รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที 2 ครังที 1 ประจําปี 2552
วันพฤหัสบดีที 28 พฤษภาคม พ.ศ.2552 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
--------------------------รายนามผูเ้ ข้าประชุม
1.นายประสิทธิ
2.น.พ.วัฒนา
3.นายจาตุรงค์
4.นายอนุ กูล
5.นายสมหมาย
6.พันตรีสระ
7.นายบุญทอง
8.นายพิทกั ษ์
9.นายกิตติ
10.นางสาวอมลยา
11.นายณพล
12.ร้อยเอกศักดิชัย
13.นายสันติ
14.นายสมบูรณ์
15.นางสุดารัตน์
16.นายจรูญ
17.นายสุทศั น์
18.นายวิบลู ย์
19.นายสุคนธ์
20.พันตรีวิชานนท์
21.นางสาวขัตติยา
22.นายสมชาย
23.จ.ส.อ.สมบูรณ์
24.นางอวยพร

หรรษ์หิรญ
ั
วานิ ชสุขสมบัติ
พรหมศร
ศิริพนั ธุ ์
พงษ์ไพบูลย์
สุยะใจ
ใจมา
แสนชมภู
จิวะสันติการ
เจนตวนิ ชย์
เครือสุวรรณ
หงษ์ใจสี
เขียวอุไร
คุรุภากรณ์
บุญมี
เติงจันต๊ะ
พุทธวงค์
ฐานิ สรากูล
อินเตชะ
แดงสร้อย
สําเภาทอง
ดังควัฒนา
บรรจงจิตต์
พรรัตนพิทกั ษ์

รายนามผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1.นายนิ มิตร
2.นายกิตติภมู ิ
3.นายประเสริฐ
4.นายสุรพล
5.นายนรเศรษฐ

จิวะสันติการ
นามวงค์
บุพพัณหสมัย
ตันสุวรรณ
จิวะสันติการ

ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง

สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
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6.นายเกษม
7.นายมนัส
8.นางสาวดวงเดือน
9.นายเฉลิม
10.นางสาวภารดี
11.นางอินทมาศ
12..นางจันทร์สม
13.นายจําเนี ยร
14.นางรัศมีไข่มุก
15.นายประสงค์
16.นายพีระยศ
17.นายพงค์กร
18.นางสาวสุนี
12.นายสุเทพ
13.นายอรรณพ
14.นายสุทธิพนั ธุ ์
15.นางสาวอุษา
16.นายบรรยง
17.นายสมศักดิ
18.นางเบญจวรรณ
19.นางสาวพัฒนี
20.นายปริญญา
21.นายมนัสพี
22.นายบุญทวี
23.นายนรศักดิ

แช่มช้อย
วงษ์ชาญศรี
ไชยชนะ
แก้วกระจ่าง
เสลานนท์
สมพงษ์
เสียงดี
ทองกระสัน
พร้อมเพรียง
เรือนสอน
วิรตั น์เกษ
รัตนประเวศน์
อนงคศักดิ
บุญมายอง
สิทธิวงค์
รัตนรังสรรค์
สมคิด
เอืA อนจิตร์
สืบสาย
จินตนพงศ์พนั ธุ ์
เมืองใจมา
วิญญา
เดชะ
ฉิมพลีย ์
สุขสมบูรณ์

ที<ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
ที<ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
เลขานุ การนายกเทศมนตรีฯ
รองปลัดเทศบาลนครลําปาง
รองปลัดเทศบาลนครลําปาง
รองปลัดเทศบาลนครลําปาง
ผอ.สํานักการศึกษา
ผอ.สํานักการช่าง
ผอ.กองคลัง
ผอ.กองวิชาการฯ
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
ผอ.กองสาธารณสุขฯ
ผอ.กองสวัสดิการ
ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
ผอ.ส่วนควบคุมอาคาร
ผอ.ส่วนช่างสุขาภิบาล
รอง.ผอ.สํานักการศึกษา
หัวหน้าฝ่ ายปกครอง
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 6
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
รก.หัวหน้าฝ่ ายกิจการสภาฯ
รก.หัวหน้างานรักษาความสงบฯ
หัวหน้างานสถาปั ตย์
ท้องถิ<นจังหวัดลําปาง
หัวหน้างานกฎหมาย
สํานักงานท้องถิ<นจังหวัดลําปาง

ฯลฯ
เริมประชุมเวลา 13.30 น.
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุ การสภาเทศบาลนครลําปาง การประชุมสภาเทศบาล
นครลําปาง สมัยประชุ มสามัญ สมัยที< 2 ครัAงที< 1 ประจําปี พ.ศ.2552 ในวันนีA นัAน โดยได้ทํา
เป็ นหนังสือนัดประชุมแจ้งนัดให้สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทราบล่วงหน้า พร้อมส่งระเบียบวาระ
การประชุมไปพร้อมกับนัดประชุ มดังกล่าวตามระเบียบแล้วนัAน นอกจากนีA ได้มีการประชาสัมพันธ์
กํา หนดวันประชุ ม เวลา สถานที< ป ระชุ ม และเรื< องที< จ ะนํ า เข้าสู่ที<ป ระชุ มสภาเทศบาลนครลํา ปาง
เพื< อ ให้ป ระชาชนทราบและเข้า ฟั งการประชุ ม ด้ว ยแล้ว บั ด นีA สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํ า ปาง
ได้มาประชุ มตามนั ด ครบองค์ป ระชุ ม และได้เ วลาตามที< นัด หมายแล้ว พร้อมทัAง นายกเทศมนตรี
นครลําปาง ได้มีการมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี ได้เข้าร่วมประชุมสภาฯ พร้อมทัAงได้รบั เกียรติ
จาก นายบุญทวี ฉิ มพลีย ์ ท้องถิ<นจังหวัดลําปาง และนายนรศักดิ สุขสมบูรณ์ นิ ติกรชํานาญการ
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จากสํา นั กงานท้องถิ< นจังหวัด ตลอดจนประชาชน สื< อมวลชน คณะกรรมการชุ มชน หัวหน้าส่ว น
การงานเทศบาลนครลําปาง ได้เข้าร่วมฟั งการประชุมสภาเทศบาลนครลําปางในครัAงนีA ด้วย กระผม
จึ งเรี ยนเชิ ญนายประสิ ทธิ หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลํา ปาง ขึA นทํา หน้า ที< ประธาน
ในการประชุ มสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุ มสามัญ สมัยที< 2 ครัAงที< 1 ประจําปี 2552
ตามระเบียบวาระการประชุมสภาในครัAงนีA ต่อไป ขอเชิญครับ
ระเบียบวาระที 1 เรืองทีประธานแจ้งให้ทีประชุมทราบ
นายประสิทธิ7 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญทุกท่านนัง< วันนีA เป็ น
การประชุ มสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุ มสามัญ สมัยที< 2 ครัAงที< 1 ประจําปี พุทธศักราช
2552 ในนามของสภาเทศบาลนครลําปาง ขอต้อนรับท่านบุญทวี ฉิมพลีย ์ จากสํานักงานท้องถิ< น
จังหวัดลําปาง และคุณนรศักดิ สุขสมบูรณ์ นิ ติกรชํานาญการ ที<ได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมในวันนีA
พร้อมทัAงท่านสื<อมวลชนทุ กแขนง คณะกรรมการชุมชน ที< ได้ให้เกียรติมาร่วมฟั งการประชุ มในวันนีA
ในระเบียบวาระที< 1 ขอเชิญท่านเลขานุ การสภาเทศบาล
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุ การสภาเทศบาลนครลําปาง เรี ยนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลํา ปาง ที< เ คารพและสมาชิ ก สภาเทศบาลนครลําปางทุ ก ท่ า น กระผม นายจาตุ ร งค์
พรหมศร เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครลํา ปาง ก่ อนที< ท่ า นประธานในที< ป ระชุ มจะได้ดําเนิ นการ
ประชุ มตามระเบี ยบวาระที< 1 ของการประชุ มสภาในครัAงนีA กระผมมีประกาศของสภาเทศบาล
นครลําปาง เพื<อเรียนแจ้งให้ที<ประชุมได้รบั ทราบดังนีA
ประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง
เรื<อง เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที< 2 ครัAงที< 1 ประจําปี 2552
--------------------ตามประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง เรื<อง กําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี
2552 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี 2553 ลงวันที< 17 กุมภาพันธ์ 2552
ได้กาํ หนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที< 2 ประจําปี 2552 มีกาํ หนด 30 วัน เริ<มต้นตัAงแต่วนั ที<
1 – 30 พฤษภาคม 2552 รายละเอียดความแจ้งแล้วนัAน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
แก้ไขเพิ<มเติมถึง (ฉบับที< 12) พ.ศ.2546 จึงประกาศให้เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที< 2 ครัAงที< 1 ประจําปี 2552 ในวันที< 28 พฤษภาคม 2552
ประกาศ ณ วันที< 22 พฤษภาคม พ.ศ.2552
ประสิทธิ หรรษ์หิรญ
ั
(นายประสิทธิ หรรษ์หิรญ
ั )
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
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และ
หนังสือที< ลป 52001/2556

สํานักงานเทศบาลนครลําปาง
ถนนฉัตรไชย
26 พฤษภาคม 2552

เรื<อง นายกเทศมนตรีนครลําปาง มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีเป็ นผูเ้ สนอญัตติแทน
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ตามที< สภาเทศบาลนครลําปาง เรี ยกประชุ มสภาเทศบาลนครลําปางสมัยประชุ มสามัญ
สมัยที< 2 ครัAงที< 1 ประจําปี 2552 วันที< 28 พฤษภาคม 2552 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลนครลํา ปาง ซึ< ง นายกเทศมนตรี มีญัต ติ ที< จ ะต้อ งเสนอต่ อ สภาเทศบาลนครลํา ปาง
และตอบกระทูถ้ ามของสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางนัAน นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอมอบหมาย
ให้รองนายกเทศมนตรี ที<รบั ผิ ดชอบ สํานั ก และกองที< เกี<ยวกับญัตติ และกระทูถ้ ามของสมาชิ กสภา
เทศบาลนครลําปาง เป็ นผูเ้ สนอญัตติแทนและตอบกระทู ้ ถามของสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
ดังรายชื<อต่อไปนีA
1.นายกิตติภมู ิ
2.นายประเสริฐ
3.นายสุรพล
4.นายนรเศรษฐ์

นามวงค์
บุพพัณหสมัย
ตันสุวรรณ
จิวะสันติการ

รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง

จึงเรียนมาเพื<อทราบ
นิ มิตร จิวะสันติการ
(นายนิ มิตร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
ซึ< งผมมี ข อ้ เรื< องดังที< เ รี ย นแจ้ง ให้ส มาชิ ก สภาเทศบาลฯ หรื อผู ้เ ข้า ร่ ว มประชุ มได้รับ ทราบ
จากนีA ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ได้ดาํ เนิ นการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุมในครัAงนีA ต่อไป
นายประสิทธิ7 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เรื<องที<ประธานแจ้งให้
ที<ประชุมทราบ
1.1 เรือง แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2552 – 2554) ฉบับเพิมเติม ฉบับที 2 ของ
เทศบาลนครลําปาง ตามเอกสารทีผูบ้ ริหารได้ส่งให้สมาชิกสภาเทศบาลเพือรับทราบ
1.2 เรือง รายงานผลการประเมินการจัดมาตรฐานบริการสาธารณะ โดยตนเอง (ปตอ.)
ตามเอกสารทีส่งให้สมาชิกสภาเทศบาลเพือทราบเช่นเดียวกัน
1.3 เรื อ ง การเข้า รับ การฝึ กอบรมบุ ค ลากรท้อ งถิ น หลัก สู ต รสมาชิ ก สภาเทศบาล
รุ่นที 15 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ<น ตามหนังสือที<จงั หวัดลําปาง ที< ลป 0037.3/7933
ลงวันที< 2 เมษายน พ.ศ.2552 แจ้งเรื<อง การคัดเลือกบุคลากร สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ<น
เข้า รับ การฝึ กอบรม หลัก สู ต รสมาชิ ก สภาเทศบาล รุ่ น ที< 15 ระหว่ า งวัน ที< 20 เมษายน -
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1 พฤษภาคม 2552 ณ สถาบันพัฒนาบุ ค ลากรท้องถิ< น ศูนย์คลองหนึ< ง ซอยคลองหลวง 8
ถนนพหลโยธิน อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุ มธานี ได้มีสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เข้ารับ
การอบรมหลักสูตรดังกล่าว ได้แก่
1.พันตรีสระ
สุยะใจ
2.นายณพล
เครือสุวรรณ
3.ร้อยเอกศักดิชัย
หงษ์ใจสี
4.นางสาวขัตติยา
สําเภาทอง
5.นายสุคนธ์
อินเตชะ
นําเรียนที<ประชุมทราบ
1.4 เรือง การแจ้งเสนอชือ นายจาตุรงค์ พรหมศร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
เป็ นผูแ้ ทนสมาชิ กสภาท้องถิน เพือคัดเลือกเป็ นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ตามหนั งสื อ
อําเภอเมืองลําปาง ที< ลป 0117.6/ ว.2530 ลงวันที< 12 พฤษภาคม 2552 แจ้งให้เทศบาล
นครลําปางดํา เนิ นการคัด เลื อกสมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํา ปาง จํานวน 1 คน เพื< อเป็ นผู ้แ ทน
สภาท้องถิ< น และแจ้งให้อําเภอเมืองลําปางทราบ เพื< อทางอําเภอเมื องจะได้ดํา เนิ นการสรรหาให้
ผู ้แ ทนสมาชิ ก สภาท้องถิ< นของอํา เภอ 1 คน และเสนอชื< อให้จัง หวัด ลํา ปาง คัด เลื อกสมาชิ ก สภา
ท้องถิ<นเป็ นกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดต่อไป จึงได้เรียนแจ้งให้ที<ประชุมเพื<อทราบ
นําเรียนที<ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที 2 เรืองรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที 1 ครังที 1 ประจําปี 2552 วันที 16 กุมภาพันธ์ 2552
นายประสิทธิ7 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด
ขอแก้ไขเรียนเชิญ
นายกิตติ จิวะสันติการ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านประธานที<เคารพ กระผม
นายกิตติ จิวะสันติการ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ในรายงานการประชุมฯ หน้าที 4 บรรทัด
ที< 10 นับจากล่าง ครัAงก่อนสมาชิกสภาเทศบาลฯ นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ได้แก้ไขครัAงหนึ< งแล้ว
ก็ยงั ไม่ถูกต้อง เป็ น แฮมเบอร์เกอร์ไครซิ ส ในหน้าที 9 ชื<อ คุ ณพารณ อิ สรเสนา ณ อยุ ธยา
คําว่า ภารณ ใช้ตวั พ สําหรับนามสกุล อิสรเสนา บรรทัดที< 13 รางวัล Merid Award สะกด
ด้วยตัว T (Merit) ไม่ใช่ตวั D หน้าที 11 คําว่า Service mild แก้ไขเป็ น mind หน้าที 12
บรรทัดที< 9 คําว่า Priallity แก้ไขเป็ น Priority บรรทัดที< 9 นับจากล่างขึA นบน คําว่า Alward
ไม่มีตวั L ให้แก้ไขเป็ น Award หน้าที 21 ในระเบียบวาระที< 5 เรื<องญัตติอื<น ๆ นายแพทย์
วัฒนา วานิ ชสุขสมบัติ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เรื<อง รายงานผลการประเมิน คําว่า
สระอะ ขอให้ตดั ทิA ง แก้ไขเป็ น รายงานผลการประเมิน ขอบคุณครับ
นายประสิทธิ7 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ขอบคุณ
คุ ณกิตติ จิ วะสันติ การ สมาชิกสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่ านใดจะขอแก้ไขเพิ<มเติ มหรื อไม่ ถ้าไม่มี
ขอมติ ที<ประชุ ม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุ มสภาเทศบาลนครลําปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที< 1 ครัAงที< 1 ประจําปี 2552 เมื<อวันจันทร์ที< 16 กุมภาพันธ์ 2552
ขอได้โปรดยกมือขึA น รับรองรายงานการประชุมเป็ นเอกฉันท์
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มติ ที ป ระชุ ม
ที< ป ระชุ ม มี ม ติ ใ ห้แ ก้ไ ขรายงานการประชุ ม สภาเทศบาลนครลํา ปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที< 1 ครัAงที< 1 ประจําปี 2552 เมื<อวันจันทร์ที< 16 กุมภาพันธ์ 2552
ในหน้าที 4 บรรทัดที< 10 นับจากล่าง จาก แฮมเบอร์เกอร์ไฟสิด เป็ น แฮมเบอร์เกอร์ ไครซิ ส
(criss) ในหน้าที 9 จากภารณ อิสระเสนา ณ อยุ ธยา แก้ไขเป็ น “พารณ อิสรเสนา ณ อยุ ธยา”
คําว่า บรรทัดที< 13 รางวัล Merid Award แก้ไขเป็ น Merit Award หน้าที 11 คําว่า Service mild
แก้ไขเป็ น Service mind หน้าที 12 บรรทัดที< 9 คําว่า Priallity แก้ไขเป็ น Priority บรรทัดที< 9
นับจากล่างขึA นบน คําว่า Tourism Alward ให้แก้ไขเป็ น Tourism Award หน้าที 21 ในระเบียบวาระ
ที< 5 ข้อความ “รายงานผละการประเมิน” แก้ไขเป็ น รายงานผลการประเมิน
และที< ประชุ มมีมติ เป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุ มสภาเทศบาลนครลําปาง สมัย
ประชุมสามัญ สมัยที< 1 ครัAงที< 1 ประจําปี 2552 เมื<อวันจันทร์ที< 16 กุมภาพันธ์ 2552

ระเบียบวาระที 3 เรือง กระทูถ้ าม
3.1 เรื อ ง กระทู ้ถ าม เรื อ ง โครงการข่ ว งนครและการตัด แต่ ง กิ ง ไม้ บริ เ วณ
ถนนฉัตรไชย (ของนายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง)
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํา ปาง ข้า พเจ้า นายสมบูร ณ์
คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอตัAงกระทูถ้ ามนายกเทศมนตรีนครลําปาง 2 เรื<อง
คือ 1. โครงการก่อสร้างข่วงนคร 2. การตัดแต่งกิ<งไม้ ต้นไม้ริมถนนฉัตรไชย
1.โครงการก่อสร้างข่วงนคร เป็ นโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน ลาน ภูมิทศั น์และอื<นๆ
ณ บริ เ วณรอบๆห้า แยกหอนาฬิ ก าถึ งหน้า สํา นั ก งานเทศบาล ปั จจุ บันภาพรวมการดํา เนิ น งาน
ดูเ หมื อนแล้ว เสร็ จ ผลจากการก่ อสร้า งมีค วามงดงามและร่ มรื< น รูส้ ึ ก ผ่ อนคลายด้ว ยทัศ นี ย ภาพ
งดงามด้วยนํA าพุ พืA นลานและการประดับต้นไม้ พรรณไม้ที<สวยงาม รวมถึ งประติ มากรรมต่าง ๆ
นั บเป็ นสถานที< มีความสวยงาม เป็ นที< ชื<นชอบของชาวลําปางและเป็ นสถานที< ท่องเที< ยวและพักผ่ อน
อีกด้วย แต่จากการสังเกตพบเห็นการเก็บรายละเอียดงานอยู่บางประการ เช่น งานประติ มากรรม
และงานสัญญาณไฟจราจร เป็ นต้น
ในฐานะที< สมาชิ กสภาเทศบาล มีห น้าที< ตรวจสอบและควบคุ มการทํา งานของฝ่ ายบริ หาร
จึงใคร่ขอทราบถึงสถานะของโครงการก่อสร้างข่วงนคร ว่าเป็ นประการใด
2.การตัดแต่งกิงไม้ ตามที<เทศบาลนครลําปางได้ตดั แต่งกิ<งไม้ตน้ ไม้ ที<อยู่ริมถนนฉัตรไชย
ด้านทิศตะวันออก (ฝั ง< ตรงข้ามสํานักงานเทศบาล) ตลอดแนว เมื<อต้นปี ที<ผ่านมานัAน โดยการตัดแต่ง
กิ<งไม้ ดูเหมือนตัดแต่งเกินพอดี กล่าวคือ ตัดกิ<งออกถึงกลางลําต้น ทําให้เสียรูปทรงและร่มเงาของ
ต้นไม้ไป ผูค้ นต่างรูส้ ึกแปลกใจถึ งวิธีการตัดแต่งกิ<งลักษณะนีA แม้ว่าขณะนีA ได้แตกกิ<งก้านและใบออก
พอสมควร แต่ ดูรูปทรงไม่เป็ นพุ่มตามธรรมชาติ ไม่สวยงามเท่ าที< ค วร จึ งขอทราบหลัก คิ ดในการ
ตัดแต่งกิ<งไม้ตน้ ไม้ลกั ษณะนีA ขอโปรดอธิบายหรือชีA แจงให้ทราบด้วย
ข้าพเจ้าจึงขอตัAงกระทูถ้ ามนายกเทศมนตรีนครลําปาง เพื<อทราบการดําเนิ นการใน 2 เรื<องนีA
เพื<อจะได้แจ้งให้ประชาชนทราบต่อไป
นายประสิทธิ7 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในเรื<องกระทูถ้ าม 2 เรื<อง
ที<สมาชิกสภาฯ ได้กระทูถ้ ามขึA นมา ฝ่ ายบริหารจะตอบหรือไม่ เชิญครับ
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นายกิ ตติภูมิ นามวงค์ รองนายกเทศมนตรี นครลําปาง เรี ย นท่ านประธานที< เคารพ
ท่ า นสมาชิ ก สภาฯ ผู ้ท รงเกี ย รติ กระผม นายกิ ต ติ ภูมิ นามวงค์ รองนายกเทศมนตรี นครลํา ปาง
ผู ้ซึ< ง ได้รั บ มอบหมายจากนายกเทศมนตรี น ครลํ า ปางได้ม าตอบกระทู ้ถ ามของสมาชิ ก สภาฯ
ผู ้ ท รงเกี ย รติ ท่ า นประธานสภาที< เ คารพ จริ ง ๆ แล้ว โครงการต่ า ง ๆ ภายใต้น โยบายของ
นายกเทศมนตรี ทAั ง ที< ไ ด้นํ า เสนอต่ อ สภาเทศบาลและเป็ นที< ป ระจัก ษ์ ต่ อ สายตาการรับ รู ้พี< น้ อ ง
ประชาชนในเขตเทศบาล ภายใต้ก ารพัฒ นาทุ กๆโครงการ มี ทAังส่ วนที< พึ งพอใจ และที< ไม่พึงพอใจ
ควบคู่กนั ไปตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็ นโครงการเล็กหรือโครงการใหญ่ แต่สิ<งที<สาํ คัญที< สุด คือ โครงการ
แต่ ล ะโครงการภายใต้ก รอบการพัฒ นา บางครัAง ก็ ย ากในการปฏิ บัติ บางครัAง ก็ ย ากในการแชร์
ความคิ ด และในเชิ ง ความคิ ด แต่ ง่ า ยในการปฏิ บั ติ โครงการทัA ง 2 โครงการที< ส มาชิ ก สภาฯ
ผูท้ รงเกี ยรติ ได้ก รุ ณาติ ดตามและได้ให้ความสนใจในฐานะเป็ นตัวแทนของฝ่ ายบริ หาร ต้องกราบ
ขอบพระคุณเป็ นอย่างยิ<งที<ได้ให้ความสนใจ เป็ นหู เป็ นตาแทนพี<น้องประชาชนและคณะผูบ้ ริหารฯ
แต่การตัAงกระทูถ้ ามดังกล่าวนีA การที< เราจะตอบคําถามใดๆ บางครัAงผูบ้ ริหารจะตอบในเชิงเทคนิ ค
นอกจากวันนีA ตามเอกสารแล้วคณะผูบ้ ริหารได้ทําเอกสารสําเนาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ขัAนตอนที< 1
ทัAงนีA เพื<อให้เกิดความกระจ่างแก่ทุกฝ่ าย ผูส้ นใจ ได้รบั ทราบโดยทัว< ไปนัAน ซึ<งต้องกราบขออนุ ญาต
จากท่ า นประธานสภาฯ อนุ ญ าตให้ผู ้อํา นวยการสํา นั ก การช่ า ง คื อ นายจํา เนี ย ร ทองกระสัน
เป็ นผูต้ อบกระทูด้ งั กล่าวในเชิงรายละเอียดและเชิงเทคนิ คอีกครัAงหนึ< ง
นายประสิทธิ7 หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
เชิ ญผูอ้ ํานวยการ
สํานักการช่าง
นายจําเนียร ทองกระสัน ผอ.สํานักการช่าง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนคร
ลําปาง ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน กระผมนายจําเนี ยร ทองกระสัน ผูอ้ าํ นวยการสํานัก
การช่าง ขอเรียนชีA แจงกระทูข้ อง นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ดังนีA
กรณี โครงการข่ว งนคร เกี< ย วกับสถานะของโครงการข่ว งนคร ขอเรี ย นว่า ตามสถานะของ
โครงการข่วงนคร โครงการนีA ได้ก่อสร้างมานานแล้ว มีรายการที< จะต้องแก้ไขเปลี<ยนแปลงโครงการ
จํานวนมาก ตามสภาวะของความต้องการของผูบ้ ริหารและประชาชน เราได้แก้ไขโครงการและแก้ไข
แบบแปลนมาหลายครัAงแล้ว สถานะขณะนีA ตัวโครงการยังเหลืออีก 2 งวดงาน ที<ยงั ไม่ได้ตรวจรับงาน
สํา หรับ สถานะปั จจุ บันนีA ตามสัญ ญา จะหมดตัAงแต่ ว ันที< 22 พฤษภาคม 2552 แต่ เ นื< องจาก
มี เ หตุ ขัด ข้อ งเกี< ย วกับ รู ป แบบรายการที< จ ะต้อ งแก้ไ ขตามที< ผ มเรี ย นชีA แจงเมื< อ สัก ครู่ ขณะนีA เรา
กําหนดให้ทางผูร้ ับจ้างต้องทําการติ ดตัAงสัญญาณจราจร และเครื<องหมายบนพืA นทาง โดยกําหนด
รูปแบบเพิ<มเติม จึงเป็ นเหตุให้ตอ้ งขยายสัญญา ให้รบั จ้างอีก 20 วัน จะไปหมดสัญญาจ้างในวันที<
11 มิถุนายน 2552 นีA ตามประเด็ นที< ท่านตัAงกระทูว้ ่ามีประเด็ นข้อบกพร่องอีกหลายรายการที<
จะต้อ งแก้ไ ขอี ก เนื< อ งจากยังไม่ ไ ด้ต รวจรับ งานงวดสุ ด ท้า ย ทางคณะกรรมการตรวจการจ้า งได้
ตรวจสอบและแจ้งให้ผู ้รับ จ้า งแก้ไ ข ปั จจุ บันมีร ายการแจ้งให้ผู ้จา้ งแก้ไ ขอยู่ 36 รายการ ซึ< งได้
มอบหมายให้ผูร้ บั จ้างกําลังเร่งรัดดําเนิ นการแก้ไขอยู่ และผูร้ บั จ้างกําลังเร่งงานก่อสร้างส่วนที< ยงั
ไม่แล้วเสร็จ ซึ<งคาดว่าจะแล้วเสร็จนัAนในวันที< 11 มิถุนายน 2552 นําเรียนชีA แจง
กรณี การตัดแต่ งต้นไม้ถนนฉัตรไชย ส่วนใหญ่ จะเป็ นต้นหูกวาง กับต้นคูนหรื อราชพฤกษ์
ซึ< ง ไม้พ รรณ ทัAง 2 ชนิ ด ได้ป ลูก มานานแล้ว และได้รับ การร้อ งเรี ย นจากประชาชนเช่ น ต้น คู น
ช่วงก่อนออกดอกจะมีตวั หนอนขึA นจํานวนมาก แล้วก็แผ่กิ<งก้านสาขา ไปชนบ้านเรือนจนต้องร้องเรียน
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ให้ตัดออก ซึ< งจะทําให้เกี< ยวพันกับสายไฟและสายโทรศัพท์ ซึ<งทุ กปี จะมีการตัดแต่ งกิ<งไม้ จากการ
ไฟฟ้ าหรือองค์การโทรศัพท์ทุกปี ทําให้รูปทรงของต้นไม้เสียไปทุกปี บางส่วนยื<นมาถนน บางส่วนยื<น
มาชนหลังคาบ้า น หรื อหน้า ต่ างบ้า น ซึ< งชาวบ้า นได้ร อ้ งขอมาประจํา ทุ ก ปี ขอให้เ ทศบาลตัดออก
แต่ เพื< อความสวยงาม ทางสํานั กการช่างได้ออกแบบและปรับปรุ งแก้ไขทางเท้าใหม่ และได้ติดตัAง
โคมไฟบนฟุ ตบาทใหม่เป็ นลายทาง ทําให้บดบังทัศนี ยภาพ จึ งมีแนวคิดว่าจะตัดให้เป็ นต้นขนาด
เดียวกันให้มีความสูงเท่า ๆ กัน ให้แตกและแต่งทรงพุ่มใหม่ เมื<อถึงกําหนดระยะเวลาผ่านหน้าฝนไป
เราจะแต่ งทรงพุ่ มใหม่ให้ได้รูปทรง สวยงาม อี กครัAง ซึ< งตอนนีA ต้นไม้ก็ ได้แ ต่ งทรงพุ่ มแล้ว อยู่ใน
ขัAนตอนที< รอระยะเพื<อจะตัดแต่งทรงพุ่มใหม่ ซึ< งเป็ นการแก้ไขปั ญหาให้กับชาวบ้านหลาย ๆ ส่วนที<
ต้องการให้ตดั ต้นไม้ออกไป บางส่วนต้องการให้ตดั แต่งและต้องการให้ตัดต้นแนวสายไฟ ให้ตํา< กว่า
แนวสายไฟ ซึ<งทุกครัAงเราจะต้องถูกทางการไฟฟ้ ามาตัด ทําให้เสียรูปทรงไป คิดว่าในช่วงหลัง ฤดูฝน
นีA เราจะตัดแต่งทรงพุ่มไม้ให้สวยงามได้ ขอบคุณครับ
นายประสิ ท ธิ7 หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง คุ ณ สมบูร ณ์ฯ มี อะไร
จะซักถามอีกหรือไม่ เชิญครับ
นายสมบู รณ์ คุรุภ ากรณ์ สมาชิ กสภาเทศบาลนครลําปาง เรี ย นท่ านประธานสภา
เทศบาลที<เคารพ กระผม นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอขอบคุณท่าน
ผูอ้ าํ นวยการสํานั กการช่าง ที< ได้มาชีA แจงใน 2 เรื< อง อยากจะเรียนต่อท่านประธานฯและที< ประชุ ม
ทราบว่า เราเป็ นสมาชิกสภาเทศบาลฯ โครงการใหญ่ ๆ อย่างเช่น ข่วงนคร ในสมัยที<แล้วทางสภาฯ
ได้อนุ มตั ิงบประมาณหลายสิบล้านบาท หลังจากนัAนเราก็ไม่ได้ทราบความเคลื<อนไหว ไม่ทราบอะไร
อี กเลย ผมได้รับการสอบถามจากพี< น้องประชาชนมากมายว่า เนืA องานมี อะไร แค่ ไหน อย่างเช่ น
สัญ ญาณไฟจราจรอยู่ในสัญ ญาหรื อ ไม่ ซึ< งในขณะนัA นก็ ย ังไม่มี ก ารติ ด ตัAง เราเป็ นสมาชิ ก สภาฯ
โดยหลักการ โดยปรัชญาแล้วคือ มีหน้าที< ตรวจสอบ ควบคุ ม การทํางานของฝ่ ายบริหารแต่เราไม่มี
ข้อมูล เป็ นสิ< งที< ผ มนํ า มาตัAงกระทูถ้ ามในครัAงนีA อยากจะเรี ย นต่ อไปถึ งฝ่ ายบริ ห ารว่า โครงการที< มี
ความสําคัญโครงการใหญ่ๆ ของเทศบาล อยากจะให้รายงานต่อสมาชิกสภาให้ทราบด้วย โดยเฉพาะ
อย่างยิ<งที< เราจะประชุ มในวาระที< 9 ก็เป็ นโครงการใหญ่ที<ใช้เงินจํานวนมาก เราจะได้ทราบ จะได้
ช่วยเป็ นหู เป็ นตาให้ประชาชนว่าการก่อสร้างมีขอบเขตมีเนืA องานอะไร แค่ไหน ลําพังเพียงแค่อนุ มตั ิ
ในสภาเทศบาลออกไปแล้วไม่ทราบอะไรเลยก็เป็ นเรื<องที<ผิดปรัชญา ผิ ดหลักการของการเป็ นสมาชิก
สภาฯ นี< คือ เรื<องที< 1
ส่วนเรื<องที< 2 การตัดแต่งกิ<งไม้ก็เห็นมาตัAงแต่ประมาณเดื อนมกราคม เพราะว่าผมมีความ
สนใจเรื<องต้นไม้อยู่แล้วและตัดเกินพอดี มีความรูส้ ึกว่าไม่ถูกต้อง อันที<จริงกระทูน้ ีA ได้ตAงั ถามมาตัAงแต่
เดื อนมกราคมแล้ว แต่ว่าถอนออกไป และได้หารือกับฝ่ ายบริหารซึ< งก็ยงั ไม่ได้เข้ามา ก็คิดว่าจะถอน
กระทู ้ ผมหารือกับท่านประธานแล้วสามารถบรรจุรวมเข้ามาได้จึงนํามารวมเพื<อสอบถาม เท่านัAนเอง
การตัดแต่งกิ<งผมอยากจะให้ตัดแต่งกิ<งตามหลักพฤกษศาสตร์ อย่าไปตัดมากแทบจะไม่เหลือใบเลย
ผมเชื<อว่า เพื<อนสมาชิกฯหลายคนที<ผ่านถนนฉัตรไชย ในช่วงเวลานีA ก็คงจะเห็นว่าร้อน และไม่มีร่มเงา
เลย ตอนนีA ยังดีที<วา่ ได้นAําฝนจึงแตกกิ<งก้านออกมา และเพียงอยากจะขอผูม้ ีหน้าที<ในเรื<องนีA ให้ตดั แต่ง
กิ<งที<มีลกั ษณะ ที<มีทรงพุ่ม ตามธรรมชาติ มีกิ<ง มีร่มเงา ขอเปรียบเทียบให้ฟังง่ายๆ ก็คือ หากมีการ
ตัดแต่งกิ<งที< ผ่านมาตอนต้นปี คล้าย ๆมีใครเข้าไปที< รา้ นตัดผมเลย เข้าไปแล้วออกมาโกนหัวให้เลย
ลักษณะเข้าใจง่าย ๆ แบบนีA ผมอยากจะบอกว่าถ้าต่อไปถ้ามีการตัดแต่งขอให้มีความถี<ในการตัดแต่ง
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ดี ก ว่ า ที< เ ราจะไปกระทํา การตัด ที เ ดี ย วมากๆ ซึ< ง ไม่ เ พี ย งแต่ ผ มคนเดี ย วที< มี ค วามรู ส้ ึ ก มี พี< น้ อ ง
ประชาชนหลายคนที<เจอก็ถามว่าทําไมถึงทําแบบนีA จึงตัAงกระทูถ้ ามทางผูบ้ ริหารฯ และได้รบั คําชีA แจง
จากผู ้อํา นวยการสํา นั ก การช่ า งแล้ว ก็ ข อฝากไว้ ต่ อ ไปก็ ใ ห้คํา นึ ง ถึ ง เรื< อ งที< ผ มได้ตAัง ข้อ ห่ ว งใยไว้
จบกระทูถ้ าม ขอบคุณครับ

ระเบี ย บวาระที 4 ญัต ติเ รื อ ง ขอเสนอญัต ติ ข ออนุ มั ติแ ก้ไ ขเปลี ย นแปลง
คําชี แจงงบประมาณ รายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2552 ของส่วนช่างสุขาภิบาล
สํานักการช่าง ในแผนงานเคหะชุมชน งานกําจัดมูลฝอยและสิงปฏิกูล
นายประสิทธิ7 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญผูบ้ ริหารชีA แจง
นายกิตติภูมิ นามวงค์ รองนายกเทศมนตรี ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิก
สภาเทศบาลผูท้ รงเกียรติ กระผมนายกิตติภมู ิ นามวงค์ รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ผูซ้ ึ<งได้รบั
มอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ
ที< ลป 52004 / 2318

สํานักงานเทศบาลนครลําปาง
ถนนฉัตรไชย ลําปาง 52100
18 พฤษภาคม 2552

เรื<อง ขอเสนอญัตติขออนุ มตั ิแก้ไขเปลี<ยนแปลงคําชีA แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ.2552 ของส่วนช่างสุขาภิบาล สํานักการช่าง ในแผนงานเคหะชุมชน งานกําจัดมูลฝอย
และสิ<งปฏิกลู
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้าพเจ้า นายนิ มิตร จิ วะสันติ การ นายกเทศมนตรี นครลําปาง ขอเสนอญัตติ ขออนุ มตั ิ
แก้ไขเปลี< ย นแปลงคําชีA แจงงบประมาณรายจ่ า ย ประจํา ปี งบประมาณ พ.ศ.2552 ของส่ ว นช่ า ง
สุขาภิ บาล สํานั กการช่าง ในแผนงานเคหะและชุ มชน งานกําจัดมูลฝอยและสิ<งปฏิกูล หมวดค่า
ครุภณ
ั ฑ์ที<ดินและสิ<งก่อสร้าง ประเภทครุภณ
ั ฑ์โรงงาน จํานวน 3 รายการ รวมเป็ นเงินงบประมาณ
235,000 บาท (สองแสนสามหมื<นห้าพันบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผลดังนีA
หลักการ
เพื<อแก้ไขคําชีA แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2552 ของส่วนช่าง
สุขาภิบาล สํานักการช่าง ในแผนงานเคหะชุมชน งานกําจัดมูลฝอยและสิ<งปฏิกูล หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์
ที<ดินและสิ<งก่อสร้าง ประเภทครุ ภัณฑ์โรงงาน จํานวน 3 รายการ ตามระเบียกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ< น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ<มเติ ม หมวด 4
ข้อ 29 “การแก้ไขเปลี<ยนแปลงคําชีA แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ที<ดินและสิ<งก่อสร้าง
ที<ทาํ ให้ลกั ษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี<ยน หรือเปลี<ยนแปลงสถานที<ก่อสร้างให้เป็ นอํานาจอนุ มตั ิ ของ
สภาท้องถิ<น ”
เหตุผล
เนื< องจากรายละเอี ยดในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2552
ของส่วนช่างสุ ขาภิ บาล สํานั กการช่าง ในแผนงานเคหะและชุ มชน งานกําจัดมูลฝอยและสิ<งปฏิกูล
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หมวดค่ า ครุ ภัณ ฑ์ ที< ดิ น และสิ< ง ก่ อ สร้า ง ประเภทครุ ภั ณ ฑ์โ รงงาน จํา นวน 3 รายการ เดิ ม มี
รายละเอียด ดังนีA
1.เครื<องกะเทาะเปลือกผลสบู่ดําและเครื<องคัดแยกเมล็ดสบู่ดํา จํานวน 1 เครื<อง
เป็ นเงิน 55,000 บาท (ห้าหมื<นห้าพันบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนีA
1.1 ระบบการทํางาน แบบเฟื องขบ
1.2 รูปแบบการทํางาน แบบต่อเนื< อง
1.3 กําลังการผลิต 60 – 80 กิโลกรัมต่อชัว< โมง
1.4 ขนาดมอเตอร์ AC Motor 1 HP.220 v
1.5 ขนาดเครื<อง 420 x 1,870 x 1,120 มิลลิเมตร
1.6 นํAาหนักเครื<อง 80 กิโลกรัม
2. เครื< อ งหี บ นํA า มัน เมล็ ด สบู่ดํา จํา นวน 1 เครื< อ ง เป็ นเงิ น 150,000 บาท
(หนึ< งแสนห้าหมื<นบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนีA
2.1 ระบบการทํางาน เกลียวอัด Dia. 100 X 850 มิลลิเมตร
2.2 รูปแบบการทํางาน แบบต่อเนื< อง
2.3 กําลังการผลิต 50 – 60 กิโลกรัมต่อชัว< โมง
2.4 ขนาดมอเตอร์ AC Motor 5 HP.380 v
2.5 ขนาดเครื<อง 600 x 1,075 x 1,500
2.6 นํAาหนักเครื<อง 320 กิโลกรัม
3.เครื<องกรองนํAามันสบู่ดํา จํานวน 1 เครื<อง เป็ นเงิน 30,000 บาท (สามหมื<น
บาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนีA
3.1 ระบบการทํางาน ไส้กรอง
3.2 รูปแบบการทํางาน แบบต่อเนื< อง
3.3 กําลังการผลิต 45 – 60 กิโลกรัม ต่อชัว< โมง
3.4 ขนาดมอเตอร์ AC Motor 1 HP.220 v
3.5 ขนาดเครื<อง 500 x 875 x 900
3.6 นํAาหนักเครื<อง 40 กิโลกรัม
ซึ<งในปั จจุบนั ไม่มีการผลิตและวางจําหน่ ายในท้องตลาด เป็ นเหตุให้ไม่สามารถจัดซืA อครุภณ
ั ฑ์
รายการดังกล่าวได้ แต่ ได้มีการผลิ ตเครื<องรุ่นใหม่ออก ที< มีความทันสมัย และมีประสิ ทธิ ภาพมาก
ยิ< ง ขึA นในการผลิ ต นํA า มัน จากพื ช พลัง งานได้ห ลายชนิ ด และมี ร าคารวมทัAง สิA น 180,000 บาท
(หนึ< งแสนแปดหมื<นบาทถ้วน) ซึ<งตํา< กว่าเดิ มที< ได้ตAังงบประมาณไว้ จึงจําเป็ นต้องแก้ไขเปลี<ยนแปลง
คําชีA แจงประกอบงบประมาณ ดังนีA
1.เครื<องกะเทาะเปลือกผลสบู่ดําและเครื<องคัดแยกเมล็ดสบู่ดาํ จํานวน 1 เครื<อง เป็ นเงิน
30,000 บาท (สามหมื<นบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนีA
1.1 กําลังผลิตไม่นอ้ ยกว่า 300 กิโลกรัมต่อชัว< โมง
1.2 ขนาดมอเตอร์ AC Motor ไม่นอ้ ยกว่า 1/3 HP.220 v
2. เครื<องหีบนํAามันเมล็ดสบู่ดาํ จํานวน 1 เครื<อง เป็ นเงิน 75,000 บาท (เจ็ดหมื<นห้าพัน
บาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนีA
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2.1 กําลังผลิตไม่นอ้ ยกว่า 100 กิโลกรัมต่อชัว< โมง
2.2 ขนาดมอเตอร์ AC Motor ไม่นอ้ ยกว่า 7.5 HP.380 v
3.เครื< องกรองนํA ามันสบู่ดํา จํานวน 1 เครื< อง เป็ นเงิ น 75,000 บาท (เจ็ ดหมื<นห้าพัน
บาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนีA
3.1 กําลังผลิตไม่นอ้ ยกว่า 150 กิโลกรัมต่อชัว< โมง
3.2 ขนาดมอเตอร์ AC Motor 1/3 HP.220 v
จากเหตุ ผ ลดั ง กล่ า วข้า งต้น จึ ง มี ค วามจํา เป็ นต้อ งขออนุ มัติ แ ก้ไ ขเปลี< ย นแปลงคํา ชีA แจง
งบประมาณรายจ่ า ย ประจํา ปี งบประมาณ พ.ศ.2552 ของส่ ว นช่ า งสุ ข าภิ บ าล สํา นั ก การช่ า ง
ในแผนงานการเคหะและชุ ม ชน งานกํา จัด มู ล ฝอยและสิ< ง ปฏิ กู ล หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ที< ดิ น และ
สิ<งก่อสร้าง ประเภทครุ ภัณฑ์โรงงาน จํานวน 3 รายการ ตามรายละเอียดบัญชีแก้ไขเปลี<ยนแปลง
คําชีA แจงฯ ที<แนบมาพร้อมนีA
ดั ง นัA น ขอได้โ ปรดนํ า เรี ย นต่ อ ที< ป ระชุ ม สภาเทศบาลนครลํา ปาง เพื< อ ขออนุ มัติ แ ก้ไ ข
เปลี<ยนแปลงคําชีA แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2552 ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื<อ) นิ มิตร จิวะสันติการ ผูเ้ สนอ
(นายนิ มิตร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
(ลงชื<อ) จรูญ เติงจันต๊ะ
ผูร้ บั รอง
(นายจรูญ เติงจันต๊ะ)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
(ลงชื<อ) สมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ผูร้ บั รอง
(นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
นายประสิทธิ7 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีท่านสมาชิกท่านใดจะ
อภิ ปรายในเรื<อง ญัตติ ขออนุ มตั ิแก้ไขเปลี<ยนแปลงคําชีA แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ
พ.ศ.2552 ของส่วนช่างสุ ขาภิ บาล สํานั กการช่าง ในแผนงานเคหะชุ มชน งานกําจัด มูลฝอยและ
สิ<งปฏิกลู มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที<จะอภิปราย ขอเรียนเชิญ
เมื< อ ไม่ มี ส มาชิ ก ฯ ท่ า นใดอภิ ป ราย ผมจะขอมติ ที< ป ระชุ ม ในญัต ติ เ รื< อ ง ขออนุ มัติ แ ก้ไ ข
เปลี<ยนแปลง คําชีA แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2552 ของส่วนช่างสุขาภิบาล
สํานักการช่าง ในแผนงานการเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ<งปฏิกูล สมาชิกฯ ท่านใด
เห็นชอบได้โปรดยกมือขึA น มติเป็ นเอกฉันท์
มติทีประชุม ที<ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุ มตั ิให้แก้ไขเปลี<ยนแปลงคําชีA แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2552 ของส่วนช่างสุ ขาภิ บาล สํานั กการช่าง ในแผนงานเคหะ
ชุมชน งานกําจัดมูลฝอยและสิ<งปฏิกลู หมวดค่ า ครุ ภัณ ฑ์ที< ดิ น และสิ< ง ก่ อ สร้า ง ประเภทครุ ภัณ ฑ์
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โรงงาน จํานวน 3 รายการ รวมเป็ นเงินงบประมาณ 235,000 บาท (สองแสนสามหมื<นห้าพัน
บาทถ้วน)

ระเบียบวาระที 5 ญัตติเรือง ขอเสนอญัตติขออนุมตั แิ ก้ไขเปลียนแปลงคําชี แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2552 ของส่วนการโยธา สํานักการช่าง
ในแผนงานเคหะชุมชน งานสวนสาธารณะ
นายประสิทธิ7 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญผูบ้ ริหารฯ ชีA แจง
นายกิตติภูมิ นามวงค์ รองนายกเทศมนตรี ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิ ก
สภาเทศบาลผูท้ รงเกียรติ กระผมนายกิตติภมู ิ นามวงค์ รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ผูซ้ ึ<งได้รบั
มอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ
ที< ลป 52004 / 2450
สํานักงานเทศบาลนครลําปาง
ถนนฉัตรไชย ลําปาง 52100
21 พฤษภาคม 2552
เรื<อง ขอเสนอญัตติขออนุ มตั ิแก้ไขเปลี<ยนแปลงคําชีA แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ.2552 ของส่วนการโยธา สํานักการช่าง ในแผนงานเคหะชุมชน งานสวนสาธารณะ
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้าพเจ้า นายนิ มิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติขออนุ มตั ิแก้ไข
เปลี< ย นแปลงคํา ชีA แจงงบประมาณรายจ่ า ย ประจํา ปี งบประมาณ พ.ศ.2552 ของส่ ว นการโยธา
สํานั ก การช่าง ในแผนงานเคหะชุ มชน งานสวนสาธารณะ หมวดค่าครุ ภัณฑ์ที<ดินและสิ< งก่อสร้า ง
ประเภทครุ ภั ณ ฑ์ก ารเกษตร จํา นวน 1 รายการ รวมเป็ นเงิ น งบประมาณ 30,000 บาท
(สามหมื<นบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผลดังนีA
หลักการ
เพื< อ แก้ไ ขเปลี< ย นแปลงคํา ชีA แจงงบประมาณรายจ่ า ย ประจํา ปี งบประมาณ พ.ศ.2552
ของส่วนการโยธา สํานั กการช่าง ในแผนงานเคหะและชุ มชน งานสวนสาธารณะ หมวดค่าครุ ภัณฑ์
ที< ดินและสิ< งก่อสร้าง ประเภทครุ ภัณฑ์การเกษตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ<น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ<มเติม หมวด 4 ข้อ 29 “ การ
แก้ไขเปลี< ยนแปลงคําชีA แจงงบประมาณรายจ่ าย ในหมวดค่ าครุ ภัณ ฑ์ที<ดินและสิ< งก่ อสร้าง ที< ทําให้
ลัก ษณะปริ มาณคุ ณ ภาพเปลี< ย นหรื อเปลี< ย นแปลงสถานที< ก่ อสร้าง ให้เ ป็ นอํา นาจอนุ มัติ ของสภา
ท้องถิ<น ”
เหตุผล
เนื< องจากรายละเอี ยดในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2552
ของส่วนการโยธา สํานั กการช่าง ในแผนงานเคหะและชุ มชน งานสวนสาธารณะ หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์
ที<ดินและสิ<งก่อสร้าง ประเภทค่าครุภณ
ั ฑ์การเกษตร เดิมมีรายละเอียดดังนีA
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- เครื<องตัดแต่งกิ<งต้นไม้ แบบเครื<องยนต์ 4 จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า 24 ซีซี ความยาว
ของใบเลื< อ ยตั ด 560 มิ ล ลิ เ มตร จํ า นวน 2 เครื< อ ง ๆ ละ 1 5,000 บาท เป็ นเงิ น
30,000 บาท (สามหมื<นบาทถ้วน)
ซึ< งในปั จ จุ บัน เครื< องตัด แต่ งกิ< งไม้ แบบเครื< องยนต์ 4 จังหวะ ไม่มีการผลิ ตและจํา หน่ า ย
ในท้อ งตลาด เป็ นเหตุ ใ ห้ไ ม่ ส ามารถจัด ซืA อครุ ภัณ ฑ์ก ารเกษตรรายดัง กล่ า วได้ แต่ ไ ด้มีก ารผลิ ต
เครื< องยนต์รุ่ น ใหม่ออกมา เป็ นแบบเครื< องยนต์ 2 จังหวะ ซึ< งมี ค วามสะดวกในการใช้ง านและ
นํAาหนักเบา จึงจําเป็ นต้องแก้ไขเปลี<ยนแปลงคําชีA แจงงบประมาณดังนีA
- เครื<องตัดแต่งกิ<งไม้ แบบเครื<องยนต์ 2 จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า 24 ซีซี ความยาวของ
ใบเลื< อยตัด 560 มิลลิ เมตร จํานวน 2 เครื< อง ๆ ละ 15,000 บาท เป็ นเงิ น 30,000 บาท
(สามหมื<นบาทถ้วน)
จากเหตุ ผลดังกล่าวข้างต้น จึ งจําเป็ นต้องขออนุ มตั ิ แก้ไขเปลี< ยนแปลงคําชีA แจงงบประมาณ
รายจ่ า ย ประจํา ปี งบประมาณ พ.ศ.2552 ของส่ ว นการโยธา สํา นั ก การช่ า ง ในแผนงานเคหะ
และชุ มชน งานสวนสาธารณะ หมวดค่าครุ ภณ
ั ฑ์ที<ดินและสิ<งก่อสร้าง ประเภทครุ ภณ
ั ฑ์การเกษตร
ตามรายละเอียดบัญชีแก้ไขเปลี<ยนแปลงคําชีA แจงฯ ที<แนบมาพร้อมนีA
ดั ง นัA น ขอได้โ ปรดนํ า เรี ย นต่ อ ที< ป ระชุ ม สภาเทศบาลนครลํา ปาง เพื< อ ขออนุ มัติ แ ก้ไ ข
เปลี<ยนแปลงคําชีA แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2552 ตามระเบียบฯ ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื<อ) นิ มิตร จิวะสันติการ ผูเ้ สนอ
(นายนิ มิตร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
(ลงชื<อ) พิทกั ษ์ แสนชมภู ผูร้ บั รอง
(นายพิทกั ษ์ แสนชมภู)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
(ลงชื<อ) ณพล เครือสุวรรณ ผูร้ บั รอง
(นายณพล เครือสุวรรณ)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
นายประสิทธิ7 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในญัตติ นีAจะมีสมาชิ ก
ท่านใดอภิ ปราย เรียนเชิญ เมื<อไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย กระผมขอมติ ที<ประชุ ม ญัตติ เรื<อง
ขออนุ มตั ิ แก้ไขเปลี< ยนแปลงคําชีA แจง งบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2552 ของ
ส่วนการโยธา สํานักการช่าง ในแผนงานเคหะชุมชน งานสวนสาธารณะ สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ
ได้โปรดยกมือขึA น มติเป็ นเอกฉันท์
มติที ประชุ ม ที< ป ระชุ มมี มติ เ ป็ นเอกฉันท์
อนุ มัติให้แ ก้ไ ขเปลี< ย นแปลงคํา ชีA แจง
งบประมาณรายจ่ า ย ประจํ า ปี งบประมาณ พ.ศ.2552 ของส่ ว นการโยธา สํ า นั ก การช่ า ง
ในแผนงานเคหะชุมชน งานสวนสาธารณะ หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ที<ดินและสิ<งก่อสร้าง ประเภทครุภณ
ั ฑ์
การเกษตร จํานวน 1 รายการ รวมเป็ นเงินงบประมาณ 30,000 บาท (สามหมื<นบาทถ้วน)
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ระเบี ย บวาระที 6 ญัต ติเ รื อ ง ขอเสนอญัต ติ ข ออนุ มั ติแ ก้ไ ขเปลี ย นแปลง
คําชี แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2552 แผนงานบริหารงานทั วไป
งานบริหารทั วไป (งานประชาสัมพันธ์)
นายกิตติภูมิ นามวงค์ รองนายกเทศมนตรี ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิก
สภาเทศบาลผูท้ รงเกียรติ กระผมนายกิตติภมู ิ นามวงค์ รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ผูซ้ ึ<งได้รบั
มอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ
ที< ลป 52002 / 2451
สํานักงานเทศบาลนครลําปาง
ถนนฉัตรไชย ลําปาง 52100
21 พฤษภาคม 2552
เรื<อง ขอเสนอญัตติขออนุ มตั ิแก้ไขเปลี<ยนแปลงคําชีA แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ.2552 แผนงานบริหารงานทัว< ไป งานบริหารทัว< ไป (งานประชาสัมพันธ์)
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้าพเจ้า นายนิ มิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติขออนุ มตั ิแก้ไข
เปลี< ยนแปลงคําชีA แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2552 แผนงานบริ หารงาน
ทัว< ไป งานบริหารทัว< ไป ในหมวดค่าครุ ภัณฑ์ ที< ดินและสิ<งก่อสร้าง ประเภทครุ ภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ ตามหลักการและเหตุผล ดังนีA
หลักการ
เพื< อ แก้ไ ขเปลี< ย นแปลงคํา ชีA แจงงบประมาณรายจ่ า ย ประจํา ปี งบประมาณ พ.ศ.2552
แผนงานบริหารงานทัว< ไป งานบริหารทัว< ไป ในหมวดค่าครุ ภัณฑ์ ที< ดินและสิ<งก่อสร้าง ประเภท
ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้อ งถิ< น พ.ศ. 2541 และแก้ไ ขเพิ< ม เติ ม หมวด 4 ข้อ 29 “การแก้ไ ขเปลี< ย นแปลง
คําชีA แจงงบประมาณรายจ่า ยในหมวด ค่า ครุ ภัณ ฑ์ ที< ดิ นและสิ<งก่อสร้าง ที< ทําให้ลัก ษณะ ปริ มาณ
คุณภาพเปลี<ยน หรือเปลี<ยนแปลงสถานที<ก่อสร้าง ให้เป็ นอํานาจอนุ มตั ิของสภาท้องถิ<น”
เหตุผล
ด้ว ยครุ ภัณ ฑ์โ ฆษณาและเผยแพร่ รายการกล้องบันทึ ก ภาพนิ< ง ระบบดิ จิ ต อลฯ ดังกล่ า ว
ข้า งต้น ที< ไ ด้รับ อนุ มัติ ต ามเทศบัญ ญัติ ง บประมาณรายจ่ า ย ประจํา ปี งบประมาณ พ.ศ. 2552
ไปแล้ว นัA น ขณะนีA ครุ ภั ณ ฑ์ดัง กล่ า วไม่ มี จํา หน่ า ยในท้อ งตลาด ทัA ง ในพืA นที< และแหล่ ง จํา หน่ า ย
ทัว< ประเทศ เนื< อ งจากได้มี ก ารปรับ ปรุ ง คุ ณ สมบัติ แ ละคุ ณ ภาพเพิ< ม ขึA น เป็ นสิ น ค้า ที< มี คุ ณ ภาพ
และราคาสูงขึA นทําให้ไม่สามารถจัดซืA อได้
จากเหตุ ผ ลดั ง กล่ า วข้า งต้น จึ ง มี ค วามจํา เป็ นต้อ งขออนุ มัติ แ ก้ไ ขเปลี< ย นแปลงคํา ชีA แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2552 แผนงานบริหารงานทัว< ไป งานบริหารทัว< ไป
ในหมวด ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที<ดินและสิ<งก่อสร้าง ประเภทครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่ มีรายละเอียดดังนีA
จากเดิ ม กล้องบันทึ กภาพนิ< ง ระบบดิ จิ ตอล คุ ณภาพสูง บันทึ กภาพลง SD Card ความ
ละเอี ยดไม่น้อยกว่า 10 ล้านพิ กเซล เลนส์ขนาด 18-55mm ถึ ง 18-135 mm f/3.5-5.6 ED
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มีระบบวัดแสง 3 D Color Matrix II และระบบโฟกัสอัตโนมัติไม่น้อยกว่า 3 จุด จอภาพ LCD กว้าง
ไม่นอ้ ยกว่า 2.5 นิA ว จํานวน 1 กล้อง ตัAงไว้ 35,000 บาท (สามหมื<นห้าพันบาทถ้วน)
แก้ไขเป็ น กล้องบันทึ กภาพนิ< ง ระบบดิ จิตอล คุ ณภาพสูง บันทึ กภาพลง ในCard ความ
ละเอียดไม่นอ้ ยกว่า 10 ล้านพิกเซล เลนส์ขนาด 18-55 mm ถ่ายภาพต่อเนื< องความเร็วสูง มีระบบ
ทําความสะอาดเซ็ นเซอร์ ระบบโฟกัสอัตโนมัติไม่น้อยกว่า 3 จุด จอภาพ LCD กว้างไม่น้อยกว่า
2.5 นิA ว จํานวน 1 กล้อง ตัAงไว้ 35,000 บาท (สามหมื<นห้าพันบาทถ้วน)
ขอได้โปรดนํ าเสนอต่ อที< ประชุ มสภาเทศบาลนครลําปาง เพื< อขออนุ มตั ิ แก้ไขเปลี< ยนแปลง
คําชีA แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามระเบียบฯ ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื<อ) นิ มิตร จิวะสันติการ
ผูเ้ สนอ
(นายนิ มิตร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
(ลงชื<อ) พันตรี สระ สุยะใจ
ผูร้ บั รอง
(สระ สุยะใจ)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
(ลงชื<อ) พิทกั ษ์ แสนชมภู
ผูร้ บั รอง
(นายพิทกั ษ์ แสนชมภู)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
นายประสิทธิ7 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในญัตติ นีAจะมีสมาชิกฯ
ท่ า นใดอภิ ป ราย หากไม่ มี ท่ า นใดอภิ ป ราย กระผมขอญั ต ติ ใ นที< ป ระชุ ม ญั ต ติ ข ออนุ มัติ แ ก้ไ ข
เปลี<ยนแปลงคําชีA แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2552 แผนงานบริหารงานทัว< ไป
งานบริหารทัว< ไป (งานประชาสัมพันธ์) สมาชิกฯ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้มีการเปลี<ยนแปลงโปรด
ยกมือขึA น
มติทีประชุม ที<ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุ มตั ิให้แก้ไขเปลี<ยนแปลงคําชีA แจงงบประมาณ
รายจ่ า ย ประจํ า ปี งบประมาณ พ.ศ.2552 แผนงานบริ ห ารงานทั <ว ไป งานบริ ห ารทั <ว ไป
(งานประชาสัมพันธ์)

ระเบี ย บวาระที 7 ญัต ติ เ รื อ ง ขอเสนอญัต ติข ออนุ มั ติ ใ ช้จ่า ยเงิ น สะสม
ของเทศบาลนครลําปางเพือ ดําเนิ นการโครงการตามนโยบายด้านโครงสร้า งพื นฐาน
ระบบสาธารณู ป โภค จํา นวน 9 โครงการ เป็ นจํา นวนเงิ น 12,451,000 บาท
(สิบสองล้านสีแสนห้าหมืนหนึงพันบาทถ้วน)
นายประสิทธิ7 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนเชิญท่านผูบ้ ริหารฯ
นายกิตติภูมิ นามวงค์ รองนายกเทศมนตรี ฯ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผูท้ รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ รองนายกเทศมนตรี
ผูซ้ ึ<งได้รบั มอบหมายจากนายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ
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ที< ลป 52004/

สํานักงานเทศบาลนครลําปาง
ถนนฉัตรไชย ลําปาง 52100
พฤษภาคม 2552
เรื<อง ขอเสนอญัตติขออนุ มตั ิใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลําปางเพื<อดําเนิ นการโครงการ
ตามนโยบายด้านโครงสร้างพืA นฐาน ระบบสาธารณูปโภค จํานวน 9 โครงการ
เป็ นจํานวนเงิน 12,451,000 บาท (สิบสองล้านสี<แสนห้าหมื<นหนึ< งพันบาทถ้วน)
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้าพเจ้า นายนิ มิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื<อง ขออนุ มตั ิ
ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง เพื<อดําเนิ นการตามนโยบายด้านโครงสร้างพืA นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค จํานวน 9 โครงการ เป็ นจํานวนเงิน 12,451,000 บาท (สิบสองล้านสี<แสนห้าหมื<น
หนึ< งพันบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนีA
หลักการและเหตุผล
ขออนุ มตั ิ ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลเพื<อกระทํากิจการซึ< งอยู่ในอํานาจหน้าที<ของเทศบาล
นครลําปางซึ< งเกี<ยวกับด้านโครงสร้างพืA นฐาน ระบบสาธารณูปโภค โดยเป็ นโครงการที< ดําเนิ นการ
ตามแผนพัฒ นาเทศบาลนครลํา ปาง 3 ปี (2552 – 2554) และเพื< อ ให้เ ป็ นไปตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงิ นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ< น (ฉบับที< 2) พ.ศ.2548 ข้อ 89 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ< น
อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รบั อนุ มตั ิจากสภาท้องถิ<น ภายใต้เงื<อนไข ดังต่อไปนีA (1) ให้กระทําได้
เฉพาะกิจการซึ<งอยูใ่ นอํานาจหน้าที<ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ<น ซึ<งเกี<ยวกับด้านการบริการชุมชน
และสังคม หรือกิจการเพิ<มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ< น หรือกิจการที<จดั ทําเพื<อบําบัด
ความเดือดร้อนของประชาชน ทัAงนีA ต้องเป็ นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ<น หรือ
ตามที<กฎหมายกําหนดฯ“ ประกอบกับเป็ นการดําเนิ นงานตามนโนบายของรัฐบาลในเรื<อง “โครงการ
ถนนไร้ฝ่ ุน” เพื<อพัฒนาเส้นทางภายในท้องถิ< น อันจะเป็ นการช่วยกระตุน้ เศรษฐกิจในภาพรวม โดย
ดําเนิ นการตามรายละเอียดโครงการดังต่อไปนีA
หน่วยงาน
สํานัก
การช่าง

แผน
งาน
เคหะ
และ
ชุมชน

งาน
ไฟฟ้ า
ถนน

ลําดับที
1

โครงการ
รายละเอียด
โครงการก่อสร้างถนนและท่อ ระบาย
นํา ถนนจามเทวี ซอย 1
ข้างบ้านเลขที 5
- โดยทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขนาด
กว้างประมาณ 4.70 – 5.00 เมตร หรือ
ตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาว
ประมาณ 57 เมตร พร้อมวางท่อระบาย
นํAา ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40
เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 57
เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลนครลําปาง
งบประมาณ 305,000 บาท
(แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี 2552 –
2554 หน้าที< 406)

เหตุผล
สภาพถนนเป็ นผิวดินไม่มีระบบการ ระบายนํAา
จึงต้องดําเนิ นการปรับปรุงสภาพถนนและวางท่อ
ระบายนํAา เพื<อแก้ไขปั ญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน ตามโครงการ “ถนนไร้ฝ่ ุน” ของรัฐบาล
และตามนโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พืA นฐาน ของเทศบาลนครลําปาง

17
หน่วย
งาน
สํานัก
การช่าง

เคหะและ ไฟฟ้ า
ชุมชน
ถนน

สํานัก
การช่าง

เคหะและ ไฟฟ้ า
ชุมชน
ถนน

3

สํานัก
การช่าง

เคหะและ ไฟฟ้ า
ชุมชน
ถนน

4

แผนงาน

งาน

ลําดับที
2

โครงการ
รายละเอียด
โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายนํา
ถนนสุชาดา ซอยบ้านเลขที 13 - 19
- โดยทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด
กว้างประมาณ 5.00 เมตร หรือตาม
สภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาว
ประมาณ 105 พร้อมวางท่อระบายนํAา ค.
ส.ล.ขนาดส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร
ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 105 เมตร
และวางท่อระบายนํAา ค.ส.ล.ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมถนน
ค.ส.ล.ทับหลังท่อขนาดกว้างประมาณ
1.15 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว
รวมบ่อพักประมาณ 58 เมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลนครลําปาง
งบประมาณ 852,000 บาท
(แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี 2552 –
2554 หน้าที< 474)
โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายนํา
ถนนประตูมา้ ซอยตรงข้ามโรงงานไม้
ประสาน ตัง แต่ถนนประตูมา้ ถึง
บ้านเลขที 115/2
- โดยทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด
กว้างประมาณ 4.00 – 4.40 เมตร หรือ
ตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาว
ประมาณ 176 เมตร พร้อมวางท่อระบาย
นํAา ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30
เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 176
เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลนครลําปาง
งบประมาณ 778,000 บาท
(แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี 2552 –
2554 หน้าที< 497)
โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายนํา
ถนนสุเรนทร์ ซอยบ้านเลขที 27/8 ถึง
ถนนมนตรี ข้างบ้านเลขที 16
-โดยทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด
กว้างประมาณ 2.00 - 5.00 เมตร หรือ
ตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาว
ประมาณ 320 พร้อมวางท่อระบายนํAา ค.
ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร
ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 320 เมตร
และอื<นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนคร
ลําปาง งบประมาณ 1,840,000 บาท
(แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี 2552 –
2554 เพิ<มเติม ฉบับที< 2 หน้าที< 10)

เหตุผล
สภาพถนนเป็ นผิวดินไม่มีระบบการระบายนํAา
จึงต้องดําเนิ นการปรับปรุงสภาพถนนและวางท่อ
ระบายนํAา เพื<อแก้ไขปั ญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน ตามโครงการ “ถนนไร้ฝ่ ุน” ของรัฐบาล
และตามนโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พืA นฐาน ของเทศบาลนครลําปาง

สภาพถนนเป็ นผิวดินไม่มีระบบการระบายนํAา
จึงต้องดําเนิ นการปรับปรุงสภาพถนนและวางท่อ
ระบายนํAา เพื<อแก้ไขปั ญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน ตามโครงการ “ถนนไร้ฝ่ ุน” ของรัฐบาล
และตามนโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พืA นฐาน ของเทศบาลนครลําปาง

สภาพถนนเป็ นผิวลูกรัง ไม่มีระบบการระบายนํAา
จึงต้องดําเนิ นการปรับปรุงสภาพถนนและท่อ
ระบายนํAา เพื<อแก้ไขปั ญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน ตามโครงการ “ถนนไร้ฝ่ ุน” ของรัฐบาล
และตามนโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พืA นฐาน ของเทศบาลนครลําปาง

18
หน่วยงาน
สํานัก
การช่าง

แผนงา
น
เคหะ
และ
ชุมชน

งาน

ลําดับที<

ไฟฟ้ า
ถนน

5

สํานัก
การช่าง

เคหะ
และ
ชุมชน

ไฟฟ้ า
ถนน

6

สํานัก
การช่าง

เคหะ
และ
ชุมชน

ไฟฟ้ า
ถนน

7

โครงการ
รายละเอียด
โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายนํา
ถนนสุขสวัสดิ7 1 ซอย 23
- โดยทําการก่อสร้างถนนแอสฟั ลท์ติค
คอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ 6.50 –
7.00 เมตร หรือตามสภาพ ความยาว
ประมาณ 400 เมตร พร้อมวางท่อระบาย
นํAา ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60
เมตร ทัAงสองฝั ง< ความยาวรวมบ่อพัก
ประมาณ 800 เมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลนครลําปาง
งบประมาณ 3,630,000 บาท
(แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี 2552 –
2554 หน้าที< 423)
โครงการก่อสร้างถนนเลียบคลอง
ชลประทาน ตัง แต่ถนนวชิราวุธดําเนิน
ถึงหน้าบ้านเลขที 109/1
- โดยทําการก่อสร้างถนนแอสฟั ลท์ติค
คอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ 5.00 เมตร
ความยาวประมาณ 420 เมตร หรือมี
พืA นที< ไม่นอ้ ยกว่า 2,100 ตารางเมตร
และอื<นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนคร
ลําปาง
งบประมาณ 951,000 บาท
(แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี 2552 –
2554 หน้าที< 551)

โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายนํา
ถนนลําปาง – แม่ทะ ซอยบ้านเลขที
150
- โดยทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด
กว้างประมาณ 5.00 เมตร หรือตาม
สภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวความ
ยาวประมาณ 142 เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายนํAา ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ
142 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลนคร
ลําปาง
งบประมาณ 909,000 บาท
(แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี 2552 –
2554 หน้าที< 460)

เหตุผล
สภาพถนนเป็ นผิวลูกรัง ไม่มีระบบการระบายนํAา
จึงต้องดําเนิ นการปรับปรุงสภาพถนนและท่อ
ระบายนํAา เพื<อแก้ไขปั ญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน ตามโครงการ “ถนนไร้ฝ่ ุน” ของรัฐบาล
และตามนโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พืA นฐาน ของเทศบาลนครลําปาง

สภาพถนนเป็ นผิวลูกรัง จึงต้องดําเนิ นการ
ปรับปรุงสภาพถนน เพื<อแก้ไขปั ญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน ตามโครงการ “ถนน
ไร้ฝ่ ุน” ของรัฐบาล และตามนโยบายการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืA นฐาน ของเทศบาลนครลําปาง

สภาพถนนเป็ นผิวลูกรัง ไม่มีระบบการระบายนํAา
จึงต้องดําเนิ นการปรับปรุงสภาพถนนและท่อ
ระบายนํAา เพื<อแก้ไขปั ญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน ตามโครงการ “ถนนไร้ฝ่ ุน” ของรัฐบาล
และตามนโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พืA นฐาน ของเทศบาลนครลําปาง
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หน่วยงาน

แผนงา
น

งาน

สํานัก
การช่าง

เคหะ
และ
ชุมชน

ไฟฟ้ า
ถนน

สํานัก
การช่าง

เคหะ
และ
ชุมชน

ไฟฟ้ า
ถนน

ลําดับ
ที
8

9

โครงการ
รายละเอียด
โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายนํา
ถนนลําปาง – แม่ทะ ซอยหมู่บา้ นถาวร
สุข ข้างบ้านเลขที 137/1 (ซอยโบสถ์
คริสตจักร)
- โดยทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด
กว้างประมาณ 5.50 เมตร หรือตาม
สภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาว
ประมาณ 224 เมตร พร้อมวางท่อระบาย
นํAา ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40
เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 224
เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลนครลําปาง
งบประมาณ 1,396,000 บาท
(แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี 2552 –
2554 หน้าที< 437)
โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนน
ฉัตรไชย ฝั งโรงเรียนอรุโณทัย ตัง แต่
ทางเข้าโรงเรียนอัสสัมชัญ ลําปาง ถึง
บริเวณสีแยกดอนปาน
- โดยทําการรืA อทางเท้าเดิมออก แล้ว
ก่อสร้างใหม่ ขนาดกว้างประมาณ 1.50 –
3.70 เมตร ความยาวรวมทางเข้า-ออก
ประมาณ 500 เมตร หรือมีพืAนที<รวมไม่
น้อยกว่า 1,295 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาล นครลําปาง
งบประมาณ 1,790,000 บาท
(แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี 2552 –
2554 หน้าที< 457)

เหตุผล
สภาพถนนเป็ นผิวลูกรัง ไม่มีระบบการระบายนํAา
จึงต้องดําเนิ นการปรับปรุงสภาพถนนและท่อ
ระบายนํAา เพื<อแก้ไขปั ญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน ตามโครงการ “ถนนไร้ฝ่ ุน” ของรัฐบาล
และตามนโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พืA นฐาน ของเทศบาลนครลําปาง

สภาพทางเท้ามีความชํารุด ทรุดโทรม
ไม่มีความเหมาะสมปลอดภัยเพียงพอในการ
บริการสาธารณะสําหรับประชาชนในเขตเมือง
จึงต้องทําการปรับปรุงสภาพให้เหมาะสมกับ
การสัญจร และมีความสวยงาม ตามนโยบายการ
พัฒนาด้านโครงสร้างพืA นฐาน ของเทศบาลนคร
ลําปาง

จากเหตุ ผลดังกล่าวข้างต้น จะต้องใช้งบประมาณในการดําเนิ นการทัAง 9 โครงการ
เป็ นจํานวนเงินทัAงสิA น 12,451,000 บาท (สิบสองล้านสี<แสนห้าหมื<นหนึ< งพันบาทถ้วน) แต่เทศบาล
นครลํา ปางไม่ได้ตAังงบประมาณเพื< อการนีA ไว้และมีค วามจําเป็ นต้องดํา เนิ นการเพื< อให้การพัฒ นา
เทศบาลนครลําปางด้านโครงสร้างพืA นฐาน ระบบสาธารณู ปโภค เป็ นไปอย่างต่ อเนื< อง อันจะเป็ น
ประโยชน์ โดยส่วนรวมต่อประชาชนอย่างแท้จริง ตามอํานาจหน้าที< ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ< น
ที< มี ห น้า ที< ต อ้ งให้บ ริ ก ารด้า นการบริ ก ารชุ ม ชนและสัง คม จึ งมี ค วามจํา เป็ นต้องใช้เ งิ นสะสมของ
เทศบาลนครลําปางดําเนิ นการ

20
เงินสะสม ณ วันที 30 เมษายน 2552
หัก
เงินฝาก กสท.
ลูกหนีA เงินยืมสะสม
ลูกหนีA ภาษีโรงเรือน
ลูกหนีA ภาษีทอ้ งที<
ลูกหนีA ภาษีป้าย
ผลต่างจากการชําระหนีA เงินกู ้
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน
หัก

198,484,819.90
69,470,443.11
268,056.00
1,440,643.25
10,946.64
207,770.25
5,173,000.00
47,383,714.02

สํารองจ่ายกรณีฉุกเฉินอื<น ๆ ร้อยละ 25%

123,954,573.27
74,530,246.63
18,632,561.66
55,897,684.97

หัก

จ่ายขาดเงินสะสมและเงินยืมสะสม (คงค้างเบิกจ่าย)
1. ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทศั น์ขว่ งนคร (ห้าแยกหอนาฬิกา)
2. ค่าก่อสร้างอาคารเรียน ร.ร.เทศบาล 4
3. โครงการปรับปรุงภายในอาคารวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติบริเวณ
สวนสาธารณะเขลางค์นคร
4. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและทางเท้าถนนเวียงละกอน
ตัAงแต่ถนนฉัตรไชยถึงถนนท่าคราวน้อย
5. โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนสวนดอก ตัAงแต่ถนน
พหลโยธิน
ถึงถนนรอบเวียงทัAงสองฝัง<
6. โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทศั น์ถนนเลียบแม่นAําวังตัAงแต่สะพาน
รัตนโกสินทร์ 200 ปี
7. โครงการก่อสร้างศาลาที<พกั ผูโ้ ดยสารภายในเขตเทศบาล 12 แห่ง
8. โครงการก่อสร้างปรับปรุงฐานอนุ สาวรียพ์ ่อเจ้าทิพย์ชา้ ง
9. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายนํAา ถ.ทิพย์ชา้ ง
10. เงินประโยชน์ตอบแทนอื<นเป็ นกรณีพิเศษ (โบนัส)
เงินสะสมคงเหลือในมือที<พอจ่ายได้ ณ 30 เมษายน 2552

15,196,802.59
5,535,600.00
1,000,000.00
4,299,200.00
2,320,000.00

2,484,657.87
2,400,000.00
599,800.00
553,000.00
131,441.25

34,520,501.71
21,377,183.26

ดัง นัA น ขอได้โ ปรดนํ า เรี ย นต่ อที< ป ระชุ ม สภาเทศบาลนครลํา ปางเพื< อ ขออนุ มัติ ใ ช้
จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง จํานวนเงิน 12,451,000 บาท (สิบสองล้านสี<แสนห้าหมื<น
หนึ< งพันบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ<น (ฉบับที< 2) พ.ศ.2548 ข้อ
89 ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื<อ)
นิ มิตร จิวะสันติการ
ผูเ้ สนอ
(นายนิ มิตร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
(ลงชื<อ) สมหมาย พงษ์ไพบูลย์ ผูร้ บั รอง
(นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
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(ลงชื<อ) จ.ส.อ. สมบูรณ์ บรรจงจิตต์ ผูร้ บั รอง
(สมบูรณ์ บรรจงจิตต์)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
นายประสิทธิ7 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ขอบคุณท่านรองนายกฯ
มากซึ<งก็ใช้เวลานานพอสมควร สําหรับในญัตตินีAมีอยู่ 9 โครงการ ผมจะเปิ ดให้ท่านสมาชิกทุกท่าน
อภิปรายโดยรวม แต่จะขอให้มีการลงมติของแต่ละโครงการๆ ไป สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเรียนเชิญ
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ
ที<เคารพ กระผมนายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ มีประเด็นอยู่ 2 ประเด็น เป็ นเรื<องทางเทคนิ ค อยากจะ
ขอให้สาํ นั กการช่างรับไว้พิจารณา คื อ เรื< องที< 1 ในแผ่ นที< 2 / 5 ในข้อที< 3 ลําดับที< 3 การทํา
บ่อพัก โดยปกติ แ ล้วจะมีกันสาดท่ อ พี วีซี (PVC) เพื< อที< จะสามารถต่ อท่ อนํA า ทิA งในบ้านออกมารวม
ที< บ่ อพัก แต่ ที< ออกแบบไว้นีAเป็ นท่ อ ขนาด 6 นิA ว ซึ< งมีขนาดเล็ ก โดยปกติ แ ล้ว ท่ อนํA า ทิA งที< ออกจาก
บ้านเรือนอย่างตํา< ประมาณ 8 -10 นิA ว เป็ นอย่างน้อย ขอฝากไว้การที<จะให้ชาวบ้านมาเชื<อมต่อท่อ
เข้าบ่อพักจะมีปัญหา จะต้องเสียค่าแรงมากโดยใช่เหตุ ขอฝากสํานักการช่างไว้ และการฝากท่อนํA า
ในลักษณะนีA คือ ฝากทิA งไว้ตวั ผนังของบ่อพักและนานวันดินในระดับต่างๆ ที<อยู่ระดับของท่อที<ฝากไว้
เมื< อ โดนนํA า แล้ว ดิ น ไหลมาในบ่ อ พัก บ่ อ พัก ก็ จ ะอุ ด ตั น ได้ ขอฝากให้แ ก้ไ ขด้ว ย นี< คื อ ประเด็ น 1
ส่วนประเด็นที< 2 เรื<องของ แฟกเตอร์ เอฟ คือ ค่าดําเนิ นการ กําไร และภาษี ในโครงการต่างๆ
จะมีแฟกเตอร์ เอฟ อยู่ทุกโครงการจะมากจะน้อยก็ขึAนอยู่กบั ความยากง่ายของโครงการ มีโครงการ
ที<ผมตัAงข้อสังเกตให้ผูบ้ ริหารทราบคือ โครงการแอสฟั สติก ปรับปรุงถนนคลองชลประทาน โครงการ
ที<เท่าไหร่ไม่ทราบ ให้เปิ ดดู โครงการแอสฟั สติกใช้แฟกเตอร์ เอฟ ที< 30% หรือ 1.3 ถ้าดูความยาก
ง่ายเที ยบกับโครงการถัดไป โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายนํA า ถนนลําปาง – แม่ทะ ซึ< งเป็ น
งานที< ยากกว่ามาก ต้องมีการชํารุ ด การรืA อ การวางท่ อ การเจาะ การทําบ่อพักวางท่ อยุ่งยากมาก
มีการเทถนนด้วย แต่ตAังค่าแฟกเตอร์ เอฟ ไว้เท่ากัน ซึ<งถ้าเที ยบกันแล้วในโครงการทําถนนแอสฟั ส
ติ ก น่ าจะมีค่าแฟกเตอร์ เอฟ น้อยลง ผมขอตัAงข้อสังเกต หากสมมุติว่าสูงเกินพอดี ปรับลดได้ก็ดี
จะได้ประหยัดงบประมาณ นี< คือข้อสังเกตที<ตAงั ไว้โดยรวมทุก 9 โครงการก็เห็นด้วย ขอบคุณครับ
นายประสิทธิ7 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกท่านใดอภิปราย
อีกหรือไม่ ซึ<งกระผมจะเปิ ดให้ท่านสมาชิกอภิปรายโดยรวมทัAงหมด และการลงมตินAันจะขอรับ
ความเห็นชอบแต่ละๆโครงการ
มีสมาชิกฯท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่
ถ้าไม่มีสมาชิกท่าน
ใดอภิปราย ในระเบียบวาระที< 7 เรื<อง ขอเสนอญัตติขออนุ มตั ิใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนคร
ลําปางเพื<อดําเนิ นการโครงการ ตามนโยบายด้านโครงสร้างพืA นฐาน ระบบสาธารณูปโภค จํานวน 9
โครงการ เป็ นจํานวนเงิน 12,451,000 บาท ดังนีA
โครงการที 1 ลําดับที< 1 โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายนํAา ถนนจามเทวี ซอย 1
ข้างบ้านเลขที< 5 สมาชิกฯ ท่านเห็นชอบขอได้โปรดยกมือ มติเป็ นเอกฉันท์
มติทีประชุม ที<ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุ มตั ิให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง
โครงการที< 1 โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายนํAา ถนนจามเทวี ซอย 1 ข้างบ้านเลขที< 5
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โครงการที 2 ลํา ดั บ ที< 2 โครงการก่ อ สร้า งถนนและท่ อ ระบายนํA า ถนนสุ ช าดา
ซอยบ้านเลขที< 13 – 19 สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบขอได้โปรดยกมือ มติเป็ นเอกฉันท์
มติทีประชุม ที<ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุ มตั ิให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง
โครงการที< 2 ลําดับที< 2 โครงการก่อสร้างถนนและท่ อระบายนํA า ถนนสุ ชาดา ซอยบ้านเลขที<
13 – 19
โครงการที 3 ลําดับที< 3 โครงการก่อสร้างท่ อระบายนํA าถนนประตูมา้ ซอยตรงข้าม
โรงงานไม้ประสาน ตัAงแต่ถนนประตูม้ า้ ถึงบ้านเลขที< 115/2 สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบขอได้โปรด
ยกมือ มติเป็ นเอกฉันท์
มติทีประชุม ที<ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุ มตั ิให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง
โครงการที< 3 ลําดับที< 3 โครงการก่อสร้างท่อระบายนํA าถนนประตูมา้ ซอยตรงข้ามโรงงานไม้
ประสาน ตัAงแต่ถนนประตูม้ า้ ถึงบ้านเลขที< 115/2
โครงการที 4 ลํา ดั บ ที< 4 โครงการก่ อ สร้า งถนนและท่ อ ระบายนํA า ถนนสุ เ รนทร์
ซอยบ้านเลขที< 27/8 ถึงถนนมนตรี ข้างบ้านเลขที< 16 สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบขอได้โปรดยกมือ
มติเป็ นเอกฉันท์
มติทีประชุม ที<ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุ มตั ิให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง
โครงการที< 4 ลําดับที< 4 โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายนํAา ถนนสุเรนทร์ ซอยบ้านเลขที<
27/8 ถึงถนนมนตรี ข้างบ้านเลขที< 16
โครงการที 5 ลํา ดับ ที< 5 โครงการก่ อสร้า งถนนและท่ อระบายนํA า ถนนสุ ขสวัส ดิ 1
ซอย 23 สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบขอได้โปรดยกมือ มติเป็ นเอกฉันท์
มติทีประชุม ที<ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุ มตั ิให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง
โครงการที< 5 ลําดับที< 5 โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายนํAาถนนสุขสวัสดิ 1 ซอย 23
โครงการที 6 ลําดับที< 6 โครงการก่อสร้างถนนเลี ยบคลองชลประทาน ตัAงแต่ ถนน
วชิราวุธดําเนิ นถึงหน้าบ้านเลขที< 109/1 สมาชิกฯท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือขึA น มติเป็ นเอกฉันท์
มติทีประชุม ที<ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุ มตั ิให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง
โครงการที< 6 ลําดับที< 6 โครงการก่ อสร้างถนนเลี ย บคลองชลประทาน ตัAงแต่ ถ นนวชิ ราวุ ธ
ดําเนิ นถึงหน้าบ้านเลขที< 109/1
โครงการที 7 ลําดับที< 7 โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายนํAาถนนลําปาง – แม่ทะ
ซอยบ้านเลขที< 150 สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือขึA น มติเป็ นเอกฉันท์
มติทีประชุม ที<ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุ มตั ิให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง
โครงการที< 7 ลํา ดั บ ที< 7 โครงการก่ อ สร้า งถนนและท่ อ ระบายนํA า ถนนลํา ปาง – แม่ ท ะ
ซอยบ้านเลขที< 150
โครงการที 8 ลําดับที< 8 โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายนํAาถนนลําปาง – แม่ทะ
ซอยหมูบ่ า้ นถาวรสุขข้างบ้านเลขที< 137/1 (ซอยโบสถ์คริสตจักร) สมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรดยก
มือขึA น มติเป็ นเอกฉันท์
มติทีประชุม ที<ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุ มตั ิให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง
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โครงการที< 8 ลํา ดั บ ที< 8 โครงการก่ อ สร้า งถนนและท่ อ ระบายนํA า ถนนลํา ปาง – แม่ ท ะ
ซอยหมูบ่ า้ นถาวรสุขข้างบ้านเลขที< 137/1 (ซอยโบสถ์คริสตจักร)
โครงการที 9 ลําดับที< 9 โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนฉัตรไชย ฝั <งโรงเรียน
อรุโณทัย ตัAงแต่ทางเข้าโรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง ถึงบริเวณสี<แยกดอนปาน สมาชิกท่านใดเห็นชอบ
โปรดยกมือขึA น มติเป็ นเอกฉันท์
มติทีประชุม ที<ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุ มตั ิให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง
โครงการที< 9 ลําดับที< 9 โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนฉัตรไชย ฝั <งโรงเรียนอรุโณทัย
ตัAงแต่ทางเข้าโรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง ถึงบริเวณสี<แยกดอนปาน
มติทีประชุม ที<ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ขอเสนอญัตติขออนุ มตั ิใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาล
นครลําปางเพื<อดําเนิ นการโครงการ ตามนโยบายด้านโครงสร้างพืA นฐาน ระบบสาธารณูปโภค
จํานวน 9 โครงการ เป็ นจํานวนเงิน 12,451,000 บาท (สิบสองล้านสี<แสนห้าหมื<นหนึ< งพัน
บาทถ้วน)
นายประสิทธิ7 หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบี ยบวาระที< 8
เรี ย นเชิ ญนายแพทย์ว ัฒนา วานิ ช สุ ขสมบัติ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ทําหน้าที< เป็ น
ประธานในที<ประชุมสภาเทศบาลฯ ต่อไป

ระเบียบวาระที 8 เรือง ขอเสนอญัตติอนุมัติใช้จา่ ยเงินสะสมของเทศบาลนคร
ลําปาง เพื อ ปรับ ปรุ งภายในอาคารสํานั กงานเทศบาลนครลําปาง (อาคาร 1)เป็ นหอ
เกียรติยศ (พิพิธภัณฑ์เมือง เทศบาลนครลําปาง)
นายแพทย์วัฒ นา วานิ ช สุ ข สมบัติ รองประธานสภาเทศบาลนครลํา ปาง ผมขอ
ดําเนิ นการประชุมในระเบียบวาระที< 8 ญัตติเรื<อง ขอเสนอญัตติอนุ มตั ิใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาล
นครลําปาง เพื<อปรับปรุงภายในอาคารสํานักงานเทศบาลนครลําปาง (อาคาร 1) เป็ นหอเกียรติยศ
(พิพิธภัณฑ์เมือง เทศบาลนครลําปาง) เรียนเชิญฝ่ ายบริหาร
นายนรเศรษฐ์ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ท่ านประธานสภา
เทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผูท้ รงเกียรติทุกท่านกระผม นายนรเศรษฐ์ จิวะสันติการ ได้รบั
มอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลําปาง ให้เสนอญัตติ
ที< ลป 52006/2464
สํานักงานเทศบาลนครลําปาง
ถนนฉัตรไชย ลป 52100
21 พฤษภาคม 2552
เรื<อง ขอเสนอญัตติขออนุ มตั ิใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง เพื<อปรับปรุงภายในอาคาร
สํานักงานเทศบาลนครลําปาง (อาคาร 1) เป็ นหอเกียรติยศ (พิพิธภัณฑ์เมือง เทศบาลนคร
ลําปาง)
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้า พเจ้า นายนิ มิ ต ร จิ ว ะสัน ติ ก าร นายกเทศมนตรี น ครลํา ปาง ขอเสนอญัต ติ เ รื< อ ง
ขออนุ มตั ิ ใช้จ่า ยเงิ นสะสมของเทศบาลนครลําปาง เพื< อปรับปรุ งภายในอาคารสํานั กงานเทศบาล
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นครลําปาง (อาคาร 1) เป็ น หอเกี ยรติ ยศ (พิ พิธภัณฑ์เมือง เทศบาลนครลําปาง) งบประมาณ
8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผลดังนีA
หลักการ
ขออนุ มตั ิ ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง เพื<อกระทํากิจการซึ< งอยู่ในอํานาจหน้าที<
ของเทศบาลนครลําปาง ซึ< งเกี<ยวกับด้านบริการชุ มชนและสังคม โดยจะดําเนิ นการปรับปรุงภายใน
อาคารสํานั กงานเทศบาลนครลําปาง (อาคาร 1) งบประมาณ 8,000,000 บาท (แปดล้านบาท
ถ้ว น) เพื< อ จั ด ตัA ง เป็ นหอเกี ย รติ ย ศ (พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ มื อ ง เทศบาลนครลํา ปาง) ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงิ นขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ< น (ฉบับที< 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 89
ซึ< งปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2552 – 2554) หน้า 360
เหตุผล
ตามนโยบายนายกเทศมนตรี น ครลํา ปาง และแผนพัฒ นาเทศบาลนครลํา ปาง 3 ปี
(พ.ศ. 2552 – 2554) กําหนดให้มีการดําเนิ นการปรับปรุงภูมิทศั น์บริเวณหน้าสํานักงานเทศบาล
นครลํ า ปาง ห้า แยกหอนาฬิ ก า และสวนสาธารณะห้า แยก ให้เ ป็ นข่ ว งนคร โดยกํ า หนด
องค์ประกอบของข่วงนคร ซึ<งมีอาคารสํานักงานเทศบาลนครลําปาง (อาคาร 1) ตัAงอยู่ และให้มีการ
ปรับ ปรุ งอาคารเป็ นรูป แบบอัฒ ลัก ษณ์ของล้านนา เพื< อจัดทําเป็ นหอเกี ย รติ ยศ (พิ พิ ธ ภัณฑ์เ มื อง
เทศบาลนครลําปาง) ซึ<งในขณะนีA การปรับปรุงภูมิทศั น์ดงั กล่าว รวมทัAงการปรับปรุงภายนอกอาคาร
สํา นั ก งานเทศบาลนครลํา ปาง (อาคาร 1) ใกล้เ สร็ จ สมบูร ณ์แ ล้ว จึ ง ทํา ให้ต อ้ งเร่ งดํา เนิ น การ
ปรับปรุงภายในอาคารสํานักงานเทศบาลนครลําปาง (อาคาร 1) เป็ นหอเกียรติยศ (พิพิธภัณฑ์เมือง
เทศบาลนครลํา ปาง) เพื< อให้มีก ารดํา เนิ นการออกแบบและปรับ ปรุ งภายในอาคารให้แ ล้ว เสร็ จ
โดยเร็ ว ซึ< ง จะทํ า ให้อ งค์ ป ระกอบของข่ ว งนครเรี ย บร้อ ย สมบู ร ณ์ เป็ นไปตามนโยบายของ
นายกเทศมนตรีนครลําปาง และตามแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปางที< ได้กาํ หนดไว้ แต่เนื< องจาก
เทศบาลนครลําปางไม่ได้ตAงั งบประมาณเพื<อการนีA ไว้ จึงมีความจําเป็ นต้องขออนุ มตั ิใช้จ่ายเงินสะสม
ของเทศบาลนครลําปาง ดําเนิ นการปรับปรุ งภายในอาคารสํานักงานเทศบาลนครลําปาง (อาคาร
1) เพื<อจัดตัAงเป็ นหอเกียรติยศ (พิพิธภัณฑ์เมือง เทศบาลนครลําปาง) เป็ นแหล่งรวบรวมข้อมูลทาง
ประวัติ ศ าสตร์ วัฒ นธรรม เรื< องราวต่ า ง ๆ โบราณวัต ถุ ศิ ล ปวัต ถุ ภู มิปั ญญาท้องถิ< น ตลอดจน
วิวฒ
ั นาการ ความเปลี<ยนแปลง ความก้าวหน้าขององค์กรปกครองท้องถิ< น และให้เป็ นแหล่งเรียนรู ้
ให้บริ การข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนเป็ นศูนย์รวมความภาคภูมิใจในความเป็ นท้องถิ< นและ
นครลําปาง และเพื< อเป็ นศูนย์กลางบริการข้อมูลข่าวสารให้นักท่ องเที< ยว และเป็ นศูนย์กลางส่งต่ อ
นักท่องเที<ยวไปตามแหล่งท่องเที<ยวสําคัญต่าง ๆ ในเขตจังหวัดลําปาง โดยแยกเป็ นส่วนต่าง ๆ ดังนีA
1. ชัAนที< 1 ออกแบบและจัดสร้างนิ ทรรศการถาวรภายในหอเกียรติ ยศ (พิ พิธภัณฑ์เมือง)
โดยเริ< ม ต้น เรื< อ งราวจากตั ว อาคาร คื อ วิ ว ัฒ นาการของเทศบาลนครลํา ปาง เชื< อ มโยงกับ การ
เจริ ญเติ บ โตของเมืองที< มีผ ลกระทบต่ อผูค้ น นํ าเสนอวิ ถีชีวิตคนเมือง 2 ฝั <งแม่นAํ าวัง เกี< ยวกับผูค้ น
การกิ น การอยู่ ประวัติศาสตร์ วิ วฒ
ั นาการเมื อง สถานที< สําคัญ สิ< งที< น่าสนใจ เช่น สะพาน
รัษ ฎาภิ เ ศก รถไฟ รถม้า เมื องเก่ า กาดกองต้า และข่ ว งนคร รวมทัAง ศูน ย์บ ริ ก ารการท่ อ งเที< ย ว
เทศบาลนครลําปาง
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2. ชัAน ที< 2 ออกแบบและจัด สร้า งเป็ นห้อ งโถง ห้อ งแสดงนิ ท รรศการ หอจดหมายเหตุ
และห้องแสดงมัลติมีเดีย เป็ นต้น
จากเหตุ ผลดังกล่าวข้างต้น จึงมีความจําเป็ นต้องขออนุ มตั ิ ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลเพื<อ
ปรับปรุงภายในอาคารสํานักงานเทศบาลนครลําปาง (อาคาร 1) เป็ นพิพิธภัณฑ์เมือง เทศบาลนคร
ลําปาง งบประมาณ 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน)
เงินสะสม ณ วันที< 30 เมษายน 2552
หัก
เงินฝาก กสท.
ลูกหนีA เงินยืมสะสม
ลูกหนีA ภาษี โรงเรือน
ลูกหนีA ภาษี ทอ้ งที<
ลูกหนีA ภาษี ป้าย
ผลต่างจากการชําระหนีA เงินกู ้
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน
หัก

สํารองจ่ายกรณีฉุกเฉินอื<นๆ ร้อยละ 25%

หัก

จ่ายขาดเงินสะสมและเงินยืมสะสม (คงค้างเบิกจ่าย)
1. ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทศั น์ขว่ งนคร (ห้าแยกหอนาฬิกา)
2. ค่าก่อสร้างอาคารเรียน ร.ร.เทศบาล 4
3. โครงการปรับปรุงภายในอาคารวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติบริเวณ
สวนสาธารณะ เขลางค์นครฯ

4. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและทางเท้าถนนเวียงละกอนตัAงแต่
ถนนฉัตรไชย งถนนท่าคราวน้อย
5. โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนสวนดอก ตัAงแต่ถนนพหลโยธินถึงถนน
รอบเวียงทัAงสองฝัง<
6. โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทศั น์ถนนเลียบแม่นAําวังตัAงแต่สะพาน
รัตนโกสินทร์ 200 ปี
7. โครงการก่อสร้างศาลาที<พกั ผูโ้ ดยสารภายในเขตเทศบาล 12 แห่ง
8. โครงการก่อสร้างปรับปรุงฐานอนุ สาวรีย ์
9. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายนํAาถนนทิพย์ชา้ ง
10. เงินประโยชน์ตอบแทนอื<นเป็ นกรณีพิเศษ (โบนัส)
เงินสะสมคงเหลือในมือที<พอจ่ายได้ ณ 30 เมษายน 2552
หัก
จ่ายขาดเงินสะสมในระเบียบวาระที< 7
เงินสะสมคงเหลือในมือพอจ่าย

198,484,819.90
69,470,443.11
268,056.00
1,440,643.25
10,946.64
207,770.25
5,173,000.00
47,383,714.02

123,954,573.27
74,530,246.63
18,632,561.66
55,897,684.97

15,196,802.59
5,535,600.00
1,000,000.00
4,299,200.00
2,320,000.00
2,484,657.87
2,400,000.00
599,800.00
553,000.00
131,441.25

34,520,501.71
21,377,183.26
12,451,000.00
8,926,183.26

ขอได้โปรดนําเรียนต่อที<ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื<อขออนุ มตั ิใช้จ่ายเงินสะสมของ
เทศบาลนครลําปาง จํานวน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ดําเนิ นการตามโครงการ
ดังกล่าวข้างต้น ตามระเบียบฯ ต่อไป
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ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื<อ)

นิ มิตร จิวะสันติการ
ผูเ้ สนอ
(นายนิ มิตร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง

(ลงชื<อ) วัฒนา วานิ ชสุขสมบัติ
ผูร้ บั รอง
(นายแพทย์วฒ
ั นา วานิ ชสุขสมบัติ)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
(ลงชื<อ)

ณพล เครือสุวรรณ
ผูร้ บั รอง
(นายณพล เครือสุวรรณ)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
นายแพทย์วฒ
ั นา วานิชสุขสมบัติ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ขอบคุณท่าน
รองนายกเทศมนตรี และเรียนเชิญท่านสมาชิกได้อภิ ปรายเกี<ยวกับเรื<องที< ท่านรองนายกเทศมนตรี
ได้เสนอ ขอเรียนเชิญ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในเรื<องดังกล่าวหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย
กระผมใคร่ ขอท่ า นสมาชิ ก โปรดพิ จ ารณา สมาชิ ก ฯผู ้ใดเห็ นชอบญัต ติ อนุ มัติ ใช้จ่ า ยเงิ นสะสมของ
เทศบาลนครลําปาง เพื<อปรับปรุ งภายในอาคารสํานักงานเทศบาลนครลําปาง (อาคาร 1) เป็ นหอ
เกียรติยศ (พิพิธภัณฑ์เมือง เทศบาลนครลําปาง) ขอได้โปรดยกมือขึA น มติให้ความเห็นชอบเป็ น
เอกฉันท์
มติทีประชุ ม ที< ประชุ มมี มติ เ สี ย งข้างมากเห็ นชอบให้ใช้จ่ า ยเงิ นสะสมของเทศบาลนคร
ลําปาง เพื< อปรับปรุ งภายในอาคารสํานั กงานเทศบาลนครลําปาง (อาคาร 1) เป็ นหอเกี ยรติ ย ศ
(พิพิธภัณฑ์เมือง เทศบาลนครลําปาง) จํานวน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน)

ระเบียบวาระที 9 ญัตติเรือง ขอเสนอญัตติเพือ ขออนุญาตกูเ้ งิน จากเงินทุน
ส่งเสริมกิจการเทศบาลเพือก่อสร้างตลาดเทศบาล 1 (ตลาดหลักเมือง)
นายแพทย์วฒ
ั นา วานิชสุขสมบัติ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนเชิญท่าน
รองนายกเทศมนตรี
นายกิ ต ติภู มิ นามวงค์ รองนายกเทศมนตรี น ครลํา ปาง เรี ย นท่ า นประธานสภา
เทศบาล ท่ า นสมาชิ กผูท้ รงเกี ย รติ กระผมนายกิ ตติ ภูมิ นามวงค์ รองนายกเทศมนตรี ซึ< งได้รับ
มอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ
ที< ลป 52005 / 2454

สํานักงานเทศบาลนครลําปาง
ถนนฉัตรไชย ลป 52100

21 พฤษภาคม 2552
เรื<อง ขอเสนอญัตติเพื<อขออนุ ญาตกูเ้ งิน จากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลเพื<อก่อสร้าง
ตลาดเทศบาล 1 (ตลาดหลักเมือง)
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
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ข้า พเจ้า นายนิ มิ ต ร จิ ว ะสัน ติ ก าร นายกเทศมนตรี น ครลํา ปาง ขอเสนอญัต ติ เ รื< อ ง
ขออนุ ญาตกูเ้ งิน จากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลเพื<อก่อสร้างตลาดเทศบาล 1 (ตลาดหลักเมือง)
จํานวนเงิน 93,000,000.- บาท (เก้าสิบสามล้านบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผลดังนีA
หลักการ
เพื< อขออนุ ญ าตกูเ้ งิ น จากเงิ นทุ นส่ ง เสริ ม กิ จ การเทศบาล (ก.ส.ท.) เพื< อ ก่ อสร้า งตลาด
เทศบาล 1 (ตลาดหลัก เมื อ ง) จํา นวนเงิ น 93,000,000 บาท (เก้า สิ บ สามล้า นบาทถ้ว น)
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ<มเติม ฉบับที< 12 มาตรา 56 (1) (6) ประกอบ
มาตรา 66 (6) บัญญัติว่า “ เทศบาลอาจมีรายได้ดังต่อไปนีA (6) เงินกูจ้ ากกระทรวง ทบวง กรม
องค์การ หรื อนิ ติบุคคลต่ าง ๆ และมาตรา 66 วรรค 2 บัญญัติว่า “การกูเ้ งินตาม (6) เทศบาล
จะกระทํ า ได้ ต่ อ เมื< อ ได้ รั บ อนุ ญาตจากสภาเทศบาล และได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทยแล้ว ” ซึ< งโครงการก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี
(พ.ศ.2552 – 2554 หน้า 131 เป็ นที<เรียบร้อย)
เหตุผล
ตามที< เทศบาลนครลําปาง ได้ทําการก่อสร้างอาคารพาณิ ชย์ จํานวน 22 คูหา ด้านถนน
บุ ญ วาทย์ และถนนไปรษณี ย ์ เมื< อ ปี พ.ศ.2490 และทํา การก่ อ สร้า งตลาดเทศบาล 1 (ตลาด
หลักเมือง) ตัAงแต่ปี พ.ศ.2523 จนกระทัง< ปั จจุบนั นีA อาคารพาณิชย์ อาคารตลาดหลักเมือง มีสภาพ
โครงสร้า ง ชํ า รุ ด ทรุ ด โทรม รวมทัA ง ห้อ งนํA า ห้อ งส้ว ม ระบบท่ อ สุ ข าภิ บ าลฯลฯ มี ส ภาพไม่
ถูกสุ ขลักษณะและตามความเห็นของสํานั กงานโยธาธิ การและผังเมืองจังหวัดลําปาง มีความเห็นว่า
อาคารดังกล่าวมีอายุใช้งานมานาน หากใช้งานต่อไป น่ ากลัวว่าจะเกิดอันตราย ประกอบกับรัฐบาล
ได้ประกาศนโยบายในปี พ.ศ.2547 ให้ประชาชนได้รบั ความคุม้ ครองเรื<องความปลอดภัยด้านอาคาร
โดยมีเป้าหมายให้พฒ
ั นาตลาดสดทัว< ประเทศ 1,505 แห่ง ให้ได้มาตรฐานตลาดสดน่ าซืA อ และตาม
ข้อกําหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยสุ ขลักษณะของตลาด พ.ศ.2551 เนื< องจากตลาดสดส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพประชาชนโดยตรง โดยกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ<นดําเนิ นการแก้ไขหรือปรับปรุง
ตลาด ให้ถู ก ต้อ งตามกฎกระทรวงดังกล่ า ว ภายในเวลาไม่เ กิ นสามปี และต้อ งเสนอแผนพัฒ นา
ปรับปรุงตลาดภายในหนึ< งร้อยยี<สิบวัน ต่อผูว้ ่าราชการจังหวัด ซึ<งตลาดเทศบาล 1 (ตลาดหลักเมือง)
และอาคารพาณิชย์ได้ก่อสร้างมาเป็ นเวลานาน อาคารและโครงสร้างต่าง ๆ มีสภาพชํารุด ทรุดโทรม
ไม่ปลอดภัยต่อการค้าขาย ทําให้ภายในตลาด ไม่มีผูค้ า้ ขายมากเท่าที<ควรจะเป็ น หากปล่อยทิA งไว้อาจ
กลายเป็ นตลาดร้า ง และไม่มีป ระชาชนเข้าไปใช้บ ริ ก ารภายในตลาด จึ งมี ค วามจํา เป็ นที< จ ะต้อ ง
ก่อสร้างตลาดขึA นมาเพื< อเป็ นตลาดสดที< ได้มาตรฐาน ถูกสุ ขลักษณะ ตามข้อกําหนดของกระทรวง
สาธารณสุ ขฯ ส่งเสริมให้ประชาชนได้บริโภคสินค้าที<สะอาด ปลอดภัย สะดวกซืA ออย่างพอเพียงและ
ทันสมัย ได้มาตรฐาน เป็ นการป้องกันอันตรายและผลกระทบต่อสุ ขภาพประชาชนอี กทัAง เป็ นการ
ส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ประชาชนผูค้ า้ ขายในตลาด
จากเหตุ ผ ลดัง กล่ า ว จึ ง ขอเสนอญัต ติ เ พื< อ ขออนุ ญ าตกู เ้ งิ น จากเงิ น ทุ น ส่ ง เสริ ม กิ จ การ
เทศบาลเทศบาล (ก.ส.ท.) จํานวน 93,000,000 บาท (เก้าสิบสามล้านบาทถ้วน) เพื<อทําการ
ก่อสร้างตลาดเทศบาล 1 (ตลาดหลักเมือง) เนื< องจากเทศบาลนครลํา ปาง ไม่ได้ตAังงบประมาณ
เพื<อการนีA ไว้
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ขอได้โปรดนําเสนอต่อที<ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื<อพิจารณาต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื<อ) นิ มิตร จิวะสันติการ ผูเ้ สนอ
(นายนิ มิตร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
(ลงชื<อ) พิทกั ษ์ แสนชมภู ผูร้ บั รอง
(นายพิทกั ษ์ แสนชมภู)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
(ลงชื<อ) สมหมาย พงษ์ไพบูลย์ ผูร้ บั รอง
(นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
นายแพทย์วฒ
ั นา วานิชสุขสมบัติ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ขอบคุณท่าน
กิตติภมู ิ นามวงค์ รองนายกเทศมนตรี
นายสุทศั น์ พุทธวงค์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาเทศบาล
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผูท้ รงเกียรติ กระผม นายสุทศั น์ พุทธวงค์ ตัAงแต่เป็ นสมาชิกสภาเทศบาล
ยังไม่เคยกูแ้ ต่ตอ้ งกูป้ ระมาณ 93 ล้านบาท ก็เห็นด้วยกับโครงการเทศบาลตลาดหลักเมือง แต่ว่า
การกูเ้ งิน 93 ล้านบาท อยากจะเรียนถามท่านผูบ้ ริหารดังนีA .1. เทศบาลฯ เรามีแหล่งรายได้จากที<ใด ของตลาดที<จะไปชดใช้เงินกู ้
2.โครงการนีA ใช้เวลาก่อสร้าง 18 เดือน และเราจะย้ายแม่คา้ ส่วนนีA ไปไว้ที<ไหน อยากจะให้ท่าน
ตอบคําถาม เพื<อชาวบ้านจะได้รบั ทราบ
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง เรียนประธานสภาเทศบาลที<เคารพ
โครงการการสร้า งตลาดหลัก เมื อ ง (ตลาดเทศบาล 1) นีA เป็ นโครงการที< ค่ อ นข้า งใหญ่ แ ละมี
ความสํ า คั ญ ต่ อ เทศบาลนครลํา ปาง และประชาชนโดยรวมเป็ นอย่ า งยิ< ง จากญั ต ติ ที< ท่ า นรอง
นายกเทศมนตรีได้เสนอต่อท่านประธานสภาเทศบาล เพื<อให้สภาเทศบาลแห่งนีA ได้พิจารณา ได้ระบุ
ถึ งความจําเป็ นว่าเป็ นตลาดที< เก่า สร้างมานาน และมีสภาพที< ทรุ ดโทรม ไม่สามารถที< จะปรับปรุ ง
ต่อไป และเมื<อถึ งเวลาแล้วอาจจะเป็ นอันตรายต่อผูย้ ู่อาศัยในบริเวณนัA น รวมถึ งลักษณะสุ ขาภิ บาล
เสื< อ มโทรม ไม่ เ ป็ นลัก ษณะของตลาดที< ถู ก สุ ข ลัก ษณะต่ อ ไป จึ ง ทํ า ให้ก ารค้า ขายภายในตลาด
เงี ย บเหงาและซบเซา รวมถึ ง ปั ญหาที< สํา คัญ มาก คื อ สถานที< จ อดรถบริ เ วณนัA น ไม่ ว่ า จะเป็ น
ถนนบุญวาทย์ ถนนทิ พย์ชา้ ง ถนนรอบเวียง ซึ< งบริเวณดังกล่าวนีA เคยเป็ นศูนย์กลางเศรษฐกิจของ
จังหวัดลําปาง ที<มีผูม้ าค้าขาย เป็ นที<ตAงั ของร้านค้า อาคารพาณิชย์ ตลอดจนเป็ นที<ตAงั ของตลาดต่างๆ
มากมาย ไม่ ว่ า จะเป็ นตลาดเทศบาล 1 ตลาดทรัพ ย์สิ น ส่ ว นพระมหากษั ต ริ ย ์ ตลาดราชวงศ์
ตลาดชัว< คราว ตลาดบริ บูร ณ์ ตลาดรอบเวี ย ง เป็ นศูนย์ก ลางการค้า ขายที< มีป ระชาชนทัAงในเขต
เทศบาล ทัAง ประชาชนที< ตAัง อาคารบ้า นเรื อ น อาคารพาณิ ช ย์ อยู่ ร ายรอบทัAง สามถนน รวมทัA ง
ประชาชนที<มาอยูใ่ นเขตเทศบาล จากต่างอําเภอ จากต่างตําบล เช่น ตําบลกล้วยแพะ ตําบลพระบาท
ตําบลเสด็ จ ตําบลบ้านแลง อําเภอแจ้ห่ม อําเภอวังเหนื อ อําเภอเมืองปาน อําเภอเกาะคา อําเภอ
สบปราบ อํา เภอเถิ น ต่ า งก็ เ ข้า มาชุ มนุ มที< นี<เ พื< อเข้า มาทํา ธุ ร กิ จ ในการทํา กิ จ กรรมในเรื< องธุ ร กิ จ
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การค้าขาย รวมทัAงส่งลูกหลานเข้ามาศึกษาต่อ ในสถานศึกษาทัAงโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย โรงเรียน
ลําปางกัลยาณี รวมถึ งสถานพยาบาลลําปาง ซึ< งเป็ นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ในแต่ละวันมีผูม้ าขอใช้
บริการ ตลอดจนญาติ ผูป้ ่ วย จํานวนนับหมื<นคน แต่ปัญหาสําคัญที< สุดคือ ไม่มีที<จอดรถยนต์ ฉะนัA น
ลักษณะของความเป็ นศูนย์กลางทางการค้า ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในบริเวณนีA ก็เริ<มจะหายไปและ
เห็นว่ามีเป็ นความจําเป็ นเร่งด่วน ประการหนึ< งเราจะต้องฟืA นฟูเพื<อให้ศูนย์กลางทางการค้า ศูนย์กลาง
ทางเศรษฐกิ จ ของเรากลับเข้าสู่บริ เ วณนีA ให้ได้ ประการที< สอง เราจะต้องสร้า งตลาดที< เป็ นตลาด
ตั ว อย่ า ง ที< มี ค วามกว้า งขวาง โปร่ ง โล่ ง โอ่ โ ถง ถู ก สุ ข ลั ก ษณะและมี ส ถาปั ตยกรรมที< เ ป็ น
อัฒลักษณ์ที<โดดเด่นของนครลําปาง ซึ<งเรามีการรณรงค์ในเรื<องของอัฒลักษณ์ ในเรื<องของความเป็ น
นครลํา ปาง ไม่ ว่า จะเป็ นป้ ายถนน เมื อ งเก่ า ซุ ม้ ศาลา อาคารข่ ว งนคร พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ห รื อ สิ< ง ปลูก
สร้างใหม่ๆ เราจะสร้างความเป็ นเอกลักษณ์ของนครลําปาง ฉะนัA น อาคารหลังนีA จะเป็ นสิ<งที< สร้าง
ความโดดเด่ นและเป็ นตลาดที< เป็ นตัว อย่าง และที< สําคัญ มากที< สุดมี ที<จอดรถจํานวนประมาณร้อย
กว่าคัน ทัAงรอบ ๆ ตัวตลาดและใต้ดิน การที<มีที<จอดรถมากถึงร้อยคันจะทําให้ผูค้ นที< เคยหายไปจาก
ศูนย์ก ลางการค้า ตรงนีA สามารถจะกลับ มาจอดรถ ซืA อของในตลาด ขายของในตลาด เดิ นส่ งลูก
ไปโรงเรียน เดิ นส่งผูป้ ่ วยไปโรงพยาบาล เดินไปซืA อผ้าที<ตลาด ถนนทิพย์ชา้ ง เดินไปธนาคาร เดินไป
เชื< อ มโยงแหล่ ง ค้า ขายต่ า ง ๆ ในถนนทิ พ ย์ช า้ ง ถนนบุ ญ วาทย์แ ละถนนรอบเวี ย ง ตรงนีA จะเป็ น
จุดเปลี<ยนของนครลําปางในอนาคตอันใกล้หลังจากที<ตลาดนีA เสร็จสมบูรณ์ขึAนมา การก่อสร้างอาคาร
ตลาด ในหลักการของการลงทุนของหน่ วยงานราชการโดยเฉพาะอย่างยิ<งเทศบาลฯ ของเรา ถ้าเป็ น
สิ< ง ที< เ ราจะลงทุ น เพื< อ สาธารณู ป โภคให้แ ก่ ป ระชาชนและไม่ มี ร ายได้ เราจะจ่ า ยจากเงิ น รายได้
ของเทศบาลและเงินอุดหนุ นที<ได้รบั เงินอุดหนุ นจากรัฐบาล ซึ<งกิจการใดๆ ที<สามารถนํามาซึ<งรายได้
เช่น สถานธนานุ บาล สถานี ขนส่ง และตลาด เราสามารถที<จะหารายได้มาจากค่าเช่า ค่ารักษา
ความสะอาด ซึ<งเราเก็บจากผูท้ ี<คา้ ขายบนแผงถาวร ผูท้ ี<คา้ ขายเป็ นรายวัน รายย่อย ผูค้ า้ ขายเป็ นห้อง
ลั ก ษณะอาคารพาณิ ช ย์ เราก็ ส ามารถหารายได้ จ ากตลาดแห่ ง นีA ได้ เพราะว่ า ไม่ ไ ด้ เ ป็ น
สิ< ง สาธารณู ป โภคที< จ ะให้เ ปล่ า แก่ ป ระชาชนเพราะว่ า ประชาชนทุ ก คนที< เ ข้า มาใช้บ ริ เ วณนีA จะได้
ผลประโยชน์ ใ นเชิ งเศรษฐกิ จ ย่ อ มจะต้อ งจ่ า ยเงิ น จากเศรษฐกิ จ เป็ นค่ า ตอบแทนให้กับ เทศบาล
โครงการนีA เป็ นค่าตอบแทนให้กบั เทศบาล โครงการนีA เป็ นโครงการใหญ่ที<เราต้องการทําให้เป็ นตลาด
ตัวอย่างและสมบูรณ์แบบ ซึ< งจะใช้เงิ นถึ ง 93 ล้านบาท รวมทัAงระบบจัดการขยะ ที< เ ป็ นเศษขยะ
ขยะเปี ยกทัAงหลายที<เรามีปัญหาในการขนส่งแต่ละวันและเป็ นปั ญหาหมักหมม ทําให้เกิดเชืA อโรคและ
ส่ ง กลิ< น เหม็ น เราจะติ ด ตัA ง เครื< อ งย่ อ ยสลายขยะเปี ยกและจะ ไม่ มี เ ศษขยะจากตลาดนีA อี ก เลย
งบประมาณที<ใช้ทAงั หมดเป็ นเงิน 93 ล้านบาท เงินจํานวนนีA เทศบาลเราเป็ นเทศบาลที<เก่าแก่ และ
เป็ นสมาชิ ก ของกองทุ น ส่ ง เสริ ม กิ จ การเทศบาลมาเป็ นเวลาช้า นานและเรามี เ งิ น ฝาก ที< เ รี ย กว่ า
เงิ นฝากสมทบกองทุ นส่ ง เสริ ม กิ จ การเทศบาล(ก.ส.ท )ปั จจุ บันนีA มี เ งิ น ฝากในส่ ว นของเทศบาล
จํานวน 69 ล้านบาทเศษ ซึ<งเข้าใจว่าเมื<อถึงเวลาแล้วคงจะมีเงินฝากประมาณ 70 ล้านบาทเศษ
ซึ< งเราสามารถขอยืม ขอกูเ้ งิ นจํานวนนีA มาได้ทAังหมด จํานวน 70 ล้านบาทเศษ โดยไม่ตอ้ งเสี ย
ดอกเบีA ย ส่วนที<เกินอีกประมาณ 23 ล้านบาท ปั จจุบนั นีA ทราบว่าดอกเบีA ยร้อยละ 3 ต่อปี เราสามารถ
จ่ายคืนทัAงหมดเป็ นจํานวน 10 ปี หากไม่คิดดอกเบีA ย 16 ล้านบาท เราก็จ่ายคืนปี ละ 9,300,000
บาท ในจํานวนนีA เมื<อสร้างตลาดเสร็จแล้ว เรานํ าเสนอญัตติ ต่อสภาเทศบาล เพื< อพิจารณาอีกครัAง
หนึ< งว่าบรรดาแผงทัAงหลาย ห้องเช่าที< เป็ นลักษณะอาคารพาณิ ช ย์ ร้านค้าอื< น ๆ ที< มีสัญญาเช่ากับ
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เทศบาลฯ ที< คา้ ขายอยู่ดAังเดิ ม ตามระเบียบแล้วหากมีความจําเป็ นเราก็สามารถที<จะให้สิทธิ ในการ
เช่าอยูต่ ่อให้กบั ผูค้ รอบครองเดิมได้ แต่จะต้องเสนอสภาเทศบาล ก็อยู่ที<สภาเทศบาลว่าจะให้คู่สญ
ั ญา
เหล่านีA เช่าอยูอ่ าศัยประกอบธุรกิจการค้าขายได้ในระยะเวลาเท่าไหร่ แล้วแต่สภาฯ จะเป็ นผูพ้ ิจารณา
สิบปี สิบห้าปี หรือยี<สิบปี ทัAงนีA ไม่เกินสามสิบปี ถ้าเราให้เขามีสญ
ั ญากับเทศบาลฯ นาน ก็น่าจะเรียก
ค่าตอบแทนได้มาก ตามที< เ ขาอยู่แ ต่ ว่า จะเก็ บ ได้มากเท่ าไหร่ ก็ต อ้ งขึA นอยู่กับ คณะกรรมการจัดหา
ผลประโยชน์ ของเทศบาล ซึ< งประกอบด้วย หน่ วยงานราชการหลายๆหน่ วยงานก็ มาช่วยกันคิ ดว่า
ค่าตอบแทนจะเป็ นเท่ าไหร่ ห้าปี เท่ าไหร่ สิ บปี เท่ าไหร่ ยี< สิบปี เท่ าไหร่ สามสิ บ ปี เท่ าไหร่ ซึ< งเรา
อาจจะสามารถได้ค่ าตอบแทนมากถึ งหกสิ บล้านบาทหรื อเจ็ ด สิบล้านบาทหรื ออะไรก็ ย ังไม่ท ราบ
แล้ว แต่ ค ณะกรรมการจัด หาผลประโยชน์ ข องเทศบาล จะเป็ นผู ้พิ จ ารณาและอยู่ ที< ส ภาแห่ ง นีA
จะพิจารณาสัญญา ตรงนีA เราจะมีเงินจํานวนมากเกือบจะครบจํานวน หากได้ตามที<เราคาดหมาย ก็จะ
เหลื อเงิ นที< เ ราจ่ า ยเงิ น กู จ้ ริ ง ๆ ประมาณยี< สิ บ สามสิ บ ล้า น ก็ เ ท่ า กับ การลงทุ น ตามปกติ ซึ< ง เรา
สามารถเก็บค่าตลาดได้จากผูค้ า้ ขายเป็ นรายวัน บนแผงก็ดี ตลอดจนค่าธรรมเนี ยมจอดรถ ที<เราจะ
จัดเก็บเอง หรือเราจะสัมปทานให้เอกชนเป็ นผูจ้ ดั เก็บ และคิดรายได้เป็ นปี หรือแม้กระทัง< การบริการ
ห้องนํAา ห้องส้วม ซึ<งรายได้เหล่านีA เป็ นรายได้ค่อนข้างจํานวนมากเพราะพืA นที<จอดรถมีเป็ นจํานวนมาก
ห้องนํAา ห้องส้วม ถ้ามีพืAนที<จอดรถมาก คนจะใช้เยอะ ขนาดสถานี ขนส่ง เดือนๆ หนึ< งเรามีรายได้จาก
การใช้หอ้ งนํA า ห้องส้วม ซึ<งมีไม่กี<หอ้ งได้ตAงั หลายหมื<น สามถึงสี<หมื<นบาท ก็คิดว่าเป็ นการลงทุนที<คุม้
ตามหลักการว่ากิจการใดที<สามารถหารายได้ได้ เราจะไม่ใช้เงินจ่ายจากรายได้ของเทศบาล เมื<อหา
รายได้ได้เราจะใช้เงินอุดหนุ นจากเงินกูแ้ ล้วเอารายได้นAันมาคืนเงินกู ้ นี< เป็ นหลักการ ในเรื<องนีA เราได้
พูดคุ ยกับพี<น้องประชาชนคนค้าขายในตลาด รวมถึ งประชาชน คนทัว< ไปเป็ นเวลานานพอสมควร
และส่วนใหญ่จะเห็นด้วยในการก่อสร้างนอกจากมีปัญหาเล็กๆน้อยๆที<เกี<ยวข้องกับความกังวลที<จะไป
ค้า ขายที< ไ หน ในระหว่า งนัA นจะทําอะไร ระหว่า งก่ อสร้า ง ก่ อสร้างนาน 17 เดื อน จะได้รับ ความ
กระทบกระเทือนเรื<องอะไรบ้างเราก็ไม่ได้ละเลย ผมเป็ นนายกเทศมนตรีคนหนึ< งที<ไปตลาดบ่อยที<สุด
เพราะถ้ามีเวลาก็จะไปตลาด และทุกคนจะมีความเข้าใจและคลายกังวลได้พอสมควร จนกระทัง< เมื<อ
วันที< 22 พฤษภาคม 2552 ที<ผ่านมาเราได้เชิญประชาชนบริเวณรอบ ๆ มาประชุมเพื<อขอรับฟั ง
ความคิดเห็นทัว< ๆ ไป ที<เราเรียกว่าประชาพิจารณ์ ตรงนัAนได้มอบหมายให้รองฯ กิตติภูมิ นามวงค์
นํ า เสนอทัAง รู ป แบบ แนวคิ ด วิ ธี แ ก้ไ ขปั ญหาทัA ง การผ่ อ นคลายความเดื อ ดร้อ นชัว< คราว ก็ จ ะให้
รองนายกฯ เป็ นผูเ้ รียนให้สภาฯ ได้ทราบว่าเราจะผ่ อนคลายความเดื อดร้อนชัว< คราวและจะจัดการ
อย่างไรในระหว่างที<มีการก่อสร้างตลาด ขอบคุณครับ
นายแพทย์วฒ
ั นา วานิชสุขสมบัติ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญท่าน
กิตติภมู ิ นามวงค์ รองนายกเทศมนตรีฯ
นายกิตติภูมิ นามวงค์ รองนายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาเทศบาล
ท่ านสมาชิ ก สภาเทศบาลผู ้ทรงเกี ยรติ กระผม นายกิ ต ติ ภูมิ นามวงค์ รองนายกเทศมนตรี นคร
ลําปาง โครงการก่อสร้างตลาดเทศบาล 1 หรือว่าตลาดหลักเมือง เป็ นโครงการขนาดใหญ่ ถ้าผม
จะแจ้ง สภาฯ แห่ ง นีA ว่ า การก่ อ สร้า งการดํ า เนิ นโครงการขนาดใหญ่ ข นาดนีA ไม่ มี ปั ญหาเลย
จะกลายเป็ นการโกหกต่ อ สภาฯ อั น ทรงเกี ย รติ แ ห่ ง นีA แต่ ใ นฐานะที< ไ ด้รับ มอบหมายจากท่ า น
นายกเทศมนตรี ผมจะบริหารโครงการดังกล่าวให้เกิดปั ญหาน้อยที<สุดได้อย่างไร นี< เป็ นภารกิจงานที<
ผมจะต้องรับผิดชอบฉะนัAน การที<จะดําเนิ นการใด ๆ ทัAงสิA นต้องอยู่ในบนพืA นฐานของเหตุและผลเป็ น
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สําคัญ และความถูกต้องของพี< น้องประชาชนเป็ นสิ< งสํา คัญด้วย เพราะตลาดใหญ่ ขนาดนีA เป็ นการ
กระทบต่อวิถีชีวิตของคนจับจ่าย พ่อค้า แม่คา้ หรือบ้านเรือนที<อยู่รอบข้างโครงการ ฉะนัAนเราคิดอยู่
ตลอดเวลาว่าเราจะบริหารโครงการนีA ให้สาํ เร็จได้อย่างไรโดยให้เกิดปั ญหาน้อยที<สุด นี< เป็ นจุดสําคัญ
ของโครงการดังกล่าว แม่คา้ พ่อค้าที<อยู่ในตลาด จํานวน 285 คน โดยแบ่งเป็ น ประเภท ขายของชํา
ขายก๋วยเตีWยว ขายเนืA อวัว เนืA อหมู ไก่ ปลา ขายผักสด รวมถึงแผงลอย อาหารตอนเย็น และได้ประชุม
และดําเนิ นการสรรหาสถานที<ดงั กล่าวตลอดระยะเวลาว่าเมื<อดําเนิ นการไปแล้วจะกระทบต่อวิถีชีวิต
ได้อย่างไร ฉะนัA นแล้ว หลังจากที< ป ระชาคมเราได้พูดคุ ยกับพ่อค้า แม่คา้ ทัAงไปพบเป็ นการส่ วนตัว
พร้อมทัAงประชุมย่อย ทัAงในเวที ประชาพิจารณ์ ในวันที< 22 พฤษภาคม 2552 ทุ กอย่างเป็ นไป
ด้วยดี แต่ทAงั นีA ทัAงนัAน จะบอกว่าทุกคนไม่มีความคิดเห็นไม่ได้เสนอเหตุและผลให้กบั คณะผูท้ าํ งานเลย
คงเป็ นไปไม่ได้ จะมีบางคน บางท่านก็ คดั ค้าน บางท่านก็เห็นด้วย แต่ส่วนใหญ่การประชาพิจารณ์
เป็ นไปในทางที< ดี และประชาชนเห็นด้วย เพื<อคลายข้อกังวลของสมาชิกสภาฯ แห่งนีA แม่คา้ ทัAงหมด
จะไปอยูท่ ี<ไหนบ้างนัAน จริง ๆ แล้วยกเอาตลาดหลักเมืองเป็ นตลาดสองเวลา ภายใน 24 ชัว< โมง จะมี
คนเข้า -ออกตลอดเวลา รวมถึ ง บริ เ วณรอบข้า งของตลาดหลัก เมื อ งเป็ นแหล่ ง ค้า แหล่ ง ขายที<
หมุนเวียนของพ่อค้า แม่คา้ ตลอดเวลา เช่นเดียวกัน เวลากลางคืน กลุ่มหนึ< ง กลางวันกลุ่มหนึ< ง โดยมี
ช่วงเวลาเคลื<อนย้ายแม่คา้ ระหว่างกันค่อนข้างชัดเจน ระหว่างตลาดรอบเวียง ตลาดชัว< คราว (ตลาด
ของเทศบาลเช่นกัน อยูต่ รงข้ามกับธนาคารออมสิน) และตลาดกลางคืนบริเวณรอบ ๆ ตลาดออมสิน
จะวนเวียนเช่นนีA 24 ชัว< โมง ซึ<งตลาดหลักเมืองจะเป็ นส่วนหนึ< งเท่านัAนที<เข้าไปอยู่วงเวียนการค้าขาย
จุดนีA ฉะนัA นแม่คา้ ทัAงหมด หากเราจะโยกย้ายจากที< ตรงจุดหนึ< งไปอยู่อีกที< หนึ< งก็ไปกระทบอีกที< หนึ< ง
การแก้ไขปั ญหาไม่มีวนั สิA นสุด เราได้ประชุมหาสถานที<ชดั เจนว่าจะให้อยู่ตรงไหนที<ไม่ไปกระทบต่อวิถี
ของคนโดยรวมซึ< งจะแบ่งออกมาว่า ได้เ ตรี ย มตลาดราชวงศ์ไว้เราไม่ได้บังคับพ่อค้าแม่ขายแม้แ ต่
รายเดี ยวว่าควรจะไปอยู่ที<ไหนแต่เรานํ าเสนอตลาดราชวงศ์โดยท่านนายกเทศมนตรีได้ประสานกับ
ทางเจ้าของตลาดราชวงศ์ซึ<งเป็ นตลาดทรัพย์สินส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริยม์ ีสาํ นั กงานอยู่ที<
ตลาดราชวงศ์ ได้ประสานงานและจัดล๊อกรองรับแม่คา้ ไว้ทAงั หมด 85 ล๊อก สามารถให้เข้าไปอยู่ได้
ในส่วนที สอง เมื<อเวลาเลื<อมลํAากันระหว่างตลาดชัว< คราวกับตลาดหลักเมือง แม่คา้ กลุ่มหนึ< งก็จะเข้า
มาขายในตลาดชัว< คราวได้เหมือนกันแต่ตอ้ งหลังเวลา 10 โมงเช้า แม่คา้ ตลาดชัว< คราวที<ขายมาทัAงคืน
จะไม่ ม า ตลาดหลัก เมื อ งก็ จ ะมาขายแทน สามารถโยกย้า ยได้ก ลุ่ ม หนึ< ง ในกลุ่ ม ที< ส องที< เ รา
เตรียมการไว้คือ ถนนข้างศาลแขวงตรงข้างศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจะมีซอยอยู่ตรงนีA เราสามารถจัด
แม่คา้ ที< เกี<ยวข้องกับเรื<องของอาหารตามสัง< ก๋วยเตีW ยว หรือขายของชําเข้าไปขายได้ทAงั หมด ในส่วนที
สาม เราได้เ ตรี ย มการไว้ว่าโครงการตัวนีA หากเรานํ าไปไกลเกิ นไปจะเอามาทํา ตลาดราชวงศ์ก็ไ ม่
สามารถทําได้จะไปกระทบคนค้า ขายในตลาดราชวงศ์เ ดิ ม รวมไปถึ งตึ ก ที< ไม่ใช่ เ ป็ นเรื< องของการ
ค้าขายอย่างเดี ยว เพราะมีทAังคลินิก บ้านเรือนอาศัย หากเราจะไปยึดถนนราชวงศ์ทAังหมดให้เป็ น
การค้าขายก็จะกระทบถนนที<เดิ มตรงนัA นเราจึงตัดสินใจจะปิ ดถนนไปรษณี ยต์ Aังแต่แยกหน้าร้านธี ระ
เวชภัณ ฑ์ ไปจนถึ งหัวมุ มแยกเข้า ทางศาล เพื< อเปิ ดทางเข้าไซด์งานอี ก ระดับหนึ< งตรงนัA น สามารถ
รองรับแม่คา้ ได้ไม่นอ้ ยกว่า 120 ราย เมื<อรวมทัAงหมดแล้วสามารถจะรองรับแม่คา้ ที<อยู่ในตลาดหลัก
เมืองได้ทAงั หมด มีแม่คา้ อีกกลุ่มหนึ< ง คือ แม่คา้ ที<ขายตรงไนท์พลาซ่าอยู่ขา้ งหน้าตลาดหลักเมืองตอน
กลางคืนประมาณ 30 ราย แม่คา้ เหล่านีA จะย้ายไปอยู่ขา้ งโรงเรี ยนบุ ญวาทย์ ซึ< งเป็ นถนนขนาดใหญ่
โดยทางเทศบาลจะเป็ นผูจ้ ดั ล๊อกควบคุมการเพิ<มของจํานวนแม่คา้ พ่อค้าทัAงหมด หลาย ๆท่านคงลืม
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ว่าแม่คา้ 285 ราย บางครัAงอาจจะเป็ นญาติ เพื<อนสนิ ท คนรูจ้ กั ผมสามารถที<จะบอกต่อสภาฯ แห่งนีA
ได้เช่นกันว่า พ่อค้า แม่คา้ ทัAง 285 ราย เพื<อที<สมาชิกสภาฯ จะได้ไปคุยกับผูส้ นใจทัAงหลายว่า จํานวน
285 ราย ที< ขายอยู่ได้วน
ั นีA ที<เรามีบญ
ั ชีทAงั หมดได้ขายทุ กคน โดยที< เราไม่พิจารณาบุคคลภายนอกมา
ขายแม้แต่คนเดียว เราจะจัดสรรทัAงหมด 285 รายให้อยู่ในสถานที<แห่งใหม่ เมื<อโครงการก่อสร้าง
ตลาดหลักเมืองแล้วเสร็จ หลังจากนัAนสถานที<คงเหลือหรือว่าจะเป็ นการพัฒนารายได้ให้กบั เทศบาล
ในส่วนไหน
ทางคณะทํางานจะได้พิจารณาแต่อยู่ภายใต้ 285 ราย ต้องได้ขายและต้องไม่ไป
กระทบต่อวิถีชีวิต คนใดคนหนึ< ง อันนีA เป็ นแนวทางการบริหารจัดการโครงการดังกล่าว เพราะฉะนัAน
หากเราสามารถแก้ไขปั ญหาพ่อค้า แม่คา้ ที< ได้รบั ความเดื อดร้อน ขณะนีA เมื<อได้โครงการดังกล่าวก็
สามารถที< จะดําเนิ นการได้ ผมคิ ดว่าจะใช้เวลาดังกล่าวก่อนที< จะเปิ ดไซด์งานแก้ไขปั ญหาต่างๆ ไป
เหมือนกับผมที<ได้กล่าวไปตัAงแต่แรกว่าโครงการขนาดนีA ต้องมีปัญหาแต่ในฐานะที<เป็ นผูร้ บั ผิ ดชอบผม
จะบริ ห ารปั ญหา เพราะคนที< ก ระทบต่ อตลาดดังกล่ า ว รวมไปถึ งโครงการสามารถขับ เคลื< อนไป
ข้างหน้าได้อย่างไรนี< เป็ นหน้าที<ที<ตอ้ งรับผิดชอบต่อไป
นายแพทย์วฒ
ั นา วานิชสุขสมบัติ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ขอบคุณ
ท่านรองนายกเทศมนตรี นายกิตติภมู ิ นามวงค์ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ เรียนเชิญ
คุณสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลผูท้ รงเกียรติ กระผมนายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
ในส่วนตัวผมเห็นด้วยกับญัตติการกูเ้ งินเพื<อสร้างตลาดหลักเมืองแห่งนีA แต่วา่ จากการที<ผมได้ไปร่วม
ประชาพิจารณ์เมื<อวันศุกร์ที<ผ่านมา ผมมีขอ้ อภิปรายอยู่ 3 ประเด็น
1. ด้านการออกแบบ
2. ข้อเรียกร้องของพ่อค้า แม่ขาย
3.ด้านการบริหารจัดการ
จากการที<เราได้เห็นรูปภาพที<แสดงบนจอสิ<งแรกที<ผมเห็นก็คือว่าจะมีความรูส้ ึกว่ามีความทึบ
เนื< องจากว่าตัวหลังคามีเนืA องานที<มาก และนอกจากนีA ผนังที<อยู่ชAนั สอง ค่อนข้างมาก ซึ<งในสองเรื<องนีA
เรื< องหลังคาและผนั ง ซึ< งเป็ นส่วนสําคัญ ในการที< คนเราจะมีมุมมอง มีความรูส้ ึ กอยากจะมาตลาด
หากเนืA องานมีความทึบ ในส่วนตัวผมความรูส้ ึกอยากจะมาตลาดก็อาจจะมีน้อยลงผมทราบดีว่าใน
ความต้องการของผูบ้ ริ ห ารคื อ อยากจะมี โ ครงหลังคาที< เป็ นลักษณะล้า นนาและลักษณะที< เ ข้า กับ
โครงสร้างของศาลากลางเก่าที<อยู่ใกล้เคียงรวมถึงศาลแขวง เพื<อให้มีความกลมกลืนกัน ในเรื<องนีA ผม
ฝากไว้วา่ ในประเด็นเรื<องของหลังคากับความทึบ หากสามารถออกแบบให้มีความผ่อนคลาย มีความ
เรี ย บง่ า ยกว่า นีA เพื< อให้มีลัก ษณะของความเป็ นตลาดมากยิ<งขึA น เพราะผมยังไม่เ คยเห็ นตลาดที< มี
ลักษณะแบบนีA โครงสร้างแบบนีA คล้าย ๆ กับสถานที<ราชการ เช่น หอประชุม ขอฝากไว้ ในเรื<องของ
การออกแบบ มีการออกแบบในรายละเอียดด้านสุขาภิบาล ผมอยากจะให้ทางผูอ้ อกแบบผูเ้ กี<ยวข้อง
ไปศึ กษาดูตลาดที< เ คยสร้างมาแล้วในเรื< องระบบสุ ขาภิ บาล ระบบไขมัน ท่ อนํA า ทิA ง ท่ อนํA าห้องส้ว ม
ที<ตAงั ขยะ การขนขยะต่าง ๆ เพื<อไม่ให้เกิดปั ญหาซํAาขึA นมาเหมือนเดิ ม การสร้างตลาดไม่ใช่ว่าสร้างได้
ทุ ก ปี สร้า งแต่ ละครัAงอยู่ได้ 30- 40 ปี ฉะนัA น ทํา ครัAงเดี ยวและทําให้ดีไปเลยและมีสํานั ก การช่ า ง
ทราบว่าเป็ นผูอ้ อกแบบงานนีA เป็ นโครงสร้างขนาดใหญ่ชิAนแรกที<ทางเทศบาลทําและเป็ นโครงสร้างที<
ต้องก่อสร้างด้วยระบบใหม่ เป็ นระบบพืA นที< ทันสมัยเป็ นพืA นที< Posttension ขอฝากไว้เนื< องจากเป็ น

33

งานแรกและงานใหม่ของสํานักการช่าง ผมขอฝากให้ดูเรื<องรายละเอียดเรื<องความรอบคอบต่างๆ ใน
การออกแบบเพราะระบบนีA เป็ นพืA นต่อเนื< อง ผื นเดียวผื นใหญ่ ไม่มีคานเป็ นล๊อก ๆ ฉะนัAนมันมีความ
มัน< คงแข็งแรงจริงๆ เป็ นสิ<งที<สาํ คัญ ผมขอฝากไว้นอกจากนีA แล้วในการก่อสร้างผมอยากจะขอเสนอว่า
อยากจะให้มีลกั ษณะสัญญาก่อสร้างที<ยึดหยุ่นปรับเปลี<ยนได้พอประมาณเพราะการค้าขายต้องรับฟั ง
ความคิดเห็ นพ่อค้าแม่คา้ ด้วย บางครัAงโต๊ะอาจเตีA ยไป ซึ< งผมไปรับปั ญหามาก็คือการก่อสร้างเวลา
พ่อค้าแม่คา้ ไปคุยกับผูร้ บั เหมา แต่ผูร้ บั เหมาไม่รบั ฟั งอ้างว่าทําตามแบบจะเร่งมือดําเนิ นการ ในที<สุด
เมื< อ มี ปั ญหาก็ จ ะมาถึ ง สายบริ ห ารนํ า กลับ ไปแก้ไ ขเสี ย เวลาเสี ย งบประมาณขอฝากเรื< องนีA ไว้ด ว้ ย
ประเด็นสุดท้ายเรื<องการออกแบบอยากจะให้ยึดหลักของธรรมชาติในเรื<องของกระแสลมและแสงแดด
เราได้ออกแบบให้มีช่องรับลม โดยเฉพาะอย่างยิ<งด้า นทิ ศใต้หรื อทิ ศตะวันตก อาจจะมีบางส่วนที<
หลังคาเป็ นการออกแบบที< ให้แสงผ่ านได้ จะทําให้เทศบาลประหยัดค่ากระแสไฟฟ้ าพอสมควร
เพราะผมทราบว่าจากผูท้ ี< รับผิ ดชอบมาตลอด บางแห่งค่าไฟฟ้ าเดื อนละประมาณ 60,000-70,000
บาท ประเด็ นที< ส องประเด็ นหลักคื อ ข้อร้องเรี ยนจากพ่อค้า แม่ขาย ซึ< งวันนัA นได้รับฟั งมา ซึ< งฝ่ าย
บริหารได้อธิบายได้สองเรื<องแล้ว คือเรื<องของพืA นที<คา้ ขายชัว< คราว ได้ฟังท่านรองนายกฯ กล่าวแล้วก็
เบาใจไปได้ แต่ ขอฝากเรื< องระบบการจัด การขยะ นํA า ต่ า ง ๆ ที< ไหลลงบนพืA นถนน ขอฝากวิธี การ
จัด การด้ว ย ประเด็ น ต่ อ มาพ่ อ ค้า แม่ ข าย ผมไม่ เ ห็ น มี ใ ครคัด ค้า นโดยมากแล้ว ผมคิ ด ว่ า 100 %
อยากจะให้สร้างโดยเร็ว ผมขอเรียนให้ที<ประชุ มทราบ ในส่วนเรื<องที< พ่อค้าเป็ นห่วงคือเรื<องที<ผมพูด
ไปแล้วเรื<องหลังคาและเรื<องความทึบของผนังที<มีค่อนข้างมาก จากภาพที<แสดงก็เห็นแล้วว่าหน้าต่างมี
น้อยไปหน่ อย ขอฝากไว้ดว้ ย และนอกจากนีA เรื<องนก ที<อาศัยอยูร่ อบๆ บริเวณมีมาก ถ้าหลังคาแบบนีA
คิดว่านกชอบมาก เพราะมีรงั มีบา้ นอยู่อย่างเหลือเฟื อ ขอฝากเรื<องนีA ด้วย เรื<องสุ ดท้ายที<พ่อค้ากังวล
คือ เรื<องของชัAนที<เป็ นตลาดสด ภายในแบบที< ผมไปดูมาสูงถึง 1.40 เมตร พ่อค้าแม่คา้ ที<อยู่ตลาดมา
หลายสิ บปี เขารูจ้ ิ ตวิทยาของคนที< จะมาตลาดหากพืA นตลาดสด มีลกั ษณะเป็ นชัAนสอง หรื อสูงขึA นไป
ต้องขึA นบันไดหลาย ๆ ขัAน ชาวบ้านไม่อยากจะมา โดยเฉพาะผูส้ ูงอายุ ไม่อยากจะเข้าตลาด มีพ่อค้า
รายหนึ< งฝากให้พิจารณาความสูงของพืA นอาจจะลดลง ก็แล้วแต่ ผูอ้ อกแบบถ้าทําได้ ผมได้พิจารณา
แบบแล้ว ในชัAนจอดรถใต้ดินมีความโล่ง 2.90 เมตร ซึ<งในส่วนตัวจากประสบการณ์ที<สมั ผัสงานแบบนีA
ปกติ ความสูงของชัAนจอดรถ เพี ยง 2.20 เมตร หากเราจะลดความสูง ความโล่งของชัAนใต้ดินลงไป
ส่วนหนึ< งเพื<อจะทําให้พืAนตลาดสดลดลงมา จะทําให้เป็ นที<พอใจของพ่อค้า แม่คา้ ในส่วนที< เกี<ยวข้อง
กับลานจอดรถใต้ดินผมฟั งผูอ้ อกแบบ เขาพูดถึ งเรื< องของออกแบบไว้สําหรับรถบรรทุ กผักที< เป็ นรถ
หลัง คาสูง ซึ< งผมคิ ด ว่า ในประเด็ น นีA หากรถบรรทุ ก ผัก ในลานจอดรถ จอดได้ร อ้ ยคัน สมมุ ติ ว่า มี
รถบรรทุ ก ที< ว่า มี เ พี ย งเล็ ก น้อย ควรจะให้เ ขาจอดอยู่นอกอาคารเพื< อสามารถที< จ ะลดระดับ พืA นลง
ขอฝากไว้กบั ทางผูอ้ อกแบบด้วย เพื<อที< จะได้มีพืAนที< ไม่สูงเกินไป ในประเด็ นสุ ดท้ายเรื<อง การจัดการ
ตามที< ผมได้เรียนไปแล้วว่า การออกแบบตลาดสร้างครัAงเดียวแล้วอยู่หลายสิบปี ผมถึ งอยากให้ทาง
เทศบาล ฝ่ ายผูบ้ ริหารฯ ได้จดั ระเบียบมีกฎเกณฑ์ตAังแต่แรก จะทําให้เรามีความสะดวกในการที< จะ
จัดการค้าขายของแม่คา้ ที<เห็นในแบบแปลนก็ถูกต้องแล้ว มีการจัดโซนผูค้ า้ เช่น เนืA อสัตว์ ผลไม้แยก
จากกันเป็ นเรื<องที<ถูกต้อง แต่พืAนที<ที<เกิดขึA นมาใหม่ยงั ไม่มีแม่คา้ รายใหม่เข้ามาขาย อยากจะขอฝากไว้
อยากจะให้มีการจัดกําหนดหลักเกณฑ์ไม่ให้มีการเก็บกินค่าหัวคิว พูดให้เข้าใจง่ายหมายความว่าเมื<อ
เปิ ดตลาดใหม่ จ ะมี ผู ้มี อิ ท ธิ พ ลมาจับ จอง เมื< อ มี แ ม่ ค า้ ตัว จริ ง มาจะต้อ งเสี ย หัว คิ ว คงจะทราบกัน
พอสมควรแล้วนะครับว่าในตลาดที<มีอยู่แต่เดิมขอฝากไว้ดว้ ย ประเด็นเรื<องการบริหารจัดการสุดท้าย
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ที<จะนําเสนอ คือ อัตราค่าเช่าขอให้กาํ หนดในอัตราที<เหมาะสมไม่เป็ นภาระของเทศบาล เราทราบดี
ว่าภาระของเทศบาลหลัก ๆ มีค่าไฟฟ้ า ค่าขยะ ค่าพนักงานต่าง ๆ ที<ตอ้ งดูแล ต้องขอฝากเรื<องนีA ด้วย
สุ ดท้ายนีA ขอให้ฝ่ายบริ หารรับฟั งข้อร้องเรี ยนของพ่อค้า แม่คา้ เราเป็ นผูบ้ ริ หาร เป็ นสมาชิ กสภาฯ
เราอยูต่ ามวาระเมื<อครบวาระเราก็ตอ้ งไป หากได้รบั เลือกกลับมาก็มาทํางานต่อ แต่พ่อค้า แม่คา้ เขา
อยูส่ ามสิบ-สี<สิบปี ฉะนัAน เราควรที<จะต้องฟั งเสียงของพ่อค้าแม่คา้ เหล่านัAน ตามที<ผมได้เรียนมาแล้ว
ปั จ จุ บันนีA การค้า ขายในบ้านเราจะเงี ย บเหงาซบเซา โดยเฉพาะอย่า งยิ< งที< มีร า้ นค้า จากส่ วนกลาง
ขนาดใหญ่ที<จะมาตัAงอยูเ่ ป็ นตัวบัน< ทอนการค้าขายในระบบเดิม ทําให้คา้ ขายได้น้อยลง ถ้าเราสามารถ
สร้า งตลาดออกมาดี ก ว่า เดิ ม ก็ เ ป็ นการช่ ว ยพยุ งเศรษฐกิ จ ของพ่ อค้า แม่ค า้ คนลํา ปางจริ ง ๆ ก็ อยู่
รอดได้ ผมอยากจะให้การสร้างตลาดครัAงนีA ประสบความสําเร็จ ขอให้ฝ่ายบริหารถ้าข้อเสนอแนะใด
ที<เห็นว่าปฏิบตั ิได้มีความเหมาะสมขอฝากไว้ดว้ ย ขอบคุณครับ
นายแพทย์วฒ
ั นา วานิชสุขสมบัติ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ขอบคุณ
คุณสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ไม่ทราบทางท่านรองนายกฯ จะมีอะไร
เพิ<มเติมหรือไม่
นายกิ ต ติ ภู มิ นามวงค์ รองนายกเทศมนตรี ฯ เรี ย นท่ า นประธานสภาเทศบาล
ท่านสมาชิ กสภาเทศบาล ในฐานะที< เป็ นผูร้ ับผิ ดชอบที< ได้รับมอบหมายจากท่ านนายกเทศมนตรี
ต้องขอขอบคุ ณท่านสมาชิกสภาฯ ที< ได้ให้ขอ้ เสนอแนะรวมถึ งให้ความสนใจติดตามโครงการใหญ่ ๆ
ขนาดนีA ในฐานะที<เราเป็ นประชาชนคนลําปาง เราต้องช่วยกันตรวจสอบดูแลให้โครงการใหญ่ ๆ ให้
คุ ม้ ค่ าที< สุ ด โดยเฉพาะยิ< ง สมาชิ ก สภาเทศบาลซึ< งเป็ นตัวแทนของพี< น้องประชาชนจะต้องช่ วยกัน
ติดตามที<ไหนที<ไม่ดีจะนําเสนอต่อคณะผูบ้ ริหารในฐานะผูร้ บั ผิ ดชอบ ยินดีที<จะนําข้อเสนอแนะต่าง ๆ
นํามาปฏิบตั ิให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมต่อไป ต้องขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก
สภาเทศบาลทุกท่านที<ได้ติดตามตรวจสอบดังกล่าวให้กบั ทางสมาชิกสภาเทศบาล ซึ<งเป็ นตัวแทนของ
พี<นอ้ งประชาชนได้ติดตามต่อไป ขอบคุณครับ
นายแพทย์วฒ
ั นา วานิชสุขสมบัติ รองประธานสภาเทศบาล มีท่านผูใ้ ดจะเพิ<มเติมใน
ญัตติเรื<องนีA หรือไม่
นายสุ ค นธ์ อิ น เตชะ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํา ปาง เรี ย นประธานสภาเทศบาล
ท่ านนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี และสมาชิ ก สภาเทศบาลผู ้ทรงเกี ย รติ ทุ กท่ า น กระผม
นายสุ ค นธ์ อิ นเตชะ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํา ปาง การสร้างอาคารที< ต ลาดแห่งนีA ถื อว่า เป็ น
นิ มิ ต รหมายที< ดี ที< ท่ า นนายกฯ ได้เ ห็ น ประโยชน์ ใ นส่ ว นรวมที< จ ะพัฒ นาบ้า นเมื อ งของเราให้มี
ประสิทธิภาพให้ดสู ง่างาม ตามที<ได้ไปเห็นในสถานที<ต่าง ๆ แต่ทAงั นีA ทัAงนัAน มีขอ้ สงสัยหลาย ๆ เรื<องที<
อยากจะเรียนถามในที<นีAว่างบประมาณ 93 ล้านบาท ผมก็ดีใจที<ว่ามีเงินฝากไว้ที< ก.ส.ท. จํานวนหนึ< ง
จะเหลือเงินกูจ้ าํ นวน 23 ล้านกว่าบาท ที< ผมมีขอ้ สงสัยว่าการสร้างอาคารพาณิ ชย์ 26 คูหาแต่ละ
ห้องจะรวมเงิ นจาก 93 ล้า นบาทหรื อไม่ หรื อว่า 93 ล้านบาท จะมี เ พี ยงแค่ ต ลาดเท่ านัA น หรื อ
เบ็ ด เสร็ จ ตรงนัA น ผมอี ก คนจะสนั บ สนุ นงบประมาณนีA ให้ผ่ า น ขอความกรุ ณ าจากสมาชิ ก ฯ
ผูท้ รงเกียรติตรงนีA ว่าเราควรจะพิจารณาอย่างรอบคอบให้โปร่งใส ให้ดีงาม สําหรับบ้านเมืองของเรา
ในฐานะที<มาในนามตัวแทนประชาชน เราควรจะช่วยกันดูว่าการก่อสร้างนีA คุ ม้ ค่าหรือไม่ ก็คงจะคุ ม้
แต่ ว่า ระยะนีA จะคุ ม้ หรื อไม่ เพราะสภาวะเศรษฐกิ จตอนนีA ก็ ย ํา< แย่ ขอฝากทางท่ า นผู ้บริ ห ารฯ ว่า
เบ็ดเสร็จทัAงหลายจะอยูใ่ นงบ 93 ล้านบาทหรือไม่ ขอบคุณครับ
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นายแพทย์วฒ
ั นา วานิชสุขสมบัติ รองประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนายกเทศมนตรี
เป็ นผูต้ อบ
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรี
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล งบค่า
ก่อสร้างได้รวมทุกสิ<งทุกอย่างหมดแล้ว
ตามที<ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้กรุณาให้ขอ้ สังเกตจะ
ไม่มีงบเพิ<มเติมมากกว่านีA แล้ว
รวมทัAงผูป้ ระกอบค้าขายในห้องที<เราเรียกว่าเป็ นอาคารพาณิชย์
ทุกอย่างเบ็ดเสร็จ สําหรับการลงทุนภาวะเศรษฐกิจเช่นนีA ผมกราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลผูท้ รงเกียรติให้ทราบว่า จริง
ๆ แล้วตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ก็ดีหรือว่า
ตามหลักการบริหารบ้านเมืองของรัฐบาลทุกๆ แห่งในภาวะเศรษฐกิจที<ฝืดเคือง เอกชนมีสภาพ
คล่องน้อย มีกาํ ลังเงินลงทุนน้อย ในทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ในแนวทางการแก้ไขปั ญหาเศรษฐกิจ
ทุก ๆ ประเภททัว< โลก มีภาครัฐเท่านัAนจะต้องเร่งลงทุน เมื<อเราลงทุนไปมากเท่าไหร่ เงินจะถูกฉีด
เข้าไปสู่ระบบเศรษฐกิจ ถ้าในระดับประเทศจะถูกสูบฉีดเข้าไปในระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทําให้
เกิดสภาพคล่อง ทําให้ประชาชนมีเงิน ทําให้เกิดการจ้างงาน ถ้าเป็ นท้องถิ<น เป็ นการลงทุนในท้องถิ<น
ไม่วา่ จะเป็ นการสร้างถนน ท่อระบายนํAา หรืองานโครงการก่อสร้างใด ๆ รวมถึงการก่อสร้างอาคาร
เช่นนีA จากภาวะเศรษฐกิจที<ซบเซาจะมีเงินออกไปหมุนเวียนเฉพาะในเทศบาลนครลําปาง ทัAงตลาด
การสร้างพิพิธภัณฑ์ การสร้างถนนไร้ฝ่ ุน โครงการต่างๆ ก็จะมีเงินหมุนเวียนออกไปในเขตเทศบาล
จํานวนร้อยกว่าล้านจะเกิดการสร้างงานมหาศาล จะเกิดเงินหมุนเวียนในการซืA อของ ซืA ออิฐ ทราย
กระเบืA อง หลังคา คนงานที<ตกงานก็จะมาทํางานในภาคการลงทุนของภาครัฐ ฉะนัAนเรื<องการลงทุน
ผมกราบเรียนให้ท่านสมาชิกสภาฯ สบายใจว่าเป็ นการลงทุนที<ถูกต้องตามหลักการ เพื<อที<จะเร่ง
สูบฉีดเงินเข้าไปในภาคเศรษฐกิจที<แท้จริง ๆ ในยามสภาวะเศรษฐกิจเช่นนีA ขอบคุณครับ
นายแพทย์วฒ
ั นา วานิชสุขสมบัติ รองประธานสภาเทศบาล ขอบคุณท่าน
นายกเทศมนตรีนครลําปางที< ได้ให้คาํ ชีA แจง
เมื<อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิ ปราย
เพิ<มเติมผมขอให้ที<ประชุมลงมติในญัตติเรื<อง ขออนุ ญาตให้กูเ้ งิน จากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
เพื<อก่อสร้างตลาดเทศบาล 1 (ตลาดหลักเมือง) สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ ขอได้โปรดยกมือ
ท่านสมาชิกสภาฯ ให้ความเห็นชอบในญัตติดงั กล่าว
มติทีประชุม ที<ประชุมมีมติเสียงข้างมากฯ อนุ ญาตให้กเู ้ งินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาลเพื<อก่อสร้างตลาดเทศบาล 1 (ตลาดหลักเมือง) จํานวน 93,000,000 บาท
(เก้าสิบสามล้านบาท)

ระเบียบวาระที 10 ญัตติอืน ๆ
10.1 เรือง เสนอญัตติดว้ ยวาจา
พันตรีวิชานนท์ แดงสร้อย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่าน
ประธานสภาเทศบาลนครลําปางที<เคารพ และท่านสมาชิกสภาเทศบาลผูท้ รงเกียรติทุกท่าน
กระผมขอยื<นญัตติดว้ ยวาจา ตามระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล ฯ ข้อที< 38 (3) โดยให้
สมาชิกยื<นญัตติทางวาจาได้ท่านต้องการผูร้ บั รองหรือไม่
นายแพทย์วฒ
ั นา วานิชสุขสมบัติ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ขอผูร้ บั รอง
มีผูร้ บั รองถูกต้อง เชิญครับ
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พันตรีวิชานนท์ แดงสร้อย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง สําหรับการยื<นญัตติครัAงนีA
กระผมขอปรึ ก ษาหารื อ ในกรณี ที< ป ระธานสภาเทศบาล ได้มี ห นั ง สื อ ที< ว. 24 /2552 ลงวัน ที< 20
เมษายน 2552 แจ้งให้สมาชิ กสภาเทศบาลยื<นญัตติ หรื อกระทูเ้ สนอต่ อสภาเทศบาลนครลําปาง
โดยให้ส่งฝ่ ายกิจการสภาเทศบาล ภายในวันที< 15 พฤษภาคม 2552 ได้มีกระทูข้ องสมาชิกสภาฯ
และท่านผูบ้ ริหารยื<นเกินกําหนดที< ทางสภาฯ กําหนดไว้ ได้แก่ เรื<องกระทูถ้ ามหนึ< งเรื<อง ลงรับวันที<
21 พฤษภาคม 2552 และญัตติอีก 6 ญัตติ ก็ลงรับเรื<องเมื<อวันที< 21 พฤษภาคม 2552 เช่ น กั น
จึงขอหารือต่อท่านประธานสภาฯ ว่าในการออกคําสัง< ในการประชุมให้สมาชิกฯ ยื<นกระทูแ้ ละยื<นญัตติ
ขอให้ปฏิบตั ิตามหนังสือของประธานสภาฯ อย่างเคร่งครัด เพื<อเป็ นแนวทางของสภาแห่งนีA ซึ<งสภาฯ
แห่งนีA เป็ นสภาฯ ที< ทรงเกียรติ และมีอาํ นาจดําเนิ นงานตามเทศบัญญัติ ในกรณี เช่นนีA ทําให้กระผม
หรือสมาชิกฯ เสียสิทธิในการตัAงกระทูถ้ าม ตามที<ท่านประธานสภากําหนดไว้ เพราะว่ากว่าผมจะคิด
ได้อาจจะเลยวันที< 15 พฤษภาคม 2552 ก็ เลยเสี ยสิ ท ธิ เพราะผมก็ เ ชื< อถื อหนั งสื อตามที<
ท่ า นประธานสภาฯ แจ้ง นึ ก ขึA นได้ก็ ไม่กล้า แจ้ง ตรงนีA ขอให้ท่ านประธานสภาฯ ได้ท ราบ สําหรับ
กระผมอาจจะมี ก ระทู ้ถ ามภายหลังตามที< เ รี ย นให้ท ราบ แต่ เ ข้า ใจว่ า เลยกํา หนดวัน เวลา ฉะนัA น
การกําหนดให้ยื<นญัตติหรือกระทูใ้ นครัAงต่อไป ขอให้กิจการสภาฯ ดําเนิ นการให้ตรงตามเวลากําหนด
อย่างเคร่งครัด หากเลยกําหนดวันเวลาแล้วญัตติ นAั นก็ไม่สามารถที< จะบรรจุเข้าสภาตามกําหนดได้
หรือจะเป็ นญัตติเรื<องด่วน ผูท้ ี< ยื<นต้องมีหนั งสือแจ้งสภาฯ ให้มีหลักฐาน เพราะดูแล้วไม่มีเลยสําหรับ
การยื<นญัตติ ของกระผมครัAงนีA เพื<อให้ประธานสภาฯ ถื อปฏิบัติและเป็ นบรรทัดฐานต่ อไป เพื< อเป็ น
สภาฯที<ทรงเกียรติ เป็ นที<เชื<อถือของเหล่าสมาชิกสภาฯ ผมกราบขอบพระคุณท่านประธานสภาฯ ที<ให้
โอกาสผมพูดในวันนีA ขอบคุณครับ
นายแพทย์วฒ
ั นา วานิชสุขสมบัติ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในเรื<องนีA จะ
นําหารือกับท่านประธานสภาเทศบาลต่อไป เพราะต้องใช้เวลาอธิ บายพอสมควร เนื< องจากในวันนีA
เราได้มี ก ารพิ จ ารณาโครงการสํา คัญ ๆ หลายเรื< อ งล้ว นแต่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ พี< น้ อ งประชาชน
ชาวลําปาง โดยเฉพาะท่านสมาชิกสภาฯ มาครบทุกท่าน ผมขอขอบคุณไว้ ณ ที<นีAด้วย และขอขอบคุณ
ทางฝ่ ายผูบ้ ริหารฯ ท่านที< ปรึกษานายกฯ ฝ่ ายข้าราชการประจํา พนั กงานเทศบาล ทุ กท่านที< กรุ ณา
ช่วยให้การประชุ มดําเนิ นไปด้วยความเรี ยบร้อย ขอบคุ ณตัวแทนชุ มชนต่ าง ๆที< มาเข้าร่วมประชุ ม
โดยเฉพาะท่ านสื< อมวลชนทุ กแขนง ที< จะได้นําเอาสิ<งต่ าง ๆ เหล่านีA ไปเผยแพร่ให้พี<น้องประชาชน
ได้รบั ทราบและเกิดความเข้าใจที<ดีต่อกัน ขอขอบคุณทุกท่าน และขอปิ ดการประชุม
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