณ 150,000 บาท
2. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภท
อุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน โครงการขยายเขตไฟฟาสองสวางสูทุกชุมชน อุดหนุนการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค สาขาอําเภอเถิน งบประมาณ 284,000 บาท (งบประมาณเหลือจายจากการ
ดําเนินโครงการแลว)
รวมงบประมาณโอนลด 434,000 บาท
เหตุผล
เนื่องจากโปะแพสูบ น้ํา สถานี สูบ น้ําดวยไฟฟ า หมู ที่ 4 บ านลอมแรด เกิดการ
ชํารุดเสียหาย รั่ว ไมสามารถดําเนินการซอมแซมไดแลว ซึ่งขณะนี้อยูในหวงระยะเวลาฤดูทํานาทํา
ใหเกษตรกรผูใชน้ําจากสถานีสูบน้ําไดรับความเดือดรอน ไมสามารถสูบน้ําเขาที่นาพื้นที่การเกษตร
ได จํานวน 3 หมูบาน ไดแก
1) บานลอมแรด 2) บ านเหลา 3) บานแพะหลวง จึงมีความ
จําเปนเรงดวนที่ตองดําเนิ นการกอสรางโปะแพสูบ น้ํา (แทนของเดิม ที่ ชํารุด) ขนาดกวาง 3.60
เมตร ยาว 5.40 เมตร บริเวณสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา หมูที่ 4 บานลอมแรด เมื่อดําเนินโครงการ
ดังกลาวแลวจะสามารถแกไขปญหาและบรรเทาความเดือดรอนใหกับประชาชนในพื้นที่ได
โครงการดั ง กล า วอยู ในอํ า นาจหน า ที่ ข องเทศบาล ตามมาตรา 53 แห ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 และเปนกิจการที่
เกี่ยวกับการบริการชุมชนและสังคมของประชาชนในพื้นที่ หรือกิจการที่จัดทํา เพื่ อบํ าบั ดความ
เดือดรอนของประชาชน เปนกิจการที่ประชาชนไดรับประโยชนโดยตรง หากไมทําจะไมสามารถ
แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนได
ขอระเบียบ
1. ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว า ด ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณขององค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและแก ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ 27
การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
ขอไดโปรดนําเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองลอมแรด สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2
ประจําป พ.ศ. 2561 เพื่อพิจารณาตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)

นรินทร หวงไธสง ผูเสนอ
(นายนรินทร หวงไธสง)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่
นายกเทศมนตรีเมืองลอมแรด

- โอกาสนี้ขออนุญาต ใหทางกองชาง ไดนําเรียนชี้แจงเพิ่มเติมครับ
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- 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 อ สราง ขอนํ าเรีย นชี้แ จงเรื่อ งโปะ แพสู บ น้ํ า เราได รับ การถา ยโอนมาจากกรม
ชลประทาน ป พ.ศ. 2545 เปนโปะเหล็ก น้ําขึ้นลงตลอดเวลาทําใหเกิดป ญหา บริเวณดังกลาว
เปนพนังเรียงหิน เวลาน้ําขึ้นลงโปะเหล็กจะกระทบกับพนังหินเล็กนอย ระยะเวลารวม 10 ป ทํ า
ใหเกิดการสึกกรอน ทางกองชางไดรับแจงจากกลุมผูใชน้ํา วาโปะมีการรั่วซึมบริเวณพื้นดานขาง จึง
ไดใหกลุมชาวนาดําเนินการเชื่อมรอยตอของเหล็กทําใหสามารถใชงานไดมาอีกนับป ลาสุดไดมีการ
ประชุมกลุมชาวนา เจอปญ หาเดิมซ้ําอีกครั้ง มีการตรวจสอบและพบรอยรั่ว 3 – 4 จุด ผนังและ
พื้น ที่พื้นเปนเหล็กหนาขนาด 9 มิลลิเมตร รอยรั่ว เหลือแผนบางเทาแผนสังกะสี พอกดลงไปก็จะ
ยุบ น้ําจะรั่วที่ตรงนี้ กลุมชาวนาก็ไดมาพบที่กองชางวาจะควรดําเนินการอยางไร เนื่องจากจะเขา
ฤดูกาลเพาะปลูกแลว ทางกองชางจึงไดดําเนินการเชิญ ทางกรมชลประทานจังหวัดลําปาง ผูที่ มี
ความรู ค วามชํ า นาญในเรื่ อ งโป ะ แพสู บ น้ํ า มาทํ า การตรวจสอบในเบื้ อ งต น ก อ น หลั ง จากการ
ตรวจสอบพบวาพื้นของโปะแพสูบน้ํารั่วทั้งหมด ไดรับคําแนะนําวาตองเปลี่ยนเพียงอยางเดียว ได
สอบถามแลววาจะสามารถซอมใหใชงานไดชั่วคราวไดหรือไม ไดรับคําตอบวาสภาพนี้เกินที่จะซอม
ไดแลว จึงไดชี้แจงใหกลุมชาวนาไดรับทราบ ทางกลุมชาวนาจึงไดทําหนังสือมายังนายกเทศมนตรี
เทศบาลเมืองลอมแรด และประธานสภาเทศบาลเมืองลอมแรด เพื่อที่จะขอทําการเปลี่ยนโปะแพ
สูบ น้ําดังกลาว ในระหวางนี้ทางเทศบาลเมืองลอมแรดไดบรรเทาปญหาความเดือดรอนของกลุม
ชาวนาโดยการใหชาวนาทําการสูบน้ํา โดยทางเทศบาลเมืองลอมแรดสนับสนุนคาน้ํามันเชื้อเพลิงให
และไดมีการประชุมอี กครั้ง ในที่ประชุม ไดมีมติวาใหดําเนิ นการชวยเหลือในบางสวนไปกอนเพื่ อ
บรรเทาความเดือดรอน กลุมชาวนามีทั้งหมด 9 กลุม พื้นที่ทํานาทั้งหมดเกือบ 1,000 ไร ปจจุบัน
มี ฝ นตกลงมา ชาวนาจึง หมดป ญ หาความเดื อ ดรอ นไปได ระยะหนึ่ ง ทางกองช างจึ งได ทํ าการ
ประมาณราคาโปะแพสูบน้ํา เปนเงิน 434,000.- บาท หลังจากทางสภาเทศบาลเมืองลอมแรดได
อนุมัติเรียบรอยแลว ก็จะไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบตอไป ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- มีสมาชิกสภาทานใดจะมีความเห็นประการใดบาง ขอเชิญครับ

นายสนั่น กันชาติ รองประธานสภาเทศบาลเมืองลอมแรด - กราบเรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และ
สมาชิ ก สภาเทศบ าลเมื อ งล อ มแรดผู ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท า น กระผม น ายสนั่ น กั น ชาติ
รองประธานสภาเทศบาลเมืองลอมแรด จากที่ฝายผูบริหารและทางกองชางไดชี้แจงเกี่ยวกับสถานี
สูบน้ําดวยไฟฟาบานลอมแรด ขอตั้งขอสังเกตวาการบริหารจัดการของเราอาจจะชาไป กลุมผูใชนํา้
ที่ทางกองชางไดเรียนไววามี 9 กลุม แตละกลุมก็จะมีประธานกลุมผูใชน้ํา มีหัวหนายอย อยากจะ
ตั้งขอสังเกตวา เรามีเจาหนาที่ดูแลอยูตลอดเวลา เมื่อถึงเวลาเสร็จสิ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยว โปะแพสูบ
น้ําของเราก็อาจจะใชงานนอยลง หรืออาจจะไมไดใชงานเลย ก็ถือวาเป นการเตรียมความพร อม
ในชวงเดือนเมษายน ชางผูดูแลควรที่จะเขาไปดูแลโปะแพสูบน้ําบาง เพราะอีกไมกี่เดือนขางหนาก็
จะเริ่ม ใชงานแลว อีกประเด็นหนึ่งก็คือประธานกลุมผูใชน้ํา เมื่อเสร็จสิ้นฤดูกาลไมไดใชงานแลวก็
ไมไดใหความสนใจเทาที่ควร จึงทําใหเกิดปญ หาขึ้นมา เชน ตอนนี้ สูบน้ํ าไมสามารถใชงานไดเลย
ขณะนี้ ฝ นดี น้ํ า ดี ก็ พ อช วยบรรเทาป ญ หาได เมื่ อ ฝนแล ง น้ํ า แห ง ก็ จ ะเดื อ ดร อนกั น อี ก ขอตั้ ง
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น้ําไฟฟาตั้งแตบานหนองเตา จนถึงบานทาเมล เพื่อที่จะชวยกันแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว และ
อยากจะสอบถามว า เงิ น ที่ เราจะขอโอนกั น ในวั น นี้ นั้ น เป น งบประมาณของป พ.ศ. 2561
เพราะฉะนั้นบางโครงการของเราในปนี้บางโครงการอาจจะไมไดทําใชหรือไม ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- มีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม ขอเชิญครับ

นายเปรมปรีดิ์ หมูวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด - เรี ย นท า นประธานสภาเทศบาลที่ เคารพ และ
ท านสมาชิก สภาเทศบาลเมืองลอ มแรดผูทรงเกียรติทุกท าน กระผม นายเปรมปรีดิ์ หมูวิเศษ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด ขอสังเกตคือ ประเด็นแรก โปะแพสูบน้ํานี้เหลืออีกกี่ป ทําแลว
อยูไดกี่ป เปนสิ่งที่ถาวรหรือไม หรือวาการเทียบกับการสรางทาสูบน้ํา ประเด็นที่สอง ยายสถานที่
สูบ น้ํ าไดห รือไม จากที่ทางกองชางไดชี้แจงมาเรื่องพนังหิน เรียง เวลาน้ํ าขึ้น ลง โปะแพสู บน้ํ าจะ
กระทบ ทําใหอายุการใชงานสั้นลง การยายอาจจะไมไดยายสถานที่ไกลจากจุดเดิม เพราะอยางไรก็
ใชโปะแพสูบน้ําใหมอยูแลว ประเด็นที่สาม เมื่อทําการโอนงบประมาณไปแลว ทําใหเกิดปญหากับ
โครงการอื่ น ๆ หรือ ไม เพราะว า เห็ น โอนงบประมาณมาจากแผนการเคหะชุ ม ชนทั้ ง คู เลย มี
ผลกระทบกับโครงการอื่นหรือไม อยางไร เพราะวาเราตองรักษาผลประโยชนทั้งสองฝาย อีกฝาย
หนึ่งไมไดทําโครงการจะมีความเดือดรอนหรือไม ขอฝากไวเพียงเทานี้ ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- มีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม ขอเชิญครับ

นายสุวิทย คุณชัยมัง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด – เรีย นทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และท าน
สมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายสุวิทย คุณชัยมัง สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
ลอมแรด ขอสังเกตจากการที่เราจะทําการใชงบประมาณจะทําอะไร ในการวางแผนในการพัฒนา
ตางๆ การประชาคมกับหมูบาน จะตองทําความเขาใจ โดยเฉพาะกับกลุมผูนํา ในบางครั้งมอง
เฉพาะปญหา แตปญหาโดยรวมในลักษณะนี้ไมคอยไดคิดถึง ซึ่งปญหาในการจัดการโปะแพสูบน้ํา
นี้เปนปญ หาในการดํารงชีวิต จะมีความสําคัญมากกวาปญหาจัดการซอมบํ ารุงรองน้ํา หรือถนน
ตางๆ ฉะนั้น การลํา ดับ ความสํ าคัญ ของแผนการโครงการต างๆ นั้ น ก็ จะต องมี การพิ จารณา
การสรางความเขาใจกับชาวบานก็เปนสิ่งสําคัญ การที่ช าวบานมองแตรอบตั วเอง ไมไดม องถึง
สวนรวม มีผลกระทบโครงการหลายๆ หมูบาน ก็รวมตัวกันมา รองเรียนเปนเรื่องเปนราว ซึ่งใน
ขณะนั้นเราไดมีการกระจายเงินงบประมาณไปหมดแลว ปจจุบั นจะตองมาดึงเงินงบประมาณ
ตางๆ ที่เราไดวางแผนไว ใหกลับมาแกไขปญหาในเรื่องนี้เปนเรื่องที่สําคัญขึ้นมา ก็เปนปญหาหนึ่ง
สําหรับการบริหารจัดการ อยากจะขอฝากไปทางฝายผูบ ริหาร ให ความสําคัญ ในเรื่องการสราง
ความเขาใจ ใหถองแท ระหวางผูนําชุมชน ความตองการของชุมชนที่แทจริง เรื่องราวตางๆ ใน
การประชาคมนั้นเปน เรื่องจริงหรือไม ในคราวตอๆ ไปเราก็ จะไดมี การวางแผนที่ ตรงกั บ ความ
ตองการ ที่มีความจําเปนจริงๆ ตอการดํารงชีวิตที่แทจริง ขอฝากไวดวยครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- มีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม ขอเชิญครับ
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สมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายสมบูรณ วงศโสม สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
ลอมแรด ขออนุญ าตตั้งขอสังเกตวา โปะแพสูบน้ํา นี้ ถาดูตามแบบเปนสองทุน เปนเหล็กหนา 9
มิลลิ เมตร อยากจะทราบวา โครงสรางทั้งหมด หลังคา ฝาผนัง ทุ นทั้งสองทุน รื้อทั้งหมดเลยใช
หรือไม วัสดุเกาเราไมสามารถจะนําไปใชในการกอสรางไดเลยใชหรือไม อยากจะสอบถามทางกอง
ชางวา โครงสรางทั้งหมดเรารื้อถอนทิ้งไป แลวสรางใหมทั้งหมดเลยใชหรือไม ในวงเงินดังกลาวที่จะ
ขออนุมัติกันในวันนี้ ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- เชิญทางกองชางไดนําเรียนชี้แจง ขอเชิญครับ

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
แบบแผนและกอสราง ขอตอบกรณีในเดือนเมษายนของทุกปมีการตรวจสอบหรือไม ทุกปเราจะ
ดําเนิ น การตรวจสอบในช วงเดือนเมษายนของทุ กป ตรวจสอบอะไรบ างนั้ น ชวงเดื อนมี น าคมเมษายน แหงแลง ไฟไหม สายไฟอาจจะไหมเสียหายได สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาทั้ง 4 ไดแก หนอง
เตา อุมลอง ลอมแรด ทาเมล อยูริมแมน้ําทั้งสิ้น สภาพแมน้ําในฤดูแลงจะมีวัชพืชเปน จํานวนมาก
เราจะมี เจ าหน า ที่ ต รวจสอบ และมี คณะกรรมการ 1 ชุ ด ที่ ตั้ งไว เพื่ อ ตรวจสอบโป ะ แพสู บ น้ํ า
โดยเฉพาะ ตรวจสอบในดานความสะอาด ตัดกิ่งตนไมใบหญา การถอดหวงยาง สภาพเครื่องสูบน้ํา
ดานใน มีการดูแลอยางไร และในเรื่องของแสงสวาง และเจาหน าที่จะตองอยูประจําตลอด สวน
ประเด็นเรื่องอายุการใชงานนั้น โปะแพสูบ น้ํา สภาพเปนทุนเหล็กหนา 9 มิ ลลิ เมตร เหล็ กนี้จะมี
การทาสีกันสนิม ประมาณ 3 ครั้ง สีสําหรับใชในแมน้ําโดยเฉพาะ สามารถกันการกัดกรอนได อายุ
การใช งานมากกวา 10 ป เนื่องจากเดิมไดรับ การถายโอนมาเมื่อป พ.ศ. 2545 ไมทราบว าได
รับ มาในสภาพใด ผมเกรงว าสถานี อื่น ซึ่ง ได รับ มาพร อ มๆ กั น จะเกิ ด ป ญ หาเดี ย วกั น จึ ง ได ให
เจาหนาที่เขาไปตรวจสอบอยางตอเนื่อง ปองกันหากเกิดการรั่วซึม ตัวโปะแพสามารถเปดและเขา
ไปได ข อสั งเกตหากมี การรั่วซึม จะเกิดการเอีย ง ประเด็น ตอ ไป สามารถจะย ายเครื่องสู บ น้ํ าได
หรือไม อยากจะยายแตปญหาก็คือกรมชลประทานไดวางแนวทอแรงดันไวหลายเสน บานลอมแรด
วางแนวแรงดันไวใตถนนลึกใตดินลงไปประมาณ 2 เมตร ไปถึงลําเหมืองนาครัว ระยะทางประมาณ
เกือบ 200 เมตร หากเรายายสถานีสูบน้ําก็จะตองยายแนวทอแรงดันไปดวย ประเด็นตอไปเรื่อง
โป ะแพสูบ น้ําอยูในบริเวณที่เป นพนังเรียงหิน ภูมิปญ ญาชาวบ าน โปะแพตัวนี้เปน ตัวแรกที่ เกิ ด
ปญหา เราไดพูดคุยกับกลุมชาวนา เขามีความคิดแกไขปญหาไดดี ไดนํายางรถยนตไปรองทุนที่ติด
กับพนังเรียงหินเพื่อปองกันการกระทบ ชวยยืดอายุการใชงานให ยาวนานขึ้น ประเด็นตอไปเรื่อง
โปะแพใหม หมายถึง ตามที่ผมไดสงแบบไปทั้งชุด เหมือนบานใหมหลังหนึ่ง แตไมมีอุปกรณภายใน
เนื่องจากเรามีคาขนยายในเรื่องของปมน้ํา ซึ่งมีน้ําหนักมาก กอนจะดําเนินการติดตั้งใหม จะตอง
ยกขึ้นมาบนบกกอน ใชรถเครนคาโตประมาณ 30 ตันในการยกขึ้นมา ไมสามารถใชรถแม็คโครยก
ขึ้นมาได เนื่องจากกานความยาวลงไปประมาณ 17 เมตร การยก ยกมอเตอรขึ้นมาวางกอน ตาม
ดวยยกชุดควบคุม รื้อโครงหลังคาทั้งหมด จึงจะสามารถรื้อยกทุนขึ้นมาได โดยจะนําไปเก็บไวที่ปา
ชา บานเดนแกว หลังจากนั้นจึงนําโปะแพใหมยกลงไปประกอบกั น นําสวนของมอเตอรยกลงไป
ประกอบตรงกลาง พรอมยกชุดควบคุมไฟฟาลงไปประกอบ เสร็จแลวจึงติดตั้งโครงผนังเหล็กเปน
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เรียนชี้แจงไวเพียงเทานี้ ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- เชิญผูบริหารไดนําเรียนชี้แจง ขอเชิญครับ

นายนรินทร หวงไธสง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่ นายกเทศมนตรีเมืองลอมแรด - กราบเรียนประธานสภาที่
เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรดผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายนรินทร หวงไธสง
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีเมืองลอมแรด ขออนุญาตนําเรียนเพิ่มเติม สําหรับเรื่อง
การตรวจ ที่ทางกองชางไดนําเสนอไปแลวนั้น ก็ไดมีการตรวจเปนประจํา แตมีสิ่งที่เราปองกันไวก็
คือเรื่องของมอเตอร ทุกปจะมีการเชิญ ประธานกลุมผูใช มาพู ดคุยกันเรื่องการบํ ารุงรักษา ไดเชิ ญ
นายชางของกรมชลประทานผูดูแลรับผิดชอบมาชวยอธิบายใหความรูดวย ในสวนประเด็นเรื่องการ
โอนเงินนั้น ไมไดกระทบตอการดําเนินงานโครงการอื่นแตอยางใด เปนการเตรียมไวที่กองชางอยู
แลว เราอาจจะมองวาเปนเรื่องของมอเตอร หรือรถยนตตางๆ สวนไฟฟานั้นเปนเงินเหลือจาย จึง
ไมกระทบแตอ ยางใด และสําหรับในสวนที่ทานสมาชิกสภาเทศบาล ไดแนะนําในเรื่องของการ
ประชาคมนั้น ก็เปนวิธีท่ดี ี ก็จะไดนําไปเปนแนวทางในการดําเนินงานตอไป ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- มีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม ขอเชิญครับ

นายสมบูรณ วงศโสม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด – เรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และทาน
สมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายสมบูรณ วงศโสม สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
ลอมแรด เมื่อสักครูที่ไดผมสอบถามไปนั้น ทางกองชางอาจจะตอบไมตรงกับคําถาม ผมสอบถามไป
วาโครงเหล็กที่อยูบนโปะแพมีสภาพที่ยังใชงานไดหรือไม การรื้อถอนเรารื้อทิ้งทั้งหมดเลยใชหรือไม
และงบประมาณดังกลาวนี้คือสรางใหมทั้งหมดใชหรือไม ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- เชิญกองชางไดนําเรียนชี้แจง ขอเชิญครับ

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
แบบแผนและกอสราง ขอนําเรียนชี้แจงเพิ่มเติม 1.จํานวนเงินหาหมื่นบาทนั้น เปนคาเครนรวมคา
ยกโปะแพ มอเตอร ตูไฟฟา ทั้งหมด 2.โครงสรางเดิมทั้งหมด ใชงานมากวาสิบป อาจจะเปนเรื่อง
ของการรับน้ําหนัก โครงสรางเดิมอาจจะเปนสนิม จึงไมสามารถจะรองรับ กับ อนาคตข างหนาได
โปะแพใหมจึงเปนโครงสรางใหมทั้งหมด ขอบคุณครับ
- ขออนุญาตเพิ่มเติมเรื่อง ปร.5 การกอสรางโปะแพสูบน้ํา เราใชคา Factor F งานอาคาร
เนื่องจากวาโปะแพไมใชเปนแบบสําเร็จรูป เปนการกอสราง จึงเปนงานอาคาร คลายกับการสราง
บ า น เราสร า งโครงขึ้ น มาก อ น นํ า แผ น เหล็ ก มาตั ด เป น รู ป ต า งๆ เข า ประกบเชื่ อ ม เสร็จ แล ว
ตรวจสอบการรั่ว สวนคารื้อถอนประกอบติดตั้งนั้น จะไมมีคา Factor F เพราะเปนงานนอกเหนือ
Factor F เราจะไมรวมคา Factor F ให มีแตรวมภาษีมูลคาเพิ่มให ขอบคุณครับ
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- ขอบคุณครับ
- มีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมขอเชิญครับ (ไมมี)
- ถาไมมี ขอมติที่ประชุมวาสมาชิกทานใด เห็นชอบโปรดยกมือ
- และสมาชิกทานใด ไมเห็นชอบโปรดยกมือ

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ
- ไมเห็นชอบ
- งดออกเสียง

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภาฯ

จํานวน 8 เสียง
จํานวน - เสียง
จํานวน - เสียง

- เนื่องจากเลขานุการสภาเทศบาลเมืองลอมแรด ติดภารกิจเรงดวน จึงขออนุญาตลากิจ
ตอประธานสภาเทศบาลเมืองลอมแรด และเพื่อใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในหมวด 1
ขอ ๑๙ เลขานุการสภาทองถิ่นมีหนาที่ดังตอไปนี้ (1) – (9) ในการประชุมสภาทองถิ่นครั้งใด ถา
ไมมีเลขานุการสภาทองถิ่นหรือมีแตไมอยูหรืออยูแตไมสามารถปฏิ บัติหนาที่ไดหรือไมยอมปฏิบัติ
หนาที่ ใหสภาทองถิ่นเลือกสมาชิกสภาทองถิ่นหรือขาราชการหรือพนักงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นนั้นคนหนึ่งเปนผูปฏิบัติหนาที่เลขานุการสภาทองถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนั้น โดยให
นําความในขอ ๑๓ และขอ ๒๖ วรรคสอง มาใชบั งคับโดยอนุโลม เวน แตการลงคะแนนเลือกให
กระทําดวยวิธีการยกมือ
- ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรดไดเสนอสมาชิกสภาทองถิ่นหรือขาราชการหรือ
พนั ก งานขององค ก รปกครองส วนท อ งถิ่ น เพื่ อ ทํ า หน าที่ เลขานุ ก ารสภาเทศบาลเมื อ งล อ มแรด
ขอเชิญครับ

นายสมบูรณ วงศโสม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด – เรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และทาน
สมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายสมบูรณ วงศโสม สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
ลอมแรด โดยขอเท็จจริง วาระการประชุมในวาระที่ 5 เสร็จสิ้นแลว การเลือกบุคคลขึ้นมาทําหนาที่
แทนเลขานุการสภาเทศบาลเมืองลอมแรด จะตองทําการเลือกกอนเขาสูวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ แต
ในขณะนี้เขาสูวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ แลว มีความจําเปนหรือไมที่จะตองเลือกบุคคลขึ้นมาทําหนาที่
เลขานุการสภาเทศบาล เพราะการประชุมของเราใกลจะเสร็จสิ้นแลว และขอสอบถามวาการเลือก
บุคคลมาทําหนาที่เลขานุการสภาเทศบาลนั้น ใหทําหนาที่เฉพาะในการประชุมในวันนี้ หรือในการ
ประชุมครั้งตอๆ ไปดวย ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- เพื่อใหเปนไปความถูกตองตามระเบียบฯ จะตองมีผูปฏิบัติหนาที่เลขานุการสภาเทศบาล
จึงจะตองทําการเลือกบุคคลขึ้นมาทําหนาที่ และเปนการปฏิบัติหนาที่ชั่วคราวเฉพาะในการประชุม
สภาเทศบาลในวันนี้เทานั้น

-12- ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรดไดเสนอสมาชิกสภาทองถิ่นหรือขาราชการหรือ
พนั ก งานขององค ก รปกครองส วนท อ งถิ่ น เพื่ อ ทํ า หน าที่ เลขานุ ก ารสภาเทศบาลเมื อ งล อ มแรด
ขอเชิญครับ
นายสุวิทย คุณชัยมัง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด – เรีย นทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และท าน
สมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายสุวิทย คุณชัยมัง สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
ลอมแรด ผมขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกผูแทนเพื่อทําหน าที่เลขานุการสภาเทศบาล
เมืองลอมแรด หากเลขานุการสภาไมอยูในขณะที่เราดําเนินการอภิปราย เราควรจะเลือกผูที่มาทํา
หนาที่แทนในขณะนั้นเลย ขอเปนบรรทัดฐานในครั้งตอไป เราควรจะปฏิบัติโดยเร็ว เลือกผูที่มาทํา
หนาที่ แ ทนหลังจากที่เลขานุการสภาไดลุกออกไป ผมคิ ด ว าฝายผูบ ริ หารที่ทํ าหน าที่บัน ทึ กการ
ประชุ ม สามารถที่ จ ะปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต รงนี้ ไ ด ไม จํ า เป น จะต อ งเป น สมาชิ ก สภาเทศบาล
ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณสําหรับขอเสนอแนะครับ
- ผมไดวินิจฉัยแลว เพื่อใหมีความถูกตอง เปน ไปตามระเบี ยบฯ และเพื่อความสบายใจ
ของทุกฝาย
- ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรดไดเสนอสมาชิกสภาทองถิ่นหรือขาราชการหรือ
พนั ก งานขององค ก รปกครองส วนท อ งถิ่ น เพื่ อ ทํ า หน าที่ เลขานุ ก ารสภาเทศบาลเมื อ งล อ มแรด
ขอเชิญครับ

นายสนั่น กันชาติ รองประธานสภาเทศบาลเมืองลอมแรด - กราบเรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และ
สมาชิ ก สภาเทศบ าลเมื อ งล อ มแรดผู ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท า น กระผม น ายสนั่ น กั น ชาติ
รองประธานสภาเทศบาลเมื อ งล อ มแรด เพื่ อ ให เป นไปตามระเบี ย บฯ ผมขอเสนอให
นางสาวดารุณี บุ ญ ส ง หัว หน าฝ ายบริห ารงานทั่ วไป มาทํ าหน า ที่ เลขานุ ก ารสภาเทศบาลเมือ ง
ลอมแรด ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- ขอผูรบั รองดวยครับ
มีผูรบั รอง 1. นางเพียงใจ เสริมพานิช
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
2. นายสมบูรณ วงศโสม
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
- สมาชิกทานใดตองการเสนอชื่อเพิ่มเติมหรือไม ขอเชิญครับ (ไมมี)
- หากไมมีขอเชิญ นางสาวดารุณี บุญสง หัวหนาฝายบริหารงานทั่ วไป ไดขึ้นมาทําหนาที่
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองลอมแรด ขอบคุณครับ
- สมาชิ ก ท า นใดมี ญั ต ติ ห รื อ เรื่ อ งอื่ น ๆ ที่ จ ะเสนอที่ ป ระชุ ม ในระเบี ย บวาระนี้ ห รื อ ไม
ขอเชิญครับ

นายนรินทร หวงไธสง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่ นายกเทศมนตรีเมืองลอมแรด - กราบเรียนประธานสภาที่
เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรดผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายนรินทร หวงไธสง
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีเมืองลอมแรด สําหรับในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
ผมขออนุ ญ าตแจงใหที่ป ระชุมไดรับ ทราบ เรื่องข อการใชท างกฎหมาย เนื่ องจากเมื่อ วันศุ กรที่
20 กรกฎาคม 2561 ที่ผานมา ทางเทศบาลเมืองลอมแรด โดยมีผมไดลงนามในคําสั่ง แจงปด
ประกาศให ผู ครอบครองอาคารบริเวณที่ ป าช าดอนไชย หรือวา ตลาดนั ด วั น ศุกร บ า นดอนไชย

-13ทั้งหมด 55 หอง ปดประกาศมีคําสั่งใหรื้อถอนอาคารภายใน 45 วัน ซึ่งมีหัวหนาชุดกูภัยเขาไป
ดํ า เนิ น การ โดยความรวมมือ จากผูอํ า นวยการกองช าง และนิ ติ กร ได เข าไปดํ า เนิ น การเป น ที่
เรียบรอย ตองรื้อถอนอาคารภายใน 45 วัน หลังปดประกาศ ประมาณวันที่ 20 กันยายน 2561
ขั้นตอนในการปฏิบัติแบงเปน 2 สวน สวนแรก ในการรื้อถอนภายใน 45 วัน ก็คงจะไมมีอะไร แต
ถาหากไมรื้อถอน ขั้นตอนตอไป ทางเทศบาลเมืองลอมแรดจะดําเนินการแจงพนักงานสอบสวนได
ดําเนินการตอไป และรอคําสั่งศาลพิจารณา ในกรณีที่เจาของอาคารยังมีสิทธิในการอุธรณ ภายใน
30 วันนี้ เรื่องของอาคาร ผูครอบครองทั้ง 55 หองนี้ สามารถยื่นอุธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยอุ
ธรณ ระดับ จังหวัด ไดภายใน 30 วัน โดยมายื่นที่เทศบาลเมืองลอมแรด ยื่ นตอนายกเทศมนตรี
นายกเทศมนตรีเปนผูรวบรวมสงจังหวัดลําปาง ผลเปนประการใด ยังมีสิทธิทางศาลปกครอง ใน
การออกคํ าสั่ งครั้งนี้ เป น เรื่อ งที่ยื ดเยื้อมานานกว า 20 กว าป แล ว ก อนที่ จ ะออกคํ าสั่ งได มีก าร
ปรึกษาหารือกับทางจังหวัดลําปางอยางตอเนื่อง ทางอําเภอเถินก็ไดมีการตั้งคณะกรรมการหลาย
ชุดเพื่อดําเนินการ ตอนนี้ก็ไดดําเนินการติดคําสั่งเรียบรอยแลว ขอนําเรียนแจงเพื่อทราบไวเพียง
เทานี้ ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- สมาชิกทานใดตองการจะอภิปรายเพิ่มเติม ขอเชิญครับ

นายเปรมปรีดิ์ หมูวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ
และทานสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรดผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายเปรมปรีดิ์ หมูวิเศษ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอม ขอสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับปาชาดอนไชย วาเราทราบรายชื่ อผู
ครอบครองอาคารหรือไม อยางไร ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- เชิญผูบริหารไดนําเรียนชี้แจง ขอเชิญครับ

นายนรินทร หวงไธสง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่ นายกเทศมนตรีเมืองลอมแรด - กราบเรียนประธานสภาที่
เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรดผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายนรินทร หวงไธสง
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีเมืองลอมแรด เรื่องผูครอบครองนั้น ถาเราลงลึกจริงๆ
แล ว มีก ารเปลี่ยนมือกันมาหลายชวง ประมาณ 3 – 4 ชวง ในช วงปลายป ที่แ ล ว ประมาณ 5
กันยายน 2560 ผมไดมีหนังสือไป 1 ฉบับ โดยทําการสุมไปตามรายชื่อทะเบียนบานชั่วคราว ให
มาแสดงสิทธิการครอบครอง ปรากฏวาผูครอบครองตัวจริงไดมาพบประมาณ 90% ยื่นยันโดยมี
หนังสือวาเปนผูครอบครอง เพราะวาตอนที่จะดําเนินการนั้นผมกลัววาประเด็นที่วา เราจะแจงถูก
ตัวหรือไม ไดมาพบผม 3 ครั้ง ยืนยันวาเปนผูครอบครอง สวนจะดําเนินการอยางไรนั้น ใหเขาไป
แสดงตอคณะกรรมการวินิจฉัยเอง มีการตรวจสอบพอสมควร ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- สมาชิกทานใดตองการจะอภิปรายเพิ่มเติม ขอเชิญครับ

นายสมบูรณ วงศโสม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด – เรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และทาน
สมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายสมบูรณ วงศโสม สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
ลอมแรด อยากจะสอบถามวาที่ ตรงนี้เปนที่วัดใชหรือไม ประการที่ 1 เทศบาลเมืองลอมแรดมี
อํานาจหนาที่เขาไปดูแลรับผิดชอบที่ธรณีสงฆดวยหรือ ประการที่ 2 คือ เรื่องการกอสรางทําไม

-14ถึงกอสรางขึ้นมาได ที่สงฆมีการซื้อขายกันไดอยางไร หรือวา ในการที่ จะอนุมัติครั้งแรกที่มีการ
กอสรางใครเปนคนอนุมัติ และก็อีกประการหนึ่ง ถาในฐานะที่ผมเปนผูบริโภค เปนเจาของอาคาร
ผมไมยื่นเทศบาล ผมไมยื่นจังหวัด ผมยื่นตรงไปที่ศาลปกครองจะไดหรือไม ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- เชิญผูบริหารไดนําเรียนชี้แจง ขอเชิญครับ

นายนรินทร หวงไธสง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่ นายกเทศมนตรีเมืองลอมแรด - กราบเรียนประธานสภาที่
เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรดผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายนรินทร หวงไธสง
ปลั ด เทศบาล ปฏิ บั ติ ห น า ที่ น ายกเทศมนตรีเมื อ งล อ มแรด สํ า หรับ ในเรื่ อ งนี้ มี ก ารโต แ ย ง กั น
กลุมผูสรางวาเปนที่วัด การรองเรียนวาเปนที่สาธารณประโยชน เปนที่ปาชาใชรวมกัน โตแยงกันวา
เปนที่วัดหรือที่สาธารณะ งานมีการพิสูจนมาตั้งแตป 2535 เสร็จสิ้นเมื่อป 2558 ผลออกมาแลว
วาเปนที่สาธารณะไมใชที่วัด ถามวา ณ เวลานั้นเทศบาลไดดําเนินการอยางไร ณ เวลานั้นปลายป
2543 ทางเทศบาลได ระงับ การกอสรา งไว จากนั้น จนถึงป 2558 ทางเทศบาล ไม วาจะเป น
ผูบริหารชุดใดที่ผานมา อยูในระหวางการตรวจสอบพื้นที่ วาเปนที่วัด หรือที่ น.ส.ล. เพราะถาเกิด
เปนที่วัดก็สามารถที่จะขออนุญ าตได แตถาเปนที่ น.ส.ล. จะขออนุญาตกอสรางไมได จนสุดทาย
เปนพื้นที่ น.ส.ล. จํานวน 25 ไร สวนที่เหลือดําเนินการพิสูจนตอ อยูระหวางการพิสูจนตอ ก็รอ
การดําเนินการอยู เปนประเด็นนี้
- ผมขออนุญาตใหทางกองชางไดรายงาน มี 2 เรื่องที่กําลังดําเนินการอยู เรื่องแรกเรื่อง
การประมาณการอาคาร ใหทางกองชางผูรับผิดชอบ และเรื่องการคํานวนทราย เพื่อใหรวู าความ
คืบ หนา แผนงานเป นอยางไร หลังจากนั้นผมจะไดแบ งหัวหนาชุดทํางานเปนเจาภาพ เรื่องการ
ประกวดราคานั้ น ให น ายช างจัก รพงษ พุ ม ไม เป นหั วหน าชุ ด ส วนเรื่อ งสํ ารวจทรายนั้ น ให
ผูอํานวยการกองชางเปนเจาภาพ ซึ่งไดไปเชียงใหมมาหลายครั้งแลว ใหทั้งสองทานนี้ใดรายงานตอ
สภาเทศบาลวาไดดําเนินการถึงไหนแลว ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- เชิญทางกองชางไดนําเรียนชี้แจง ขอเชิญครับ

นายจักรพงษ พุมไม หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง - เรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิก
สภาเทศบาลเมื อ งล อ มแรดผู ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท า น กระผม นายจั ก รพงษ พุ ม ไม หั ว หน า ฝ า ย
แบบแผนและกอ สรา ง ขอนํ าเรีย นชี้ แ จงการก อ สรา งอาคารสํ านั ก งานเทศบาลเมื อ งล อ มแรด
ซึ่งกอสรางดวยเงิน งบประมาณ 53 ลานบาท ตอนนี้ผ มขอชี้แ จงรายละเอีย ดคือ 1.โครงการนี้
ผูรับจางไดกอสรางมาไดแค 8 งวด จากทั้งหมด 12 งวด และได มีการทํางวด 9 - 12 ผูรับ จาง
ทํ างานทุกงวด แตทั้งหมดทําเล็กๆ น อยๆ ทําครบบางไมครบบาง อาทิ เชน วงกบประตูหนาตาง
ซึ่งอยูในงวดที่ 9 หนาตางรอบอาคารมีทั้งหมด 10 ชุด มี 5 ชุดที่เสร็จ อีก 5 ชุดเสร็จบางส วน
อาทิเชน ชุดที่ 1 วงกบเสร็จ กระจกไมมี กรอบบานไมมี ซิลิโคนรอบตัวยางไมมี ชุดที่ 2 มีวงกบ
มี บ าน แต ไม มี ก ระจก ชุ ด ที่ 3 มี ว งกบ มี บ าน แต ไม มี ย างอั ด กระจก ชุ ด ที่ 5 ไม มี เลย ที่ ผ ม
ยกตั วอย า งมาอธิบ ายนี้ เพื่อ แสดงว าการทํ างานค อ นข างยาก เราสามารถที่ จะทํ า ได แ ต จะใช
เวลานานในการสืบราคา อาทิเชน กระจกก็มีหนา 6 มิลลิเมตร 5 มิลลิเมตร ใส สีฟา กระจกบาง
รุน บางบานเปนกระจกนิรภัย ประตูทางเขาเทศบาล หนาตางทางเขา ทั้งดานหนาและหลังเป น
กระจกนิรภัย มีบางกระจกบาง 3 มิลลิเมตร ตรงกลางเปน แกนนิรภัย หนา 3 มิลลิเมตร ประกบ

-15กั น ทั้ ง 2 ด า น คื อ วิ่ ง ชนจะไม แ ตก มี เพื่ อ ป อ งกั น เรื่ อ งของลม เวลาร ว งก็ ร ว งเลย ไม แ ตก
โครงการต อไป อาทิ เช น งวดที่ 12 บ อพัก มี 200 บ อ นึ ก ถึง ภาพบ อ น้ํ า จะมี บ อ มี ข อบ มี ฝ า
ก็ทํามาได 70% อีก 30% จะมีเหล็กโผลทิ้งไว เราจะตองมาตอยอดทบทวนใหมวา 1 บอใชเงิน
เทาไร เหล็กเทาไร สวนที่เหลือเปนเงินเทาไร อธิบายใหทราบถึงความยาก ความงาย เราสามารถ
ทําได แตตองใชเวลา ตอไปเปนเรื่องของแอร เขาติดรางน้ําทิ้ งกับ สายไฟ ตัวแอรไมมี เดินสายไฟ
บ าง โผลไวบาง ตอไปเปนผนัง ในหองประชุมชั้น 4 จากการออกแบบ เราออกแบบเปน ผนังกัน
เสียง ผนังหนา 10 เซนติเมตร ดานในเปนวัส ดุกัน เสียง แล วมีผนั งยิ บ ซั่ม ป ดทั้ งซายและขวา
แตผูรับจางไมไดทําตามแบบ เราก็ตองมาแยกแยะวาตรงไหนทําไปเทาไร ตรงไหนทํามาก ทํานอย
ฝาเพดานก็ เชนกัน ตรงไหนทํา ตรงไหนไมไดทํา แตท้ังนี้ทั้งนั้นเราจะทําตามแผนงานที่ เราวางไว
แลววา 31 สิงหาคม 2561 เราจะดําเนินการใหแลวเสร็จ แตในตอนนี้เราก็ได ดําเนินการสํารวจ
เกือบทั้งหมดแลว กําลังดําเนินการประเมินราคาอยู เราตองหาราคาจากผูรับ จาง แตทั้งนี้ทั้งนั้ น
แผนงานที่เราวางไวเสร็จตามแผนเดิม ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- สมาชิกทานใดตองการจะอภิปรายเพิ่มเติม ขอเชิญครับ

นายสมบูรณ วงศโสม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด – เรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และทาน
สมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายสมบูรณ วงศโสม สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
ลอ มแรด ผมขอตั้งข อสังเกต งวดงานทั้งหมด 12 งวด ทํ า ไปแล วถึง งวดที่ 9 เหลืออี ก 4 งวด
เรายกเลิกสัญ ญาจางในงวดที่ 9 เบิก ไป 8 งวด แตจากงวดที่ 8 ถึงงวดที่ 9 ผู รับ จางไดนํ าวั ส ดุ
อุป กรณ ตางๆ เขา มาดําเนิน การ เมื่อเรายกเลิกสัญ ญาจา งแล ว ตามกฎหมายส วนที่ ดํา เนิน การ
เกินมา เราจะตองคืนหรือไม ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- เชิญผูบริหารไดนําเรียนชี้แจง ขอเชิญครับ

นายนรินทร หวงไธสง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่ นายกเทศมนตรีเมืองลอมแรด - กราบเรียนประธานสภาที่
เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรดผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายนรินทร หวงไธสง
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีเมืองลอมแรด สําหรับประเด็นปญหานี้ ผูรับจางเขาก็ทํา
ไปแลว และก็มีสวนที่ใชได ถามวาจะตองชําระคืนเขาหรือไม รองเรียนไดหรือไม สําหรับประเด็นนี้
เราก็ไดพยายามสอบถามไปยังหลายที่ ก็ไมชัดเจน ตัวกระผมเองจึงไดตัดสินใจทําหนังสือหารือไป
ยัง อัย การสู งสุ ด ที่ ก รุงเทพฯ เพื่ อ ตอบประเด็น นี้ แล วเมื่ อวั น ศุก รอั ย การสู งสุ ดโทรมาพู ด คุ ย กั บ
นายช า งจั ก รพงษ พุ ม ไม และอั ย การสู งสุ ด จะส ง คํ า วิ นิ จ ฉั ย ตอบกลั บ มาว า เทศบาลควรจะ
ดําเนินการอยางไร ซึ่งตอนนี้รอคําวินิจฉัยจากอัยการสูงสุด ถามวาเราจะตองคืนหรือไม หรือไม
ตองคืน ตัวผมเองในฐานะที่เปนผูบริหารก็กังวลใจเชนกันวาจะดําเนินการอยางไร ยังไมมีหนวยงาน
ไหนที่ ทํ าอย า งชัด เจนเป น ลายลัก ษณ อั ก ษร ต องรออั ย การสู งสุ ด ตอบมา ซึ่ งคาดว าคงไมน าน
ตอนนี้ทางชางกําลังดําเนินการประมาณราคาอยู กลางเดือนนาจะทราบขาว ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- สมาชิกทานใดตองการจะอภิปรายเพิ่มเติม ขอเชิญครับ

-16นายสนั่น กันชาติ รองประธานสภาเทศบาลเมืองลอมแรด - กราบเรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และ
สมาชิ ก สภาเทศบาลเมื อ งล อ มแรดผู ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท า น กระผม นายสนั่ น กั น ชาติ รอง
ประธานสภาเทศบาลเมืองลอมแรด ขณะนี้งบประมาณการกอสรางอาคารสํานักงานเทศบาลเอง
ลอมแรดหลังใหม คางจายเทาไหร ปรับเทาไหร เมื่อเราดําเนินการกอสรางตอ งบประมาณทีเหลือ
จะเพียงพอหรือไม หากงบประมาณไมเพียงพอจะหาไดจากที่ไหน อยางไร ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- สมาชิกทานใดตองการจะอภิปรายเพิ่มเติม ขอเชิญครับ

นายเปรมปรีดิ์ หมูวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ
และทานสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรดผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายเปรมปรีดิ์ หมูวิเศษ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด ขอเปนขอเสนอแนะวา ทางเทศบาลแบ งงบประมาณเปน 3 สวน
สวนแรกคือ คาปรับ ตอนนี้ทางเทศบาลปรับเขาไปจํานวนกี่วัน เปนเงินจํานวนเทาไร ซึ่งเปนสิทธิ
ของเทศบาลที่ ต อ งทวงถาม หรือ ต อ งฟ องคดี แ พ ง หรือ เปล า ส ว นที่ 2 ค า งวดที่ เขาควรจะได
ผูรับเหมาควรจะไดคางวดเทาไหร ซึ่งจริงๆ จะตองครบงวด ตามกฎหมายตองทํางานเสร็จครบงวด
จึงเบิกได ถาไมครบงวดก็เบิกไมได จะถือวาสูญเปลาหรือไมเปนเรื่องของกฎหมาย ตรงนี้เขาควรจะ
ไดเงินอีกเทาไร เรามีอยู 53 ลานบาท หักที่ตองจายแลวเหลือเงิน เทาไหร อีกสวนหนึ่งก็คือ สวนที่
3 เงินที่เหลืออยู ของเทศบาล 53 ลาน เงินคงเหลือเทาไร เงินคาปรับเทาที่ ผมทราบคือ ตองหัก
จากคางวดงานที่เขาเบิกไวแลว คือเงินคางวดงานที่จะเอาไปจายใหเขาเทาไรเราก็หักคาปรับออก
ผมอยากจะสอบถามเรื่อ งค า ปรั บ ที่ เกิ น จากงวดงานที่ บ ริ ษั ท จะได เราจะต อ งฟ อ งเรี ย กร อ ง
คาเสียหายหรือไม อันนี้เปนประเด็นคาเสียโอกาส คือคาเสียโอกาสที่เราควรจะไดใชมากอนหนานี้
แลวแตไมไดใช แตผมก็พยายามอธิบายวาคาเสียโอกาสคือคาปรับ วันละ 53,000 บาท แตถา คา
เสียโอกาสนี้ ทางบริษัทผูรับเหมาไมมีเงินจายใหเรา เราจะมีมาตรการอยางไรตอไป ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- เชิญผูบริหารไดนําเรียนชี้แจง ขอเชิญครับ

นายนรินทร หวงไธสง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่ นายกเทศมนตรีเมืองลอมแรด - กราบเรียนประธานสภาที่
เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรดผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายนรินทร หวงไธสง
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีเมืองลอมแรด เรื่องเงินที่ ทานสมาชิกสภาเทศบาลได
สอบถาม จะแบงเปน 3 สวน สวนคาปรับเราไดคํานวณออกมาแลวประมาณ 25 ล านบาท คาที่
ต อ งจ า ยเขาอะไรอย า งไรนั้ น เรากํ า ลั งดํ าเนิ น การอยู ส ว นเงิ น ที่ ยั ง ไม ได เบิ ก อี ก 22 ล า นบาท
ไดสอบถามนายชางวาเพียงพอหรือไม ทางนายชางตอบวาเพียงพอที่จะดําเนินการต อได ในสวน
คาปรับจะดําเนินการทําอยางไรนั้น เมื่อหักกลบลบหนี้ขาดเหลือเทาไหรก็จะดําเนินการฟองรองคดี
แพ ง ฟ อ งไม ได ก็ ทํ าการยึ ดทรัพ ย รวมทั้ ง การเสี ย โอกาส ทั้ง นี้ เป นหน าที่ ท างเทศบาลที่ ป กป อ ง
ทรัพยสิน ขณะนี้เราก็ไดดําเนินการมีการควบคุมกันอยู มีการปรึกษาอยางตอเนื่อง เพราะเงิน 3
ส ว นที่ ท า นสมาชิ ก สภาเทศบาลได นํ า เรี ย น ต อ งขอขอบคุ ณ ตั ว ผมเองในฐานะที่ เป น ปลั ด
ปลัดเทศบาล ก็ไมเขาใจทางชางมากนัก ก็ไดเรียกเขามาประชุมวาก็ไมนาจะยากอะไร ไดสอบถาม
ทุกครั้งที่มีการติดตามงาน จึงไดพาขึ้นไปดู ปรากฏวาไมไดงายอยางที่คิด หากเขาไมทําจะคํานวน
งายกวา เชน สํารวจหนาตางบานเดียวทําครึ่งๆ กลางๆ ใช เวลานับชั่วโมงเพื่ อที่จะแยกคาใชจา ย
ออก เพื่อที่จะเปนขอมูลสูกันตอ จึงไดเขาใจวาการดําเนินการคํานวณยากอยางไร และชวงที่ผานมา

-17มีงานเขามาอยางตอเนื่อง งานอาคาร งานเทศบัญญัติ งานคํารอง งานที่ของบประมาณสวนกลาง
และที่สําคัญ งานไทยนิ ยมยั่งยืน 14 หมูบาน เพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องเงิน ก็ คงจะนําเรียนสรุ ป
เพียงเทานี้วางบประมาณมีเพียงพอที่จะดําเนินการตอไป ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- เชิญกองชางไดนําเรียนชี้แจง ขอเชิญครับ

นายปกรณ ปกรณ ส กุล ผู อํานวยการกองชา ง - เรีย นท านประธานสภาเทศบาลที่ เคารพ และสมาชิก สภา
เทศบาลเมื องลอ มแรดผู ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท าน กระผม นายปกรณ ปกรณ ส กุ ล ผู อํ านวยการ
กองช าง ขอนํ า เรี ยนชี้ แ จงเรื่องแผนการดํา เนิน งานขุ ด ลอกแม น้ํ าวั ง สํา หรั บ แผนงานในเดื อ น
มิถุนายน ทางกองชางโดยมีตัวกระผม วิศวกร และสถาปนิก ไดไปศึกษารูปแบบในการขออนุญาต
จากศูนย พัฒนาและบํ ารุงรักษาทางน้ําที่ 7 จังหวัดเชียงใหม เกี่ยวกั บเรื่อ งการออกแบบขุดลอก
ทราย และการประมาณราคา ไดศึกษารายละเอียด ก็ไดแนวทางที่เราจะมาศึกษาและการออกแบบ
ในพื้ นที่ การขุด ลอกแมน้ํ าวังของเรา ขั้ นตอนต อไป เราจะดํ าเนิ น การประมาณการและสํ ารวจ
ประมาณการในช วงเดือนกรกฎาคม ถึงเดือ นสิงหาคม สํ าหรับปญหาและอุป สรรคที่เจอในวั นนี้
ตอนนี้ชางควบคุมงานไดแจงวาไดติดการสํารวจของงานเทศบัญญัติป 2562 และการควบคุมงาน
ของไทยนิยมยั่งยืน และงานเทศบัญญัติของเรา ปญหาอีกเรื่องคือระดับน้ํา แมน้ําวังมีปริมาณน้ําที่
เพิ่มขึ้น แนวทางแกไข ผมไดบริหารงานใหชางมีเวลาที่จะสํารวจงานใหแลวเสร็จตามกําหนด ตาม
แผนงานที่ไดวางไว ขอนําเรียนชี้แจงเพื่อรับทราบไวเพียงเทานี้ ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- สมาชิกทานใดตองการจะอภิปรายเพิ่มเติม ขอเชิญครับ

นายเปรมปรีดิ์ หมูวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ
และทานสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรดผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายเปรมปรีดิ์ หมูวิเศษ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด ตามแผนงานโครงการฯ คาดการวาจะเริ่มดําเนินการ และแลว
เสร็จเมื่อใด เพราะเรามีระยะที่ดําเนินการไดสั้นๆ ในชวงนี้คงจะดําเนินการไมได ก็ คงจะตองเปน
ชวงเดือนพฤศจิกายน ถึ งเดือนกุมภาพั นธ จึงขอสอบถามวาแผนงานที่ เรากําหนดไวนาจะเสร็จ
เมื่อใด ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- สมาชิกทานใดตองการจะอภิปรายเพิ่มเติม ขอเชิญครับ

นายสมบูรณ วงศโสม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด – เรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และทาน
สมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายสมบูรณ วงศโสม สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
ลอมแรด ขอสอบถามวาการดําเนินการขุดลอกนั้ นเราจะใชวิธีจา งขาดหรือตางตอบแทนหรือ ไม
ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- มีสมาชิกทานใดตองการจะเพิ่มเติมอีกหรือไม (ไมมี)
- หากไมมี ผมขออนุญาตเพิ่มเติมเล็กนอย ชวงนี้อยูในชวงฝายพนักงานประจําจัดทําราง
งบประมาณประจําป 2562 เพื่อที่จะเสนอตอสภาเทศบาลเมืองลอมแรดในเดือนสิงหาคม ตั้งแต
วัน ที่ 1 - 15 สิงหาคม 2561 ในฐานะที่ผมเป นสมาชิก สภาทอ งถิ่น อยากจะนําเรีย นตอสภา

-18เทศบาลเมืองลอ มแรดผานไปยังสมาชิก สภาเทศบาล ผ า นไปยั งปลั ด เทศบาล ที่ จะแก ไขความ
เดื อ ดรอนของพี่ น องประชาชน ยุ ทธศาสตรดา นที่ 1 เรื่อ งของโครงสร างพื้ น ฐาน ผมได ทํา งาน
รวมกับผูใหญบาน หมูที่ 4 บานลอมแรด ไปดูพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองลอมแรดทั้ง 14 หมูบาน
เทศบาลเมืองลอมแรดจะตองมีหนาที่มีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เชน
โครงการกอสรางทอระบายน้ํา รางระบายน้ํา เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง ถาทานไปทางทิศเหนือขับ
รถผานไปสวนสาธารณเมืองเถิ น จะมีโครงการกอสรางทอระบายน้ํา ขนาดใหญ ป ระมาณ 80
เซนติเมตร จากทานางซอย 1 ไปลงบริเวณสวนสาธารณเมืองเถิน เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมซ้ําซาก
จะสั งเกตเห็ น ได วา บริ เวณโครงการมี ถ นนทรุ ด ถนนดั ง กล าวสรา งมาได ไม กี่ ป สร า งด วยเงิ น
งบประมาณทองถิ่นของเรา เปนขอสังเกตเรื่องคุณภาพมาตรฐาน ซึ่งเราจะตองมาตั้งงบประมาณ
เพื่ อซอมแซม มาตรฐานทองถิ่น ที่มีไมต่ํากวา 60 ฉบั บ ต องมีม าตรฐานเรื่องท อ ระบายน้ํ า ราง
ระบายน้ํา และในปงบประมาณ 2562 ที่เปนโครงการจากสวนกลาง เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขังใน
เขตเทศบาลเมืองลอมแรด บริเวณทานางซอย 1 ถึงทานางซอย 3 ก็จะมีการรื้อถนน ไมรูวารื้อตรง
นี้หรือไม ฉะนั้ นเป นบทเรียนที่จะทําโครงการในปตอไป ผมเป นหวงจริงๆ วาไมกี่ปก็ทรุด ปญหา
เมื่อทรุด ก็ตองรื้อใหมสรางใหมอีก
- โครงการทอลอดเหลี่ยมที่กําลังกอสรางยังไมแลวเสร็จ ตองป ดเสนทางการสัญจร สราง
ความเดือนรอนใหกับพี่นองประชาชนที่จะเดินทางมาจากตําบลนาโปง ผาปง ปากกอง แมพริ ก
และแมถอด ตองมีผูควบคุมงานที่ถูกตอง ตองเรงดําเนินงาน การกอสรางลาชาหากเปนพื้นที่เมือง
เศรษฐกิจ ก็จะเกิดความเสียหายมากกวานี้ อยากใหติดตามและกํากับควบคุมดูแล และก็แจงพี่นอง
ประชาชนไดรับทราบดวย
- ท า นสมาชิ ก สภาเทศบาล ผมมี ค วามเป น ห ว งยุ ท ธศาสตร ที่ 3 และ 4 การอนุ รัก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในปงบประมาณ 2562 เราจะบริหารจัดการอยางไร เรามา
วางแผนรวมกันกับทองที่ ทองถิ่นในอําเภอไดหรือไม ขุดบอขยะ เพราะปริมาณขยะทุ กวัน นี้พื้นที่
43 ตารางกิโลเมตร อยูที่วันละ 10 กวาตัน ผมคิดวานาจะมีการจัดการบริหาร ผมเสนอตอสภา
เทศบาลแหงนี้ ผานไปยังทานปลัดเทศบาล กอนที่จะมีปญหาอะไรตามมา เรื่องเกี่ยวกับการจัดสรร
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม รถขยะบริการเก็บ ขยะมูลฝอย วัน เสาร-อาทิต ยห ยุด จะมีรถที่ออก
บริการวัน เสารอาทิต ยเฉพาะสายที่ป ริมาณขยะเยอะ ฉะนั้น ผมขอฝากท า นปลัดเทศบาล ทา น
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ วา เรามีโครงการดีๆ อยางเชน โครงการแลกไข เปนตน นาจะทํ า
เปนโครงการตอเนื่อง และใหหมูบานใดหมูบานหนึ่งเปนตนแบบนํารอง แลวทําบันทึกขอตกลงกัน
วาเราจะมีแผนการจัดการขยะตั้งแตตนทางและปลายหาง ขอใหขอเสนอแนะไวพิจารณาครับ
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ผมทราบวามีโรคมือเทาปากระบาด ผมเปนหวง อยากจะฝากไววา
กองการศึกษามีหนาที่สงเสริมวัฒนธรรมประเพณี และจัดการศึกษาที่ทองถิ่นนั้นได เรามีสองศูนย
ผมอยากจะถามวาในวันนี้ทําไมชาวบานถึ งไดนํ าลูกหลานไปเรีย นที่ศูน ย พั ฒ นาเด็กเล็ก ปา ตาล
แสดงวาภายในพื้นที่ของเรามีปญหา มีปญหาเรื่องใด เรื่องการจัดการเรียนการสอน เรื่องบุคลากร
เรื่อ งการบริ ห ารจั ด การ หรื อ เรื่ อ งอื่ น ๆ ต อ งตามไปดู ผมขอฝากผู อํ า นวยการกองการศึ ก ษา
ประเทศชาติจะเจริญอยูที่การศึกษา อยากใหมีตนแบบที่ดี คนคือทรัพยากรของมนุษย การศึกษาดี
ประเทศชาติเจริญ ผมฝากทั้งสองศูนย ถึงแมจะนอยแตขอใหมีคุณภาพ เล็กจิ๋วแตแจว ขอฝากการ
พัฒ นาศูนยพัฒ นาเด็กเล็กลอมแรดของเราในปงบประมาณ 2562 ให ไดตามมาตรฐานของกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น

-19- เรื่องตอไป เมืองเถินนาอยู ปนี้น้ําจะทวมหรือไมทวม เราไดทําการขุดลอกไวเต็มที่แลว
พื้นที่แมฮอง เหมืองนาครัว เหมืองตางๆ ในเขตเทศบาลเมืองลอมแรด ถาเกิดน้ําทวมไมสามารถเขา
ไปไดเนื่องจากมีเศษไม และวัชพืชกีดขวาง คนงานจางเหมาสวนที่มี ผมขอฝากทานปลัดเทศบาล
การจางเหมาแผวถางตัดหญาในแตละหมูบาน ในการพัฒนาขอใหทั่วถึงอยาเลือกปฏิบัติ ผมไดคุย
กับผูใหญบาน เวลาฝนตก จะไปแกไขปญ หาน้ําทวมก็ตองแผวถางกอน ตองไปเก็บเศษขยะใน คู
คลอง หนอง บึง รองน้ําตางๆ น้ําจึงจะไหลไดสะดวก ยกตัวอยางแคหนึ่งหมูบาน ถา 14 หมูบาน
จะทําอยางไร ในระหวางเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ตองรีบจัดจาง วางแผนการจัดจางเหมา
เพื่อการขุดลอกคู คลอง หนอง บึง
- สํานักปลัดเทศบาล มีกรอบอัตรากําลังตําแหนงเจาหนาที่เทศกิจอยู ขอฝากไววาควรจะ
มีเจาหนาที่คอยดูแลรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย อยากจะใหเปนตนแบบที่ดี บานเรือนรานคา
ที่ขออนุญ าตกอสราง สิ่งปลูกสราง ตอเติม หรือปรับปรุง จะไดมีเจาหนาที่คอยดูแลอํานาจความ
สะดวกใหคําปรึกษา วาเหมาะสมหรือลุกล้ําที่สาธารณะหรือไม ชวยกันพัฒนาบานเมืองของเราให
มันสวยงามใหมันเปนระเบียบเรียบรอย ขอฝากไวดวยครับ
- โปะแพสูบน้ํา ถามีตนแบบที่ดีทําการขุดลอกแลว โปะแพทั้งตัวเกาและตัวใหมนาจะใช
งานไดดีกวาเดิม ยกตัวอยางที่สะพานลอมแรด มีเกาะกีดขวางทางน้ําอยู ถาเราขุดลอกน้ําก็จะไหล
สะดวกรวดเร็วขึ้น เพราะฉะนั้น ผมเสนอแนะวาในปงบประมาณ 2562 ควรที่จะทําแผนระยะสั้น
ระยะยาว การขุดลอกแมน้ําวัง โดยใชงบประมาณของเทศบาลเมือ งลอมแรด หรือหน วยงานที่
ไดรับการสนับสนุน ผมเห็นวาสมควรครับ
- ผมไดพบปะกับพี่นองประชาชนก็ไดรับ การถามไถวา สํานักงานเทศบาลเมืองลอมแรด
หลังใหมเมื่อไรจะเสร็จสักทีจะไดไปใชบริการ ที่ทานสมาชิกสภาเทศบาลไดสอบถามขอมูลไว ผมขอ
ฝากใหกับทานปลัดเทศบาลไววาอยากจะใหมีชัดเจนขึ้น
- ในสว นอื่น ๆ ด านเศรษฐกิ จ ผมก็ยั งไม ไดเขา ไปดู ดานโครงสรา งพื้ น ฐานไม ท ราบว า
ครอบคลุมทั้ง 14 หมูบานหรือไม แตบริเวณสวนสาธารณะเมืองเถิน ซึ่งเปนปอดของคนเมืองเถิน
ก็ อยากจะใหมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหดีขึ้น ใหเปน สวนที่ คนเมืองเถิน หรือคนต างบานตาง
เมืองไดมาเยี่ยมชม และเปนตนแบบ ไมวาจะเปนปอดของคนเมืองเถิน หรือสถานที่ออกกําลังกาย
เชน ถนนสายวัฒนธรรมเปนตน อยางไรก็ดี อยากจะใหขอคิดไววา โครงสรางพื้นฐานนั้นขอใหได
เปนไปตามมาตรฐาน และก็ใหชา งผูค วบคุมงานนั้น ดูแลอยางทั่วถึง ไดตรวจสอบ ใหคําแนะนํ า
ควบคุมดูแลผูรับจางอยางใกลชิด เพื่อใหเกิดประโยชนกับเทศบาลเมืองลอมแรดของเรา
- ดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนั้น ในพื้นที่ของเรามีแมน้ํ าสายหลัก เป น
นโยบายผูวาราชการจังหวัดลําปาง วาจะตองมีการบริหารจัดการน้ําที่ดี เราก็คงจะตองทําควบคูกันไป
เชน การขุดลอกแมน้ําวัง กับโครงการกอสรางฝายแมว ที่จะเกิดประโยชนในเขตเทศบาลเมืองลอมแรด
ของเรา และการกําจัดขยะมูลฝอยก็ดี ดานเศรษฐกิจผมก็อยากจะใหโครงการของงานสวัสดิการและ
สังคม ไมวาจะเปนการชวยเหลือ เด็ก สตรี ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ ใหเปนธรรมและทั่วถึง การสงเสริม
อาชีพก็นาจะทําใหยั่งยืนถาวร เชน โครงการสมเกลี้ยงก็ดี โครงการปลูกไม 3 อยาง โครงการสงเสริม
การปลูกไผ ซึ่งหากมีเงินเหลือในปงบประมาณ 2561 อยากจะเสนอใหปลัดเทศบาล ทําโครงการอบรม
ใหความรู เรื่องการเกษตรกรรม การประมง การเลี้ยงสัตว ใหพี่นองชาวบาน เกษตรกร และประชาชน
ทั่ว ไปในเขตเทศบาลเมือ งลอ มแรดมีก ารลงทะเบีย นในชว งนี้ เพราะการส ง เสริม ในช ว งนี้ กวา
ไปเริ่มหนาแลง ในชวงปลายปผมวายังมีเงินที่ยังไมใชอยูใชงบประมาณใหเกิดคุณประโยชน เกิ ด คุณ คา
แกพี่นอ งประชาชน

-20- ดานการบริหารงานบุคลากร ทราบวาจะมีการทัศนศึกษาดูงาน ผมก็อยากจะฝากไววา
มีทานคณะกรรมการวิสามัญประจําสภาทองถิ่น ปลัดเทศบาล ผูอํานวยการกอง รวมถึงเจาหนาที่
ก็อยากจะรวมทองที่ ทองถิ่น มารวมกันวายุทธศาสตรทั้ง 5 ดาน เราจะทําอยางไงใหตอบโจทยแก
พี่นองประชาชน ตอบโจทยวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายได เรามีการออกแบบวางแผนไวหรือไมวา
วิจัย วิเคราะห สรางการมีสวนรวม เชน การตั้งงบประมาณไวหมูบานใดหมูบานหนึ่ง เปนตนแบบ
ดานการเกษตร หรือให บานเวียง อุมลอง เปนเมืองวัฒนธรรม บานท าเมล บ านเหลา เป นเมือง
การเกษตร เป นต น เราควรจะหาผู รู มาวิ จัย ให เรา เป น หมู บ า นต น แบบ ในเขตเทศบาลเมื อ ง
ลอมแรด ก็ข อฝากไวในการตั้งงบประมาณรายจายป 2562 ดวย เพื่อประโยชนในการพั ฒ นา
ทองถิ่นของเรา ขอบคุณครับ
- สมาชิกทานใดตองการจะอภิปรายเพิ่มเติม ขอเชิญครับ
นายนรินทร หวงไธสง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่ นายกเทศมนตรีเมืองลอมแรด - กราบเรียนประธานสภาที่
เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรดผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายนรินทร หวงไธสง
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีเมืองลอมแรด สําหรับขอมูลที่ทานประธานสภาเทศบาล
เมืองลอมแรดไดนําเสนอตอที่ป ระชุม ในฐานะที่เปนตัวแทนฝายผูบ ริหาร ก็ รับ ทราบถึงปญ หาที่
เกิดขึ้น ในเรื่องของการกอสรางนั้นก็พยายามทําใหดีที่สุด แตในบางครั้งผูรับจางนั้นเราก็บังคับไมได
เขาใจในประเด็นนี้ ก็จะพยายามทําใหดีที่สุด เรื่องมาตรฐานการกอสรางนั้น ยกตัวอยาง ในขณะนี้
สตง. เขาตรวจ 3 โครงการ แค 3 โครงการ คาดวาจะอยู 1 เดือน สอบถามจากนายช าง ฝาราง
ระบายน้ํา เปดตรวจทุกฝา เพราะฉะนั้นงานการกอสรางนั้นขอรับคําแนะนําของทานประธานสภา
เทศบาล สวนเรื่องศูนย เด็ก ในป 2562 นี้จะขอเชิ ญสมาชิ กสภาเทศบาลมาพู ดคุยใหคําปรึกษา
เพราะมี อ ยู หลายประเด็ น ดว ยกัน จํานวนเด็ก ลดน อยลงเนื่ องจากกระจายกั น ออกไป แต ก็ ตอ ง
พัฒนาคุณภาพใหดีขึ้น สวนเรื่องโครงการขุดลอกนั้นก็กําลังดําเนินการอยู สวนในประเด็นอื่นๆ นั้น
ก็ยินดีรบั ฟงความคิดเห็นของทานสมาชิกสภา และจะนําไปปรับปรุงแกไขตอไป ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- มีสมาชิกทานใดตองการจะเพิ่มเติมอีกหรือไม (ไมมี)
- หากไมมี ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุกทาน ผูบริหาร ตลอดจนหัวหนากอง
เจาหนาที่เทศบาลเมืองลอมแรด ที่ไดใหความรวมมือ ที่ไดเสียสละเวลา เพื่อพี่นองประชาชนชาว
เทศบาลเมืองลอมแรด การประชุมสภาเทศบาลเมืองลอมแรด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป
พ.ศ. 2561 สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ขอปดการประชุม ขอบคุณครับ

ที่ประชุม

ปดประชุมเวลา 11.45 น.
(ลงชื่อ)

ตันติกร สาลี ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นายตันติกร สาลี)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

(ลงชื่อ)

ดารุณี บุญสง ผูตรวจทานรายงานการประชุม
(นางสาวดารุณี บุญสง)
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
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(ลงชื่อ)

จารุณี โพธาชัย ผูตรวจสอบรายงานการประชุม
(นางจารุณี โพธาชัย)
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

นรินทร หวงไธสง ผูตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายนรินทร หวงไธสง)
ปลัดเทศบาลเมืองลอมแรด

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2561 เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
ตรวจสอบถูกตอง
(ลงชื่อ)

เพียงใจ เสริมพานิช ประธานกรรมการฯ
(นางเพียงใจ เสริมพานิช)
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด

(ลงชื่อ)

ทองเภา วงศฟู กรรมการฯ
(นางทองเภา วงศฟู)
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด

(ลงชื่อ)

จิไรรัตน หลอวิไล กรรมการฯ/เลขาฯ
(นางจิไรรัตน หลอวิไล)
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองลอมแรด

เทศบาลเมื อ งล อ มแรด ได มี ม ติ รั บ รองรายงานการประชุ ม สภาฯ สมั ย วิ ส ามั ญ ครั้ ง ที่ 2
ประจําป พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เรียบรอยแลว ในวันที่ 6 สิงหาคม 2561
ลงชื่อ

ธนกร ปกรณสกุล .
(นายธนกร ปกรณสกุล)
ประธานสภาเทศบาลเมืองลอมแรด

