รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที 3 ครังที 1 ประจําปี 2549
วันที 11 สิ งหาคม 2549
ณ ห้ องประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
...............................................
รายนามผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
1. นายประสิ ทธิ
2. นางดวงนภา
3. นายจาตุรงค์
4. นายกิตติ
5. นายจรู ญ
6. พ.ต.ท.ดีชยั
7. นายทวี
8. นายบุญช่วย
9. นายบุญชู
10. นางปรานอม
11. นายปุณณสิ น
12. นายพณิ ชชา
13. นายพิศลย์
14. นายยุทธศักดิ
15. นางละมัย
16. จ.ส.อ.สมบูรณ์
17. นายสมบูรณ์
18. นางสุ ดารัตน์
19. นายสุ ทศั น์
20. นางสาวอมลยา
21. นายอําพล

หรรษ์หิรัญ
ก้อนทอง
พรหมศร
จิวะสันติการ
เติงจันต๊ะ
พาณิ ชย์
ทองใบ
ตรี ยกูล
เหลี6ยมแฉ่ง
พิริยะกิจ
มณี นนั ทน์
ภัทรทวีวนิช
ตันศิริเจริ ญกุล
ศรี ทองสุ ข
บุญยง
บรรจงจิตต์
คุรุภากรณ์
บุญมี
พุทธวงค์
เจนตวนิชย์
คําศรี วรรณ

1. นายกําพล
2. นางวราภรณ์
3. นางอวยพร

ใจยา (ลากิจ)
วนชยางค์กลู (ลากิจ)
พรรัตนพิทกั ษ์ (ลากิจ)

รายนามผูไ้ ม่มาประชุม
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รายนามผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
1. นายเกรี ยงศักดิ
2. นายกิตติภูมิ
3. นายสุ วฒั น์
4. นายกิตติพงศ์
5. นายปรัชญา
6. นายสมเกียรติ
7. นางสาวนงเย็น
8. นางจันทร์ สม
9.นายจําเนียร
10. นางอินทมาศ
11. นางสิ ริพร
12.นางระพินทร์
13.นายอรรณพ
14.นายประเสริ ฐ
15.นายบรรยง
16.นายองอาจ
17.นายประสงค์
18.นางทองสุ ข
19.นางสาวรัศมิศา
20.นางเบญจวรรณ

วนชยางค์กลู
นามวงค์
ตรี มานะพันธุ์
จิรเมธาธร
วงศ์ประเสริ ฐ
อัญชนา
เหลืองหิ รัญรัตน์
เสี ยงดี
ทองกระสัน
สมพงษ์
สุ ขมาก
พรหมตัน
สิ ทธิ วงค์
บุพพัณหสมัย
เอืBอนจิตร์
เมฆสกุล
เรื อนสอน
ชูเชิด
ไสยวงค์
จินตนพงศ์พนั ธุ์

1.นายนิ มิตร

จิวะสันติการ (ไปราชการ)
ตันสุ วรรณ (ติดราชการ)

รายนามผู้ไม่ มาประชุ ม
2. นายสุ รพล

เริมประชุ ม เวลา 14.00 น.
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรี ยนท่านประธานสภาฯ
ที6เคารพ กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ในวันนีBเป็ นการประชุมสภา
เทศบาลนครลํา ปาง สมัย ประชุ ม สามัญ สมัย ที6 3 ครัB งที6 1 ประจํา ปี 2549 บัด นีB ส มาชิ ก ฯมาครบองค์
ประชุ มแล้ว กระผมขอกราบเรี ยนเชิ ญท่านประธานสภาเทศบาล ได้ขB ึนทําหน้าที6เป็ นประธานในที6ประชุ ม
สภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที6 3 ครัBงที6 1 ประจําปี 2549 ตามระเบียบวาระการประชุ ม
ในครัBงนีB ขอกราบเรี ยนเชิญครับผม
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นายประสิ ทธิ3 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ สวัสดีครับ วันนีB เป็ นการประชุ มสภาเทศบาล
นครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที6 3 ครัBงที6 1 ประจําปี 2549 ขอเชิญท่านเลขานุการ
สภาได้อ่านประกาศครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรี ยนท่านประธานสภาเทศบาล
และสมาชิกฯ ทุกท่าน กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนที6ท่าน
ประธานในที6ประชุมจะดําเนิ นการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมในวาระที6 1 นีB ผมมีประกาศของ
สภาเทศบาลนครลําปางและหนังสื อของเทศบาลนครลําปาง เพื6อเรี ยนแจ้งให้ที6ประชุมทราบโดยลําดับ ดังนีB
ประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง
เรือง เรียกประชุ มสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุ มสามัญ สมัยที 3 ประจําปี 2549
........................................

ตามประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง ลงวันที6 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ได้กาํ หนด
สมัยประชุมสามัญ สมัยที6 3 ประจําปี 2549 มีกาํ หนด 30 วัน ตัBงแต่วนั ที6 1 - 30 สิ งหาคม 2549 นัBน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไข
เพิ6มเติมถึง (ฉบับที6 12) พ.ศ.2546 จึงให้เรี ยกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ
สมัยที6 3 ประจําปี 2549 ตัBงแต่วนั ที6 1 สิ งหาคม 2549 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที6 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
ประสิ ทธิ หรรษ์หิรัญ
(นายประสิ ทธิ หรรษ์หิรัญ)
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
และ

ประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง
เรื6 อง เรี ยกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที6 3 ครัBงที6 1 ประจําปี 2549
........................................

ตามประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง ลงวันที6 วันที6 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ได้กาํ หนด
สมัยประชุมสามัญ สมัยที6 3 ประจําปี 2549 มีกาํ หนด 30 วัน ตัBงแต่วนั ที6 1 - 30 สิ งหาคม 2549 นัBน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไข
เพิ6มเติมถึง (ฉบับที6 12) พ.ศ.2546 จึงให้เรี ยกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ
สมัยที6 3 ครัBงที6 1 ประจําปี 2549 ในวันที6 11 สิ งหาคม 2549
ประกาศ ณ วันที6 4 สิ งหาคม พ.ศ. 2549
ประสิ ทธิ หรรษ์หิรัญ
(นายประสิ ทธิ หรรษ์หิรัญ)
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง

4

และตามหนังสื อของเทศบาลนครลําปาง ที6 ลป 52001/2490
เรื6 อง มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี เป็ นผูเ้ สนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี นครลําปาง
เรี ยน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ตามที6 สภาเทศบาลนครลําปาง เรี ยกประชุ มสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุ มสามัญ
สมัยที6 3 ครัBงที6 1 ประจําปี 2549 ในวันศุกร์ ที6 11 สิ งหาคม 2549 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลนครลําปาง ซึ6 งนายกเทศมนตรี มีญตั ติที6จะต้องเสนอต่อสภาเทศบาลนครลําปาง และ
ตอบกระทูถ้ ามของสมาชิกสภาเทศบาลฯ นัBน
เนื6องจากข้าพเจ้าฯ ติดราชการสําคัญที6กรุ งเทพมหานครไม่สามารถเข้าร่ วมประชุม
ตามวัน เวลาดังกล่าวได้ ข้าพเจ้าฯ ขอมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี ฯ ที6รับผิดชอบสํานักและกอง
ที6เกี6ยวกับญัตติและกระทูถ้ ามของสมาชิกสภาเทศบาลฯ เป็ นผูเ้ สนอญัตติแทนและตอบกระทูถ้ ามของ
สมาชิกสภาเทศบาล ดังรายชื6อต่อไปนีB
1. นายเกรี ยงศักดิ วนชยางค์กลู
รองนายกเทศมนตรี นครลําปาง
2. นายกิตติภูมิ นามวงศ์
รองนายกเทศมนตรี นครลําปาง
3. นายสุ วฒั น์ ตรี มานะพันธุ์
รองนายกเทศมนตรี นครลําปาง
จึงเรี ยนมาเพื6อทราบและดําเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
นิมิตร จิวะสันติการ
(นายนิมิตร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรี นครลําปาง
กระผมมีขอ้ เรื6 องตามที6ได้แจ้งเรี ยนให้สมาชิกฯและผูเ้ ข้าร่ วมประชุมได้รับทราบดังรายละเอียด
แจ้งแล้วนัBน จากนีBกระผมขอเรี ยนท่านประธานฯ ได้ทาํ หน้าที6ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปครับ
นายประสิ ท ธิ3 หรรษ์ หิ รั ญ ประธานสภาเทศบาลฯ ในวัน นีB เป็ นการประชุ ม สภาเทศบาล
นครลําปาง สมัยประชุ ม สามัญ สมัย ที6 3 ครัBง ที6 1 ประจํา ปี 2549 ในนามของสภาเทศบาลนครลํา ปาง
ขอต้อนรั บทุ กท่านที6ได้ให้เกี ยรติ เข้ามาร่ วมประชุ มสภาเทศบาลนครลําปางในวันนีB ทัBงสื6 อมวลชน ท่าน
ก.ก.ต.จังหวัด ด้วยความยินดียง6ิ ครับ เรื6 องที6ประธานแจ้งให้ที6ประชุมทราบ ดังต่อไปนีB
ระเบียบวาระที 1 เรืองประธานแจ้ งให้ ทปี ระชุ มทราบ
1.1 เรือง การเสนอร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2550
นายประสิ ทธิ3 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ ขอเชิญ ฝ่ ายบริ หาร ขอเชิ ญ ท่านรองสุ วฒั น์
ตรี มานะพันธุ์ ครับ
นายสุ วฒ
ั น์ ตรีมานะพันธุ์ รองนายกเทศมนตรีฯ กราบเรี ยนท่านประธานฯ ผมนายสุ วฒั น์
ตรี ม านะพัน ธุ์ รองนายกเทศมนตรี ฯ ได้รับ มอบหมายจากท่ านนายกเทศมนตรี รายงานต่ อสภาฯแห่ ง นีB
เกี6ยวกับเรื6 องการเสนอร่ างญัตติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ 2550 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ที6อา้ งถึงในหมวด 3 วิธีการจัดทํางบประมาณ ข้อ 23 วรรค 2 นายกเทศมนตรี จะต้องเสนอร่ างเทศบัญญัติ
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งบประมาณรายจ่ายประจําปี ต่อสภาเทศบาลภายในวันที6 15 สิ งหาคม 2549 เพื6อสภาเทศบาลพิจารณาให้
ความเห็นชอบร่ างเทศบัญญัติดงั กล่าวนัBน
เนื6องจากขณะนีBเทศบาลฯ ได้จดั ทําแผนพัฒนา 3 ปี 2550 – 2552 เพื6อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลนครลําปาง และผูบ้ ริ หารพิจารณาอนุ มตั ิให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาเทศบาลนครลําปาง
เพื6อแก้ไขปั ญหาความเดื อดร้ อนและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตามอํานาจหน้าที6 กฎหมาย
เจตนารมณ์ โดยถื อหลักประหยัดและมุ่งนําประโยชน์ให้สู่ ประชาชนสู งสุ ด เพื6อความเจริ ญก้าวหน้าและ
ความผาสุ กของประชาชนเป็ นประการสําคัญจึ งไม่สามารถร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ 2550 เสนอต่อสภาเทศบาลภายในกําหนด ซึ6 งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ6 น พ.ศ.2541 หมวด 3 วิธีการจัดทํางบประมาณ ข้อ 24 และ
ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการจัดการงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ6 น ฉบับที6 2
พ.ศ.2543 ข้อ 5 วรรค 2 ได้บญั ญัติไว้ว่า ในกรณี เทศบาลรู ปแบบนายกเทศมนตรี หากนายกเทศมนตรี
พิจารณาแล้วเห็ นว่าไม่สามารถจะนําร่ างงบประมาณรายจ่ายประจําปี ถัดไปเสนอต่อสภาเทศบาลได้ภายใน
ระยะเวลาที6กาํ หนด ให้ชB ีแจงเหตุผลความจําเป็ นต่อประธานสภาเทศบาลก่อนวันที6 15 สิ งหาคมของปี
งบประมาณปั จจุบนั
จึงเรี ยนมาเพื6อโปรดทราบ ทัBงนีB นายกเทศมนตรี จะนําร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2550 เสนอต่อสภาเทศบาลต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
นายนิมิตร จิวะสันติการ
นายกเทศมนตรี นครลําปาง
นายประสิ ทธิ3 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ ครับเป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
เรื6 องการจัดทํางบประมาณ
1.2 เรือง แจ้ งการประกาศใช้ แผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง
นายประสิ ทธิ3 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ เรื6 องที6 ประธานแจ้งให้ที6ประชุ มทราบเรื6 อง
ต่อไปคือ เรื6 องแจ้งการประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง ขอเชิญผูบ้ ริ หารครับ
นายสุ วฒ
ั น์ ตรีมานะพันธุ์ รองนายกเทศมนตรีฯ กราบเรี ยนท่านประธานฯ ผมนายสุ วฒั น์ ตรี มานะพันธุ์ รองนายกเทศมนตรี ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรี ให้แจ้งต่อสภาฯแห่งนีB
เรื6 อง แจ้งการประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง
ด้วยเทศบาลนครลําปาง ได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาเปลี6 ยนแปลง และแผนพัฒนา
สามปี (2550-2552) เทศบาลนครลํา ปาง และทัBง นีB ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ว ยการจัดทํา
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ6 น พ.ศ.2548 ข้อ 24 ให้ผูบ้ ริ หารท้องถิ6 น ประกาศใช้แผนพัฒนาที6
อนุ ม ตั ิ แ ล้ว และนํา ปฏิ บ ตั ิ รวมทัBง แจ้ง สภาท้องถิ6 น และคณะกรรมการบริ หารงานจัง หวัดแบบบู รณาการ
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด อําเภอ หน่ วยงานที6 เกี6 ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ6 นทราบโดย
ทัว6 กัน ภายใน 15 วัน นับแต่ประกาศใช้และปิ ดประกาศโดยเปิ ดเผยไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน นัBน
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เพื6อปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยจัดทําแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ6น พ.ศ.2548 จึงขอแจ้งให้สภาเทศบาลนครลําปาง เพื6อทราบต่อไป ดังนีB
ประกาศเทศบาลนครลําปาง
เรื6 อง ให้ใช้แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาเทศบาลนครลําปางที6เปลี6ยนแปลง
------------------เทศบาลนครลําปาง ได้ดาํ เนิ นการจะทําการเปลี6 ยนแปลงแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาเทศบาลนคร
ลําปาง ทัBงนีB ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ6 น
พ.ศ.2548 กําหนดให้ผูบ้ ริ หารท้องถิ6 นพิจารณาอนุ มตั ิ ร่างแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาที6 เปลี6 ยนแปลง และ
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาที6เปลี6ยนแปลง
ดังนัBน เพื6อเป็ นการปฏิบตั ิตามระเบียบฯ จึงประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
เทศบาลนครลําปางที6เปลี6ยนแปลง ทัBงนีBตB งั แต่บดั นีBเป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที6 28 กรกฎาคม พ.ศ.2549
(ลงชื6อ) นายนิมิตร จิวะสันติการ
นายกเทศมนตรี นครลําปาง
ฉบับที6 2
ประกาศเทศบาลนครลําปาง
เรื6 อง ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (2550-2552) เทศบาลนครลําปาง
--------------------เทศบาลนครลําปาง ได้ดาํ เนิ นการจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2550-2552) เทศบาลนครลําปาง
ทัBงนีB ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ6 น พ.ศ.2548
กําหนดให้ผบู ้ ริ หารท้องถิ6นพิจารณาอนุมตั ิร่างแผนพัฒนาสามปี และประกาศใช้
แผนพัฒนาสามปี
ดังนัBน เพื6อปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามระเบียบ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2550-2552)
เทศบาลนครลําปาง
ทัBงนีB ตัBงแต่บดั นีB เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที6 31 กรกฎาคม 2549
(ลงชื6อ) นายเกรี ยงศักดิ วนชยางค์กลู
รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
นายกเทศมนตรี นครลําปาง
นายประสิ ทธิ3 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเชิญ พ.ต.ท.ดีชยั ฯ ครับ
พ.ต.ท.ดีชัย พาณิชย์ สมาชิ กสภาเทศบาลฯ กราบเรี ยนท่านประธานสภาฯที6เคารพ
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กระผม พ.ต.ท.ดี ชั ย พาณิ ช ย์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํา ปาง เขต 1 ตามประกาศของเทศบาล
นครลํา ปาง ฉบับ ที6 2 ซึ6 งลงนามโดย ท่ า นรองเกรี ย งศัก ดิ ฯ ผมดู แ ล้ว อาจจะไม่ ช อบด้ว ยระเบี ย บของ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ6น เพราะในระเบียบนัBนกําหนดไว้
ชัด เจนว่า ผูจ้ ะลงนามในคํา สั6 ง ดัง กล่ า วคื อ ผูบ้ ริ ห ารท้อ งถิ6 น พิ จ ารณาอนุ ม ัติ ร่ า งแผนพัฒ นาสามปี แล้ว
ประกาศใช้แผนฯ 3 ปี จะเป็ นอํานาจของผูบ้ ริ หารโดยเฉพาะ เพราะในระเบียบนีB คําว่าผูบ้ ริ หาร หมายถึ ง
นายกองค์การบริ หารส่ วนท้องถิ6น หรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ6น องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ6น ซึ6 งท่านรองนายกเป็ น
ผูช้ ่วยผูบ้ ริ หารท้องถิ6น กระผมว่าอาจจะขัดต่อระเบียบนีBนะครับ
นายประสิ ทธิ3 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ ขอเชิ ญ คุณสุ วฒั น์ฯ ครับ
นายสุ วฒ
ั น์ ตรีมานะพันธุ์ รองนายกเทศมนตรีฯ กราบเรี ยนท่านประธานสภาฯ
ผมนายสุ วฒั น์ ตรี มานะพันธุ์ รองนายกเทศมนตรี นครลําปาง ท่านประธานฯครับ ตามที6มีสมาชิกฯ
อภิปรายเกี6 ยวกับเรื6 องระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ6 น
พ.ศ.2548 ซึ6 งในระเบียบฯบอกว่า ให้ผบู ้ ริ หารท้องถิ6นเป็ นผูล้ งนามประกาศ ก็เข้าใจได้ว่าผูบ้ ริ หารท้องถิ6 น
หมายถึ ง ท่ า นนายกเทศมนตรี ส่ ว นรองนายกเทศมนตรี เป็ นผูช้ ่ ว ยบริ ห ารท้องถิ6 น จริ ง แต่ ถ้า หากดู จาก
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ6มเติมถึง ฉบับที6 12 พ.ศ. 2546 มาตรา 48 วีสติ วรรค 2 ระบุไว้
ว่าในกรณี ที6นายกเทศมนตรี ไม่อาจปฏิบตั ิราชการได้ให้รองนายกเทศมนตรี ตามลําดับที6นายกเทศมนตรี จดั ไว้
เป็ นผูร้ ักษาราชการแทน ถ้าไม่มีรองนายกเทศมนตรี หรื อมีแต่ไม่อาจปฏิบตั ิราชการได้ให้ปลัดเทศบาลเป็ น
ผูร้ ักษาราชการแทนก็ยงั เข้าใจว่าเป็ นอํานาจของรองนายกเทศมนตรี ลงนามได้ แต่ทB งั นีB จะรับไว้พิจารณาและ
จะปรึ กษาหารื อข้อกฎหมายกับทางท้องถิ6นจังหวัดต่อไปครับ ขอบคุณครับ
1.3 เรือง การลาออกของสมาชิ กสภาเทศบาล จากการเป็ นคณะกรรมการสามัญประจําสภา
เทศบาล เพือ ตรวจติดตามงบประมาณรายจ่ ายของเทศบาลนครลําปาง
นายประสิ ทธิ3 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เรื6 องที6ประธานแจ้งให้ที6ประชุมทราบ
เรื6 องต่ อไป คื อ เรื6 อง การลาออกของสมาชิ ก สภาเทศบาล จากการเป็ นคณะกรรมการสามัญประจําสภา
เทศบาล เพื6อตรวจติดตามงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลนครลําปาง
ด้วยมติของการประชุ มสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุ มสามัญ สมัยที6 2 ครัBงที6 4 เมื6อวันที6 26
กันยายน 2548 ได้ให้ความเห็ นชอบแต่งตัBงคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลเพื6อติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลนครลําปาง ประจําปี 2548 และ ประจําปี 2549 โดยสภา
เทศบาลฯได้แต่งตัBงคณะกรรมการขึBนมา 7 ท่าน บัดนีB ได้มีสมาชิ กฯ ที6เป็ นคณะกรรมการสามัญประจําสภา
ในตําแหน่งนีBลาออก 5 ท่าน ดังนีB
1. พ.ต.ท.ดีชยั พาณิ ชย์
2. จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิตต์
3. นางอวยพร พรรัตนพิทกั ษ์
4. นายจาตุรงค์ พรหมศร
5. นายพิศลย์ ตันศิริเจริ ญกุล
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เมื6อสมาชิกฯ ได้ลาออก 5 ท่าน จากคณะกรรมการ 7 ท่าน คงเหลือ 2 ท่าน ลาออกเกินครึ6 ง
ดังนัBน คณะกรรมการสามัญประจําสภา เพื6อติดตามตรวจสอบและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ของเทศบาลนครลําปาง ประจําปี 2548 และปี 2549 ทัBง 5 ท่าน เป็ นอันพ้นจากหน้าที6 ขอเชิญ คุณกิตติฯ
นายกิตติ จิ วะสั นติการ สมาชิ กสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านประธานสภาฯ ที6เคารพ กระผม
นายกิ ตติ จิ วะสันติ การ สมาชิ กสภาเทศบาลนครลําปาง เขต 2 ผมเป็ นหนี6 งในคณะกรรมการที6 ได้รับ
ความเห็ น ชอบจากสภาชุ ด นีB เมื6 อ วัน ที6 26 กัน ยายน 2548 คื อ ตัBง แต่ ส ภาได้เ ห็ น ชอบอนุ ม ัติ แ ต่ ง ตัBง
คณะกรรมการสามัญประจําสภาในเรื6 องนีB ขB ึน ซึ6 งก็ยงั ไม่ได้มีการดําเนิ นการใด ๆ ก็มีคณะกรรมการตามที6
ท่า นประธานได้แ จ้ง ให้ที6ป ระชุ ม แห่ ง นีB ท ราบว่า มี ค ณะกรรมการได้ล าออกกัน ไป 5 ท่ าน คิ ดว่าขณะนีB
คงจะเหลือผมกับคุณสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ 2 ท่าน กระผมเห็นว่า ตัBงแต่แต่งตัBงมาก็ยงั ไม่ได้มีการดําเนิ นการ
และผมเห็นว่าสภานีBเป็ นสภาอันทรงเกียรติ ผมคิดว่าครัBงต่อไปก่อนที6จะคิดหรื อจะมีการขออนุ มตั ิ หรื อขอยื6น
ญัตติ เรื6 องใดๆ ก็ตามน่ า จะมี ก ารพิ จารณาไตร่ ตรองให้รอบคอบก่ อน มิ ฉ ะนัBนก็ จะเป็ นเหมื อนสภาโจ๊ก
อยากเสนออะไรขึB น มาก็เสนอ เมื6 อเสนอขึB น มาแล้ว ยัง ก็ไ ม่ไ ด้ทาํ งานก็ข อลาออกยุติไ ป กระผมขอเสนอ
ความเห็นเพียงเท่านีB
นายประสิ ทธิ3 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ก็เป็ นอันว่าคณะกรรมการสามัญ
ประจําสภาคณะนีBไม่ครบองค์ประชุม เรี ยนเชิญคุณทวี ทองใบ
นายทวี ทองใบ สมาชิ กสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรี ยนท่านประธาน ผมเป็ นผูเ้ ห็ นชอบกับ
คณะกรรมการชุดนีB ผมอยากจะทราบรายละเอียดว่า คณะกรรมการที6เราแต่งตัBงมีวตั ถุประสงค์เพื6อตรวจสอบ
การบริ หารงานของเทศบาล เพื6อรั กษาผลประโยชน์ของทางราชการใช่ หรื อไม่ และเมื6 อมี คณะกรรมการ
เรี ยบร้ อยแล้ว จึ งอยากทราบเหตุ ผลว่าคณะกรรมการทุกท่านลาออกเพราะอะไร มี ปัญหาอะไรจึงลาออก
เพราะสภาแห่งนีBเป็ นสภาอันทรงเกียรติจะทํากันเล่น ๆ ไม่ได้ ขอฝากท่านประธานไว้ดว้ ย
นายประสิ ท ธิ3 หรรษ์ หิ รั ญ ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง ขอบคุ ณ มากท่ า นสมาชิ ก ฯ
การลาออกของคณะกรรมการทัBง 5 ท่าน เป็ นการลาออกโดยส่ วนตัว เป็ นเรื6 องส่ วนตัว ซึ6 งใบลาทัBง 5 ท่าน
ก็อยู่ที6ผมซึ6 งแต่ละคนก็มีขอ้ อ้างและเหตุผลที6แตกต่างกันไปก็ถือว่า คณะกรรมการชุ ดนีB ไม่ครบองค์ประชุ ม
ถือเป็ นอันพับไป เชิญคุณสมบูรณ์ ฯ ครับ
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิ กสภาเทศบาลนครลําปาง ขออนุ ญ าตท่ า นประธานฯ กระผม
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านประธานฯ ครับผมก็เป็ นหนึ6 งในคณะกรรมการ
สามัญชุ ดนีB นะครับ รู ้ สึกแปลกประหลาดใจมากคล้าย ๆ กับท่าน สท.กิ ตติฯ พูดเมื6อสักครู่ นB ี ว่าเมื6อแต่งตัBง
กรรมการขึBนมาแล้วยังไม่ทนั ทํางานปรากฏว่าทยอยกันลาออก และไม่มีการบอกกล่าวไม่มีการนัง6 คุยกัน หรื อ
ประชุมกัน แต่เป็ นลักษณะของการขอลาออกกันแบบเงียบ ๆ ซึ6 งผมดูแล้วเป็ นภาพที6ไม่ดี ซึ6 งแท้ที6จริ งแล้วใน
สภาแห่ งนีB เรามี งานที6 จะต้องทํา ต้องติ ดตามและตรวจสอบการทํางานของฝ่ ายบริ หารอี กมากมาย ซึ6 งเรา
สามารถจะใช้ค ณะกรรมการสามัญชุ ดนีB ซึ6 งเป็ นคณะกรรมการติ ดตาม ตรวจสอบอย่า งเป็ นกิ จลัก ษณะ
เพราะว่าการตรวจสอบการทํางาน ถ้าเราตรวจสอบกันในสภาแบบทัว6 ไปเป็ นลักษณะมุมกว้าง ซึ6 งเราน่าที6จะ
ใช้ป ระโยชน์ จ ากคณะกรรมการชุ ด นีB เข้า ทํา งานที6 ว่า นีB จากการที6 มี ง านที6 จ ะต้อ งทํา ต่ อ ไป ผมจึ ง เห็ น ว่า
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กรรมการคณะชุ ดนีBถึงแม้วา่ จะมีไม่เกินครึ6 งหนึ6 งแล้วทําให้มีอนั พับไปนัBน ในทางนิ ตินยั ผมจะไม่ลาออก จะ
ไม่ เขี ย นใบลาออก ผมก็ จะอยู่ข องผมแบบนีB แ ละก็ จะรอให้มี การฟืB นฟู ห รื อมี ก ารตัBงกรรมการขึB น มา ซึ6 ง
ต่อไปนีB ถา้ มีการตัBงกรรมการก็ตอ้ งให้คาํ มัน6 สัญญากันจริ ง ๆ ว่าตัBงมาแล้วก็ตอ้ งทํางานไม่ใช่ ว่านึ กอยากจะ
ออกก็ลาออกไปเฉย ๆ ซึ6 งผมคิดว่าสภาของเรามีเกี ยรติ มีศกั ดิศรี ถ้าทําอะไรที6วา่ นึ กจะลาออกก็ลาออกไป
เลยก็ ไ ม่ ดี ตรงนีB เป็ นศัก ดิ ศรี ของสภาฯ ท่ า นประธานอาจจะคิ ด ว่ า ผมคิ ด ว่ า เรื6 องนีB เป็ นเรื6 องสํ า คัญ
เพราะฉะนัBนผมจึงจะขอฝากไว้วา่ กรรมการชุ ดนีB แม้วา่ จะไม่มีครบองค์ของคณะกรรมการ และไม่สามารถ
ปฏิ บตั ิ งานได้ กระผมก็จะขออยู่แบบนีB และจะหาช่ องทางฟืB นฟูให้มีคณะกรรมการเพื6อที6 จะทํางานต่อไป
ขอบคุณครับ
นายประสิ ท ธิ3 หรรษ์ หิ รั ญ ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง ก็ เ ป็ นอี ก ขัBน ตอนหนึ6 ง ถ้า จะมี
การแต่งตัBงคณะกรรมการสามัญประจําสภา ขึBนมาใหม่ก็ว่ากันอี กที แต่ถือว่าคณะกรรมการชุ ดนีB ไม่ครบ
องค์ประชุม
1.4 เรือง การแต่ งตัง นายจาตุรงค์ พรหมศร เป็ นผู้แทนของสภาเทศบาล เพือ แต่ งตังเป็ น
กรรมการกําหนดราคาเบือ งต้ นและจํานวนเงิน ค่ าทดแทนอสั งหาริมทรัพย์ ตามพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตทีด ินในบริเวณทีท จี ะเวนคืนในท้ องที อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง พ.ศ.2547
นายประสิ ทธิ3 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง กระผมได้รับหนังสื อจาก ผอ.สํานัก
ทางหลวงชนบทที6 10 ปฏิบตั ิราชการแทนอธิ บดีกรมทางหลวงชนบท ทําหนังสื อมาขอ ความร่ วมมือตาม
หนัง สื อที6 206/2549 ลงวัน ที6 5 มิ ถุ น ายน 2549 โดยให้ แ ต่ ง ตัBง ผูแ้ ทนสภาเทศบาลนครลํา ปาง เป็ น
คณะ ก รรม ก ารกํ า หน ดราค าเบืB องต้ น แล ะ จํ า นว นเงิ นค่ า ท ดแท นอสั ง หาริ ม ท รั พ ย์ สํ า หรั บ
การดําเนิ นการเวนคืนอสังหาริ มทรัพย์ให้เป็ นไปตามพระราชกฤษฎีกาขัBนต้น ซึ6 งในการนีBทางกรมทางหลวง
ชนบทได้ขอความอนุ เคราะห์แจ้งชื6 อผูแ้ ทนของสภาเทศบาล เพื6อทําหน้าที6นB ี กระผมก็ได้ส่งรายชื6 อโดยให้
คุณจาตุรงค์ พรหมศร ไปทําหน้าที6แทนในนามของสภาเทศบาล จึงแจ้งให้สมาชิกฯ เพื6อทราบ
1.5 เรือง เชิ ญร่ วมงานรั ฐพิธี วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้ าสิ ริกติ 3ิ
พระบรมราชิ นีนาถ วันที 12 สิ งหาคม 2549 ภาคเช้ าทําบุญ ตักบาตร ณ สวนสาธารณะเขลางค์ นคร
เวลา 06.00 น. ภาคคําพิธีจุดเทียนชั ยถวายพระพร เวลา 17.30 น.
นายประสิ ทธิ3 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในวันพรุ่ งนีB วนั ที6 12 สิ งหาคม 2549
เนื6องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต ิ พระบรมราชิ นีนาถ นัBนในภาคเช้าตัBงแต่
เวลา 06.00 น. เป็ นต้น ไป จะมี พิ ธี การทํา บุ ญตัก บาตรข้า วสารอาหารแห้ง ที6 บ ริ เวณสวนสาธารณะ
เขลางค์นคร และภาคคํ6าเวลา 17.30 น. เป็ นต้นไป กําหนดจัดริB วขบวนที6โรงเรี ยนเทศบาล 4 เพื6อไปถวาย
พระพรชัยมงคล ณ สถานที6ประกอบพิธี คือ บริ เวณสวนสาธารณะเขลางค์นคร จึงขอเรี ยนเชิ ญสมาชิ กฯไป
ร่ วมทําบุญและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ บริ เวณสวนสาธารณเขลางค์นครโดยพร้อมกันเพรี ยงกัน
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1.6 เรือง เชิ ญร่ วมต้ อนรับคณะเทศบาลเมือง Jeiyang สาธารณรัฐประชาชนจีน
ในวันที 14 สิ งหาคม 2549 ณ ห้ องประชุ ม 5 ธันวา สํ านักงานเทศบาลนครลําปาง
นายประสิ ทธิ3 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลเทศบาลนครลําปาง ด้วยคณะจากเทศบาล
เมืองจีBหยาง สาธารณรัฐประชาชนจีน จะเดินทางมาเยีย6 มชมกิจการของเทศบาลนครลําปางและจะมาร่ วม
ลงนามในข้อตกลงระหว่างทัBง 2 เทศบาล ระหว่างวันที6 14 - 15 สิ งหาคม 2549 นัBน เพื6อให้ดาํ เนิ นการ
จัดการเตรี ยมการต้อนรับเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย จึงได้ส่งหนังสื อเชิญและเอกสารไปให้สมาชิกทุกท่าน
ได้ทราบแล้ว และขอเรี ยนเชิ ญท่านสมาชิกฯ ทุกท่านได้ร่วมเป็ นเกียรติในพิธีอนั ทรงเกียรติของ 2 นครแห่งนีB
ที6จะทําสัตยาบันร่ วมกัน นําเรี ยนที6ประชุมทราบ
1.7 เรือง การเตรียมตัวรับมือนํา ท่ วมในเขตเทศบาลนครลําปาง ในวันที 24 สิ งหาคม 2549
เวลา 08.00 -11.00 น. ณ บริเวณบ้ านดงไชยวราราม
นายประสิ ทธิ3 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลเทศบาลนครลําปาง ด้วยงานป้ องกัน สํานักปลัดฯ
ได้จ ัด เตรี ย มแผนรั บ มื อ นํBา ท่ ว มในเขตเทศบาลนครลํา ปางร่ ว มกับ สํ า นัก การช่ า ง สํ า นัก ปลัด เทศบาล
กองสวัสดิการ ฯ สํานักงานชลประทาน ป้ องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ ป้ องกันบรรเทาสาธารณภัย
เขต 10 มทบ.32 เจ้าหน้าที6ตาํ รวจชุ มชนในเขตพืBนที6เสี6 ยงภัยและหน่ วยงานที6เกี6ยวข้องทัBงหมดเพื6อเตรี ยม
ซ้อมแผนในวันที6 24 สิ งหาคม 2549 เริ6 มตัBงแต่เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ บริ เวณสะพานแขวนเขื6อนยาง
และจะมีการปล่อยนํBามาจริ ง แต่ไม่ถึงระดับสร้างความเสี ยหายให้กบั ประชาชน ฉะนัBน จึงขอเชิ ญชวนสมาชิ ก
ทุกท่านได้ร่วมกันจัดการเตรี ยมแผนรับมือนํBาท่วมในเขตเทศบาลนครลําปางต่อไป
ระเบียบวาระที
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เรืองรับรองรายงานการประชุ มสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุ มสามัญ
สมัยที 2 ครั งที 1 ประจําปี 2549 เมือวันที 8 พฤษภาคม 2549
นายประสิ ทธิ3 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดจะแก้ไขรายงาน
การประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที6 2 ครัBงที6 1 ประจําปี 2549 เมื6อวันที6 8
พฤษภาคม 2549 หรื อไม่ เมื6อไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไข กระผมขอมติที6ประชุม สมาชิกท่านใด
เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที6 2 ครัBงที6 1
ประจําปี 2549 เมื6อวันที6 8 พฤษภาคม 2549 สมาชิกฯ ท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมฯ
ขอได้โปรดยกมือขึBน มติเป็ นเอกฉันท์
มติทปี ระชุ ม ที6ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที6 2 ครัBงที6 1 ประจําปี 2549 เมื6อวันที6 8 พฤษภาคม 2549

ระเบียบวาระที 3
กระทู้ถาม
3.1 กระทู้ถาม เรือง การก่ อสร้ างปรับปรุ งภูมิทศั น์ ข่วงนคร (จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิตต์ สมาชิก
สภาเทศบาลนครลําปาง)
นายประสิ ทธิ3 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญจ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิตต์ ครับ
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จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิตต์ สมาชิ กสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรี ยนประธานสภาที6 เ คารพ
กระผม จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอกระทู ้ถ าม เรื6 อ ง การสร้ า ง
ปรับปรุ งภูมิทศั น์ข่วงนคร ในบริ เวณห้าแยกหอนาฬิ กา ทัBงนีB เนื6 องจากสภาเทศบาลนครลําปางได้ให้ความ
เห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสม จํานวน 76,312,500 บาท ตามที6ฝ่ายบริ หารเสนอต่อเทศบาล เทศบาล
นครลํา ปางโดยการประชุ ม วัน ที6 8 พฤษภาคม 2549 เพื6 อ ก่ อ สร้ า งปรั บ ปรุ ง ภู มิ ท ัศ น์ ข่ ว งนครลํา ปาง
โดยกํา หนดให้ใ ช้จ่ า ยออกเป็ น 2 ลัก ษณะ คื อ 1. ค่ า จ้า งที6 ป รึ ก ษาทํา การศึ ก ษาและออกแบบเป็ นเงิ น
1,312,500 บาท ข้อ 2 ค่ า ก่ อสร้ า งปรั บ ปรุ ง 75 ล้า นบาท บัดนีB เวลาได้ล่ ว งเลยมา 2 เดื อนเศษแล้ว
ประกอบกับเห็นว่าขณะนีBใกล้จะสิB นปี งบประมาณ 2549 อีกทัBงสื6 อมวลชนให้ความสนใจติดตามเรื6 องนีBมาก
โดยเฉพาะอย่า งยิ6 ง รู ป แบบที6 ค วรจะนํา มาเผยแพร่ ใ ห้ ป ระชาชนได้รั บ ทราบ เนื6 อ งจากโครงการนีB เป็ น
โครงการใหญ่เป็ นโครงการเชิ ดหน้าชู ตาของนครลําปาง อย่า งโดดเด่ น และประชาชนได้รับประโยชน์
มากมายดังเหตุ ผลที6 ผูบ้ ริ หารได้ให้ไว้ ตามญัตติ ขออนุ มตั ิ จ่ายขาดเงิ นสะสมของเทศบาลนครลําปาง เพื6อ
ดํา เนิ น การปรั บ ปรุ ง ข่ ว งนครลํา ปาง จึ ง ขอตัBง กระทู ้ถ ามผูบ้ ริ ห าร เพื6 อให้ ชB ี แจงผลความคื บ หน้า ในการ
ดําเนิ นการตามโครงการ เพื6อจะได้เผยแพร่ ให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป จึงเรี ยนมาเพื6อโปรดทราบและ
พิจารณาต่อไป ขอแสดงความนับถือ จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
นายประสิ ทธิ3 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ขอบคุณมากครับท่านสมาชิ ก เรื6 องนีB
ทางฝ่ ายบริ หารมีคาํ ตอบให้หรื อไม่ เชิญคุณเกรี ยงศักดิฯ
นายเกรี ยงศักดิ3 วนชยางค์ กูล รองนายกเทศมนตรี ฯ กราบเรี ยนท่านประธานสภาและสมาชิ กฯ
ผูม้ ีเกียรติทุกท่าน กระผมนายเกรี ยงศักดิ วนชยางค์กูล ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี ฯ ให้มาชีB แจง
เกี6ยวกับกระทูถ้ ามในเรื6 องนีBสรุ ปกระทูถ้ ามขอชีB แจงผลความคืบหน้าในการดําเนิ นงานตามโครงการดังกล่าว
ก็อยากจะชีBแจงในประเด็นดังนีB เมื6อวันที6 8 พฤษภาคม 2549 ทางสภาแห่งนีB ได้อนุ มตั ิงบประมาณโดยจ่าย
ขาดเงินสะสมเป็ นเงิน 76,312,500 บาท เป็ นค่าศึกษาออกแบบ 1,312,500 บาท และค่าก่อสร้าง 75 ล้านบาท
ข่วงนครซึ6 งก็มีอยู่ 3 จุด จุดแรก คือ บริ เวณที6จอดรถข้างหน้าของเทศบาล คือ บริ เวณหน้าอาคารสํานักงาน
และบริ เ วณนํBา ตก จุ ด ที6 2 บริ เ วณหอนาฬิ ก าและถนนรอบ ๆ วงเวี ย นหอนาฬิ ก า จุ ด ที6 3 บริ เ วณ
สวนสาธารณะห้าแยกทัBงสวนและร้านอาหาร ลานจอดรถหน้าโรงยิม ซึ6 งทางสํานักการช่างที6รับผิดชอบเรื6 อง
นีB ก็ ไม่ ได้น6ิ ง นอนใจ หลังจากสภาได้อนุ ม ตั ิ แ ล้ว เราได้มีก ารประชุ มกันตลอดว่าจะต้องทํา อย่างไรต่อไป
ขัBนตอนต่อไปจะดําเนิ นการอย่างไร และนอกจากนัBนก็ระดมความคิดเห็นจากหลาย ๆ ฝ่ ายว่ามีความคิดเห็ น
อย่างไร ท่านสมาชิกหลายคนก็ได้มาร่ วมปรึ กษาด้วย ว่าควรจะเป็ นอย่างไร และโดยทั$งนี$ ท$ งั นั$น เราก็กาํ หนด
ขั$นตอนในการดําเนิ นการ โดยผมได้กาํ หนดขั$นตอน ดังนี$ ขั$นตอนที+ 1 เราได้มีการประชุ มกําหนดพื$นที+
ทั$งหมด และกําหนดแบบร่ างคร่ าว ๆ ว่าจะมีอะไรทั$ง 3 จุ ด ควรจะมีอะไรบ้าง เช่ น นํ$าตก ทางเดิ น เวที
ต้นไม้ ห้องนํ$าห้องส้วมทุกอย่าง เราได้มีการประชุ มกันแล้วขั$นตอนที+ 1 อันนี$ ก็ดาํ เนิ นการไปแล้ว ตามที+
ท่านได้บอกว่า 2 เดื อนที+ผ่านมาเราทําตามขั$นตอนที+ 1 เสร็ จไปแล้วส่ วนขั$นตอนที+ 2 คือ กําหนด TOR
กําหนดว่าอาจจะให้ผูร้ ั บจ้าง คื อ ให้ผูร้ ั บเหมา ที+ จะมารั บจ้างเรา ศึ กษาออกแบบ จะต้องทํา อะไรบ้าง เขา
จะต้องทําตามความต้องการของเราเพราะเราได้ประชุมกันมาแล้ว ขั$นตอนการทํา TOR การทํา TOR บางท่าน
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อาจจะไม่เข้าใจว่าเขาทํากันอย่างไร คือ การกําหนดว่าการออกแบบนี$ จะต้องเป็ นอย่างไรบ้าง ความต้องการ
ของเราที+เราประชุมกันว่าต้องการมีอะไรบ้าง เช่น ลานหน้าสํานักงานซึ+ งก็ผา่ นมา 2 เดือนแล้ว อันที+จริ งเรา
ก็ทาํ งานได้เร็ วมาก การกําหนด TOR เถียงกันแล้วเถียงกันอีก ไม่ใช่เรื+ องง่าย ๆเพราะจะต้องมีซุ้มซึ+ งซุ ้มก็ตอ้ ง
กําหนดว่าเป็ นลักษณะไหน แม้กระทัง+ ปรับปรุ งหอนาฬิ กาว่าควรจะมีลกั ษณะแบบใด เป็ นลักษณะพื$นเมือง
หรื อลักษณะล้านนา เราก็เถียงกันว่าจะเอาแบบไหน จะเอาแบบสมัยใหม่ หรื อแบบสมัยใด แต่ท$ งั นี$ ท$ งั นั$นเรา
ก็ได้ขอ้ สรุ ปออกมาเป็ น TOR นะครับ ขั$นตอนที+ 2 ก็เสร็ จเรี ยบร้อยซึ+ งท่าน สมาชิ กถ้าท่านอยากจะได้ TOR
ก็ ไ ม่ มี ปั ญ ห า อ ะ ไ ร เ พ ร า ะ มิ ใ ช่ ค ว า ม ลั บ อ ะ ไ ร ซึ+ ง ตั ว TOR จ ะ เ ป็ น ตั ว กํ า ห น ด
การทํางานของผูร้ ับจ้างออกแบบให้เรา 2 เดื อนที+ ผ่านมา เราก็ดาํ เนิ นการขั$นตอนที+ 1 กับขั$นตอนที+ 2
เสร็ จเรี ย บร้ อยขณะนี$ ถึง ขั$น ตอนที+ 3 ซึ+ งกํา ลัง ดํา เนิ น การอยู่ ก็ เป็ นการดํา เนิ น การจัดจ้า ง โดยส่ ง ไปให้
กองคลัง ดํา เนิ น การซึ+ ง วิธี ก ารจัดจ้า งถ้า ตามระเบี ย บ มี ข$ นั ตอนมากมาย ไม่ ใ ช่ เ รื+ องง่ า ยๆ จะจ้า งใครมา
ออกแบบถ้ า เป็ นอาคารจะง่ า ยหน่ อ ย แต่ ถ้ า ไปปรั บ ภู มิ ท ั ศ น์ ห รื อปรั บ อะไรต้ อ งไปจดทะเบี ย นที+
กระทรวงการคลัง เพราะฉะนั$น เราต้อ งสอบถามไปที+ ก ระทรวงการคลัง ด้ว ยเพื+ อ ขอรายชื+ อผูร้ ั บ จ้า งที+
กระทรวงการคลังรับรองไว้ ส่ งมาให้เราด้วยเพื+อเราจะได้คดั เลือกว่าจะเอาใคร เพราะอันนี$ เงิ นล้านกว่าบาท
ต้องคัดเลือกเป็ นขั$นตอนที+กาํ ลังทําอยู่ ซึ+ งทางเทศบาลก็ได้ทาํ หนังสื อไปถึงกระทรวงการคลัง ถ้าเราได้รายชื+ อ
มาเราก็ ต้ อ งตั$ง คณะกรรมการขึ$ นพิ จ ารณา ว่ า เราสมควรที+ จ ะจ้า งหรื อว่ า สมควรจะเลื อ กใครเป็ น
ผูร้ ั บจ้าง ของเรา ซึ+ งขั$นตอนนี$ ผมคิ ดว่า ต้องใช้เวลาอี กอย่า งน้อยประมาณ 1 เดื อน หลังจากนี$ ใช้เวลาอี ก
ประมาณ 1 เดือน ส่ งหนังสื อเข้าไปและกระทรวงการคลังส่ งหนังสื อย้อนกลับมาให้เราแล้วเราดําเนิ นการ
ตามระเบียบ หลังจากนี$ จะเป็ นขั$นตอนที+ 4 เมื+อเราได้ตวั ผูร้ ั บเหมาเรี ยบร้ อย ผูร้ ับเหมาก็จะไปดําเนิ นการ
ออกแบบ ซึ+ งเราให้เวลาศึกษาออกแบบตาม TOR ของเรา เราให้เวลา 2 เดือนครึ+ ง 75 วัน ขั$นตอนที+ 3- 4
จะใช้เวลาอีกประมาณ 3 เดื อนครึ+ ง นับจากนี$ เป็ นต้นไป พอได้แบบมาผมก็ตอ้ งเสนอให้ท่านว่าเห็ นด้วย
หรื อไม่อย่างไร เราจะมีคณะกรรมการที+เราแต่งตั$งขึ$นพิจารณาก่อน พิจารณาแล้วจะเสนอให้ท่านเพราะท่าน
เป็ นตัวแทนของประชาชน จะให้ท่านวิจารณ์ จนกระทัง+ เรารั บงานงวดสุ ดท้ายหลังจากได้ TOR ได้แบบที+
ส ม บู ร ณ์ แ ล ะ ไ ด้ ป ร ะ ม า ณ ก า ร เ รี ย บ ร้ อ ย แ ล้ ว ก็ ดํ า เ นิ น ก า ร ป ร ะ ก ว ด ร า ค า ต่ อ ไ ป
ก็คิดว่าในการก่อสร้างต้องใช้เวลาไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน พูดง่าย ๆ หลังจากนี$ประมาณ 9 เดือนจึงจะเสร็ จ
ผมก็พยายามเร่ งเต็มที+ก็ขอชี$แจงขั$นตอนต่าง ๆ ให้สมาชิกที+ได้ต$ งั กระทูถ้ าม ขอบคุณครับ
นายประสิ ทธิ3 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
คุ ณสมบูรณ์ มีอะไรข้องใจอีก
หรื อไม่เชิญ
จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิตต์ สมาชิ กสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรี ยนประธานสภา กระผม
จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิตต์ ผมก็ตอ้ งขอขอบคุณรองนายกฯ เกรี ยงศักดิE ที+ได้อธิ บาย แต่ทีน$ ี กระผมมาดูแล้ว
ว่าขั$นตอนเยอะเหลือเกิน ตั$ง 5 – 6 ขั$นตอน ต้องใช้เวลาอีกประมาณ 6 เดือน เราเคยไปหาเสี ยงว่าเราจะ
ปรับปรุ งจนป่ านนี$เราได้เปิ ดสภามาแล้วเกือบ 2 ปี ยังไม่เห็นเป็ นชิ$นเป็ นอันเลย ขอความกรุ ณาได้เร่ ง ๆ เพื+อ
สมาชิกทั$งหลายจะได้ไปตอบกับประชาชนได้วา่ เราได้ดาํ เนินการไปถึงไหนแล้ว
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นายประสิ ทธิ3 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เรื+ องแบบก็เป็ นเรื+ องรายละเอียดที+
ต้องใช้เวลาและความละเอียดอ่อนมาก ต้องให้เวลาหน่อยแล้วกัน ต่อไปเป็ นกระทูท้ ี+ 2
3.2 กระทู้ถาม เรื อง การแก้ ไขปั ญหาโรงฆ่ าสั ตว์ เทศบาลนครลําปางส่ งกลินเหม็น (พ.ต.ท.ดี ชัย
พาณิ ชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง)
นายประสิ ทธิ3 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ พ.ต.ท.ดีชยั พาณิ ชย์ เชิญครับ
พ.ต.ท.ดีชัย พาณิชย์ สมาชิ กสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรี ยนประธานสภาที6เคารพ กระผม
พ.ต.ท.ดี ชยั พาณิ ชย์ สมาชิ กสภาเทศบาลนครลําปาง เขต 1 ขอตัBงกระทูถ้ ามท่านประธานสภาผ่านไปถึ ง
นายกฯ ในเรื6 อ งการแก้ไ ขปั ญ หาโรงฆ่ า สั ต ว์เ ทศบาลนครลํา ปางส่ ง กลิ6 น เหม็ น ตามนโยบายของ
นายกเทศมนตรี นครลําปาง ซึ6 งได้แถลงต่อสภาแห่ งนีB เมื6อวันที6 16 มิถุนายน 2548 และนโยบายของ
เทศบาลนครลําปาง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2548 – 2550) และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2549 – 2551)
ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า นโยบายด้านการจัดการธรรมชาติและสิ6 งแวดล้อม โดยได้กล่าวไว้ตามนโยบาย
และปรากฏตามแผนพัฒนา 3 ปี อย่างชัดเจนว่า
- จะปรับปรุ งพื$นที+บริ เวณโรงฆ่าสัตว์ให้เป็ นสวนสาธารณะชุ มชน ตําบลเวียงเหนื อ โดย
การปลูกหญ้า ไม้ดอก ไม้ประดับทางเดิ น นํ$าพุ ระบบไฟฟ้ าแสงสว่าง สนามเด็กเล่ น ลานกี ฬา และสิ+ ง
อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ประชาชนได้มีสถานที+พกั ผ่อนหย่อนใจและออกกําลังกายตลอดจนกิ จกรรม
นันทนาการต่าง ๆ
- ด้านสาธารณสุ ข ประสานองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ+นใกล้เคียง เพื+อย้ายโรงฆ่าสัตว์ไป
ตั$งนอกเขตพื$นที+ชุมชน โดยประสานกับปศุสัตว์จงั หวัดและจัดสร้ างเป็ นศูนย์ที+รับบริ การของเทศบาลและ
ท้องที+อื+นโดยรอบที+จะสามารถให้บริ การนําสัตว์ไปฆ่า โดยการชําแหละค่าบริ การและค่าธรรมเนี ยมตามที+
กําหนด
ข้าพเจ้าได้รับฟั งและได้ผ่านแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2548 – 2550) และแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2549 – 2551) แล้วรู ้สึกดีใจและได้แจ้งให้ชุมชนในเขตพื$นที+ตาํ บลเวียงเหนื อ ซึ+ งเป็ นเขตเลือกตั$งที+ 1
ซึ+ งข้าพเจ้าเป็ นสมาชิ กอยู่ว่าโรงฆ่าสัตว์จะต้องย้ายและพื$นที+โรงฆ่าสัตว์จะเป็ นสวนสาธารณะอันสวยงาม
ในเขตตําบลเวียงเหนือ ซึ+ งยังไม่มีสวนสาธารณะเหมือนในเขตพื$นที+อื+น เช่น เขตพื$นที+ 2 , 3, 4 ซึ+ งมีอยูแ่ ล้ว
และกําลังพัฒนาให้ดีกว่าเดิม พวกเราชาวตําบลเวียงเหนือ รอคอยมาถึงเวลานี$เกือบสองปี แล้ว ไม่เห็นมีวี+แวว
นโยบายของท่าน แผนพัฒนาที+ท่านเขียนไว้ก็ไม่ได้ปรากฏให้เป็ นรู ปธรรมในการกําหนดไว้ในแผนปี 2548
และ ปี 2548 เพิ+มเติม แผนปี 2549 – 2551 ปี 2549 เพิ+มเติม และแผนปี 2550 ก็ไม่ปรากฏว่ามีการพัฒนา
โรงฆ่าสัตว์แห่งนี$แต่อย่างใด
ปั จ จุ บ ัน นี$ โรงฆ่ า สั ต ว์แ ห่ ง นี$ ยัง ไม่ ไ ด้ด ํา เนิ น การปรั บ ปรุ งแก้ ไ ขไปตามนโยบายของ
นายกเทศมนตรี และแผนพัฒนาของเทศบาลแต่ประการใด ความเดือดร้อนของชุ มชน สังคมรอบข้างในเรื+ อง
คุณภาพสิ+ งแวดล้อม สุ ขภาพอนามัย ยังไม่ได้รับการปรับปรุ งแก้ไขให้เป็ นไปตามนโยบายและแผนพัฒนาแต่
ประการใด ปั จจุบนั สิ+ งเหล่านี$ยงั ทวีความเดือดร้อนต่อชุมชน และสังคมรอบข้างมากขึ$น
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ข้า พเจ้า จึ ง ขอตั$ง กระทู ้ถ ามผูบ้ ริ ห ารเทศบาลนครลํา ปาง เพื+ อให้ ช$ ี แจงถึ ง ความคื บ หน้า
ในการดําเนิ นการตามนโยบายและแผนการพัฒนาดังกล่าว ตลอดจน เพื+อให้ช$ ี แจงถึ งความคืบหน้าในการ
ดําเนินการตามนโยบายและแผนการพัฒนาดังกล่าว ตลอดจนถึงการแก้ไขปั ญหาความเดือดร้อนให้แก่ชุมชน
และสังคมรอบข้างได้มีคุณภาพชีวติ และสิ+ งแวดล้อมที+ดีได้เมื+อใด
จึงเรี ยนมาเพื+อโปรดพิจารณาดําเนิ นการให้ต่อไปด้วย ขอแสดงความนับถือ พ.ต.ท. ดีชยั
พาณิ ชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
นายประสิ ทธิ3 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลํา ปาง ครั บในเรื+ องกระทู ้เรื+ อง ปั ญหา
โรงฆ่าสัตว์ส่งกลิ+นเหม็นท่านผูบ้ ริ หารมีขอ้ ชี$แจงหรื อไม่ เชิญคุณกิตติภูมิ ฯ
นายกิตติภูมิ นามวงค์ รองนายกเทศมนตรี นครลําปาง ท่านประธานสภาที+เคารพ ท่านสมาชิ ก
ผูท้ รงเกียรติ ก่อนอื+นต้องขอขอบคุณท่านสมาชิ กที+ได้ให้ความสนใจในเรื+ องกิจการโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาล
นครลําปาง ภารกิ จของเทศบาลจริ ง ๆ แล้วเรามีมากมาย ที+จะต้องดําเนิ นการโดยเฉพาะภารกิ จและหน้าที+ที+
ท่านนายก ฯได้ให้คาํ มัน+ สัญญาตามแผนและนโยบายที+ได้แถลงต่อสภาอันทรงเกียรติแห่ งนี$ เพื+อความสะดวก
และอธิ บายกิจการโรงฆ่าสัตว์ กระผมผูซ้ + ึ งได้รับมอบหมายจากท่านนายกฯ ให้กาํ กับดูแลในกองสาธารณสุ ข
และสิ+ ง แวดล้อม ได้ด ํา เนิ น การไปถึ ง ไหนแล้ว ต้องขออนุ ญ าตประธานสภา ใช้ช าร์ ท เพื+ อประกอบการ
พิจารณา ท่า นประธานสภาที+ เคารพ ตามชาร์ ททั$งหมดนี$ คื อ กระบวนการทั$ง หมดที+ เกี+ ยวข้องกับ กิ จการ
โรงฆ่า สัตว์ข องเทศบาล ตั$งอยู่ที+ ตาํ บลเวียงเหนื อ ตรงแยกโรงฆ่าสัตว์ ได้ดาํ เนิ น กิ จการมาเป็ นระยะเวลา
ยาวนาน แต่ในปั จจุบนั ผูท้ ี+เกี+ยวข้องชัดเจนที+สุดขณะนี$มีดว้ ยกัน 4 กลุ่ม กลุ่มแรก คือ ผูบ้ ริ โภค ประชาชน
คนลําปางที+บริ โภคเนื$อสัตว์ ทั$งเนื$อหมู แต่เนื$อวัว เนื$อควายไม่มี และจากที+ท่านได้บริ โภคเนื$ อที+อยูใ่ นร้านค้า
บริ เวณรอบๆ ได้กินลาบอร่ อย ๆ มีดีววั ดี ควายขม ๆ ใส่ ไม่ใช่จากโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลนะครับ ฉะนั$น
ผูบ้ ริ โภคที+เราจะต้องคํานึ งถึ ง เพราะเรื+ องของความปลอดภัยในสุ ขอนามัยของพี+น้องประชาชน โรงฆ่าสัตว์
เทศบาลของเรา ณ ปั จจุบนั นี$แล้วถือว่าไม่อยูใ่ นข่ายที+ได้รับมาตรฐาน อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานของโรงฆ่าสัตว์
ตามพระราชบัญญัติ ควบคุ มการฆ่าและจําหน่ ายเนื$ อสัตว์ พ.ศ.2535 นะครับ กลุ่ มที+ 2 เรื+ องของชุ มชน
ข้างเคี ยงที+ท่านได้ต$ งั กระทูถ้ ามว่าได้รับผลกระทบจาก กลิ+ น เสี ยง นํ$าเสี ยที+อยู่ในบริ เวณรอบข้างทําให้เกิ ด
ภาวะสิ+ ง แวดล้อม ซึ+ ง เราปฏิ เสธไม่ไ ด้ เมื+ อโรงฆ่ า สัตว์เทศบาล ไม่ อยู่ใ นมาตรฐานย่อมส่ ง ผลกระทบต่ อ
สิ+ งแวดล้อมเป็ นเรื+ องของธรรมดา เราแก้ไขอย่างไร เมื+อวันที+ 29 มีนาคม 2549 เราได้รับหนังสื อร้องเรี ยน
จากพี+น้องประชาชนที+อยู่รอบข้างในชุ มชนต่าง ๆ ลงชื+ อเสนอมายังเทศบาลนครลําปาง และร้ องเรี ยนไปยัง
จังหวัด การแก้ไขเบื$องต้นหลังจากที+เราได้รับร้องเรี ยนได้ตรวจสอบว่าสิ+ งที+ร้องเรี ยนเป็ นความจริ งขนาดไหน
ปรากฏว่าสิ+ งที+ เกิ ดขึ$ น คื อ นํ$าเสี ย ซึ+ ง ในโรงฆ่า สัตว์ข องเราไม่ มีก ารบํา บัดนํ$า เสี ย ปล่ อยนํ$าเสี ย ออกจาก
โรงฆ่าสัตว์เข้าสู่ คูเมื องทําให้เกิ ดกลิ+ นเหม็น พี+น้องประชาชนได้รับการเดื อดร้ อนจากตรงนี$ 29 มี นาคม
2549 ได้มีการร้องเรี ยนเข้ามา เราแก้ไขปั ญหาเบื$องต้น ขณะนี$เราได้ปิดไม่ให้น$ าํ ออกจากโรงฆ่าสัตว์ โดยใช้
รถไปดูดทุกวัน รถดูดส้วมของเราเปลี+ ยนวัตถุประสงค์จากดูดส้วมไปดูดนํ$าออกจากโรงฆ่าสัตว์ทุกวัน เพื+อ
ไม่ให้เกิดกลิ+นเหม็น เพื+อบรรเทาทุกข์ตรงนี$ ตอนแรกเราจะใช้อีเอ็ม ที+ซ+ ึ งทุกคนเข้าใจว่าดี แต่เราไม่รู้ไปซื$ อ
ที+ไหนก็เลยไม่รู้วา่ จะใช้อีเอ็มได้อย่างไร กลุ่มที+ 3 คือ กลุ่มผูป้ ระกอบการกลุ่มผูป้ ระกอบการในที+น$ ี มี 2
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ส่ วน ส่ วนที+ 1 คือ เจ้าของสัตว์ที+เขานํามาฆ่า และอีกกลุ่มหนึ+ งคือ ผูร้ ับจ้างในการประกอบการรับจ้างฆ่า
ในโรงฆ่าสัตว์ 2 กลุ่มนี$ จะเชื+ อมโยงกันอยู่ ซึ+ งเกี+ยวพันกับโรงฆ่าสัตว์ และมีความผูกพันในวิถีชีวิตและใน
ส่ วนของเทศบาลที+จะต้องควบคุมเรื+ องมาตรฐานของโรงฆ่าสัตว์ อันนี$ เบื$องต้นในเรื+ องของ โรงฆ่าสัตว์ที+
ส่ ง ผล ณ ปั จ จุ บ ัน นี$ ถ้า เรามาดู ช าร์ ท อี ก ฝั+ ง หนึ+ ง โรงฆ่ า สั ต ว์เ กี+ ย วข้อ งกับ พระราชบัญ ญัติ อ ยู่ 3
พระราชบัญญัติแรก คือ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 เราได้ประสานงานไปยังอุตสาหกรรมจังหวัด
เมื+อประสานงานไปแล้วหนังสื อ ลป 0028 (3/0739) ลงวันที+ 4 เมษายน 2549 โดยอุตสาหกรรมจังหวัด
สั+งให้เราหยุดกิ จการทันที เข้าข่ายว่าเราไม่ได้แจ้งในเรื+ องของกิจการโรงงาน เพราะว่าโรงฆ่าสัตว์ถือว่าเป็ น
โรงงาน ตรงนี$ สิ$ น สุ ด ตามพระราชบัญ ญัติ โ รงงานฯเราจบสิ$ น แต่ ส+ิ งสํ า คัญ ที+ จ ะต้อ งเกี+ ย วข้อ งคื อ
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าและจําหน่ายเนื$อสัตว์ พ.ศ.2535 กับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ซึ+ งจะมี
ความเกี+ ยวพันซึ+ งกันและกัน เพราะฉะนั$นการจะเลิ กกิ จการง่ าย ๆ
ทําไม่ได้ พระราชบัญญัติควบคุ ม
อาคารและจําหน่ ายเนื$ อสัตว์ ซึ+ งจะต้องเกี+ ยวข้องเรื+ องของมาตรฐาน
โรงฆ่าสัตว์ ตามพระราชบัญญัติ
ฉบับนี$ และใบอนุ ญาต ซึ+ งออกโดยอธิ บดี กรมปศุ สัตว์ เราได้ดาํ เนิ นการ ถึ งไหนจะอธิ บายให้ท่านได้
รั บทราบว่า ขณะนี$ เราได้ต$ งั คณะทํางานตรวจสอบ 4 ฝ่ ายขึ$นมา มี ด้ว ยกันคื อ จากสํานักงานปศุ สัตว์
จังหวัด สาธารณสุ ขจังหวัด สิ+ งแวดล้อมจังหวัด และเทศบาล ประชุ มกันครั$งสุ ดท้าย เมื+อวันที+ 29 มีนาคม
2549 มติ คณะกรรมการแจ้งว่าโรงฆ่าสัตว์เทศบาลไม่ได้มาตรฐานเห็ นควรให้ยกเลิ กกิ จการได้ แต่ถา้ มาดู
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ซึ+ งเป็ นอํานาจหน้าที+โดยตรงที+จะต้องจัดให้มี
โรงฆ่าสัตว์ตามหน้าที+
ของเทศบาล เพราะฉะนั$น เทศบาลดําเนิ นการอะไรไปบ้างเราได้ต$ งั คณะกรรมการพิจารณายกเลิ กกิ จการ
โรงฆ่าสัตว์ ลงวันที+ 23 พฤษภาคม 2549 เราได้ดาํ เนิ นการและเรี ยกประชุ มกันไปเรี ยบร้อยแล้ว และก็ได้
ตั$งคณะกรรมการศึกษาขึ$นมาอีกชุดหนึ+ง คือ คณะกรรมการศึกษาผลกระทบทั$งหมด เมื+อวันที+ 7 สิ งหาคม
2549 ว่า มีส่วนไหนบ้างที+เกี+ ยวข้อง มีส่วนไหนบ้างที+ส่งผลกระทบทั$งผลบวกและผลลบ สิ+ งที+จะต้อง
คํานึ งถึ ง สถานที+อนั ดับหนึ+ ง สถานที+ ณ ปั จจุบนั เหมาะสมหรื อไม่ ถ้าเราย้าย จะย้ายไปอยู่ที+ไหน ถ้าเรา
ยกเลิ ก ผลกระทบอย่ า งอื+ น จะตามมามี อ ะไรบ้า ง ถามถึ ง ว่ า จะศึ ก ษาถึ ง รายรั บ รายจ่ า ย ณ ปั จ จุ บ ัน ว่ า
โรงฆ่าสั ตว์เทศบาล ดําเนิ นกิ จการอยู่ ณ ปั จจุ บ นั ว่า เหมาะสมหรื อไม่ ที+ มี หมู มาฆ่า วันละ 40 ตัว มี
ผูป้ ระกอบการประมาณ 20 คน ว่าเหมาะสมหรื อไม่ที+จะดําเนิ นการต่อ ส่ งผลกระทบต่อรายรับ รายจ่ายกับ
เทศบาลอย่างไร สิ+ งแวดล้อมว่าถ้าเราย้ายไป ที+ ใหม่จะส่ งผลกระทบต่อสิ+ งแวดล้อมไหม แก้ไขปั ญหา
สิ+ งแวดล้อมในปั จจุบนั ได้หรื อไม่ และผูป้ ระกอบการเราจะส่ งผลกระทบต่อผูป้ ระกอบการไหมว่า เจ้าของ
ผูป้ ระกอบการและผูร้ ั บจ้างฆ่า ซึ+ งมี วิถีชีวิตอยู่ในโรงฆ่าสัตว์ และสิ+ งสุ ดท้ายคื อ การฟื$ นฟูหลังเลิ กกิ จการ
โรงฆ่าสัตว์แล้ว ที+ท่านสนใจก็คือ คงจะเป็ นตัวนี$ วา่ ที+ตามนโยบายท่านนายกฯ ก็บอกว่าจะปรับโรงฆ่าสัตว์
ดังกล่าวเป็ นสวนสาธารณะนะครับ ก็คือ การฟื$ นฟูหลังกิจการว่าหลังจากเลิกกิจการโรงฆ่าสัตว์แล้ว เมื+อนํามา
ปรั บปรุ งเป็ นสวนสาธารณะเหมาะสมหรื อไม่ แล้วส่ งผลกระทบทั$งหมดอย่างไร รวมถึ งผูบ้ ริ โภคว่าใน
จํานวนสัตว์ที+นาํ เข้าฆ่าในโรงฆ่าสัตว์ในประชากรหกหมื+ นกว่าคน สองหมื+ นกว่าครอบครั วเรื อน เมื+ อเลิ ก
กิจการแล้วสัตว์ที+เขาฆ่าในโรงฆ่าสัตว์ ส่ งผลกระทบต่อผูบ้ ริ โภคหรื อเปล่า กระบวนการทั$งหมดนี$ เมื+อนําเอา
มาปะติดประต่อกันแล้วรวมทั$งการยกเลิกใบอนุ ญาต ตอนนี$ใบอนุ ญาตตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2535 เราก็
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ยังไม่ได้รับการยกเลิ ก เพราะว่ากระบวนการศึกษาผลกระทบทั$งหมดยังไม่ได้ส่งถึงมือคณะกรรมการระดับ
จังหวัด ถ้าเราได้ศึกษาผลกระทบนี$แล้ว ก็จะส่ งให้คณะกรรมการซึ+ งผ่านโดยปศุสัตว์จงั หวัด ซึ+ งจะแต่งตั$ง
ขึ$นมาเพื+อยกเลิกใบอนุญาตการฆ่าสัตว์ ถ้ายกเลิกใบอนุญาตโรงฆ่าสัตว์ถึงจะเข้าสู่ กระบวนการยกเลิกกิจการ
โรงฆ่าสัตว์ตาม เพื+อไม่ให้ส่งผลกระทบตามพระราชบัญญัติ ทั$งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าและจําหน่าย
เนื$ อสัตว์และพระราชบัญญัติเทศบาล เพราะฉะนั$น ตั$งแต่น$ ี เป็ นต้นไป ก็เหลื ออยู่เพียงว่า ถ้ากระบวนการ
ศึกษาผลกระทบทั$งหมดเกิ ดขึ$นได้นาํ เสนอท่านนายกฯ แล้ว ได้นาํ เสนอไปยังปศุสัตว์จงั หวัด เพื+อส่ งไปยัง
จังหวัดให้ยกเลิกใบอนุญาตโรงฆ่าสัตว์แล้วการยกเลิกกิจการโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลก็คงจะสมบูรณ์ ก็คงจะ
ตอบไม่ได้วา่ จะใช้เวลากี+วนั กี+ปี กี+เดือน แต่จะทําให้เร็ วที+สุด ก็ขอขอบคุณที+ท่านสมาชิกได้ให้ความสนใจใน
เรื+ องนี$ และในฐานะที+เป็ นผูร้ ับผิดชอบ ก็จะเร่ งดําเนิ นการเรื+ องนี$ให้เป็ นไปตามนโยบายนายกฯ ที+ได้แถลงต่อ
สภาในระยะเวลาอันรวดเร็ ว ขอบคุณครับ
นายประสิ ทธิ3 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ พ.ต.ท.ดีชยั ฯ ผูต้ $ งั กระทูถ้ าม
พ.ต.ท.ดีชัย พาณิชย์ สมาชิ กสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรี ยนประธานสภาที+เคารพ กระผม
พ.ต.ท.ดี ชยั พาณิ ชย์ สมาชิ กสภาเทศบาลนครลําปาง เขต 1 ขอบคุ ณที+ท่านได้ช$ ี แจงเหตุผลต่าง ๆ ให้เรา
ทราบ แต่ขณะนี$ เวลานี$ ปั จจุ บนั นี$ ก็ยงั ฆ่าสัตว์กนั อยู่ กลิ+ นก็ยงั เหม็นอยู่ ท่านจะมี วิธีการอย่างไร ที+ จะต้อง
แก้ไขปั ญหาเวลานี$ เดีRยวนี$ คือ มันยังเหม็นอยู่ นักเรี ยนก็เดือดร้อนอยู่ ชุมชนต่าง ๆ ก็ยงั ส่ งกลิ+นเหม็นอยู่
แล้วท่านจะแก้ไขปั ญหาเวลานี$ ปั จจุบนั นี$
นายประสิ ทธิ3 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ครับ เป็ นเรื+ องการแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าใช่ไหมครับ ทางผูบ้ ริ หารเชิญครับ
นายกิตติภูมิ นามวงค์ รองนายกเทศมนตรี นครลําปาง เมื+อกี$ผมได้อธิ บายค่อนข้างชัดเจนแล้วว่า
หลังจากมีขอ้ ร้องเรี ยนมายังเทศบาล เราได้แก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าไปเรี ยบร้อยนะครับว่า หลังจากที+มีน$ าํ ไหล
ออกจากโรงฆ่าสัตว์ทาํ ให้เกิ ดกลิ+นเหม็นขณะนี$ นํ$าดังกล่าวเราไม่ให้ไหลลงไปสู่ คูเมืองอีกต่อไป โดยเราดูด
นํ$าเสี ยออกทุกวัน กลิ+นต่าง ๆ จะบอกว่ามันหมดไปเลยเสี ยทีเดียวคงเป็ นไปไม่ได้ เพราะว่าโรงฆ่าสัตว์ ก็ต$ งั
มานานแล้วประกอบกับมาตรฐานในเรื+ องขอบ่อบัดบัดนํ$าเสี ยก็ไม่มี เพราะฉะนั$น บอกว่าไม่เหม็นเลยเป็ นไป
ไม่ ไ ด้ ก็ บ รรเทาความกลิ+ น ได้ ร ะดั บ หนึ+ งนะครั บ จนกว่ า การเลิ ก กิ จ การจะจบลง ก็ ปั ญ หาตรงนี$ ก็
จะจบสิ$ น ขอบคุณมากครับ
พ.ต.ท.ดีชัย พาณิชย์ สมาชิ กสภาเทศบาลนครลําปาง ขออนุญาตถามข้อสุ ดท้าย
นายประสิ ทธิ3 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ พ.ต.ท.ดีชยั ฯให้ถามได้อีก
ครั$งเดียว
พ.ต.ท.ดีชัย พาณิชย์ สมาชิ กสภาเทศบาลนครลําปาง เพราะตามระเบียบให้ผมถามได้ 3 ครั$ง ผม
จะถามอีกครั$งเดี ยว ท่านประธานสภาที+เคารพ ตามที+ท่านผูร้ ับผิดชอบเกี+ ยวกับการบําบัดนํ$าเสี ยต่าง ๆ ที+ส่ง
กลิ+นเหม็น ที+ท่านพูดถึ งเมื+อกี$ เกี+ยวกับการขนหรื อดูดนํ$าเสี ยทิ$งท่านจะต้องขนไปทุกวัน ผมว่าเป็ นเรื+ องที+
แก้ตรงปลายเหตุ ต้นเหตุเกิ ดจากอะไร ต้นเหตุเกิ ดจากนํ$าเสี ยจากการล้างเนื$ อสัตว์หรื อล้างอะไรลงไปต้อง
ส่ งกลิ+ นเหม็นอยู่แล้ว ใช่ ว่าจะดูดออกไปแล้วมันจะไม่เหม็น และท่านพูดถึ งการใช้จุลินทรี ย ์ ผมก็รู้ว่าท่าน
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ก็จะขายอยู่ จุ ลิ นทรี ยต์ วั นี$ น ะครั บ ก็น่ า จะนํา มาใช้โดยเฉพาะอย่า งยิ+งในงบประมาณปี 2549 เราก็ ได้ต$ งั
งบประมาณไว้ซ$ือจุลินทรี ยต์ วั นี$ดว้ ยนะครับ ก็ไม่รู้ไปทํายังไง ถ้าท่านศึกษาให้ดีนะครับ จุลินทรี ยต์ วั นี$ เป็ น
จุลินทรี ยท์ ี+มีประสิ ทธิ ภาพ ผมไม่ได้โฆษณา เพราะดูทีวีทุกวัน แม้กระทัง+ โครงการใหญ่ๆ ในกรุ งเทพฯ ก็ใช้
ตัวนี$ท$ งั นั$น การเคหะที+เราไปประชุ มไม่กี+วนั ก่อน นํ$าเสี ยในบ้านของเขาเขาก็ใช้ ซึ+ งจากที+กล่าวน่าจะแก้ไขที+
ต้นเหตุเพราะเกิ ดจากแหล่งนํ$าเสี ยและก็ตอ้ งใช้ ผมไม่อยากจะแนะนําเดีR ยวหาว่าโฆษณา สิ นค้าของเขา คือ
เป็ นเรื+ องที+ช่วยกัน งบประมาณของเราก็ต$ งั ไว้แล้วจํานวนแสนถึงสองแสน เพื+อซื$อจุลินทรี ยต์ วั นี$ไม่ใช่วา่
ไม่ต$ งั มาแต่ไม่ได้ทาํ อยากจะฝากไว้เพราะเป็ นความเดือดร้อนของชาวบ้าน เด็กนักเรี ยน ที+อาศัยอยูใ่ นแถบนี$
ก็มีปัญหาคงจะฝากไว้แค่น$ ี ขอบคุณครับ
ระเบียบวาระที

4

ญัตติ เรือง ขอเสนอญัตติขออนุมัติปรับลดวงเงินงบประมาณและเปลีย นแปลง
คําชีแจงประกอบงบประมาณรายจ่ ายรายการทีไ ด้ เบิกตัดปี งบประมาณประจําปี
พ.ศ.2548 โครงการประเภทค่ าทีด ินและสิ งก่ อสร้ างจํานวน 3 โครงการ

นายประสิ ทธิ3 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญผูบ้ ริ หารเสนอญัตติ
นายสุ วฒ
ั น์ ตรีมานะพันธุ์ รองนายกเทศมนตรี กราบเรี ยนท่านประธานผม สุ วฒั น์ ตรี มานะพันธุ์
รองนายกเทศมนตรี ได้รับมอบหมายจากนายกฯ เป็ นผูเ้ สนอเรื6 องญัตติ ขออนุมตั ิปรับลดวงเงินงบประมาณ
และเปลี6ยนแปลงคําชีBแจงประกอบงบประมาณรายจ่ายรายการที6ได้เบิกตัดปี งบประมาณประจําปี พ.ศ.2548
โครงการประเภทค่าที6ดินและสิ6 งก่อสร้างจํานวน 3 โครงการ มีหลักการดังนีB
หลักการ
เพื+อขออนุ มตั ิ ป รั บลดวงเงิ นงบประมาณและเปลี+ ยนแปลงคําชี$ แจงประกอบงบประมาณ
รายจ่ าย รายการที+ ได้เบิ กตัดปี งบประมาณประจําปี พ.ศ.2548 โครงการประเภทค่า ที+ ดินและสิ+ ง ก่ อสร้ า ง
จํานวน 3 โครงการ ภายในบริ เวณสนามกีฬาเทศบาลนครลําปาง (สวนสาธารณะเวียงละกอน) ดังนี$

ลําดับ
คําชี$แจงงบประมาณ
ที+
ข้อความเดิม
ข้อความใหม่
1 ค่าก่อสร้างทางเท้าริ มรั$วสนาม ค่าก่อสร้างทางเท้าริ มรั$วสนาม
กีฬาเทศบาลนครลําปาง และ กีฬาเทศบาลนครลําปาง และ
ปรับปรุ งรั$วเป็ นประตูเข้าปรับปรุ งรั$วเป็ นประตูเข้า-ออก
ออก (ฝั+งถนนสุขสวัสดิE 1)
(ฝั+งถนนสุขสวัสดิE 1) โดยทํา
โดยทําการก่อสร้างทางเท้า
การก่อสร้างทางเท้าขนาดกว้าง
ขนาดกว้างประมาณ 1.00ประมาณ 1.00-1.20 เมตร หรื อ
1.20 เมตร หรื อตามสภาพ
ตามสภาพ ความยาวประมาณ
ความยาวประมาณ 347 เมตร 347 เมตร พร้อมปรับปรุ งรั$ว

งบประมาณ (บาท)
เดิม
ใหม่
628,000
405,000

หมายเหตุ
ลดลง 223,000
บาท
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2

3

พร้อมปรับปรุ งรั$วเป็ นประตู เป็ นประตูเข้า-ออก จํานวน 1
เข้า-ออก จํานวน 1 แห่ง (ตาม แห่ง ยกเว้นงานคันหินสําเร็ จรู ป
และงานอื+น ๆ ตามรายละเอียด
แบบแปลนเทศบาล)
ประกอบแบบแปลนเทศบาล
ค่าก่อสร้างลานเอนกประสงค์ ค่าก่อสร้างลานเอนกประสงค์
พร้อมวางท่อระบายนํ$า
พร้อมวางท่อระบายนํ$า บริ เวณ
บริ เวณสนามกีฬาเทศบาล
สนามกีฬาเทศบาล นครลําปาง
นครลําปาง โดยทําการ
โดยทําการก่อสร้างลานแอส
ก่อสร้างลานแอสฟัลท์ติค
ฟัลท์ติคคอนกรี ต จํานวน 2
คอนกรี ต จํานวน 2 แห่ง พื$นที+ แห่ง พื$นที+รวมไม่นอ้ ยกว่า
รวมไม่นอ้ ยกว่า 8,300 ตาราง 8,300 ตารางเมตร พร้อมติดตั$ง
เมตร พร้อมวางท่อระบายนํ$า ฝา บ่อพักท่อระบายนํ$า และงาน
คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง อื+นๆ ตามรายละเอียดประกอบ
0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อ แบบแปลนเทศบาล
พักประมาณ 500 เมตร (ตาม
แบบแปลนเทศบาล)
ค่าก่อสร้างอาคารห้องนํ$าค่าก่อสร้างอาคารห้องนํ$า-ส้วม
ส้วมสาธารณะบริ เวณสนาม สาธารณะบริ เวณสนามกีฬา
กีฬาเทศบาลนครลําปาง โดย เทศบาลนครลําปาง โดยทําการ
ทําการก่อสร้างอาคาร คสล. ก่อสร้างอาคาร คสล.สูง 1 ชั$น
สูง 1 ชั$น พื$นที+ใช้สอยไม่นอ้ ย พื$นที+ใช้สอยไม่นอ้ ยกว่า 70
กว่า 70 ตารางเมตร และงาน ตารางเมตร และงานอื+นๆ
อื+นๆ (ตามแบบแปลน
ยกเว้นงานโครงสร้าง และงาน
อื+น ๆ ตามรายละเอียดประกอบ
เทศบาล)
แบบแปลนเทศบาล

3,670,000

2,868,000

ลดลง 802,000
บาท

800,000

565,000

ลดลง 235,000
บาท

เหตุผล
เนื+ องจากโครงการประเภทค่าที+ ดินและสิ+ งก่ อสร้ างภายในบริ เวณสนามกี ฬาเทศบาลนคร
ลําปางทั$ง 3 โครงการดังกล่าวข้างต้นได้ดาํ เนินการไปไม่ถูกต้องตามขั$นตอนแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการพัสดุของหน่ วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ+น พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไขเพิ+มเติม จึงไม่สามารถ
ดําเนินการได้ตามวงเงินงบประมาณและคําชี$แจงประกอบงบประมาณเดิม
ดังนั$น ขอได้โปรดนําเรี ยนที+ ประชุ มสภาเทศบาลนครลําปางเพื+อขออนุ มตั ิ ปรับลดวงเงิ น
งบประมาณและเปลี+ ยนแปลงคําชี$ แจงประกอบงบประมาณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ+น พ.ศ.2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี+ยนแปลงงบประมาณ
ข้อ 31 ต่อไป
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ลงชื+อ

ขอแสดงความนับถือ
นายนิมิตร จิวะสันติการ ผูเ้ สนอ
นายกเทศมนตรี นครลําปาง

(ลงชื+อ) จ.ส.อ. สมบุรณ์ บรรจงจิตต์ ผูร้ ับรอง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
(ลงชื+อ) นางละมัย บุญยง
ผูร้ ับรอง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
นายประสิ ทธิ3 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนคร ญัตติเรื6 อง ขอเสนอญัตติขออนุ มตั ิปรับลด
วงเงินงบประมาณและเปลี6ยนแปลงคําชีBแจงประกอบงบประมาณรายจ่ายรายการที6ได้เบิกตัดปี งบประมาณ
ประจําปี พ.ศ.2548 โครงการประเภทค่าที6ดินและสิ6 งก่อสร้าง จํานวน 3 โครงการ ที6ท่านผูบ้ ริ หารได้เสนอ
ต่อที6ประชุมสภาสมาชิกท่านใดจะอภิปราย เชิญครับ คุณสุ ทศั น์ฯ
นายสุ ทศั น์ พุทธวงค์ สมาชิ กสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรี ยนท่านประธานสภาที6เคารพ
และสมาชิ กผูท้ รงเกี ยรติทุกท่าน ผมนายสุ ทศั น์ พุทธวงค์ สมาชิ กสภาเทศบาลนครลําปาง เขต 3 คื อ
โครงการ 3 โครงการ มีปัญหามาตัBงแต่ตน้ ผมขอท้าวความนะครับว่า ผมเข้าใจว่าเป็ นความหวังดี ของ
เทศบาล เพราะตอนนัBน จะมี ง านไทยแลนด์เซรามิ ก ส์ แฟร์ ของปี ที6 แ ล้ว เข้า ใจว่า ความหวังดี ข องเทศบาล
เพราะว่างานได้มาจัดที6เทศบาล 7 หรื อว่าสนามกี ฬาเวียงละกอนแห่ งนีB เข้าใจว่าเทศบาลหวังดี อยากให้มี
ห้องนํBา เพียงพอกับผูม้ าใช้มาเที6 ยวงานไทยแลนด์เซรามิ กแฟร์ อี กอย่างอี ก 2 โครงการ คื อ ทางเท้ากับ
ลานเอนกประสงค์ 3 โครงการนีB เป็ นความหวังดี ของเทศบาล แต่เผอิญมี ปัญหาที6 ว่าโครงการยังไม่ได้ทาํ
สั ญ ญาแต่ ว่า มี ก ารเข้า ไปดํา เนิ น การเรี ย บร้ อย ซึ6 งเป็ นที6 ก ล่ า วขานของสื6 อมวลชน และประชาชนทั6ว ไป
ประชาชนก็ถามผมว่าเทศบาลชุ ดนีBทาํ อะไรกันอยู่ ซึ6 งคําว่า “ เทศบาลชุ ดนีB” ก็คือ ผูบ้ ริ หารและพวกกระผม
ทุกคนทัBง 24 คน เขาถามว่าชุดนีBทาํ อะไรกันอยู่ ตอนนีBมนั เป็ นอนุสรณ์อยูท่ ี6นน6ั เกือบ 1 ปี ทําต่อก็
ไม่ได้ทาํ เป็ นคาราคาซัง ผมก็อยากจะถามท่านผูบ้ ริ หารอยู่ไม่กี6ขอ้ ขอถามว่าที6มาที6ไปของโครงการเป็ นมา
อย่างไร เอาที6มาที6ไปก่อนว่าโครงการนีBเกิดขึBนมายังไง ยังไงก่อน เพราะตอนนัBนพวกกระผมยังไม่ได้เข้ามา
อยูใ่ นสภา แต่ว่าโครงการนีB เริ6 มมีการดําเนิ นงานไปแล้ว และอันดับที6สองก็คือ อนุ สรณ์ตวั นีB เมื6อไหร่ ท่านจะ
ทําให้เสร็ จ ข้อที6สาม ช่วงที6มีปัญหาได้มีการดําเนิ นไปถึงไหนกันแล้วที6เราจะได้ไปตอบชาวบ้านว่าเกือบปี
หนึ6 งละ ทัBง ไม้แบบ ทัBง ดิ น ทัBงอะไร เศษไม้อะไรกองอยู่เต็ม ผูม้ าใช้บริ การของสวนเวีย งละกอนทุ ก วัน
เป็ นปี เขาเห็ นอยู่นน6ั ข้อที6 สี6 ที6 ปรั บลดวงเงิ น ตกลงวันนีB ผมจะเห็ นด้วยกับญัตติ นB ี แต่ท่านต้องให้คาํ ตอบว่า
อีกกี6วนั กี6เดือน ระบุมาเลยว่าเมื6อไหร่ เพราะว่าเดีVยวงานเซรามิกส์แฟร์ จะมีอีก 1 – 17 ธันวาคม 2549
ถ้าเป็ นอย่างนีBอีกผมว่าชาวบ้านชาวเมืองเขามาบ้านเราเยอะด้วย ผมขอฝากไว้แค่นB ีครับ
นายประสิ ทธิ3 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ คุณสมบูรณ์ เมื6อกีBยกมือ เชิญครับ
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิ กสภาเทศบาลนครลําปาง ครับท่านประธานสภาที6เคารพ
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ผมนายสมบู ร ณ์ คุ รุภ ากรณ์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํา ปาง สิ6 ง ที6 ผ มจะพู ดคุ ณ สุ ท ัศ น์ ฯ ก็ พู ดไปเกื อ บ
หมดแล้วก็อยากจะถามเพิ6มเติมอีกประเด็นคือ เรื6 องของปริ มาณงานที6ลดไปกับเงินที6ลดผมถามว่าได้คาํ นวณ
อย่างถูกต้องและสมดุลกันหรื อไม่ เป็ นประเด็นที6 1 และประเด็นที6 2 คือ เรื6 องงานส่ วนควบที6ตดั ออกไปจะ
ทําให้มีผลต่อโครงสร้ างหรื องานที6 เราก่ อสร้ างไปแล้ว ทําให้ใช้งานไม่ได้ ตัวนีB จะเร่ งจัดการแก้ไขปั ญหา
อย่างไร และก็สุดท้ายก็คือ ผมยังแปลกใจในประเด็นที6สามที6วา่ ตัดข้อความ ท่านประธานฯ ลองดูในลําดับ
ที6 ส าม เรื6 อ ง ห้ อ งส้ ว มสาธารณะ คื อ ว่ า ทุ ก อย่ า งก็ บ รรยายมาหมดปรากฏว่ า มี อ ัน หนึ6 ง เขี ย นว่ า ยกเว้น
งานโครงสร้าง ผมก็แปลกใจว่า ถ้าสร้างห้องส้วมแล้วยกเว้นงานโครงสร้างหมายความว่าอย่างไร เพราะว่า
ในตัวห้องส้วมต้องมีโครงสร้ างขึBนไปอยู่แล้ว และมายกเว้นงานโครงสร้างไป เพราะฉะนัBนมันจะคงสภาพ
เป็ นห้องส้วมได้อย่างไร อันนีB พอดี ผมไม่เห็ นแบบ ไม่เห็ นอะไรต่าง ๆ อธิ บายมาเป็ นข้อความ เป็ นเอกสาร
แบบนีBยงั ไม่เข้าใจแจ่มแจ้งก็ขอให้ฝ่ายบริ หารช่วยชีBแจงเพิ6มเติม
นายประสิ ทธิ3 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญคุณดีชยั ฯ ครับ
พ.ต.ท.ดีชัย พาณิชย์ สมาชิ กสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรี ยนท่านประธานสภาที+เคารพ
กระผม พ.ต.ท.ดีชยั พาณิ ชย์ สมาชิ กสภาเทศบาลนครลําปาง เขต 1 ผมได้อ่านข้อความทั$งหมดแล้วในเรื+ อง
เกี+ยวกับการเสนอขออนุ มตั ิ สุ ดท้ายเหตุผลเนื+ องจากโครงการประเภทที+ดินได้ก่อสร้างภายในบริ เวณสนาม
กีฬาเทศบาลนครลําปางทั$ง 3 โครงการดังกล่าวข้างต้น ได้ดาํ เนิ นการไปไม่ถูกต้องตามขั$นตอนแห่ งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยงานพัสดุ และหน่ วยงานบริ หารการจัดการท้องถิ+ น พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไ ข
เพิ+ม เติ ม จึ ง ไม่ สามารถดํา เนิ นการได้ตามวงเงิ น งบประมาณตามคํา ชี$ แ จงประกอบงบประมาณ ผมสงสั ย
เหลือเกินว่าทําไมเมื+อระเบียบไม่ถูกต้องทําไมต้องเสนอเป็ นงบประมาณเข้าสภา และดําเนิ นไปถึงขั$นนั$นแล้ว
แล้วนี$ใครจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบทําไปแล้วนะครับ รู ้แล้วว่าผิดระเบียบแต่ทาํ ไมต้องทําอีก ขอบคุณครับ
นายเกรี ยงศั กดิ3 วนชยางค์ กูล รองนายกเทศมนตรี ระเบี ยบวาระที6 4 เกี6 ยวกับปรั บลดวงเงิ น
งบประมาณ 3 โครงการในสนามกีฬา เรื6 องนีB มนั ก็เกิดขึBนมานาน ร่ วมปี อย่างที6ท่านสมาชิ กได้พูดถึง เหตุผล
ก็คือว่า ความหวังดีของท่าน ที6ท่านบอกมันถูกต้องครับ ความหวังดีอยากให้มนั ทํางานเซรามิกส์ ผมจะตอบ
เป็ นข้อ ๆ ดีกว่าตามที6ท่านสอบถามมา คราวนีBท่านถามผมจดทัน คราวที6แล้วจดไม่ค่อยทัน แต่คราวนีB จดทัน
ท่านถามว่าที6มาที6ไปของโครงการ โครงการนีB มนั อยูใ่ นแผนพัฒนาของเทศบาลอยู่แล้ว เป็ นแผนของสนาม
กีฬาเทศบาล 7 ซึ6 งจะต้องมีส6ิ งต่าง ๆ ดังต่อไปนีB 1 2 3 4 5 6 7 ซึ6 งหลังจากที6เราได้รับทราบว่าเราจะเป็ น
เราก็ขอใช้ที6เทศบาล 7 เราก็ได้บรรจุโครงการ 3 โครงการ เร่ งด่วนเข้าไป อันที6จริ งมีอีกหลายโครงการที6ยงั
ไม่ ไ ด้ท าํ ไม่ ว่า โรงยิ ม สระว่า ยนํBา สนามเทนนิ ส ซึ6 ง มี อีก หลายอัน ที6 ย งั ไม่ ไ ด้ท าํ และอยู่ใ นแผนอยู่แ ล้ว
เพราะฉะนัBนที6 มาที6ไป ข้อที6 สอง ที6 ท่านถามว่าเมื6 อไหร่ จะแล้วเสร็ จ ซึ6 งเรื6 องนีB ทางเทศบาลก็ได้ดาํ เนิ นการ
ตัBงคณะกรรมการขึBนพิจารณาสิ6 งก่อสร้ างที6ได้ดาํ เนิ นการไปแล้วว่าเราจะทําอย่างไร ทางผูร้ ับเหมาเอง คนที6
หวังดี ทําก่อนเขาก็ทาํ เรื6 องยกให้เทศบาลทัBงหมด ไอ้ที6เขาก่อสร้างและก็จะเลยตอบของข้อ 7 ที6ท่านสมาชิ ก
ได้สอบถามว่าบอกยกเว้นโครงสร้างข้อ 3 นัBนนะครับ ของข้อสาม เพราะว่าคานได้เทเรี ยบร้อย กําแพงได้ทาํ
เรี ยบร้อย ยังไม่ได้มุงหลังคาเท่านัBนเอง โครงสร้างเสร็ จเรี ยบร้อย เพราะฉะนัBนคําว่าโครงสร้างยกเว้น อันนีBคือ
ที6มาที6 ไป ห้องนํBาห้องส้ วมมันต้องมี โครงสร้ าง แต่ว่าโครงสร้ างเสร็ จเรี ยบร้ อยและเขาก็ได้ยกให้เทศบาล
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ทัBงหมด จากที6วา่ เทศบาลได้ดาํ เนิ นการ เราก็ได้ตB งั คณะกรรมการขึBนพิจารณาเรื6 องนีB ซึ6 งก็ได้รับคําแนะนําจาก
จังหวัดนะครับ ให้ตB งั คณะกรรมการดําเนิ นการ เพื6อจะดําเนิ นการประกวดราคาต่อไป ให้ดาํ เนิ นการให้แล้ว
เสร็ จแต่ว่าคณะกรรมการที6ประเมิ นราคาก็เป็ นคณะกรรมการเราเอาจากคนนอกด้วยนะครับไม่ใช่ เฉพาะ
เทศบาลนะครั บ ที6 ตดั ราคาลงมาว่าโครงสร้ างที6 เขายกให้เป็ นราคา เท่าไหร่ เท่าไหร่ เรามี โยธาจังหวัดเข้า
มาร่ วมด้วย เป็ นคนกลางพิจารณากัน เพราะฉะนัBนราคาเป็ นราคาที6เหมาะสมอยู่แล้ว ข้อสองที6 ท่านถามว่า
เมื6อไหร่ จะแล้วเสร็ จผมก็คิดว่าถ้าเผื6อวันนีB สภาฯ ได้อนุ มตั ิให้ปรับลดวงเงินก็คิดว่าก่อนที6จะถึงเซรามิกส์ แฟร์
หรื อเซรามิกส์ แฟร์ ตน้ ธันวาคมคงจะแล้วเสร็ จแน่ทB งั 3 โครงการ ข้อที6สามว่าท่านได้ดาํ เนิ นการไปถึงไหน
แล้ว ตอนนีB ดาํ เนิ นการส่ วนมากก็เป็ นเรื6 องของหนังสื อนะครับ จะไปทําต่ออะไรก็ทาํ ไม่ได้วนั นีB จะทําก็จะทํา
หลังจากที6ท่านอนุ มตั ิ จะได้ประกวดราคาต่อไปนะครับ ข้อสี6 เมื6อไหร่ แล้วเสร็ จ ก็คิดว่าก่อนเดื อนธันวาคม
หรื อไม่ก็อาจจะใครเสร็ จ ข้อที6ห้านะครับ ท่านที6ถามว่าปริ มาณงานที6ลดไปสมดุ ลหรื อไม่ ก็คณะกรรมการ
ของเราที6เราตัBงมีตB งั 6 – 7 คน ที6เราพิจารณาถ้าไม่สมดุลเขาก็คงจะเสร็ จอะไรสักอย่าง เพราะฉะนัBนสมดุ ล
แน่ เพราะเขาพิจารณาแล้วพิจารณาอีก กรรมการกลัวหมด เพราะฉะนัBนสมดุลแน่ ข้อที6หก ท่านสอบถามว่า
จะแก้ปัญหาอย่างไร คงจะไม่ได้แก้ปัญหาอะไร ถ้าทําตามแบบครัBงแรกก็จะเสร็ จเรี ยบร้อยในสามโครงการนีB
จะไม่มีปัญหาอย่างอื6น ส่ วนที6ถา้ บางท่านอาจจะไม่ได้เข้าไปที6สนามกีฬาผมอยากจะชีBแจงว่าผูร้ ับเหมาที6เขาทํา
ไปแล้วที6เขายกให้เขาก็กลัวเหมือนกัน ความหวังดีของเขา ถ้าไปทําที6บา้ นผมก็ยงั พอว่า แต่นี6ไปทําของหลวง
หวังดี ไม่ได้นะครั บ ท่านจะทําอะไรก็อย่าหวังดี ขอให้ถูกระเบี ยบดี กว่า เพราะหลาย ๆ เรื6 องเราก็กลัวผิด
ระเบียบกัน ตอนนีB ใครจะมาทําอะไรให้ฟรี เทศบาลผมไม่รับนะครั บ เดีV ยวจะกลายเป็ นเรื6 องหวังดี ครั บขอ
ชีBแจงทัBงเจ็ดข้อที6ได้สอบถามครับ ขอบคุณครับ
นายประสิ ทธิ3 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะมีการอภิปรายในญัตติ
นีB บา้ ง ถ้าไม่มีผมจะขอมติ ในที6 ประชุ มสภาเทศบาล ญัตติ ขอเสนออนุ มตั ิ ปรับลดวงเงิ นงบประมาณและ
เปลี6 ย นแปลงคําชีB แจงประกอบงบประมาณรายจ่า ยรายการที6 ได้เบิ กตัดปี งบประมาณประจําปี พ.ศ.2548
โครงการประเภทค่าที6ดินและสิ6 งก่อสร้างจํานวน 3 โครงการ สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึBน
มติเป็ นเอกฉันท์ครับ
มติทปี ระชุ ม มติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิให้ปรับลดวงเงินงบประมาณและเปลี6ยนแปลงคําชีBแจง
ประกอบงบประมาณรายจ่ายรายการที6ได้เบิกตัดปี งบประมาณประจําปี พ.ศ.2548 โครงการประเภทค่าที6ดิน
และสิ6 งก่อสร้างจํานวน 3 โครงการ
ระเบียบวาระที 5

ญัตติ เรือง ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง
เพือ สมทบโครงการก่ อสร้ างพนังกันตลิง แม่ นํา วังฝังขวา บริเวณฝังตรงข้ าม
วัดเกาะวารุ การาม ตังแต่ สะพานรัตนโกสิ นทร์ 200 ปี ถึงหน้ าโบสถ์ โรงเรี ยน
วิชชานารี เป็ นจํานวนเงิน 9,800,000 บาท
นายประสิ ทธิ3 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาล ญัตตินB ีผบู ้ ริ หารเป็ นผูเ้ สนอ ขอเชิ ญ
ทางฝ่ ายผูบ้ ริ หารครับ
นายสุ วฒ
ั น์ ตรีมานะพันธุ์ รองนายกเทศมนตรี กราบเรี ยนท่านประธานฯ
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ผมนายสุ วฒั น์ ตรี มานะพันธุ์ รองนายกเทศมนตรี ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี เสนอญัตติ เรื6 อง
ขออนุมตั ิจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง เพื6อสมทบโครงการก่อสร้างพนังกันตลิ6งแม่นB าํ วังฝั6งขวา
บริ เวณฝั6งตรงข้ามวัดเกาะวารุ การาม ตัBงแต่สะพานรัตนโกสิ นทร์ 200 ปี ถึงหน้าโบสถ์โรงเรี ยนวิชชานารี
เป็ นจํานวนเงิน 9,800,000 บาท
หลักการ
เพื+อขออนุ มตั ิจ่ายขาดเงิ นสะสมของเทศบาลนครลําปางเพื+อสมทบโครงการก่ อสร้ างพนังกันตลิ+ ง
แม่ น$ ํา วัง ฝั+ ง ขวา บริ เวณฝั+ งตรงข้า มวัดเกาะวารุ ก าราม ตั$ง แต่ ส ะพานรั ตนโกสิ น ทร์ 200 ปี ถึ ง หน้า โบสถ์
โรงเรี ยนวิชชานารี โดยทําการก่อสร้างพนังคอนกรี ตเสริ มเหล็กแบบแนวตั$ง ขนาดกว้างประมาณ 3.50-4.00
เมตร ความสู งประมาณ 2.00-4.00 เมตร ความยาวประมาณ 350 เมตร พร้ อมราวกันตกและติดตั$งดวงโคม
ส่ องสว่าง ตามแบบแปลนเทศบาลนครลําปาง
เหตุผล
ด้วย สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ได้แจ้งให้เทศบาลนครลําปางทราบถึ งผลสรุ ปแผนงาน/
โครงการ ในการดํา เนิ น การแก้ไ ขปั ญหานํ$า ท่ ว ม จัง หวัดเชี ย งใหม่ และกลุ่ ม ภาคเหนื อตอนบน ตามมติ
คณะรั ฐมนตรี เมื+ อวัน ที+ 7 กุ มภาพันธ์ 2549 (ครม.สัญจร ณ จังหวัดเชี ยงใหม่) ซึ+ งที+ ป ระชุ ม เห็ นชอบให้
โครงการของเทศบาลนครลํา ปางเป็ นโครงการเร่ ง ด่ ว นที+ จะต้องดํา เนิ น การ และเทศบาลนครลํา ปางได้
พิ จารณาที+ จะดํา เนิ น การโครงการก่ อ สร้ า งพนัง ป้ องกัน ตลิ+ ง แม่ น$ ํา วัง ฝั+ ง ขวา บริ เวณฝั+ ง ตรงข้า มวัดเกาะ
วารุ การาม ตั$งแต่สะพานรัตนโกสิ นทร์ 200 ปี ถึ งหน้าโบสถ์โรงเรี ยนวิชชานารี ซึ+ งบริ เวณตลิ+ง ริ มฝั+งแม่น$ าํ
วังได้รับความเสี ยหายอย่างหนักจากเหตุการณ์น$ าํ ท่วมเนื+ องจากอิทธิ พลพายุโซนร้อนดอมเรย ระหว่างวันที+
28-30 กันยายน 2548 วงเงิ นค่าก่ อสร้ างรวมทั$งสิ$ น 21,400,000 บาท (ยี+สิบเอ็ดล้านสี+ แสนบาทถ้วน) โดย
เบิกจ่ายจากงบกลางสํานักงบประมาณประจําปี งบประมาณ 2549 จํานวน 11,600,000 บาท (สิ บเอ็ดล้านหก
แสนบาทถ้วน) และเทศบาลนครลําปางต้องสมทบโครงการเป็ นจํานวนเงิ น 9,800,000 บาท (เก้าล้านแปด
แสนบาทถ้วน)
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252,157,165.67

จากเหตุผลดังกล่ าวข้ างต้ น จะต้ องใช้ งบประมาณในการ
สมทบโครงการเป็ นจํานวนเงินทั+งสิ+น 9,800,000 บาท (เก้ าล้ านแปด
แสนบาทถ้ วน) แต่ เทศบาลฯ ไม่ ได้ ต+ ังงบประมาณเพือ8 การนีไ+ ว้ และ
มีความจําเป็ นต้ องดําเนินการตามอํานาจหน้ าทีข8 ององค์ การ
ปกครองส่ วนท้ องถิ8น ทีม8 ีหน้ าทีต8 ้ องให้ บริ การด้ าน
สาธารณประโยชน์ อย่ างเร่ งด่ วน จึงมีความจําเป็ นต้ องใช้ เงินสะสม
ของเทศบาลฯ ดําเนินการเงินสะสม ณ วันที8 31 กรกฎาคม 2549
หัก เงินฝาก กสท.
ลูกหนี$เงินยืมสะสม
ลูกหนี$ภาษีโรงเรื อน
ลูกหนี$ภาษีบาํ รุ งท้องที+
ลูกหนี$ภาษีป้าย
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนตามระยะเวลาที+เหลือ

62,561,214.66
2,207,306.06
478,349.06
16,284.85
1,440.00
39,999,245.96

105,263,840.59
146,893,325.08
36,723,331.27

หัก สํารองจ่ายกรณี ฉุกเฉิ นอื+นๆ ร้อยละ 25%

110,169,993.81
หัก จ่ายขาดเงินสะสมและเงินยืมสะสม (คงค้างเบิกจ่าย)
1. จ่ายช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัย
2. ค่าก่อสร้างพนังกันตลิ+งแม่น$ าํ วัง
3. ประดับไฟและตกแต่งฉลองสิ ริราชสมบัติฯ 60 ปี
4. ก่อสร้างปรับปรุ งภูมิทศั น์ข่วงนคร(ห้าแยกหอนาฬิกา)
5. งานประชาสัมพันธ์จ่ายค่าเช่าบ้าน

1,734,090.00
4,030,000.00
414,003.00
76,312,500.00
6,100.00
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6. กองคลังจ่ายเป็ นค่าครองชี พผูร้ ับบํานาญ
7. กองสวัสดิการจ่ายรักษาพยาบาล+ค่าเล่าเรี ยน
8. เงินเดือน+เงินเพิ+มต่างๆ งานป้ องกันฯ

217,854.41
127,945.00
49,700.00
7,056.00

9. วัสดุอื+นๆ งานป้ องกัน

82,899,248.41
เงินสะสมคงเหลือในมือทีพ8 อจะจ่ ายได้ ณ 31 กรกฎาคม 2549

27,270,745.40

ดังนั+น ขอได้ โปรดนําเรี ยนที8ประชุ มสภาเทศบาลนครลําปางเพื8อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของ
เทศบาลฯ เป็ นจํานวนเงิน 9,800,000 บาท ( เก้ าล้ านแปดแสนบาทถ้ วน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรั กษาเงิน และการตรวจเงินขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ8น (ฉบับที8 2)
พ.ศ.2458 ข้ อ 89 ต่ อไป

ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื+อ) นายนิมิตร จิวะสันติการ ผูเ้ สนอ
นายกเทศมนตรี นครลําปาง
(ลงชื+อ) พ.ต.ท.ดีชยั พาณิ ชย์ ผูร้ ับรอง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
(ลงชื+อ) นายยุทธศักดิE ศรี ทองสุ ข ผูร้ ับรอง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
นายประสิ ทธิ3 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาล จะมีสมาชิกท่านใดอภิปรายในญัตติขออนุมตั ิ
จ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง เพื6อสมทบโครงการก่อสร้างพนังกันตลิ6งแม่นB าํ วังฝั6งขวา บริ เวณ
ฝั6งตรงข้ามวัดเกาะวารุ การาม ตัBงแต่สะพานรัตนโกสิ นทร์ 200 ปี ถึงหน้าโบสถ์โรงเรี ยนวิชชานารี เป็ น
จํานวนเงิน 9,800,000 บาท เชิญ คุณยุทธศักดิฯ ครับ
นายยุทธศั กดิ3 ศรี ทองสุ ข สมาชิ กสภาเทศบาลนครลําปาง ครับขอบคุ ณครับ ผมนายยุทธศักดิ
ศรี ทองสุ ข สมาชิ กสภาเทศบาลนครลําปาง เขต 1 ผมเห็ นด้วยกับโครงการนีB นะครั บท่านประธานที6 จะ
ช่วยเหลื อผูท้ ี6ได้รับผลกระทบตรงบริ เวณฝั6 งตรงข้ามแฟลตตํารวจ แต่ผมในฐานะสมาชิ กนะครับ เขต 1 ได้
ตรวจสอบบริ เวณฝั6 งตําบลเวียงเหนื อ ยังมีหลายแห่ งที6ได้รับผลกระทบ อยากฝากผูบ้ ริ หารไปดําเนิ นการด้วย
นะครั บ คื อ บริ เวณสะพานเจ้าแม่สุชาดา ตลิ6 งเหนื อชุ มชนประตูตน้ ผึBงท่านางลอย อันที6 สามบริ เวณท้าย
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เขื6อนยางนะครับท่านประธาน ซึ6 งขณะนีB ก็ได้ชาํ รุ ดไปมากแล้ว ผมฝากผูบ้ ริ หารช่วยดําเนิ นการให้ด่วนครับ
ขอบคุณครับ
นายประสิ ทธิ3 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาล
จะมีสมาชิ กท่านใดอภิ ปราย เชิ ญครั บ
ฝ่ ายบริ หารจะมีอะไรเพิ6มเติม เชิญคุณเกรี ยงศักดิฯ
นายเกรี ยงศั กดิ3 วนชยางค์ กูล รองนายกเทศมนตรี กราบเรี ยนท่านประธานสภาที6 เคารพและ
สมาชิ กผู้มีเกี ยรติทุกท่าน ผมเกรี ยงศักดิ วนชยางค์กูล ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรี นคร
ลําปาง ให้มาชีBแจงในเรื6 องนีB เหตุที6เราจะขอจ่ายขาดเงินสะสมสมทบก่อสร้างพนังกันตลิ6งพังตําบลเวียงเหนื อ
ตรงข้ามวัดเกาะ บริ เวณหน้าโบสถ์วชิ ชานารี จนถึงสะพาน 200 ปี นะครับ สื บเนื6องจากประชุ ม ครม.สัญจรที6
เชียงใหม่ นะครับ โดยมีท่านรองนายกฯ สุ วฒั น์ ลิปภตพัลลพ เป็ นประธาน ก็ได้แจ้งมาให้ทางเทศบาลเรา ที6มี
ผลกระทบจากพายุดอมเรยนะครับ ก็ผลกระทบให้ไปของบประมาณให้ไปชีBแจงเรื6 องงบประมาณ เราก็ได้ทาํ
โครงการเข้าไปทัBงหมด 8 โครงการ อย่างที6ท่าน สท. ได้สอบถามว่าขอให้พิจารณาขอให้ดูแลด้วย ที6วา่ ตลิ6ง
มันพัง เราก็เสนอเข้าไปหมดทัBงสะพานทัBงอะไรด้วยทัBงหมด 8 โครง ซึ6 งจากที6ประชุ มของ ครม.สัญจร เขาก็
อนุ มตั ิเราแค่ 5 โครงการ จากที6เราเขียน 8 โครงการเป็ นเงินประมาณ 124 ล้านบาท นะครับขอเขาไป
124 ล้านบาท อนุ มตั ิ 5 โครงการ ก็เป็ นเงินอยู่ 58 ล้านบาท อันที6จริ งเป็ นเงิ นทัBงหมด 81 ล้านบาท เขา
ไม่ได้ตดั เงิน อนุ มตั ิ 5 โครงการเป็ นเงินอยู่ 81 ล้านบาท แต่เขาให้เงินเรามาจริ ง ๆ แค่ 58 ล้านบาท และก็
ตัดเป็ น 2 ปี 5 โครงการ บังคับเราว่าต้อง 5 โครงการ อันที6จริ งมันใช้เงิ นตัBง 81 ล้านบาท แต่ 5
โครงการ เขาให้ 58 ไอ้ที6เหลือนัBนคุณต้องเอาเงินสะสมของคุณออกมาใช้ นะครับ ซึ6 งจะใช้เงินอุดหนุ นของ
เรา เงินสะสมของเราอีกประมาณ 23 ล้านบาท และก็มีขอ้ แม้วา่ ปี แรกอนุ มตั ิแค่ 11.6 ล้านบาท ทาง ครม.
เขาอนุมตั ิ เพราะฉะนัBน 11.6 ล้านบาท โครงการแรกของเราคือ ตรงข้ามวัดเกาะ มันใช้เงินถึง 21 ล้านบาท
เพราะฉะนัBนจําเป็ นอย่างยิ6งที6เราต้องมาขอจ่ายขาดเงินสะสม ซึ6 งผมก็คิดว่าท่านสมาชิ กทุกท่านคงจะเห็นด้วย
เป็ นอย่างยิ6ง เพราะมันคาราคาซังมันอยู่น6ัน ผมเห็ นก็ใจไม่ดีเหมื อนกัน เดื อนหน้าเข้ามาเดีV ยวฝนตก เดื อน
กันยายนน่ากลัวที6สุด ผมกลัวมันจะพังลงมา และก็จากที6เขาอนุ มตั ิ 58 ล้านบาท และเราจะต้องใช้เงินถึง 81
ล้านบาท ผมคิ ดเป็ นเปอร์ เซ็ นต์แล้วเราต้องอุ ดหนุ นถึ ง 30 เปอร์ เซ็ นต์ อันนีB ถ้านับไปแล้วลุ่ มนํBาวังที6 เขา
อนุ มตั ิเทศบาลนครลําปางได้มากที6สุด อันนีB ก็ตอ้ งความดี ทB งั หลายแหล่ตอ้ งมอบให้สํานักการช่ าง ท่านไป
วิ6งเต้นจนถึ งวาระสุ ดท้ายเพิ6งกลับจากกรุ งเทพฯเมื6อ 2 – 3 วันก่อน สํานักนายกรัฐมนตรี เรี ยกให้เข้าไปพบ
ด่วนจีV ตอนแรกในปี 50 ที6เหลือเงินอีก 46 ล้านบาท เขาจะไม่ให้แล้ว เขาบอกไม่มีรัฐบาลแล้ว จะให้ปี 49
นีB 11.6 ล้านบาท ผอ.สํานักไปตืBอไปกล่อมอีท่าไหนไม่รู้เขาบอกงัBนเอาโครงการมาทัBงหมด รี บเอาแบบไปส่ ง
ให้เขาอีก สี6 โครงการ ซึ6 งทางสํานักการช่ างก็รีบปั6 น ปั6 นหลาย ๆ อย่างแต่ไม่ใช่ป6ั นวงกลมนัน6 ปั6 นแบบขอให้
เห็นใจด้วยนะครับเราทําทุกอย่างวันเสาร์ วันอาทิตย์เราก็ไม่หยุดกันนะครับ คิดว่าสมาชิ กทุกท่านนะครับคง
ให้ความเห็ นชอบเพราะเราใช้เงิ นในส่ วนของเทศบาลเองแค่ 30 % นอกนัBนเป็ นส่ วนกลางทัBงหมด ครั บ
ขอบคุณครับ
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นายประสิ ทธิ3 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาล เชิญคุณดีชยั ฯ
พ.ต.ท.ดีชัย พาณิชย์ สมาชิ กสภาเทศบาลนครลําปาง เรี ยนท่านประธานสภาที6เคารพกระผม
พ.ต.ท.ดี ชยั พาณิ ชย์ สมาชิ กสภาเทศบาลนครลําปาง เขต 1 ก็ตอ้ งขอขอบคุ ณท่านรองนายกเกรี ยงศักดิฯ
เป็ นอย่างสู งที6มีส่วนร่ วมในการที6จะช่ วยเหลื อชาวบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ6งฝั6 งหน้าแฟลตตํารวจ ซึ6 งผมก็เคย
ตัBงกระทูถ้ ามขอรับการสนับสนุ นขอรับความเห็นใจจากท่านนายกฯ มาแล้ว ซึ6 งขณะนีB ก็สําเร็ จเป็ นรู ปธรรม
ผมในนามของพวกชุ มชนชาวแฟลตตํารวจ และพวกริ มฝั6งแม่นB าํ วังก็ตอ้ งขอขอบคุ ณเป็ นอย่างสู งสําหรั บ
โครงการที6จะสําเร็ จในเร็ ววันนีB ขอบคุณครับ
นายประสิ ทธิ3 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาล จะมีสมาชิกท่านใดอภิปรายหรื อไม่ ถ้าไม่มี
ผมจะขอมติที6ประชุมสภาในญัตติเสนอขออนุมตั ิจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลําปางเพื6อสมทบ
โครงการก่อสร้างพนังกันตลิ6งแม่นB าํ วังฝั6งขวา บริ เวณฝั6งตรงข้าม วัดเกาะวารุ การาม ตัBงแต่สะพาน
รัตนโกสิ นทร์ 200 ปี ถึงหน้าโบสถ์โรงเรี ยนวิชชานารี เป็ นจํานวนเงิน 9,800,000 บาท สมาชิกท่านใด
เห็นชอบได้โปรดยกมือขึBน มติเป็ นเอกฉันท์
มติทปี ระชุ ม มติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง เพื6อสมทบ
โครงการก่อสร้างพนังกันตลิ6งแม่นB าํ วังฝั6งขวา บริ เวณฝั6งตรงข้ามวัดเกาะวารุ การาม ตัBงแต่สะพาน
รัตนโกสิ นทร์ 200 ปี ถึงหน้าโบสถ์โรงเรี ยนวิชชานารี เป็ นจํานวนเงิน 9,800,000 บาท
ระเบียบวาระที 6
ญัตติ เรือง ขอรับการขอรับการอนุมัติดําเนินการจัดทําผังเมืองรวมลําปาง
นายประสิ ทธิ3 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญผูบ้ ริ หาร
นายสุ วฒ
ั น์ ตรีมานะพันธุ์ รองนายกเทศมนตรี กราบเรี ยนท่านประธาน ผมนายสุ วฒั น์
ตรี มานะพันธุ์ รองนายกเทศมนตรี ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี เสนอญัตติเพื6อขอรับการ
อนุมตั ิดาํ เนินการจัดทําผังเมืองรวมลําปาง
หลักการ
เพื6อขอให้สภาเทศบาลนครลําปาง อนุมตั ิดาํ เนินการจัดทําผังเมืองรวมลําปาง
เหตุผล
ตามแผนปฏิบตั ิการกําหนดขัBนตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ6น
กรมโยธาธิ การและผังเมือง ดําเนินการถ่ายโอนภารกิจด้านโครงสร้างพืBนฐานการผังเมือง (งานวาง/ปรับปรุ ง
ผังเมืองรวม) ให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ6นลําปาง
เนื6 องจากปั จจุบนั ได้มีการประกาศขยายระยะเวลาการใช้บงั คับกฎกระทรวงฉบับที6 461 (พ.ศ.
2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 (ผังเมืองรวมเมืองลําปาง) ต่อไปอีกหนึ6 งปี
โดยจะหมดอายุในเดือนกันยายน พ.ศ.2550 และจะต้องทําการปรับปรุ งผังเมืองรวมฉบับดังกล่าว เพื6อให้มี
กฎหมายใช้บ งั คับอย่า งต่ อเนื6 อง โดยจัดทํา เป็ นกฎกระทรวง ซึ6 งตามภารกิ จการถ่ ายโอนอํานาจ องค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ6นจะต้องเป็ นผูด้ าํ เนิ นการ และตามมาตรา 18 แห่ งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518
บัญญัติว่า ในกรณี ที6ผงั เมื องรวมนัBนมี ขอบเขตครอบคลุ มเขตการปกครองท้องที6 หลายท้องที6 ให้ทอ้ งที6 ที6
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เกี6 ยวข้องร่ ว มกันวางและจัดทําผังเมื องรวม (ผังเมื องรวมลําปางครอบคลุ มพืBนที6 เขตเทศบาล 4 แห่ ง และ
องค์การบริ หารส่ วนตําบล 3 แห่ ง ได้แก่ เทศบาลนครลําปาง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เทศบาลตําบล
บ่อแฮ้ว เทศบาลตําบลพิชยั องค์การบริ หารส่ วนตําบลพิชยั องค์การบริ หารส่ วนตําบลบ่อแฮ้ว และองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลต้นธงชัย) โดยมีขB นั ตอนในการดําเนิ นการและปรับปรุ งผังเมืองรวมทัBงสิB น 18 ขัBนตอน
และจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็ จภายในระยะเวลา 96 สัปดาห์
จากการประชุ ม เรื+ องการเตรี ยมการปรั บปรุ งผังเมืองรวมเมืองลําปาง เมื+ อวันที+ 15 มิถุนายน
2549 ณ ห้อ งประชุ ม ชั$น 4 สํา นัก งานเทศบาลนครลํา ปาง โดยมี น ายปราการ เมฆสุ ภ ะ รองอธิ บ ดี
กรมโยธาธิ การและผังเมืองเป็ นประธาน และหน่ วยงานที+อยู่ในแนวผังเมืองรวม ได้มีมติในที+ประชุ มให้
เทศบาลนครลําปาง ร่ วมกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ6 นทัBง 6 แห่ ง ดําเนิ นการวางและจัดทําผังเมื องรวม
ลําปาง
ด้วยเหตุนB ี ขอได้โปรดนําเสนอต่อที6ประชุ มสภาเทศบาลนครลําปางเพื6อขออนุ มตั ิดาํ เนิ นการ
ดังกล่าว
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื6อ) นายนิมิตร จิวะสันติการ ผูเ้ สนอ
นายกเทศมนตรี นครลําปาง
(ลงชื6อ) พ.ต.ท.ดีชยั
พาณิ ชย์
ผูร้ ับรอง
สมาชิกสภาเทศบาลเทศบาลนครลําปาง
(ลงชื6อ) จ.ส.อ. สมบูรณ์ บรรจงจิตต์ ผูร้ ับรอง
สมาชิกสภาเทศบาลเทศบาลนครลําปาง
นายประสิ ทธิ3 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาล ในญัตตินB ีเรื6 อง การขออนุ มตั ิดาํ เนิ นการจัดทํา
ผังเมืองรวมลําปาง ตามที6ฝ่ายบริ หารได้เสนอให้สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินB ีบา้ งครับ เชิญครับ
ขอชีBแจงเพิ6มเติม เชิญคุณเกรี ยงศักดิฯ
นายเกรี ยงศั กดิ3 วนชยางค์ กูล รองนายกเทศมนตรี กราบเรี ยนท่านประธานและสมาชิ กท่านผูม้ ี
เกี ยรติ ทุกท่านผม เกรี ยงศักดิ วนชยางค์กูล ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรี ให้มาชีB แจงในเรื6 อง
ผังเมืองรวม จากเอกสารเพิ6มเติมที6ได้แจกให้ เอกสารเพิ6มเติมระเบียบวาระที6 6 ท่านจะได้เห็นระเบียบวาระ
การประชุ มซึ6 งเราได้มีการประชุ มกับรองอธิ บดี กรมผังเมื องนะครั บมาแล้ว นะครั บและก็ได้พูดถึ งคุ ยว่า
ผังเมืองรวมจะหมดอายุและก็ถา้ มันหมดอายุแล้วจะทําอย่างไร กรมเขาไม่ทาํ ให้ เขาจะมอบให้พBืนที6เทศบาล
หรื อหน่ วยงานที6 อยู่ในพืBนที6 ผงั เมื องรวมเป็ นผูด้ าํ เนิ นการเอง และก็จากการที6 เราได้ประชุ มกับเทศบาล 3
เทศบาลรอบ ๆ เราที6อยู่ในเขตผังเมืองและก็ อบต.อี ก 4 อบต. ทุกคนก็เห็ นชอบจะดําเนิ นการเอง แต่ทB งั นีB
ทัBงนัBนโดยเฉพาะเราที6เป็ นไข่แดงของเราอยูต่ รงกลางสุ ดล้อมรอบเรานี6 เป็ น อบต.กับเทศบาลตําบล เทศบาล
เมืองด้วย ก็ได้ตกลงว่าให้เทศบาลนครลําปางเป็ นหัวหอก เป็ นพี6ใหญ่ในการดําเนิ นการทําผังเมืองรวม ซึ6 งผม
ก็เห็นแล้วว่าใช้เวลานานมีถึง 18 ขัBนตอน ไปลัดขัBนตอนเขาก็ไม่ได้ นะครับและก็ใช้เวลาถึง 96 สัปดาห์
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ซึ6 ง ขัBน ตอนของการทํา ผัง เมื องรวมจนกระทัง6 ถึ ง คณะกรรมการกลางจากกรุ ง เทพฯ เป็ นผูอ้ นุ ม ตั ิ น ะครั บ
เราไม่ ไ ด้ เ ป็ นผู ้อ นุ ม ัติ เ อง ผัง เมื อ งรวมบางท่ า นอาจจะไม่ เ ข้ า ใจแปลว่ า อะไร ผัง เมื อ งรวมมี ใ ช้ ม า
ตัBงเกื อบ 10 ปี ส่ วนที6ระบายสี เป็ นสี เขียว สี แดง สี เหลือง แต่ละสี มีความหมายอย่างไร อย่างไร ซึ6 งผมว่า
ท่ า นสมาชิ ก ควรจะให้ ค วามสนใจเป็ นอย่า งยิ6ง โดยเฉพาะท่ า นจะได้ไ ปสื6 อกับ ชุ ม ชนด้ว ย ชาวบ้า นด้ว ย
สี เหลือง สี เขียวเป็ นพืBนที6ที6เขากําหนดไว้เป็ นเกี6ยวกับเกษตรกรรม ท่านจะไปสร้างโรงงานก็ไม่ได้ ปลูกบ้าน
ก็ไม่ได้ ถ้าปลูกก็ได้พBืนที6นิดเดี ยว ท่านสมมุติถา้ ท่านมีไร่ หนึ6 งท่านอาจจะปลูกได้นิดเดี ยวไม่ถึงหนึ6 งในสิ บ
เพราะฉะนัBน ข้อกํา หนดแต่ ล ะอัน มี ล ะเอี ย ดมาก สี แ ต่ ล ะสี สี เหลื อสี อะไรพวกนีB เพราะฉะนัBน ผมว่า ทาง
สํานักการช่างอยากจะให้สาํ เนาถึงเกี6ยวกับเรื6 องการใช้สีให้ท่านสมาชิกท่านได้ทราบด้วยว่าข้อกําหนดสี ต่าง ๆ
เป็ นอย่างไร และก็อยากจะเชิ ญท่านสมาชิ ก ถ้าเผื6อผมได้มีการประชุ มทุกท่านถ้าเป็ นไปได้ได้มาฟั งเขามัง6 ว่า
เขาจะเป็ นยังไงเหตุหนึ6 งที6ว่าทาง อบต. ที6รอบ ๆ เรา นะครับที6จะทําร่ วมกัน ทัBงเทศบาลตําบล เทศบาลเมือง
ให้เขาเราเป็ นพี6ใหญ่ในการจัดทําผังเมืองรวม ก็เพราะว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันมันจะเป็ นยังไง แต่พอเทศบาล
ใกล้ ๆ ที6คือ บ่อแฮ้วมันมีผลกระทบจากการจัดสรรที6ดินเพราะมันอยูใ่ นพืBนที6สีเขียวเขาจัดสรรไม่ได้ กฎหมาย
ไม่ อนุ ญาตให้จดั สรรเพราะฉะนัBน ถ้า เขาไม่ มาร่ ว มกับ เรา เขาก็จะเป็ นสี เขี ย วอย่า งนัBน มันก็ จะต้องทํา นา
อย่างเดียว ไอ้พBืนที6ตรงนัBน เพราะฉะนัBนเขาก็ตอ้ งมาวิง6 เต้นวิง6 มาหาเราเพื6อหาคณะกรรมการชุ ดนีBเพื6อเปลี6ยนสี
จากสี เขียวเป็ นสี เหลืองก็ยงั ดี จัดสรรได้ ปลูกบ้านได้ ทําอะไรได้เพิ6มเปอร์ เซ็นต์ขB ึนมามัง6 ก็ฝากท่านสมาชิ ก
ด้วยและก็อีกอันวันนัBนจากที6เราได้ประชุ มร่ วมกัน 4 เทศบาล 3 อบต ก็ได้มีมติร่วมกันว่าค่าใช้จ่ายในการ
ทําผังเมืองรวมนะครับ 96 สัปดาห์จะใช้เงินประมาณล้านบาท ใช้เงินไม่วา่ จะพิมพ์แผนที6เอย เป็ นค่าหลาย ๆ
อย่างในการจัดทําผังเมือง จะต้องออกสํารวจพืBนที6ทB งั หมดที6อยูใ่ นเขตผังเมืองรวม เป็ นค่าใช้จ่ายประมาณล้าน
บาททางกรมเขาไม่มีให้ เขาบอกในเมื6อเขาถ่ายโอนอํานาจมาให้เราเราก็ตอ้ งหาเงินกันเอง ผมก็ได้ตกลงในที6
ประชุ มไว้นะครับว่า ตัBงกติกาในฐานะเราเป็ นพี6ใหญ่ ตัBงกติกา 3 2 1 โดยเทศบาลนครลําปางรับภาระตัBง
งบประมาณในปี 50 300,000 บาท เทศบาลเมืองเขลางค์รับภาระไป 200,000 บาท เทศบาลตําบลและอบต
อื6น ๆ รายละ 100,000 บาท รวมเบ็ดเสร็ จก็เป็ น 1,000,000 บาท ซึ6 งจะเสนอเป็ นงบประมาณในคราวหน้า ก็
ฝากไว้ก่อน 300,000 บาท สําหรับเทศบาลนครลําปาง สําหรับเอกสารถ้าเกี6ยวกับเรื6 องผังเมืองถ้าท่านมีเวลาก็
ไปที6สาํ นักการช่างได้ ไปขอเอกสารจาก ผอ.สํานัก ได้เลย ซึ6 งท่านจะรู ้เรื6 องดีมากที6สุดเลย ครับ ขอบคุณครับ
นายประสิ ทธิ3 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาล ครับ กระผมจะขอมติในที6ประชุมสภา เรื6 อง ขอ
อนุมตั ิดาํ เนิ นการจัดทําผังเมืองรวมของเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดเห็นชอบได้โปรดยกมือขึBน มติเอก
ฉันท์นะครับ
มติทปี ระชุ ม มติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิให้ดาํ เนินการจัดทําผังเมืองรวมลําปาง
ระเบียบวาระที 7

ญัตติ เรือง ระเบียบสภาเทศบาลนครลําปาง ว่ าด้ วยหลักเกณฑ์ และวิธีการสํ าหรับ
ให้ ประชาชนหรือผู้ใดเข้ ารับฟังการประชุ มสภาเทศบาลนครลําปาง พ.ศ.2549
นายประสิ ทธิ3 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาล เป็ นญัตติของท่านเลขานุการสภาเทศบาล
นครลําปางคุณจาตุรงค์ พรหมศร เชิ ญครับ
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นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาล เรี ยนท่านประธานสภาและสมาชิกผูท้ รงเกียรติ
ทุกท่าน กระผมนายจาตุรงค์ พรหมศร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เขต 2 ตําบลสวนดอกและตําบล
หัวเวียง
ข้าพเจ้านายจาตุรงค์ พรหมศร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เขต ๒ ตําบลสวนดอกและ
ตําบลหัวเวียง ขอเสนอญัตติ ระเบียบสภาเทศบาลนครลําปาง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสําหรับให้
ประชาชนหรื อผูใ้ ดเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง พ.ศ.๒๕๔๙

หลักการ
ด้วยระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบัง คับการประชุ ม สภาท้องถิ+ น พ.ศ.๒๕๔๗
หมวด ๒ การประชุ ม ข้อ ๒๔ วรรคสอง กําหนดว่า “ ให้ประธานสภาท้องถิ+นประชาสัมพันธ์กาํ หนด
วันนัดประชุ ม เวลา สถานที+ประชุ มและเรื+ องที+จะนําเข้าสู่ ที+ประชุ มสภาท้องถิ+นเพื+อให้ประชาชนทราบ และ
เข้าฟังการประชุมด้วย ” และข้อ ๒๔ วรรคท้าย กําหนดว่า “ หลักเกณฑ์และวิธีการสําหรับให้ประชาชนเข้า
ฟังการประชุมสภาท้องถิ+นให้เป็ นไปตามระเบียบที+สภาท้องถิ+นกําหนด ” นั$น

เหตุผล
เพื+อปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์แห่ งระเบียบดังกล่าวและเห็นว่าที+ประชุ มสภาท้องถิ+น
(สภาเทศบาลนครลําปาง) เป็ นสถานที+ควรแก่การเคารพ ประชาชนหรื อผูใ้ ดเข้าฟั งการประชุ มสภาของสภา
เทศบาลนครลําปางควรจะต้องประพฤติปฏิ บตั ิตนให้สุภาพเรี ยบร้ อยในระหว่างการเข้าฟั งการประชุ มสภา
และในขณะที+กาํ ลังประชุมสภาอีกทั$งเพื+อเป็ นการรักษาระเบียบ กฎหมาย และความสงบเรี ยบร้อย จึงขอเสนอ
ญัตติ ดงั กล่ าวข้างต้น เพื+อเป็ นระเบี ยบสําหรั บให้ประชาชนหรื อผูใ้ ดเข้าฟั งการประชุ มสภาฯยึดถื อปฏิ บตั ิ
พร้อมนี$ขา้ พเจ้าได้แนบยกร่ างระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสําหรับให้ประชาชนหรื อผูใ้ ดเข้าฟั งการ
ประชุ มสภาเทศบาลนครลําปาง พ.ศ. ๒๕๔๙ มาด้วยแล้ว เพื+อให้ที+ป ระชุ มสภาเทศบาลนครลําปางได้
พิจารณา กําหนด กลัน+ กรอง
จึงเรี ยนมาเพื+อขอท่านได้โปรดบรรจุญตั ติน$ ีเพื+อให้สภาเทศบาลนครลําปางพิจารณา ส่ วน
เหตุผลและรายละเอียดต่าง ๆ จะได้แถลงและชี$แจงในสภาต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื+อ นายจาตุรงค์ พรหมศร ผูเ้ สนอญัตติ
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
ลงชื+อ พ.ต.ท. ดีชยั พาณิ ชย์
ผูร้ ับรอง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
ลงชื+อ จ.ส.อ. สมบูรณ์ บรรจงจิตต์ ผูร้ ับรอง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
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-ยกร่ างระเบียบสภาเทศบาลนครลําปาง
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสําหรับให้ประชาชนหรื อผูใ้ ดเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
พ.ศ.๒๕๔๙
……………………
โดยที+เป็ นการสมควรกําหนดระเบียบสภาเทศบาลนครลําปาง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
สําหรับให้ประชาชนหรื อผูใ้ ด เข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
พ.ศ.๒๕๔๙ เป็ นไปด้วยความสงบเรี ยบร้อย ตามเจตนารมณ์ของระเบียบ กฎหมาย
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๒๔ วรรคท้าย แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ+น พ.ศ.๒๕๔๗ โดยคําแนะนําและยินยอมของสภาเทศบาลนครลําปาง
จึงกําหนดระเบียบไว้ ดังนี$
ข้อ ๑ ระเบียบนี$ เรี ยกว่า “ระเบียบสภาเทศบาลนครลําปาง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
สําหรับให้ประชาชนหรื อผูใ้ ดเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง พ.ศ.๒๕๔๙
ข้อ ๒ ระเบียบนี$ให้ใช้บงั คับตั$งแต่วนั ถัดจากวันที+ประธานสภา ประกาศใช้
เป็ นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรื อคําสั+งอื+นใดอันเกี+ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังกล่าวข้างต้น ซึ+ งขัดแย้งกับระเบียบนี$ ให้ใช้ระเบียบนี$ แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี$
“ การประชุมสภา ” หมายความว่า การประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
“ ที+ประชุมสภา ” หมายความว่า ที+ประชุมสภาหรื อการประชุมสภาเทศบาลนคร
ลําปาง หรื อการปรึ กษาของสภาเทศบาลนครลําปาง
“ประชาชนหรื อผูใ้ ด” หมายความว่า บุคคลธรรมดาทัว+ ไปหรื อนิติบุคคล
ที+เข้าฟังการประชุมสภาแต่ไม่หมายความรวมถึงบุคคลผูซ้ + ึ งประธานสภามีหนังสื อเชิ ญเข้าร่ วมที+ประชุมสภา
เป็ นคราว ๆ ไป
“ เจ้าหน้าที+สภา” หมายความว่า พนักงานเทศบาลนครลําปางผูซ้ + ึ งได้รับ
การแต่งตั$งจากนายกเทศมนตรี นครลําปาง ให้ทาํ หน้าที+รักษาความสงบเรี ยบร้อยของที+ประชุมสภา หรื อ
บุคคลผูซ้ + ึ งประธานสภาร้องขอให้ช่วยเหลือในการรักษาความสงบเรี ยบร้อยของที+ประชุมสภา
“ที+ซ+ ึ งจัดไว้” หมายความว่า สถานที+ซ+ ึ งกําหนดไว้สาํ หรับให้ประชาชนหรื อผูใ้ ด
เข้าฟังการประชุมสภา
“ประธานสภา” หมายความว่า ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้อ ๕ ให้ประธานสภารักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี$ และให้มีอาํ นาจ ตีความ วินิจฉัย
ปั ญหา เมื+อมีปัญหาโต้แย้งเกี+ยวกับการปฏิบตั ิตามระเบียบนี$ หรื อกรณี ที+ไม่ได้กาํ หนดไว้ในระเบียบนี$ ให้
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ประธานสภาเป็ นผูว้ ินิจฉัยและมีคาํ สั+ง คําวินิจฉัยและคําสั+งประธานสภา ตามความในระเบียบนี$ให้เป็ น
เด็ดขาด
ข้อ ๖ ที+ประชุมสภาเป็ นสถานที+ควรแก่การเคารพ ประชาชนหรื อผูใ้ ดเข้าฟัง
การประชุมสภาจะต้องแต่งกายสุ ภาพและประพฤติตนให้เรี ยบร้อยอย่างวิญ^ูชนทัว+ ๆ ไปพึงปฏิบตั ิ
และอยู่ ณ ที+ซ+ ึ งจัดไว้
ข้อ ๗ ประชาชนหรื อผูใ้ ดเข้าฟังการประชุมสภาจะต้องลงชื+อและรับบัตรตามที+เจ้าหน้าที+
สภากําหนด โดยจะต้องติดบัตรซึ+ งได้รับจากเจ้าหน้าที+สภาไว้ที+อกเสื$ อด้านซ้ายของตนเองตลอดระยะเวลา
การเข้าฟังการประชุมสภา
ข้อ ๘ ในระหว่างเข้าฟังการประชุมสภา หรื อในขณะที+กาํ ลังประชุมสภาห้ามประชาชน
หรื อผูใ้ ดเข้าไปในสถานที+อื+นใดซึ+ งมิใช่ที+ซ+ ึ งจัดไว้ และห้ามกระทําการดังต่อไปนี$
(๘.๑) กล่าวถ้อยคําใด ๆ หรื อยืน+ เอกสารต่อที+ประชุมสภาหรื อนําวัตถุใด ๆ มาแสดงในที+
ประชุมสภา
(๘.๒) พูดคุยส่ งเสี ยงดัง อันเป็ นการรบกวนการประชุมสภาของที+ประชุมสภา
(๘.๓) สู บบุหรี+ หรื อสิ+ งเสพย์ติดมึนเมาอื+นใด
(๘.๔) แสดงกิริยาอันพึงรังเกียจหรื อไม่สุภาพเรี ยบร้อย
(๘.๕) ใช้เครื+ องมือสื+ อสารใด ๆ เป็ นต้นว่า การใช้โทรศัพท์มือถือในระหว่างการเข้าฟังการ
ประชุมสภา
(๘.๖) พกพาอาวุธ สิ+ งเทียมอาวุธ หรื อวัตถุอนั ตราย สิ+ งผิดกฎหมาย เข้าไปฟังการประชุม
สภา
(๘.๗) ก่อกวนความสงบเรี ยบร้อย หรื อกระทําการให้เสื+ อมเสี ยเกียรติของที+
ประชุมสภา
(๘.๘) ถ่ายภาพหรื อบันทึกภาพการประชุมสภา หรื อกระทําการอื+นใดในลักษณะ
ดังกล่าว
(๘.๙) จดหรื อบันทึกข้อความการประชุมสภาหรื อบันทึกเสี ยงการประชุมสภาหรื อ
กระทําการใด ๆ ในลักษณะดังกล่าว
(๘.๑๐) ขัดคําวินิจฉัยหรื อคําสั6งของประธานสภา
บุคคลผูซ้ 6 ึ งประธานสภามีหนังสื อเชิญเข้าร่ วมที6ประชุมสภาก็ดี บุคคลผูซ้ 6 ึ งได้รับ
การอนุญาตจากประธานสภาก็ดี ไม่อยูใ่ นบังคับตามความในข้อ ๘.๘ นีB แต่ไม่เป็ นการกระทบต่อการใช้สิทธิ
ของประธานสภาในการปฏิบตั ิหน้าที6ตามระเบียบ กฎหมาย หรื อที6จะดําเนิ นการใดๆ ให้เป็ นไปตามระเบียบ
นีB
ข้อ ๙ ประชาชนหรื อผูใ้ ดซึ6 งสนใจหรื อประสงค์เข้าฟั งการประชุ มสภาเป็ นหมู่คณะตัBงแต่
๑๐ คน (สิ บคน) ขึBนไป จะต้องแจ้งเป็ นหนังสื อต่อประธานสภาให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุ มสภาไม่
น้อยกว่า ๓ วัน (สามวัน) ทัBงนีBเพื6อความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
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ข้อ ๑๐ ในระหว่างเข้าฟังการประชุมสภา หรื อในขณะที6กาํ ลังประชุ มสภา ถ้าประชาชน
คนใดหรื อ ผู ้ใ ด ละเมิ ด ระเบี ย บนีB หรื อ กระทํา การฝ่ าฝื นระเบี ย บนีB ให้ ป ระธานสภามี อ าํ นาจตัก เตื อ น
ห้ามปรามหรื อสั6งให้บุคคลผูล้ ะเมิดหรื อกระทําการฝ่ าฝื นออกไปเสี ยจากที6ประชุมสภาก็ได้
ข้อ ๑๑ ในกรณี ที6ประชาชนคนใด หรื อผูใ้ ดขัดคําสั6งประธานสภา หรื อก่อกวนความสงบ
เรี ย บร้ อ ย หรื อ กระทํา การอัน เสื6 อ มเสี ย เกี ย รติ ข องที6 ป ระชุ ม สภา ประธานสภามี อ ํา นาจสั6 ง ให้ บุ ค คล
ผูน้ B ันหยุดกระทําการนัBน หรื อให้ออกไปจากการเข้าฟั งการประชุ มสภาครัBงนัBนหรื อจากที6ซ6 ึ งจัดไว้ โดยมี
หรื อไม่มีกาํ หนดเวลาหรื อเงื6อนไขอื6น ๆ ก็ได้
ข้อ ๑๒ ในกรณี ที6ประธานสภา สั6งให้ประชาชนคนใดหรื อผูใ้ ดออกจากการเข้าฟัง
การประชุ มสภาหรื อออกจากที6 ประชุ มสภาหรื อออกจากที6ซ6 ึ งจัดไว้ หากบุคคลผูน้ B นั ขัดขื นประธานสภามี
อํานาจสั6งเจ้าหน้าที6สภาหรื อบุคคลอื6นที6ประธานสภาร้องขอให้ช่วยเหลือในการรักษาความสงบเรี ยบร้อยของ
ที6ประชุ มสภา นําตัวบุคคลผูน้ B นั ออกจากการเข้าฟั งการประชุ มสภา หรื อออกจากที6ประชุ มสภาหรื อออกไป
ให้พน้ บริ เวณที6ประชุมสภาก็ได้
ประกาศ ณ วันที6

เดือน

พ.ศ.๒๕๔๙

(นายประสิ ทธิ หรรษ์หิรัญ)
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
นายประสิ ทธิ3 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาล
สมาชิ กท่านใดจะอภิปรายในเรื6 องที6ท่าน
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปางได้เสนอร่ างญัตติระเบียบการประชุ มสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิ กท่าน
ใดจะอภิปราย เชิญคุณดีชยั
พ.ต.ท.ดีชัย พาณิชย์ สมาชิ กสภาเทศบาล กราบเรี ยนท่านประธานสภาที6เคารพ กระผม พ.ต.ท.
ดีชยั พาณิ ชย์ สมาชิ กสภาเทศบาลนครลําปาง เขต 1 กระผมเห็ นด้วยนะครับเกี6 ยวกับการยกร่ างระเบียบ
ขึBนมาซึ6 งระเบียบนีBน่าจะออกมาตัBงแต่เริ6 มต้นแล้ว คือ ผ่านพ้นมาตัBงเกือบ 2 ปี ก็ยงั ดีกว่าไม่ทาํ เลยนะครับ
กระผมมีขอ้ ติงนิ ด ๆ ในข้อ 8.8 ถ่ายภาพหรื อบันทึกภาพการประชุ มหรื อกระทําอื6นใดในลักษณะดังกล่าว
ผมว่ายังขัดกับระเบียบนะครับ คือ ผูส้ ื6 อข่าวหนังสื อพิมพ์เขาต้องการได้ข่าวเขาจะต้องเขียน มันรวมทัBงข้อ 9
ด้วยนะครับ คือว่าจดบันทึกหรื อการประชุม ผมว่าระเบียบ 2 ข้อนีBนะครับ
นายประสิ ทธิ3 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาล
ท่านสมาชิ กครับมันมีย่อหน้าล่าง อีกย่อ
หน้าหนึ6ง
พ.ต.ท.ดีชัย พาณิชย์ สมาชิ กสภาเทศบาล ย่อหน้าตรงไหนครับท่านประธาน
นายประสิ ทธิ3 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาล อยูข่ า้ งล่าง บุคคลผูซ้ 6 ึ งประธานมีหนังสื อเชิญเข้า
ร่ วมประชุมสภาก็ดี
พ.ต.ท.ดีชัย พาณิชย์ สมาชิ กสภาเทศบาล นัน6 สิ ครับ
นายประสิ ทธิ3 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาล คือ บุคคลผูซ้ 6 ึ งได้รับอนุ ญาตจากประธานสภา
เทศบาลก็ดีไม่อยูใ่ นข้อบังคับ ข้อที6 8.8

33

พ.ต.ท.ดีชัย พาณิชย์ สมาชิ กสภาเทศบาล ก็จะเขียนไว้ทาํ ไมครับถ้าอย่างนัBน นอกจากผูส้ ื6 อข่าว
แล้วก็มีแต่สมาชิก สมาชิกเราก็ไม่ได้ถ่ายภาพอยูแ่ ล้วแล้วกําหนดไว้ทาํ ไม ตัดไปทิBงซะหมดเรื6 อง 2 ข้อ
ขอบคุณครับ
นายประสิ ทธิ3 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาล ที6ระเบียบนีBที6วา่ น่าจะออกมานานแล้ว ที6จริ ง
สภาของเราก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่มนั เป็ นระเบียบของการประชุมสภาเทศบาลที6จะต้องออกเป็ นระเบียบ
ขึBนมา ที6จริ งก็การประชุมทุกครัBงก็อยูใ่ นความเรี ยบร้อยดี สมาชิกทุกท่านก็ให้เกียรติสภาเป็ นอย่างดี ก็เป็ นร่ าง
สมาชิกท่านใดจะแก้ไขยังไงก็ติดต่อกับผูร้ ่ าง ท่านเลขานุการสภา เป็ นผูร้ ่ าง แต่ในเมื6อร่ างขึBนมาเสนอเป็ น
ญัตติต่อสภาและผมก็ตอ้ งขอมติในที6ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดเห็นควรให้มีการออก
ระเบียบว่าด้วยการประชุมสภาเทศบาลนครลําปางขอได้โปรดยกมือขึBน มติเป็ นเอกฉันท์
มติทปี ระชุ ม มติเป็ นเอกฉันท์เห็นชอบให้จดั ทําระเบียบสภาเทศบาลนครลําปาง ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการสําหรับ ให้ประชาชนหรื อผูใ้ ดเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง พ.ศ.2549
ระเบียบวาระที 8
ญัตติอนื ๆ
นายประสิ ทธิ3 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใด จะเสนอเรื6 องอื6นๆ หรื อไม่
ขอเชิ ญ คุณยุทธศักดิฯ และขอผูร้ ับรองด้วย มีสมาชิกรับรองไม่นอ้ ยกว่า 2 ท่าน มีสมาชิกรับรองถูกต้อง
ขอเชิ ญครับคุณยุทธศักดิฯ
นายยุทธศักดิ3 ศรี ทองสุ ข สมาชิ กสภาเทศบาลนครลําปาง ครับขอบคุณครับท่านประธาน
ผมนายยุทธศักดิ ศรี ทองสุ ข สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เขต 1 ผมอยากจะถามเรื6 องการช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภัยนํBาท่วมเพิ6มเติม อยากจะถามผูบ้ ริ หารสัก 2 ข้อ ข้อ 1 การจ่ายเงินชดเชยให้กบั ประชาชน
ผูป้ ระสบภัยนํBาท่วมเพิ6มเติม ไม่ทราบว่าท่านจะจ่ายชดเชยให้หรื อไม่ ถ้าจะจ่ายจ่ายให้เมื6อไหร่ แล้วปั จจุบนั นีB
ดําเนินการถึงขัBนตอนไหนแล้วครับ ข้อ 2 รายชื6อที6สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางเขต 1 ทําร่ วมกับ
คณะกรรมการชุมชนแล้วเสนอให้ผบู ้ ริ หารไปเมื6อวันที6 5 มิถุนายน 2549 ไม่ทราบว่าท่านนําไป
ประกอบการพิจารณาด้วยหรื อไม่ ขอบคุณครับ
นายประสิ ทธิ3 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาล ครับเชิญผูบ้ ริ หาร
นายกิตติภูมิ นามวงค์ รองนายกเทศมนตรี นครลําปาง ท่านประธานสภาที6เคารพ ท่านสมาชิ ก
ผูท้ รงเกียรติ กระผม นายกิ ตติภูมิ นามวงค์ รองนายกเทศมนตรี ผูร้ ับผิดชอบกองสวัสดิการและสังคม
ขอบคุณมากนะครับท่านสมาชิ กสภาเทศบาลที6ให้ความสนใจในเรื6 องดังกล่าว ก่อนอื6นเอาให้รัดกุมเพราะว่า
ใช้เวลามาสมควรแล้ว ว่า ในเรื6 องการช่ วยเหลื อผูป้ ระสบภัยนํBาท่วม ตลอดระยะเวลาที6ผ่านมาจะครบ 1 ปี
แล้วว่า หลังจากที6 เราได้จ่ายเงิ นในรอบแรกไปแล้วว่า ในรอบ 2 จะจ่ายอี กหรื อไม่ จะจ่ายอย่างไร และจะ
ดําเนิ นการอย่างใด หลังจากที6เราได้จ่ายรอบแรกไปแล้วปรากฏว่ายังมีประชาชนผูไ้ ด้รับความเดือดร้อนหรื อ
ว่าตกหล่นจากการสํารวจทัBงหมด รวมทัBงตอบรวบเดียวทัBงข้อ 1 ข้อ 2 ว่ารายชื6 อทัBงหมดทัBงทางสมาชิ กสภา
เทศบาลเอย ทัBงชุ มชนเอย หรื อว่าเจ้าตัวมารับแจ้งเอง รวมทัBงหมดเมื6อวานเป็ นวันสุ ดท้ายที6เราได้ดาํ เนิ นการ
เราได้พิจารณาช่ วยเหลื อได้คดั กรองทัBงหมด จาก มันไม่ใช่ เก้าร้ อยกว่ารายเหมือนที6ท่านเสนอมา รวมแล้ว
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หนึ6 งพันหนึ6 งร้ อยเจ็ดสิ บห้าราย แต่ปรากฏว่ามี การซํBากับรอบแรกบ้าง มีการซํBากับเลขที6 บา้ นบ้าง ตัดแล้ว
ตอนนีBเหลือเก้าร้อยกว่าราย ซึ6 งได้ดาํ เนิ นในขัBนตอนสุ ดท้ายคือ เมื6อวานนีBได้พิจารณาการช่วยเหลือไปแล้วอยู่
ระหว่างการยุติวา่ จะช่วยเหลือเป็ นจํานวนเงินต่อครอบครัวเท่าไหร่ หลังจากการพิจารณาเมื6อวานได้หาข้อยุติ
เสร็ จเรี ยบร้อยให้เป็ นไปตามระเบียบเรี ยบร้อยแล้วก็จะเสนอนายกฯ เพื6อขอจ่ายเงินที6เหลือ ถ้าผมจําตัวเลขไม่
ผิดเงินที6เหลือจากรอบแรก หนึ6 งล้านสามแสนกว่าบาท คงจะนํามาช่วยประชาชนที6ยงั ตกค้างเก้าร้อยกว่าราย
คงจะดําเนิ นการให้แล้วเสร็ จ ก็คงจะภายในเดือนนีB คงจะแล้วเสร็ จนะครับท่านสมาชิ กสภา ทัBงสองคําถามที6
ถามมาขอตอบรวบเลยนะครับขอบคุณมากครับ
พ.ต.ท.ดีชัย พาณิชย์ สมาชิ กสภาเทศบาลนครลําปาง คุณดีชยั ครับ
นายประสิ ทธิ3 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาล กราบเรี ยนท่านประธานสภาที6เคารพ กระผม
พ.ต.ท.ดีชยั พาณิ ชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เขต 1 ได้ฟังท่านรองนายกฯ ผูร้ ับผิดชอบแล้วก็ไม่ค่อย
สบายใจนะครับ คือ ระเบียบต่าง ๆ ที6เราเสนอในสภา คือท่านนายกฯ ได้ขออนุ มตั ิการใช้เงินสะสมจํานวน
สามล้า นกว่า บาทในสภาแห่ ง นีB ผมและคุ ณ ยุ ท ธศัก ดิ ก็ ไ ด้อ ภิ ป รายว่า การดํา เนิ น การต่ า ง ๆ ที6 ผูบ้ ริ ห าร
ตัBงคณะกรรมการขึBนมาทัBง 18 ท่าน ดําเนินการไม่ถูกต้อง คือ ชื6อซํBาก็มี ชื6 อหายก็มี ผูอ้ ยูบ่ นข้างบนมีชื6อ บ้าน
คนแช่ นB ํา อยู่ก็ ไ ม่ มี ชื6 อ ปั จจุ บ ัน นีB ก็ ย งั ไม่ ไ ด้ คื อ พวกเราก็ ห มายความว่า ที6 ป ระชุ ม เห็ น ชอบแล้ว ว่า จะต้อ ง
ดําเนิ นการปรับปรุ งใหม่ ท่านนายกฯ ก็ตB งั กรรมการขึBนมาใหม่ดาํ เนิ นการ พวกเราก็ดาํ เนิ นการให้เรี ยบร้ อย
แล้วนะครับ เสนอบอกว่าในที6ซุงทัBงหมดนะ เอาแผนที6ของท่านรองเกรี ยงศักดิมาวาง และก็ดูหมด ทุกคนแช่
นํBาหมด ก็ขอให้รับผลประโยชน์ร่วมกันเพราะเลยเวลามาตัBงเกือบ 5 – 6 เดื อน แล้วเสนอเรื6 องทัBงหมดไป
เรื6 องต่าง ๆ ที6ทาํ มา ก็คือว่าให้คณะกรรมการชุ มชนเซ็น รับรองว่าชุ มชนของท่านถูกนํBาท่วมจริ ง เซ็นหมดทัBง
คนใหม่คนเก่าเสนอไปที6นายกฯ ไปที6รองนายกฯกิตติภูมิ ไม่ยอมรับ เสนอไปที6นายสุ นทรฯ นายสุ นทรฯ ก็
ไม่รับไม่รู้ว่าเป็ นเรื6 องอะไร ทัBง ๆที6เป็ นประธานนะครับ ก็เลยต้องไป นายยุทธศักดิ ก็ไปมอบให้เจ้าหน้าที6
ตกลงประชุ มกันเรี ยบร้ อยเห็ นชอบว่าทุกคนจะต้องมีส่วนร่ วมได้เหมือนกันหมด นะครับ คือ ของผมทํามา
หมดแล้วของผมมันตกหล่ นอยู่ประมาณ 600 กว่าครอบครั ว แต่เขตอื6 นไม่ทราบทําหรื อเปล่ าแต่ของผม
เสนอไปเรี ยบร้ อยแล้ว มติที6ประชุ มก็ตกลงชดใช้ให้คนละไม่เกิ น 1,500 บาท นะครั บตามมติ ที6ประชุ ม
ตอนหลังที6เสนอไปมันกลับไปกลับมา กลับไปทําที6ของเก่ามา คือ ของที6ไปสํารวจครัBงแรกสํารวจที6ผมไม่ได้
เป็ นคณะกรรมการ พันกว่าครอบครัวเหลือเพียงหนึ6งพันสี6 ร้อยครอบครัว ซึ6 งเรื6 องนีB ไม่ทราบว่าท่านไปทําอีท่า
ไหนนะครับเงิ นก็ได้ไม่เท่ากัน ไอ้คนแช่ นB าํ จมนํBาริ บ ๆ ได้ 500 คนอยู่ขา้ งบนโผล่มาได้ 2,000 – 3,000
บาท ถนนจามเทวีนB าํ ไม่ท่วมเลยท่านก็มีชื6ออยูใ่ นนัBนมัว6 ไปหมด
นายประสิ ทธิ3 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาล คุณจะไปพูดอย่างนัBนไม่ได้ คุณอภิปรายอย่าง
นัBนไม่ได้
พ.ต.ท.ดีชัย พาณิชย์ สมาชิ กสภาเทศบาลนครลําปาง
กระผมอยากจะถามว่าทําไมเมื6 อ
คณะกรรมการตัBงขึBนมาแล้วทําไมไม่ดาํ เนินการตามคณะกรรมการ และก็ตB งั ขึBนมาใหม่อีกแล้วไม่รู้จะตัBงไปถึง
ไหนแล้วเมื6อไหร่ เงินจะได้เสี ยที และปั จจุบนั คนที6เขามีนB าํ ท่วมจริ ง ๆ เขาไม่มาแจ้งชื6 อแล้วละครับ ชื6 อเขาไม่
เอาแล้วครับ พอกันแล้ว ขอบคุณครับ
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นายประสิ ทธิ3 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาล
ญัตตินB ี เป็ นของคุณยุทธศักดิ ฯ คุณยุทธศักดิ
คงเข้าใจแล้วนะครับ จะมีสมาชิกท่านใดเสนอเป็ นอย่างอื6นมีอะไรมัง6 ไม่มีผมขอปิ ดการประชุ มสภาเทศบาล
นครลําปางขอขอบคุ ณท่ านผูม้ ี เกี ยรติ ทุกท่าน ที6 ได้ให้เกี ย รติ มาร่ วมประชุ มสภาในวันนีB และก่ อนการปิ ด
ประชุ มสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุ มสามัญ สมัยที6 3 ครัBงที6 1 ประจําปี 2549 ขอปิ ดการประชุ ม
ขอขอบคุณครับ

เลิกประชุมเวลา

............................................................
(นายประสิ ทธิ หรรษ์หิรัญ)
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
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(นายจาตุรงค์ พรหมศร)
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง

