รายงานการประชุ มสภาเทศบาลนครลําปาง
สมัยประชุ มสามัญ สมัยที 4 ครังที 1 ประจําปี 2550
วันที 27 ธันวาคม 2550
ณ ห้ องประชุ มสภาเทศบาลนครลําปาง
----------------------------รายนามผู้มาประชุ ม
1. นายประสิ ทธิ
2. นางดวงนภา
3. นายจาตุรงค์
4. นายกิตติ
5. นายกําพล
6. นายจรู ญ
7. พ.ต.ท.ดีชยั
8. นายทวี
9. นายบุญช่วย
10. นายบุญชู
11. นางปรานอม
12. นายปุณณสิ น
13. นายพณิ ชชา
14. นายพิศลย์
15. นายยุทธศักดิ
16. นางละมัย
17. นางวราภรณ์
18. จ.ส.อ.สมบูรณ์
19. นายสมบูรณ์
20. นางสุ ดารัตน์
21. นายสุ ทศั น์
22. นางสาวอมลยา
23. นางอวยพร
24. นายอําพล

หรรษ์หิรัญ
ก้อนทอง
พรหมศร
จิวะสันติการ
ใจยา
เติงจันต๊ะ
พาณิ ชย์
ทองใบ
ตรี ยกุล
เหลี6ยมแฉ่ง
พิริยะกิจ
มณี นนั ทน์
ภัทรทวีวนิช
ตันศิริเจริ ญกุล
ศรี ทองสุ ข
บุญยง
วนชยางค์กลู
บรรจงจิตต์
คุรุภากรณ์
บุญมี
พุทธวงค์
เจนตวนิชย์
พรรัตนพิทกั ษ์
คําศรี วรรณ
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รายนามผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1. นายนิมิตร
จิวะสันติการ
2. นายเกรี ยงศักดิ
วนชยางค์กลู
3. นายกิตติภูมิ
นามวงศ์
4. นายสุ รพล
ตันสุ วรรณ
5. นายสุ วฒั น์
ตรี มานะพันธุ์
6. นายกิตติพงษ์
จิรเมธาธร
7. นายมนัส
วงษ์ชาญศรี
8. นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ
9. นายเฉลิม
แก้วกระจ่าง
10. นางาสาวภารดี
เสลานนท์
11. นางจันทร์ สม
เสี ยงดี
12. นายจําเนียร
ทองกระสัน
13. นางรัศมีไข่มุก
พร้อมเพรี ยง
14. นางสิ ริพร
สุ ขมาก
15. นางอินทมาศ
สมพงษ์
16. นายอรรณพ
สิ ทธิ วงค์
17. นายสันติ
ไกรล้อมบุญ
18. นางสุ จินตนา
มณี พงษ์
19. นายประสงค์
เรื อนสอน
20. นายบรรยง
เอื=อนจิตร์
21. นางยุพิน
ตรังคธาร
22. นางบานเย็น
แสงเจริ ญ
23. นายสมศักดิ
สื บสาย
24. นางวรรณศรี
อินทราชา
25.นางเบญจวรรณ
จินตพงค์พนั ธุ์
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลฯ กราบเรี ยนท่านประธานสภาฯ
ที6เคารพ กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุ การสภาเทศบาลนครลําปาง วันนี=เป็ นการประชุ มสภาเทศบาล
นครลําปาง สมัยประชุ มสามัญ สมัยที6 4 ครั=งที6 1 ประจําปี 2550 สมาชิ กฯ มาครบองค์ประชุ มแล้ว และได้
เวลาตามที6นดั หมาย กระผมขอเรี ยนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ได้ข= ึนทําหน้าที6เป็ นประธานในที6
ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที6 4 ครั=งที6 1 ประจําปี 2550
ตามระเบียบวาระการประชุมในครั=งนี= ขอกราบเรี ยนเชิญครับ
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เริมประชุ มเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที 1 เรืองทีป ระธานจะแจ้ งให้ ทปี ระชุ มทราบ
1.1 เรือง ประกาศเรียกประชุ มสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุ มสามัญ สมัยที 4
ครังที 1 ประจําปี 2550
นายประสิ ทธิ7 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ สวัสดีครับ วันนี=เป็ นการประชุมสภา
เทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที6 4 ครั=งที6 1 ประจําปี 2550 ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล
ฯ ได้อ่านประกาศการประชุมในวันนี=ครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลฯ กราบเรี ยนท่านประธานสภาเทศบาล
และสมาชิกฯ ทุกท่าน กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนที6
ท่านประธานในที6ประชุมจะดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระที6 1 ของการประชุมสภาฯ ในครั=งนี= กระผมมี
ประกาศของสภาเทศบาล และหนังสื อของเทศบาลนครลําปาง เพื6อเรี ยนแจ้งให้ที6ประชุมได้ทราบ ดังนี=
ประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง
เรื6 อง เรี ยกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที6 4 ประจําปี 2550
-------------------------ตามประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง ลงวันที6 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ได้กาํ หนดสมัย
ประชุมสามัญ สมัยที6 4 ประจําปี 2550 มีกาํ หนด 30 วัน ตั=งแต่วนั ที6 1 – 30 ธันวาคม 2550 นั=น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไข
เพิ6มเติมถึง (ฉบับที6 12) พ.ศ.2546 จึงประกาศให้เรี ยกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ
สมัยที6 4 ประจําปี 2550 ตั=งแต่วนั ที6 1 – 30 ธันวาคม 2550
ประกาศ ณ วันที6 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
(ลงชื6อ) ประสิ ทธิ หรรษ์หิรัญ
(นายประสิ ทธิ หรรษ์หิรัญ)
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
และ
ประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง
เรื6 อง เรี ยกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที6 4 ครั=งที6 1 ประจําปี 2550
-------------------------ตามประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง ลงวันที6 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ได้กาํ หนดสมัย
ประชุมสามัญ สมัยที6 4 ประจําปี 2550 มีกาํ หนด 30 วัน ตั=งแต่วนั ที6 1 – 30 ธันวาคม 2550 นั=น
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อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไข
เพิ6มเติมถึง (ฉบับที6 12) พ.ศ.2546 จึงประกาศให้เรี ยกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ
สมัยที6 4 ครั=งที6 1 ประจําปี 2550 ในวันพฤหัสบดีที6 27 ธันวาคม 2550
ประกาศ ณ วันที6 21 ธันวาคม พ.ศ. 2550
(ลงชื6อ) ประสิ ทธิ หรรษ์หิรัญ
(นายประสิ ทธิ หรรษ์หิรัญ)
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
และหนังสื อเทศบาลนครลําปาง
ที6 ลป 52001/6923

สํานักงานเทศบาลนครลําปาง
ถนนฉัตรไชย อําเภอเมืองลําปาง
ลําปาง 52100
26 ธันวาคม 2550
เรื6 อง มอบอํานาจให้รองนายกเทศมนตรี เป็ นผูเ้ สนอญัตติแทน
เรี ยน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง

ตามที6สภาเทศบาลนครลําปาง เรี ยกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ
สมัยที6 4 ครั=งที6 1 ประจําปี 2550 ในวันพฤหัสบดีที6 27 ธันวาคม 2550 เวลา 13.30 น. นั=น ซึ6 งนายกเทศมนตรี
มีญตั ติที6จะต้องเสนอต่อสภาเทศบาลนครลําปาง และตอบกระทูถ้ ามของสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง นั=น
นายกเทศมนตรี นครลําปาง ขอมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี ที6รับผิดชอบสํานักและ
กองที6เกี6ยวกับญัตติ และกระทูถ้ ามของสมาชิกสภาเทศบาลเป็ นผูเ้ สนอญัตติแทนและตอบกระทูถ้ ามของ
สมาชิกสภาเทศบาล ดังรายชื6อต่อไปนี=
1. นายเกรี ยงศักดิ วนชยางค์กลู
รองนายกเทศมนตรี นครลําปาง
2. นายกิตติภูมิ
นามวงศ์
รองนายกเทศมนตรี นครลําปาง
3. นายสุ รพล
ตันสุ วรรณ
รองนายกเทศมนตรี นครลําปาง
4. นายสุ วฒั น์
ตรี มานะพันธุ์
รองนายกเทศมนตรี นครลําปาง
จึงเรี ยนมาเพื6อทราบและดําเนินการ
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื6อ)

นิมิตร จิวะสันติการ
(นายนิมิตร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรี นครลําปาง
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ผมมีขอ้ เรื6 องตามที6เรี ยนแจ้งให้สมาชิกฯและผูเ้ ข้าร่ วมประชุมได้รับทราบดังรายละเอียดแจ้งแล้วนั=น จากนี=
กระผมขอเรี ยนเชิ ญท่านประธานสภาฯ ได้ทาํ หน้าที6 เป็ นประธานในที6ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมใน
ครั=งนี=ต่อไปครับ
นายประสิ ทธิ7 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ ในนามของสภาเทศบาลนครลําปาง
ขอต้อนรับ ท่านสื6 อมวลชนทุกแขนง ท่านประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน เทศบาลนครลําปาง
ที6ได้ให้เกียรติเข้าร่ วมฟังการประชุมสภาเทศบาลนครลําปางในวันนี=ดว้ ยความยินดียง6ิ ครับ
1.2 เรือง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายขอนายกเทศมนตรี นครลําปาง
1.3 เรือง รายงานผลการใช้ จ่ายเงินอุดหนุนทีไ ด้ รับอุดหนุนจากหน่ วยงานอืน และ
เงินทีจ ่ ายขาดจากเงินสะสม ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2550
1.4 เรือง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจําปี 2550
(ภายใต้ แผนพัฒนาเทศบาล ระยะ 3 ปี 2550 – 2552)
1.5 เรือง แจ้ งประกาศให้ ใช้ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2551-2553) เพิม เติม
เทศบาลนครลําปาง
เรื6 องนี=เป็ นระเบียบฯที6ทางนายกฯ จะต้องแจ้งให้สภาฯทราบ ท่านนายกฯจะมีอะไรเพิ6มเติมเรื6 องอะไรในสี6 เรื6 อง
ทั=งหมด
นายนิมิตร จิวะสั นติการ นายกเทศมนตรีฯ เรี ยนท่านประธานสภาเทศบาลที6เคารพ
ในระเบียบวาระที6 1 เรื6 องประธานแจ้งให้ที6ประชุ มทราบ มีวาระที6เกี6 ยวข้องกับเทศบาลนครลําปางที6 จะต้อง
นําเสนอต่อสภาเทศบาลเพื6อทราบในวาระที6 1.2 – 1.5 เป็ นระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดการ
บริ ห ารกิ จ การการปกครองส่ ว นท้อ งถิ6 น พ.ศ.2548 ที6 จ ะต้อ งนํา เสนอผลการปฏิ บ ัติ ง านตามนโยบาย
นายกเทศมนตรี ก็ดี ผลการใช้จ่ายเงิ นอุดหนุ นที6 ได้รับจากเงิ นอุ ดหนุ นจากหน่ วยงานอื6นก็ดี การจ่ายขาดเงิ น
สะสมก็ดี รวมถึ งผลการติดตามการประเมินผลการพัฒนาเทศบาลของคณะกรรมการติดตามประเมินผลก็ดี
และการประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี ทั=งนี= เพื6อให้เป็ นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2548 ได้
จัดเตรี ยมเป็ นเอกสารรายงานมาทั=งหมดแล้วครับ ขอบคุณครับ
นายประสิ ทธิ7 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ ต่อไป เรื6 องที6ประธานจะแจ้งให้
ที6ประชุมทราบ คือ เรื6 องแนะนําพนักงานสถานธนานุบาลที6ได้รับโอนย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่ คือ
1. คุ ณสุ จิตนา มณี พงษ์ ข้าราชการ ระดับ 8 โอนย้ายมาจากสถานธนานุ บาล เทศบาลเมืองสุ รินทร์
ผูต้ รวจการสถานธนานุ บาล ภาค 11 มาดํารงตําแหน่ งผูจ้ ดั การสถานธนานุ บาล เทศบาลนครลําปาง และดํารง
ตําแหน่งผูต้ รวจการสถานธนานุบาล ภาค 8 จังหวัดลําปาง
2. คุณนภาพร เยาวรัตน์ หัวหน้าวิจยั และประเมินผล ระดับ 6 โอน(ย้าย)มาจากสํานักงาน
จังหวัดลําปาง
ในนามของสภาเทศบาลนครลําปาง ขอต้อนรับทั=ง 2 ท่าน ด้วยความยินดียง6ิ ครับ
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ระเบียบวาระที 2 เรืองรับรองรายงานการประชุ มสภาเทศบาลนครลําปาง
2.1 รายงานการประชุ มสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุ มสามัญ สมัยที 3
ครังที 1 ประจําปี 2550 วันที 14 สิ งหาคม 2550
นายประสิ ทธิ7 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ ตามระเบียบวาระที6 2.1 จะมีสมาชิ กฯ ท่านใด
ขอแก้ไขขอเชิ ญครั บ เมื6 อไม่มีสมาชิ กฯท่านขอแก้ไขในรายงานการประชุ มดังกล่ าว กระผมจะขอมติ ในที6
ประชุม สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุ มสามัญ สมัยที6
3 ครั=งที6 1 ประจําปี 2550 เมื6อวันที6 14 สิ งหาคม 2550 ได้โปรดยกมือขึ=นครับ มติเป็ นเอกฉันท์ครับ
มติทปี ระชุ ม ที6ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัย
ประชุมสามัญ สมัยที6 3 ครั=งที6 1 ประจําปี 2550 เมื6อวันที6 14 สิ งหาคม 2550
2.2 รายงานการประชุ มสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุ มสามัญ สมัยที 3 ครังที 2
ประจําปี 2550 วันที 28 สิ งหาคม 2550
นายประสิ ทธิ7 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ ตามระเบียบวาระที6 2.2 จะมีสมาชิกฯ
ท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุม ขอเชิ ญครับ เมื6อไม่มีสมาชิก ฯท่านใดขอแก้ไข กระผมจะขอมติ ในที6
ประชุม สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญสมัยที6
3 ครั=งที6 2 ประจําปี 2550 เมื6อวันที6 28 สิ งหาคม 2550 ได้โปรดยกมือขึ=นครับ มติเป็ น
เอกฉันท์ครับ
มติทปี ระชุ ม ที6ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัย
ประชุมสามัญ สมัยที6 3 ครั=งที6 2 ประจําปี 2550 เมื6อวันที6 28 สิ งหาคม 2550
ระเบียบวาระที 3 กระทู้ถาม
3.1 กระทู้ เรือง การแก้ ปัญหาทางผ่ านรถไฟบนถนนพหลโยธิน ช่ วงใกล้ แยก
ดอนปาน (ของ นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิ กสภาเทศบาลนครลําปาง)
นายประสิ ทธิ7 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ ขอเชิญ คุณสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ครับ
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิ กสภาเทศบาลฯ เรี ยนท่านประธานสภาฯที6เคารพ
ผม สมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมมีกระทูถ้ ามต่อท่านผูบ้ ริ หาร ดังนี=ครับ
เรื6 อง ขอเสนอกระทูถ้ าม
เรี ยน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
สิ6 งที6ส่งมาด้วย 1. สําเนาหนังสื อ เลขที6 ลป 52004/6925 วันที6 30 ธันวาคม 2548
2. สําเนาหนังสื อเลขที6 ยธ 08340/17/0308
3. ภาพถ่าย (เสนอผ่านสไลด์)
ข้าพเจ้า นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอตั=งกระทูถ้ าม
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นายกเทศมนตรี นครลําปาง ในเรื6 องการแก้ปัญหาทางผ่านรถไฟบนถนนพหลโยธิ น ช่วงใกล้แยกดอนปาน
ตามที6ขา้ พเจ้าได้ทาํ คําร้องเรื6 องดังกล่าว ลงวันที6 25 พฤศจิกายน 2548 และท่าน
รองนายกเทศมนตรี นครลําปาง ได้ตอบหนังสื อมาตามเอกสารที6แนบมาด้วยนั=น ขณะนี= เวลาได้ผา่ นมากว่า 2 ปี
แล้วยังไม่มีการดําเนินการใด ๆ ทางผ่านดังกล่าวเป็ นทางเข้าเมืองลําปางที6สําคัญสายหนึ6 ง มีรถผ่านต่อวันนับพัน
เที6ยว แต่สภาพพื=นผิวขรุ ขระไม่เรี ยบและความกว้างถนนลักษณะเป็ นคอขวด ระบายรถได้ชา้ โดยเฉพาะเวลา
เร่ งด่วน รถติดเป็ นเวลานาน นอกจากนี= ผิวทางที6ขรุ ขระก่อปั ญหาต่อระบบช่ วงล่างและล้อยางรถยนต์ สร้ าง
ความเสี ยหายทางเศรษฐกิ จและส่ งผลเสี ยต่อสุ ขภาพจิตผูใ้ ช้ยวดยานที6ผ่านเส้นทางนี= เป็ นอย่างมาก นอกจากนี=
การซ่ อมผิวทางมีเป็ นประจํา ซึ6 งกระทบต่อการจราจร ปั ญหานี= มีมานานหลายสิ บปี แล้ว ไม่ได้รับการแก้ไขให้
ลุ ล่ ว ง ประชาชนเดื อ ดร้ อ นกัน มาก น่ า ที6 จ ะก่ อ สร้ า งปรั บ ปรุ งให้ ไ ด้ ผิ ว ทางมาตรฐาน เช่ น เดี ย วกับ ที6
กรุ งเทพมหานคร โดยที6เทศบาลมีหน้าที6ดา้ นการก่อสร้างสาธารณูปโภค
ข้าพเจ้า จึงขอตั=งกระทูถ้ ามนายกเทศมนตรี เพื6อขอทราบการดําเนิ นงานในเรื6 องนี= เพื6อจะได้
แจ้งให้ประชาชนทราบต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื6อ) สมบูรณ์ คุรุภากรณ์
(นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
ท่านประธานฯครับผมมีภาพประกอบการเสนอกระทูถ้ ามที6จะเสนอให้ท่านได้ทราบ
(ฉายภาพสไลด์ประกอบกระทูถ้ าม)
นายประสิ ทธิ7 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ ขอเชิญฝ่ ายบริ หาร ขอเชิ ญ
คุณเกรี ยงศักดิ ฯ ครับ
นายเกรียงศักดิ7 วนชยางค์ กูล รองนายกเทศมนตรีฯ กราบเรี ยนท่านประธานสภาฯ และ
สมาชิกฯ ผูม้ ีเกียรติทุกท่าน กระทูถ้ ามของท่านสมาชิกฯสมบูรณ์ ฯ เรื6 องนี=ทางเทศบาล ไม่ได้น6ิงนอนใจ
ได้ติดตามตลอด ผมจําได้วา่ เมื6อประมาณต้นปี 2549 ท่านนายกฯ ได้ชวนผมไปกรุ งเทพฯ ไปพบรองผูว้ ่าการ
รถไฟ ท่านก็พดู อยูค่ าํ เดียวว่าการรถไฟไม่มีงบประมาณ มีคนขอร้องเรี ยนมามาก แต่จะพิจารณาให้
ในภายหลัง ทุกครั=งที6มีการซ่ อมรางรถไฟ แอสฟั ลท์ติกเทศบาลก็ปูให้ แต่เขาจะเป็ นแรงงานขุด เราเห็นความ
เดื อ ดร้ อ นของประชาชนจึ ง ทํา ให้ ความจริ ง แล้ว เป็ นเขตของรถไฟไม่ ท าํ ก็ ไ ด้ การรถไฟฟ้ าต้อ งหาเงิ น
ดําเนินการเอง แต่เนื6องจากประชาชนเดือดร้อนในการสัญจรข้ามไปข้ามมาเป็ นคอขวดอยูท่ ี6นน6ั ผมจําได้วา่ ครั=ง
หนึ6งเคยเชิญทางโยธาจากกรุ งเทพฯ ให้มาพิจารณาว่าเป็ นไปได้หรื อไม่จะทําเป็ นทางข้ามเพื6อจะได้ไม่เดือดร้อน
กับรถไฟ เพราะทางรถไฟบอกว่าสาเหตุที6แพงเพราะว่าอุ ปกรณ์ สื6อสารที6อยู่ใต้รางรถไฟมี เยอะไปหมด เป็ น
เคเบิ ลใยแก้ว สายสลิ ง และอะไรอี ก หลายอย่า ง ผมจึ งได้บ อกไปว่าถ้าเช่ น นั=น ผมจะเชิ ญทางโยธามาจาก
กรุ งเทพฯ มาพิจารณาว่าทําทางข้ามได้หรื อไม่ ปรากฏว่าทางโยธากรุ งเทพฯ พิจารณาแล้วมีปัญหาฝั6งในเมือง
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ฝั6งนาก่วมไม่มีปัญหาเพราะเป็ นถนนกว้าง แต่ฝั6งในเมืองสะพานต้องไปลงที6ดอนปานก็ลงไม่ได้ จะเลยสี6 แยก
ดอนปานก็ไปเจอสามแยกธนาคารไทยทนุ จะข้ามธนาคารไทยทนุ ก็จะไปหน้าโรงเรี ยนอรุ โณทัย และเป็ นถนน
แคบไม่สามารถทําได้ มีอย่างเดียวเท่านั=นคือปรับปรุ งบริ เวณนั=นให้กว้างและสะดวกกว่านี= โดยเป็ นระบบพื=น
อัดแรง เราไม่ได้น6ิ งนอนใจนะครับ หลังจากนั=นผมก็ได้ติดตามกับนายช่างเขตรถไฟ พอดีว่าเอกสารที6ผมได้
ฝากไว้ที6บนโต๊ะท่านสมาชิกฯ เป็ นเอกสารที6ผมได้มาหลายวันแล้ว แต่วา่ กําลังจะส่ งให้ท่านพอดีกระทูถ้ ามท่าน
มาก่อนก็เลยมาฝากให้วนั นี= ทางการรถไฟโดยเฉพาะเขตที6ลาํ ปางก็ไม่ได้น6ิ งนอนใจได้ทาํ เรื6 องไปทุกปี ขณะนี=
ผมคิดว่าคงจะสําเร็ จ ในแผ่นแรกบอกว่า ในข้อ 2 ลําดับที6 2 เป็ นบันทึกข้อความของรถไฟ ข้อที6 2 ปรับปรุ ง
ทางด่วน เป็ นทางผ่านชนิ ดแผ่นพื=นแผ่นคอนกรี ตสําเร็ จรู ปกําลังสู ง ระหว่างสถานี บา้ นด่านถึ งสถานี บา้ นด่าน
เป็ นเงิน 46 ล้าน เป็ นเขตภาคเหนือ ตั=งแต่สถานี บา้ นด่าน คือจังหวัดอุตรดิตถ์ถึงเชี ยงใหม่ และขอท่านเปิ ดไป
ที6แผ่นที6 3 เป็ นรายละเอียดสถานที6ดาํ เนิ นการโครงการ ลําดับที6 3 กิโลเมตรที6 641 + 831.00 จังหวัดลําปาง
เป็ นเงิน 14,256,000 บาท นี6 คือที6ลาํ ปาง ที6ดอนปาน มีจุดเดี ยวที6เขาจะพิจารณาให้ และขออนุ ญาตท่านเปิ ดดู
หน้า 4 แผนงานของเขา ในปี 51 คงจะเป็ นแผนฯ และจะเริ6 มดําเนิ นการจริ ง ๆ ประมาณปี 52 เรื6 องนี= เราได้
ติดตามมาแล้วก็ได้นาํ มารายงานให้ท่านสมาชิ กฯ ความจริ ง 14 ล้าน เทศบาลฯก็มีงบประมาณจะทําก็ได้ แต่มี
ข้อแม้วา่ ต้องนําเงินให้ทางรถไฟเขาจะดําเนินการเอง คือถ้าสมมุติวา่ เทศบาลต้องการดําเนิ นการเอง ผมคิดว่า 14
ล้าน ทําให้ทางชุมชนเราไม่ดีกว่าหรื อ รอเรื6 องนี=ไปอีกสักปี หนึ6ง คิดว่าแผนนี=คงไม่มีการ
เลิกล้ม และหากไม่เป็ นไปตามแผนของเขาเราก็จะมาพิจารณาใหม่อีกครั=งหนึ6ง จึงชี=แจงให้ท่านสมาชิกฯได้
ทราบครับ ขอบคุณครับ
นายประสิ ทธิ7 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ ขอเชิญ คุณสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ฯครับ
นายสมบู รณ์ คุ รุภ ากรณ์ สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ เรี ย นท่า นประธานฯ ผม สมบู รณ์ คุ รุภากรณ์
สมาชิ กสภาเทศบาลนครลําปาง ดีใจครับที6ได้รับบันทึกข้อความของการรถไฟที6รายงานการได้ต= งั งบประมาณ
ไว้ในเรื6 องนี= แต่ผมก็กงั วลใจว่าถึงเวลาแล้วเขาจะมีเงินทําจริ งหรื อไม่ เพราะเขาเคยมีสําเนาเอกสารแจ้งมาที6
เทศบาลว่าจะตั=งงบฯไว้ และจะทําแต่ก็ไม่ทาํ ผ่านมา 2 ปี แล้ว จึงอยากจะให้ฝ่ายบริ หารทราบ ความจริ งแล้วท่าน
รองนายกฯ ก็เป็ นฝ่ ายบริ หารมา 20 กว่าปี แล้ว ผมรู ้ สึกแปลกใจว่า ทําไมไม่ผลักดันในเรื6 องนี= ให้สําเร็ จเพราะ
ชาวบ้านเดื อดร้ อนมานานแล้ว จึงอยากจะให้ฝ่ายบริ หารได้ติดตามเรื6 องนี=โดยใกล้ชิด ถ้าหากถึ งเวลาสมควร
แล้วเขาก็ยงั ไม่ต= งั งบประมาณมาทํา ก็อยากจะให้เราอุดหนุ นงบประมาณให้การรถไฟเพื6อที6จะได้ดาํ เนิ นการได้
แล้วเสร็ จ การรถไฟเป็ นองค์กรที6เราก็ทราบข่าวเรื6 องการเงิ นไม่คล่ องตัวเท่าไหร่ จึ งอยากจะให้ติดตามใกล้
ชิ ดด้ว ย เนื6 องจากปี หนึ6 ง ๆ ที6 ผ่านไปเราก็รอคอย การรอคอยหมายถึ ง ประชาชนที6 ใช้ย วดยานก็ย ากลําบาก
เหลื อเกิ น กระผมขอฝากให้ติดตามโดยใกล้ชิด และหากกลางปี หน้ายังไม่มีความแน่ ชัดผมคงต้องขออาสา
ประชาชนเข้ามาที6สภาฯนี=เพื6อติดตามต่อไปครับ ขอบคุณครับ
ระเบียบวาระที 4 ญัตติ เรือง ขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบเพิม วงเงินกู้ เบิกเงินเกินบัญชี กบั
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ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) สาขาลําปาง ของสถานธนานุบาล เทศบาลนครลําปาง
นายประสิ ทธิ7 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ ขอเชิญฝ่ ายบริ หารครับ
นายนิมิตร จิวะสั นติการ นายกเทศมนตรีฯ เรี ยนท่านประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ในฐานะนายกเทศมนตรี นครลําปาง ขอเสนอ
ญัตติ
ที6 ลป 52010 / 6802
สํานักงานเทศบาลนครลําปาง
ถนนฉัตรไชย ลําปาง 52100
20 ธันวาคม 2550
เรื6 อง ขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบเพิ6มวงเงินกู้ เบิกเงินเกินบัญชีกบั ธนาคารกรุ งไทย จํากัด
(มหาชน) สาขาลําปาง ของสถานธนานุบาล เทศบาลนครลําปาง
เรี ยน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้าพเจ้า นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรี นครลําปาง ขอเสนอญัตติขอรับ
ความเห็นชอบเพิ6มวงเงินกู้ เบิกเงินเกินบัญชีกบั ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) สาขาลําปาง ของ
สถานธนานุ บาลเทศบาลนครลําปาง เพื6อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการรับจํานําสําหรับบริ การประชาชนใน
เขตเทศบาลและบริ เวณใกล้เคียง จํานวน 20,000,000 บาท ( ยีส6 ิ บล้านบาท ) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี=
หลักการ
เพื6อขอรับความเห็นชอบเพิ6มวงเงินกู้ เบิกเงินเกินบัญชีกบั ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
สาขาลําปาง จํานวน 20,000,000 บาท ( ยีส6 ิ บล้านบาท ) และปฏิบตั ิตามหนังสื อสั6งการของสํานักงาน จ.ส.ท.ก
รมส่ งเสริ มการปกครองส่ วนท้องถิ6น ที6 มท 0801.5 / ว 147 ลงวันที6 28 กรกฎาคม 2546
เหตุผล
ด้วยสถานธนานุบาลเทศบาลนครลําปาง มีความจําเป็ นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเพิ6มเติม
เนื6องจากขณะนี=เงินทุนหมุนเวียนที6มีอยูม่ ีจาํ นวนจํากัด ไม่เพียงพอกับการรับจํานํา ประกอบกับเป็ นช่วง
ฤดูกาลเปิ ดภาคเรี ยน ประชาชนได้มาใช้บริ การมากขึ=น จึงทําให้สถานธนานุบาลต้องเตรี ยมเงินทุนหมุนเวียนที6
ใช้สาํ หรับการรับจํานํา เพื6อช่วยเหลือประชาชนผูม้ ีรายได้นอ้ ย และเตรี ยมการเพื6อรองรับการ
เปิ ดภาคเรี ยนในเดือนพฤษภาคมศกหน้านี=ให้กบั ประชาชนอย่างเพียงพอ
รายละเอียดเงินกู้
เงินทุนหมุนเวียนเดิมสถานธนานุบาลฯ ได้ขอกูเ้ งินจากสํานักงานเงินทุนส่ งเสริ มกิจการ
เทศบาล(ก.ส.ท.) และจากธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) สาขาลําปาง ดังรายการต่อไปนี=
1. ได้กเู้ งินเบิกเงินเกินบัญชีกบั ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) สาขาลําปาง ภายใน
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วงเงิน 25,000,000 บาท (ยีส6 ิ บห้าล้านบาทถ้วน) ชําระดอกเบี=ยในอัตราร้อยละ 3.50 บาทต่อปี ได้เริ6 มใช้เงินกู้
ตั=งแต่วนั ที6 5 กันยายน 2548 สถานธนานุบาลฯ ได้ใช้วงเงินกู้ (O.D) ไปแล้ว 20,750,000 บาท
(ยีส6 ิ บล้านเจ็ดแสนห้าหมื6นบาทถ้วน) คงเหลือวงเงินกู้ (O.D.) ที6จะใช้ได้อีก 4,250,000 บาท
(สี6 ลา้ นสองแสนห้าหมื6นบาทถ้วน) เท่านั=น
2. ได้ขอกูเ้ งินจากสํานักงานเงินทุนส่ งเสริ มกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เมื6อวันที6
13 มิถุนายน 2550 วงเงิน 20,000,000 บาท และผูว้ า่ ราชการจังหวัดได้อนุมตั ิให้ใช้เงินกูไ้ ด้แล้ว และตาม
หนังสื อของสํานักงานเงินทุนส่ งเสริ มกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ที6 มท 0801.5/ ว 1314 ลงวันที6 4 ตุลาคม 2549
ได้กาํ หนดหลักเกณฑ์การกูเ้ พื6อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล โดยอนุมตั ิได้ครั=งละไม่เกิน
4,000,000 บาท คิดดอกเบี=ยในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี โดยคิดดอกเบี=ยทั=งจํานวนที6ขอกู้ และชําระภายใน
ระยะเวลา 5 ปี สถานธนานุบาล ได้กมู้ าแล้วเป็ นเงิน 4,000,000 บาท (สี6 ลา้ นบาทถ้วน) แล้วได้ใช้เงินกูด้ งั กล่าว
หมดแล้ว และยังไม่ได้ชาํ ระเงินต้นและดอกเบี=ยคืนให้แก่สาํ นักงานเงินทุนส่ งเสริ มกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)
ยอดเงินทุนหมุนเวียน ณ วันที6 13 ธันวาคม 2550 สถานธนานุบาลฯ มีเงินทุนหมุนเวียนที6
ใช้ได้อีก 4,250,000 บาท (สี6 ลา้ นสองแสนห้าหมื6นบาทถ้วน) ได้ใช้เงินกูก้ บั สํานักงานเงินทุนส่ งเสริ มกิจการ
เทศบาล (ก.ส.ท.) ไปแล้ว 4,000,000 บาท (สี6 ลา้ นบาทถ้วน) และไม่ประสงค์จะใช้วงเงินกูข้ องสํานักงาน
เงินทุนส่ งเสริ มกิจการเทศบาล(ก.ส.ท.) อีกต่อไป เนื6องจากสถานธนานุบาลฯ ต้องชําระดอกเบี=ยสู ง แต่จะมา
ขอกูว้ งเงิน (O.D.) เบิกเงินเกินบัญชีกบั ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) สาขาลําปาง โดยชําระดอกเบี=ยใน
อัตราร้อยละ 3.50 ต่อปี ซึ6 งถูกกว่าสํานักงานเงินทุนส่ งเสริ มกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)
ร้อยละ 2.50 บาทต่อปี และได้ใช้เงินเบิกเงินเกินบัญชี (O.D.) ไปแล้ว 20,750,000 บาท (ยีส6 ิ บล้านเจ็ดแสนห้า
หมื6นบาทถ้วน) คงเหลือวงเงินกู้ (O.D.) ที6จะใช้ได้อีก 4,250,000 บาท (สี6 ลา้ นสองแสนห้าหมื6นบาทถ้วน) มีเงิน
สดคงเหลือ 34,432.50 บาท มีสต๊อกทั=งหมด 7,799 ราย เป็ นเงิน 84,537,200 บาท
ดังนั=น เพื6อไม่ให้สถานธนานุบาลฯ หยุดชะงักในการรับจํานํา อันจะเป็ นเหตุให้ประชาชน
ได้รับความเดือดร้อน สถานธนานุบาลฯ จึงมีความประสงค์ที6จะขอกูเ้ บิกเงินเกินบัญชี กบั
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) สาขาลําปาง จากภายในวงเงิน 25,000,000 บาท จะขอเพิ6มอีก 20,000,000
บาท (ยีส6 ิ บล้านบาทถ้วน) รวมทั=งสิ= น 45,000,000 บาท (สี6 สิบห้าล้านบาทถ้วน) โดยใช้บญั ชี
เงินฝากของเทศบาลนครลําปางเป็ นหลักคํ=าประกันเหมือนเดิม
ขณะนี=ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) สาขาลําปาง ได้คิดดอกเบี=ยสําหรับเบิกเงิน
เกินบัญชี (O.D.) ในอัตราร้อยละ 3.50 บาทต่อปี โดยคิดจากอัตราดอกเบี=ยฝากประจําของธนาคารร้อยละ2.25
บาท บวก ร้อยละ 1.25 บาท ซึ6 งดอกเบี=ยก็จะถูกกว่าการกูเ้ งินจากสํานักงานเงินส่ งเสริ มกิจการ
เทศบาล (ก.ส.ท.) ไปอีกในอัตราร้อยละ 2.50 บาทต่อปี
อนึ6ง สําหรับวิธีปฏิบตั ิเกี6ยวกับการขออนุมตั ิเบิกเงินเกินบัญชีกบั ธนาคารพาณิ ชย์ของ
สถานธนานุบาล นั=น สํานักงาน จ.ส.ท. ได้กาํ หนดไว้วา่ การขออนุมตั ิเบิกเงินเกินบัญชีกบั ธนาคารพาณิ ชย์ให้
สถานธนานุบาล ขอรับความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ6นแล้ว จึงเสนอเรื6 องเพื6อขออนุมตั ิต่อ
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ผูว้ า่ ราชการจังหวัด สําหรับการทําสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีกบั ธนาคารพาณิ ชย์ โดยมีอายุสัญญาครั=งละ 1 ปี และ
ให้สามารถต่อายุสัญญาได้ 4 ครั=ง และเมื6อรวมระยะเวลาที6จะต้องส่ งคืนเงินต้นทั=งหมด นับตั=งแต่การทําสัญญา
ครั=งแรกแล้วจะต้องไม่เกิน 5 ปี ตามหนังสื อสํานักงาน จ.ส.ท. ที6 มท 0801.5/ว 147 ลงวันที6 28 กรกฎาคม 2546
ดังนั=น ข้าพเจ้าจึงนําเสนอญัตติมาเพื6อขอให้นาํ เสนอที6ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
เพื6อขอรับความเห็นชอบเพิ6มวงเงินกูเ้ งินเบิกเกินบัญชีกบั ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) สาขาลําปาง
จากภายในวงเงิน 25,000,000 บาท (ยีส6 ิ บห้าล้านบาทถ้วน) รวมทั=งสิ= น 45,000,000 บาท (สี6 สิบห้าล้านบาทถ้วน) ทั=งนี= เพื6อให้เป็ นไปตามหนังสื อสั6งการและกิจการสถานธนานุบาลสามารถดําเนินงานได้ต่อไป
ลงชื6อ
นิมิตร จิวะสันติการ
(นายนิมิตร จิวะสันติการ) ผูเ้ สนอ
นายกเทศมนตรี นครลําปาง
ลงชื6อ

จรู ญ เติงจันต๊ะ
(นายจรู ญ เติงจันต๊ะ) ผูร้ ับรอง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง

ลงชื6อ

สมบูรณ์ บรรจงจิตต์
(จ.ส.อ.) สมบูรณ์ บรรจงจิตต์ ผูร้ ับรอง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง

นายประสิ ทธิ7 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
ขอเชิ ญครับ ขอเชิ ญ คุณสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ ครับ
จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิตต์ สมาชิ กสภาเทศบาลฯ กราบเรี ยนท่านประธานสภาฯที6เคารพ
และผูบ้ ริ หาร รวมทั=งผูอ้ าํ นวยการส่ วนต่าง ๆ และประชาชนที6เข้าร่ วมฟังการประชุมสภาเทศบาลในวันนี=
ก่อนอื6นผมต้องขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ฯ ผ่านทางท่านประธานฯ ที6เห็นความสําคัญของบุตร-หลาน
ที6จะต้องเข้าโรงเรี ยน เพราะการเปิ ดเทอมพ่อแม่พี6นอ้ งที6มีรายได้นอ้ ยจําเป็ นจะต้องใช้เงินในการศึกษาของบุตร
หลาน กระผมต้องขอขอบคุณอีกครั=งหนึ6ง สําหรับการกูเ้ งินเกินบัญชี คราวนี= ยอดเงินที6กกู้ ็คงเท่าเดิม ครั=งแรก
กูจ้ ากธนาคารกรุ งไทย 15,000,000 บาท ครั=งที6สองกูอ้ ีก 10,000,000 บาท รวมเป็ น 25,000,000 บาท และกู้
จาก ก.ส.ท.อีก 25,000,000 บาท ขณะนี=สถานธนานุบาลฯ คิดว่าจะไม่ใช้เงิน ก.ส.ท.แล้ว ยอดเงินคงเดิม คือ
เท่ากับที6สภาฯ ได้อนุมตั ิไปแล้ว กระผมเห็นว่าในการที6ท่านนายกฯ ได้ทาํ ญัตติขออนุมตั ิจากสภาฯ ขอความ
เห็นชอบในการกูเ้ งินครั=งนี= เพื6อเป็ นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนที6มีรายได้นอ้ ย ซึ6 ง ก.ส.ท.คิดดอกเบี=ย
ร้อยละ 6 ต่อปี ในวงเงินกู้ 20,000,000 บาท แต่ถา้ หากกูจ้ ากธนาคารกรุ งไทยโดยใช้ O.D. กูม้ าเท่าไหร่ ก็ใช้
ดอกเบี=ยเพียงเท่านั=น คือ 3.5 % และประชาชนจะได้ประหยัดเงินอีก 2.5% สมมุติวา่ วงเงินที6เขามาจํานําที6
สถานธนานุบาล ตํ6ากว่า 5,000 บาท สถานธนานุบาลฯ จะคิดดอกเพียง 70 % เท่านั=น วงเงินสู งกว่า 5,000 บาท
ขึ=นไป สถานธนานุบาลฯ คิดดอก 1 บาท สมมุติวา่ กูเ้ งิน 5,000 บาท ใน 1 เดือน ประชาชนจะเสี ยดอกเบี=ยเพียง
35 บาท ต่อเงิน 5,000 บาท ปี ละประมาณ 420 บาท และหากเอาของไปจํานําที6ร้านทองจะต้องเสี ยดอกเบี=ย
ร้อยละ 3 ต่อเดือน ปี หนึ6งเป็ นเงินเท่าไร และผูท้ ี6มีรายได้นอ้ ยก็จะได้ประหยัดเงินตรงนี= กระผมในฐานะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ที6จะต้องให้ความช่วยเหลือกับประชาชนผูม้ ีรายได้นอ้ ยก็ขอขอบคุณท่านนายกฯอีกครั=ง
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หนึ6งว่า ที6ได้ทาํ และได้กรุ ณาในครั=งนี= ขอให้ท่านสมาชิกฯ ผูท้ รงเกียรติ จงสนับสนุ นโดยการเห็นชอบตาม
ญัตติน= ีดว้ ยครับ ขอบคุณครับ
นายประสิ ทธิ7 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรื อไม่ เมื6อไม่มี
สมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย กระผมจะขอมติในที6ประชุม สมาชิกฯ ท่านเห็นชอบเพิ6มวงเงินกู้ เบิกเงินเกินบัญชี
กับธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) สาขาลําปาง ของสถานธนานุบาลเทศบาลนครลําปาง จํานวน 20,000,000
บาท (ยีส6 ิ บล้านบาทถ้วน) ขอได้โปรดยกมือขึ=นครับ มติเป็ นเอกฉันท์ครับ
มติทปี ระชุ ม ที6ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ เห็นชอบเพิ6มวงเงินกู้ เบิกเงินเกินบัญชีกบั ธนาคารกรุ งไทย
จํากัด (มหาชน) สาขาลําปาง ของสถานธนานุบาลเทศบาลนครลําปาง จํานวน
20,000,000 บาท (ยีส6 ิ บล้านบาทถ้วน)
ระเบียบวาระที 5 ญัตติ เรือง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินและแก้ ไขเปลียนแปลงคําชีงบประมาณ
รายจ่ าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2551
นายประสิ ทธิ7 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ ขอเชิญผูบ้ ริ หารครับ
นายสุ วฒ
ั น์ ตรีมานะพันธุ์ รองนายกเทศมนตรีฯ กราบเรี ยนท่านประธานสภาฯ
ผมนายสุ วฒั น์ ตรี มานะพันธุ์ รองนายกเทศมนตรี ฯ ได้รับมอบหมายจากท่านนายกฯ ให้เสนอญัตติ เรื6 อง
ขอเสนอญัตติขออนุมตั ิโอนเงินและแก้ไขเปลี6ยนแปลงคําชี=แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2551 ดังนี=.ญัตติ
ที6 ลป 52002/6803

สํานักงานเทศบาลนครลําปาง
ถนนฉัตรไชย ลป 52100
20 ธันวาคม 2550

เรื6 อง

ขอเสนอญัตติขออนุมตั ิโอนเงินและแก้ไขเปลี6ยนแปลงคําชี=แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. 2551

เรี ยน

ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง

ข้าพเจ้า นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรี นครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื6 อง
ขอ
อนุมตั ิโอนเงินและแก้ไขเปลี6ยนแปลงคําชี=แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 ในหมวดค่า
ครุ ภณั ฑ์ ที6ดินและสิ6 งก่อสร้าง ค่าครุ ภณั ฑ์ ประเภทครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ตามหลักการและเหตุผล ดังนี=
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หลักการ
เพื6อขออนุมตั ิโอนเงินและแก้ไขเปลี6ยนแปลงคําชี=แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงานบริ หารงานทัว6 ไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ และแผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้ าถนน ในหมวดค่าครุ ภณั ฑ์ ที6ดินและสิ6 งก่อสร้าง ค่าครุ ภณั ฑ์ ประเภทครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
เหตุผล
เพื6อพัฒนาระบบฐานข้อมูลพื=นฐานของเทศบาลให้เป็ นระบบ มี ความทันสมัย เป็ นปั จจุ บนั
และสามารถปฏิ บตั ิงานบนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้ โดยจัดทําโปรแกรมฐานข้อมูลพื=นฐานที6 เชื6 อมโยง
ฐานข้อมูลทางกายภาพในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) ระยะที6 1
ประกอบด้วยโปรแกรมฐานข้อมูลพื=นฐานที6สําคัญ เพื6อประโยชน์ต่อการวางแผนการพัฒนาและฐานข้อมูลระบบ
สาธารณู ปโภคในเขตเทศบาล เช่ น ถนน ทางเท้า ท่อระบายนํ=า ระบบไฟฟ้ าสาธารณะ แม่น= าํ คู คลอง สะพาน
สวนสาธารณะ เป็ นต้น ซึ6 งตามรายการงบประมาณที6ต= งั ไว้ แผนงานเคหะและชุ มชน งานไฟฟ้ าถนน เป็ นลักษณะ
งานที6จะดําเนินการเกี6ยวกับจัดทําฐานข้อมูลเพื6อการพัฒนาเช่นเดียวกับแผนงานบริ หารงานทัว6 ไป งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ ดังนั=น ลักษณะของงานทั=งสองจึ งควรที6จะบูรณาการในการวางระบบ เพื6อใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบตั ิงานร่ วมกันได้ ตลอดจนสามารถพัฒนา ขยายระบบปฏิบตั ิงาน
หรื อฐานข้อมูลด้านอื6น ๆ ภายใต้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ GIS ในอนาคตได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพต่อไป
จากเหตุ ผ ลดังกล่ า วข้างต้น จึ ง มี ค วามจําเป็ นต้องขออนุ มตั ิ โอนเงิ นและแก้ไขเปลี6 ย นแปลง
คําชี= แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยโอนลดจากแผนงานเคหะและชุ มชน งานไฟฟ้ า
ถนน ในหมวดค่าครุ ภณั ฑ์ ที6ดินและสิ6 งก่อสร้าง ค่าครุ ภณ
ั ฑ์ ประเภทครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ รายการค่าจ้างที6ปรึ กษา
ซึ6 งเกี6 ยวกับครุ ภณ
ั ฑ์หรื อเพื6อให้ได้มาซึ6 งครุ ภณ
ั ฑ์ จํานวน 500,000 บาท ไปโอนเพิมในแผนงานบริ หารงานทัว6 ไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ ในหมวดค่าครุ ภณั ฑ์ ที6ดินและสิ6 งก่อสร้าง ค่าครุ ภณ
ั ฑ์ ประเภทครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
รายการค่ า พัฒนาระบบงานสารสนเทศ จํา นวน 6 ระบบ รายการรายละเอี ย ดตามบัญชี โอนเงิ น และแก้ไ ข
เปลี6ยนแปลงคําชี=แจงฯ แนบท้ายญัตติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ6 น
พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ6มเติม หมวด 4 ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุ ภณ
ั ฑ์ ที6ดินและ
สิ6 งก่ อสร้ าง ที6 ทาํ ให้ลกั ษณะ ปริ มาณ คุ ณภาพเปลี6 ยน หรื อโอนไปตั=งจ่ายเป็ นรายการใหม่ ให้เป็ นอํานาจอนุ มตั ิ
ของสภาท้องถิ6น” และ ข้อ 29 “การแก้ไขเปลี6ยนแปลงคําชี=แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุ ภณ
ั ฑ์ ที6ดินและ
สิ6 งก่ อสร้ าง ที6ทาํ ให้ลกั ษณะ ปริ มาณ คุ ณภาพเปลี6 ยน หรื อเปลี6 ยนแปลงสถานที6 ก่อสร้ าง ให้เป็ นอํานาจอนุ มตั ิ
ของสภาท้องถิ6น”
ดังนั=น จึ ง ขอเสนอญัตติ เพื6อขออนุ มตั ิ โอนเงิ นและแก้ไขเปลี6 ยนแปลงคําชี= แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 ในหมวดค่าครุ ภณ
ั ฑ์ ที6ดินและสิ6 งก่อสร้าง ค่าครุ ภณ
ั ฑ์ ประเภทครุ ภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ ต่อสภาเทศบาล เพื6อพิจารณาอนุมตั ิโอนเงินและแก้ไขเปลี6ยนแปลงคําชี=แจงฯ ดังกล่าวข้างต้น
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ขอได้โปรดนําเสนอต่อที6ประชุมสภาเทศบาลนครลําปางเพื6อพิจารณาต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื6อ นิมิตร จิวะสันติการ
(นายนิ มิตร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรี นครลําปาง
ลงชื6อ จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิตต์ ผูร้ ับรอง
(สมบูรณ์ บรรจงจิตต์)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง

ลงชื6อ

ผูเ้ สนอ

สมบูรณ์ คุรุภากรณ์
(นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง

นายประสิ ทธิ7 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายในญัตติขออนุมตั ิ
โอนเงินและแก้ไขเปลี6ยนแปลงคําชี=งบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2551 ขอเชิ ญ เมื6อไม่มี
สมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย กระผมจะขอมติในที6ประชุม สมาชิกฯ ท่านใดอนุมตั ิโอนเงินและแก้ไขเปลี6ยนแปลง
คําชี=งบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2551 ขอได้โปรดยกมือขึ=นครับ มติเป็ นเอกฉันท์ครับ
มติทปี ระชุ ม ที6ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิโอนเงินและแก้ไขเปลี6ยนแปลงคําชี=งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2551
ระเบียบวาระที 6 ญัตติ เรือง ขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ ไขเปลีย นแปลงคําชีแจงงบประมาณรายจ่ าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2551 แผนงานบริหารงานทัว ไป งานบริหารทัว ไป
(งานประชาสั มพันธ์ )
นายสุ วฒ
ั น์ ตรีมานะพันธุ์ รองนายกเทศมนตรีฯ กราบเรี ยนท่านประธานสภาฯ
ผมนายสุ วฒั น์ ตรี มานะพันธุ์ รองนายกเทศมนตรี ฯ ได้รับมอบหมายจากท่านนายกฯ ให้เสนอญัตติ
เรื6 อง อนุมตั ิแก้ไขเปลี6ยนแปลงคําชี=แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2551 แผนงาน
บริ หารงานทัว6 ไป งานบริ หารทัว6 ไป (งานประชาสัมพันธ์)
ญัตติ
ที6 ลป 52002/
สํานักงานเทศบาลนครลําปาง
ถนนฉัตรไชย ลป 52100
ธันวาคม 2550
เรื6 อง

ขอเสนอญัตติขออนุมตั ิแก้ไขเปลี6ยนแปลงคําชี=แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2551
แผนงานบริ หารงานทัว6 ไป งานบริ หารทัว6 ไป (งานประชาสัมพันธ์)
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เรี ยน

ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง

ข้าพเจ้า นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรี นครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื6 อง ขออนุมตั ิ
แก้ไขเปลี6ยนแปลงคําชี=แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงานบริ หารงานทัว6 ไป งาน
บริ หารทัว6 ไป ในหมวดค่าครุ ภณั ฑ์ ที6ดินและสิ6 งก่อสร้าง ตามหลักการและเหตุผล ดังนี=
หลักการ
เพื6อขออนุมตั ิแก้ไขเปลี6ยนแปลงคําชี=แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2551
แผนงานบริ หารงานทัว6 ไป งานบริ หารทัว6 ไป ในหมวดค่าครุ ภณั ฑ์ ที6ดินและสิ6 งก่อสร้าง ค่าที6ดินและสิ6 งก่อสร้าง
ประเภทค่าต่อเติมหรื อดัดแปลงอาคาร รายการค่าก่อสร้างปรับปรุ งบริ เวณที6จอดรถชั=นล่างห้องประชุมกองคลัง
เป็ นห้องปฏิบตั ิงาน งานประชาสัมพันธ์ ตั=งไว้ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
เหตุผล
ด้วยสภาพพื=นที6ก่อสร้ างห้องปฏิ บตั ิ งานของงานประชาสัมพันธ์ ที6 ได้อนุ มตั ิตามเทศบัญญัติ
งบประมาณฯไปแล้วนั=น มีพ=ืนที6ค่อนข้างที6จะจํากัด และไม่สามารถขยายพื=นที6หรื อจัดสภาพพื=นที6ให้เกิดประโยชน์
ใช้สอยได้ดีเท่าที6ควร ซึ6 งงานประชาสัมพันธ์ ถือเป็ นหน่วยงานบริ การส่ วนหน้า ที6มีหน้าที6ในการอํานวย ความ
สะดวก ให้ ก ารต้อ นรั บ การบริ ก ารข้อ มู ล ข่ า วสารและบริ ก ารประชาชนเป็ นหลัก สํ า คัญ และเห็ น ว่า ภายใน
ระยะเวลาอันใกล้น= ี จะได้ทาํ การย้ายรถบุษบกไปเก็บรักษาไว้ที6สวนสาธารณะเขลางค์นคร พื=นที6บริ เวณดังกล่าว
จะมี ความเหมาะสม สามารถพัฒนาปรั บปรุ งจัดสภาพแวดล้อมเป็ นห้องปฏิ บตั ิ งานของงานประชาสัมพันธ์ ได้
ประกอบกับบริ เวณดังกล่ าวเป็ นสถานที6 ปฏิ บตั ิ งานของงานส่ งเสริ มการท่องเที6 ยว ซึ6 งเป็ นหน่ วยงานที6มีภารกิ จ
หน้ า ที6 ใ นการปฏิ บ ัติ ง านคล้า ยคลึ ง กัน ฉะนั=น การเปลี6 ย นแปลงสถานที6 ก่ อ สร้ า งห้ อ งปฏิ บ ัติ ง านของงาน
ประชาสัมพันธ์ ไปก่อสร้างบริ เวณดังกล่าว จะเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงาน เสริ มสร้างบรรยากาศในการทํางาน
ประชาชนจะได้ รั บ ความสะดวกในการติ ด ต่ อ และการบริ การมากขึ= น และจะทํา ให้ ท= ัง สองหน่ ว ยงานได้
ประสานงานและ สนับสนุนการปฏิบตั ิงานให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผลยิง6 ขึ=นต่อไป
จากเหตุ ผ ลดัง กล่ า วข้า งต้น จึ ง มี ค วามจํา เป็ นต้อ งขออนุ ม ตั ิ แ ก้ไ ขเปลี6 ย นแปลงคํา ชี= แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงานบริ หารงานทัว6 ไป งานบริ หารทัว6 ไป ในหมวด
ค่าครุ ภณั ฑ์ ที6ดินและสิ6 งก่อสร้าง ค่าที6ดินและสิ6 งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมหรื อดัดแปลงอาคาร มีรายละเอียดดังนี=
จากเดิม ค่าก่อสร้างปรับปรุ งบริ เวณที6จอดรถชั=นล่างห้องประชุ มกองคลัง เป็ นห้องปฏิบตั ิงาน
งานประชาสั ม พัน ธ์ ตั=ง ไว้ 500,000 บาท โดยทํา การก่ อ สร้ า งผนั ง ประตู -หน้ า ต่ า ง ติ ด ตั=ง ระบบไฟฟ้ า
เครื6 องปรับอากาศ พร้อมครุ ภณั ฑ์ประจําสํานักงาน และงานอื6น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)
แก้ ไขเป็ น ค่าก่อสร้างปรับปรุ งบริ เวณที6จอดรถบุษบก อาคารป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เป็ นห้องปฏิ บตั ิงาน งานประชาสัมพันธ์ ตั=งไว้ 500,000 บาท โดยทําการก่อสร้ างห้องนํ=า-ส้วม ติดตั=งผนังภายใน
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ระบบไฟฟ้ า เครื6 องปรั บอากาศ พร้ อมครุ ภณ
ั ฑ์ประจําสํานักงาน และอื6น ๆ มี พ=ืนที6 ไม่น้อยกว่า 44 ตารางเมตร
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ6 น
พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ6มเติม หมวด 4 ข้อ 29 “การแก้ไขเปลี6 ยนแปลงคําชี=แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวด ค่า
ครุ ภณ
ั ฑ์ ที6ดินและสิ6 งก่อสร้าง ที6ทาํ ให้ลกั ษณะ ปริ มาณ คุณภาพเปลี6ยน หรื อเปลี6ยนแปลงสถานที6ก่อสร้าง ให้เป็ น
อํานาจอนุมตั ิของสภาท้องถิ6น”
ดังนั=น จึงขอเสนอญัตติเพื6อขออนุ มตั ิแก้ไขเปลี6ยนแปลงคําชี=แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงานบริ หารงานทัว6 ไป งานบริ หารทัว6 ไป ในหมวดค่าครุ ภณ
ั ฑ์ ที6ดินและสิ6 งก่อสร้าง
ต่อสภาเทศบาล เพื6อพิจารณาอนุมตั ิแก้ไขเปลี6ยนแปลงคําชี=แจงฯ ดังกล่าวข้างต้น
ขอได้โปรดนําเสนอต่อที6ประชุมสภาเทศบาลนครลําปางเพื6อพิจารณาต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื6อ นิมิตร จิวะสันติการ
(นายนิมิตร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรี นครลําปาง

ผูเ้ สนอ

ลงชื6อ จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิตต์ ผูร้ ับรอง
ลงชื6อ สมบูรณ์ คุรุภากรณ์
ผูร้ ับรอง
(สมบูรณ์ บรรจงจิตต์)
(นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
นายประสิ ทธิ7 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย ในญัตติขออนุมตั ิ
แก้ไขเปลี6ยนแปลงคําชี=งบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2551 แผนงานบริ หารงานทัว6 ไป งาน
บริ หารทัว6 ไป (งานประชาสัมพันธ์) ขอเชิ ญครับ คุณสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ครับ
นายสมบูรณ์ คุ รุภากรณ์ สมาชิ กสภาเทศบาลฯ เรี ยนท่านประธานสภาฯ ผมสมบูรณ์ คุ รุภากรณ์
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมอยากจะตั=งข้อสังเกตสักเล็กน้อย แม้วา่ เราจะย้ายสถานที6มาอยูท่ ี6อาคารใกล้
กับรถบุ ษบก และงานป้ องกันฯ ผมก็ดูแล้วยังไม่เหมาะสมเท่าใดนัก อาจจะดี กว่าที6 เดิ มอยู่นิดหนึ6 ง แต่ตาม
ธรรมดาแล้วงานประชาสัมพันธ์ควรจะอยู่ตึกใหญ่ ขึ=นบันไดไปไม่อยู่ซ้ายก็ขวาประชาชนมาจะสอบถามได้
สะดวก อยูใ่ กล้รถดับเพลิงภาพไม่น่าดูสักเท่าไหร่ แต่ก็ไม่เป็ นไรถ้าหากไม่มีสถานที6ก็แล้วแต่ฝ่ายบริ หาร แต่ผม
คิดว่าถ้าเราไม่เร่ งรี บอยากให้ใช้เวลาพิจารณาให้รอบคอบนิ ดหนึ6 ง เพราะว่างานประชาสัมพันธ์ถือว่าเป็ นหน้า
เป็ นตาของเทศบาล ถ้าเอาไปไว้ตรงนั=นแล้วถ้าฝ่ ายบริ หารเห็ นว่าเหมาะสมก็แล้วไป แต่ความคิดเห็นส่ วนตัว
ผมคิดว่าน่าจะมีสถานที6ที6ดีกว่านี= ในส่ วนของพื=นที6ที6ยา้ ยจากที6จอดรถมาที6ใหม่ 44 ตรม.ความจริ งน่าจะมีแบบ
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มาให้ดูดว้ ยเพราะจะได้ดูวา่ มันสอดคล้องกับเม็ดเงินที6จะมาสร้างใหม่หรื อไม่ ก็มีอยู่ 2 ประการขอฝากไว้กบั ฝ่ าย
บริ หารด้วยครับ ขอบคุณครับ
นายประสิ ทธิ7 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายในญัตติน= ีอีก
หรื อไม่ เมื6 อไม่มี สมาชิ กฯ ท่านใดอภิ ปราย กระผมจะขอมติ ในที6 ประชุ ม สมาชิ กฯ ท่า นใดอนุ มตั ิ ให้แก้ไ ข
เปลี6 ยนแปลงคําชี= งบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2551 แผนงานบริ หารงานทัว6 ไป งานบริ หาร
ทัว6 ไป (งานประชาสัมพันธ์) ขอได้โปรดยกมือขึ=นครับ มติเป็ นเอกฉันท์ครับ
มติทปี ระชุ ม ที6ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิแก้ไขเปลี6ยนแปลงคําชี=แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2551 แผนงานบริ หารงานทัว6 ไป งานบริ หารทัว6 ไป (งานประชาสัมพันธ์)
ระเบียบวาระที 7 ญัตติ เรือง ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบมอบสิ ทธิ7ในการครอบครองทรัพย์ สิน
ในการทําบันทึกข้ อตกลงร่ วมกันในการบริ หารจัดการระบบบําบัดนํา เสี ยและ
ก่ อหนีผ ูกพันเกิน 1 ปี งบประมาณ
นายประสิ ทธิ7 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ ขอเชิญผูบ้ ริ หาร
นายนิมิตร จิวะสั นติการ นายกเทศมนตรีฯ เรี ยนท่านประธานสภาฯ ที6เคารพ คณะผูบ้ ริ หาร โดย
นายกเทศมตรี นครลําปาง ขอเสนอ
ญัตติ
ที6 ลป 52004 / 6805
สํานักงานเทศบาลนครลําปาง
ถนนฉัตรไชย ลําปาง 52100
20 ธันวาคม 2550
เรื6 อง ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบมอบสิ ทธิ ในการครอบครองทรัพย์สินในการทําบันทึกข้อตกลง
ร่ วมกันในการบริ หารจัดการระบบบําบัดนํ=าเสี ย และก่อหนี=ผกู พันเกิน 1 ปี งบประมาณ
เรี ยน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้าพเจ้านายนิ มิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรี นครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื6 อง ขอเสนอ
ญัตติขอความเห็นชอบมอบสิ ทธิ ในการครอบครองทรัพย์สินในการทําบันทึกข้อตกลง ร่ วมกันในการบริ หาร
จัดการระบบบําบัดนํ=าเสี ย และก่อหนี=ผกู พันเกิน 1 ปี งบประมาณ เพื6อขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล
นครลําปาง ในการดําเนิ นการตามระเบียบพัสดุของหน่วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ6น พ.ศ. 2535 และ
แก้ไขเพิ6มเติม ฯ ข้อ 155 ตามหลักการและเหตุผล ดังนี=
หลักการ
ขอรับความเห็นชอบในการมอบสิ ทธิ ครอบครองในทรัพย์สิน ที6ใช้ในการบริ หารระบบบําบัด
นํ=า เสี ย ของเทศบาลให้ แ ก่ อ งค์ ก ารจัด การนํ=าเสี ย (อจน.) ในช่ ว งระยะเวลาที6 มี บ ัน ทึ ก ข้อ ตกลงร่ ว มกัน
( Memorandum of Understanding) หรื อ MOU คือ ในช่วงระยะเวลา 4 ปี งบประมาณ

18

เหตุผล
ตามที6 เ ทศบาลนครลํา ปางได้รั บ การสนับ สนุ น งบประมาณจากกระทรวงวิท ยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ6 งแวดล้อมในการดําเนิ นการก่ อสร้ างระบบรวบรวมและบําบัดนํ=าเสี ย ส่ วนที6 1 ระยะที6 1
ระยะเวลาการก่อสร้ าง 4 ปี ( พ.ศ. 2545 – 2549 ) ซึ6 งบัดนี= ได้ดาํ เนิ นการแล้วเสร็ จและได้เดิ นระบบบําบัดนํ=าเสี ย
ตั=งแต่วนั ที6 1 กรกฎาคม 2549 เป็ นต้นมา โดยอยูใ่ นความรับผิดชอบดูแลของ ส่ วนช่างสุ ขาภิบาล สํานัก
การช่าง เพื6อให้การบริ หารจัดการระบบนํ=าเสี ยที6สร้างขึ=น เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและบังเกิดประสิ ทธิ ผล
สู ง สุ ด องค์ก ารจัดการนํ=า เสี ย (อจน.) รั ฐวิสาหกิ จ สัง กัด กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ แ ละสิ6 ง แวดล้อม
ประสงค์จะเข้ามาให้ความช่ วยเหลื อในการพัฒนาศักยภาพการจัดการนํ=าเสี ยขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ6 น
ซึ6 งเทศบาลพิจารณาแล้วเห็ นว่าจะบังเกิดประโยชน์คุม้ ค่าต่อเทศบาลเป็ นอย่างยิ6ง ทั=งในด้านงบประมาณ ด้าน
วิชาการ และด้านสิ6 งแวดล้อม ดังนี=
1. องค์ ก ารจั ด การนํ= าเสี ย (อจน.) เป็ นหน่ ว ยงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ สั ง กั ด กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ6 งแวดล้อม เป็ นหน่ วยงานที6มีภารกิจเชื6 อมโยงระหว่างหน่วยงานส่ วนกลางและส่ วน
ท้องถิ6นในการจัดการนํ=าเสี ยของประเทศ มีความเชี6 ยวชาญ ทั=งด้านวิชาการและเทคโนโลยีที6ทนั สมัย ในการ
บริ หารจัดการนํ=าเสี ย
2. งบประมาณสนับสนุ นในการบริ หารจัดการในช่วงระหว่างเวลาที6มีการทําบันทึกข้อตกลง
ร่ วมกัน เมื6 อเปรี ยบเทียบกับงบประมาณดําเนิ นการในการดู แลรั กษาระบบที6 เทศบาลดําเนิ นการเองแล้วจะ
สามารถประหยัดงบประมาณลงไปได้เป็ นอย่างมาก (ตามตารางเปรี ยบเทียบค่าใช้จ่าย แนบท้าย)
3. งบประมาณในด้านการซ่ อมแซมปรั บปรุ งเครื6 องจักรกลวัสดุ อุปกรณ์ เครื6 องมือที6ใช้ในการ
บําบัดนํ=าเสี ย จาก อจน. จะสนับสนุ นให้ท= งั หมด ซึ6 งต่อไปในอนาคตงบประมาณด้านนี= คาดว่าจะเกิดขึ=นมาก
เนื6 องจากเครื6 องจักรกลที6 ใช้กบั ระบบส่ วนมากเป็ นเครื6 องจักรขนาดใหญ่ ต้องอาศัยผูท้ ี6มีความรู ้ ความชํานาญ
โดยเฉพาะ เมื6อ อจน. สนับสนุนงบประมาณด้านนี= แล้ว จะส่ งผลให้ประหยัดงบประมาณของ เทศบาลนคร
ลําปางในระยะต่อไป
4. อจน. เป็ นหน่ ว ยงานที6 ต= งั ขึ= น โดยมี ว ตั ถุ ประสงค์ใ นการจัดให้มีระบบบํา บัดนํ=าเสี ย รวม
สําหรับการบําบัดนํ=าเสี ยในเขตพื=นที6รวมถึงการจัดการนํ=าเสี ย ซึ6 งมีบุคลากรที6มีความรู ้ความเชี6ยวชาญในด้านการ
บริ หารจัดการนํ=าเสี ย และการนําเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการบริ หารในอนาคต เมื6อได้ทาํ
ข้อ ตกลงร่ ว มกัน เทศบาลนครลํา ปางจะได้รั บ การถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ท ํา ให้ ก ารบริ ห ารจัด การนํ=า เสี ย
ของเทศบาลนครลําปางให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดในอนาคตต่อไป
ด้วยเหตุผลดังกล่าว เทศบาลนครลําปาง จึงเห็นควรจัดทําข้อตกลงร่ วม (MOU) กับองค์การ
จัดการนํ=าเสี ย (อจน.) ในการบริ หารจัดการระบบและบํารุ งรั กษาระบบบําบัดนํ=าเสี ยรวมของเทศบาลนคร
ลํา ปางในช่ วงระยะเวลา 4 ปี งบประมาณ ตั=งแต่ปี งบประมาณ 2551 - 2554 มี ค วามจํา เป็ นต้องขอความ
เห็นชอบต่อสภาเทศบาลนครลําปาง ดังนี=
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1. ในรายละเอียดบันทึกข้อตกลง ซึ6 งองค์การจัดการนํ=าเสี ยได้กาํ หนดให้เทศบาลต้องมอบ
สิ ทธิ การครอบครองในพัสดุและทรัพย์สิน ตลอดจนอาคาร สิ6 งปลูกสร้างและพื=นที6ที6ใช้กบั ระบบ นํ=าเสี ยของ
เทศบาลให้แก่องค์การจัดการนํ=าเสี ย (อจน.) เพื6อใช้ในการบริ หารจัดการและดูแลรักษาตลอดระยะช่วงเวลา
บันทึกข้อตกลงเป็ นเวลานาน 4 ปี งบประมาณ ซึ6 งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วย
การบริ หารราชการส่ วนท้องถิ6น พ.ศ. 2535หมวด 4 ข้อ 155 กําหนดไว้วา่ “ การให้บุคคลใดใช้ประโยชน์หรื อ
ได้รับสิ ทธิ ใดๆ อันเกี6ยวกับพัสดุประเภทที6ดินหรื อสิ6 งก่อสร้างของหน่วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ6นต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากสภาจังหวัดหรื อสภาเทศบาลแล้วแต่กรณี และให้ผวู ้ า่ ราชการจังหวัดเป็ นผูอ้ นุมตั ิ ”
2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ6 น
พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ6มเติม ( ฉบับที6 3 ) พ.ศ. 2543 ข้อ 38 วรรคแรกซึ6 งกําหนดไว้วา่ “ การก่อหนี= ผกู พัน
งบประมาณรายจ่ายเกินกว่า 1 ปี งบประมาณ ให้กระทําได้โดยขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ6นและจัดทํา
เป็ นงบประมาณรายจ่ายตามขั=นตอนของกฎหมาย ”
ดังนั=น จึ งเรี ยนมาเพื6อโปรดนําเสนอต่อที6 ประชุ มสภาเทศบาลนครลําปาง เพื6อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ ดังนี=
1.ให้ความเห็นชอบในการมอบสิ ทธิ การครอบครองพัสดุและทรัพย์สินในพื=นที6 ที6ใช้การบริ หาร
ระบบบําบัดนํ=าเสี ย ให้แก่องค์การจัดการนํ=าเสี ย (อจน.) เป็ นเวลา 4 ปี จํานวน 8 รายการ ดังนี=
1. บริ เวณศูนย์จดั การคุณภาพนํ=า (บ่อบําบัดนํ=าเสี ย )
1.1 อาคารสํานักงาน
1.2 อาคารบ้านพักพนักงาน
1.3 อาคารหอถังประปาระบบหอถังสู ง
1.4 อาคารป้ อมยาม
1.5 อาคารโรงจอดรถยนต์
1.6 บริ เวณพื=นที6บ่อบําบัดนํ=าเสี ย และพื=นที6สีเขียวโดยรอบบ่อฯ และสวน
ภูมิทศั น์หน้าอาคารสํานักงาน
2. บริ เวณสถานีสูบนํ=าเสี ยเชิงสะพานศรี ปงชัย
1.1 อาคารสถานีสูบนํ=าเสี ย
1.2 อาคารป้ อมยาม
2. ให้ความเห็นชอบในการก่อหนี= ผกู พันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่า 1 ปี งบประมาณ ตาม
ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ6 นพ.ศ. 2541 และแก้ไข
เพิ6มเติม (ฉบับที6 3 ) พ.ศ. 2543 ( ข้อ 38 วรรคแรก )
จึงเรี ยนมาเพื6อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
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ขอแสดงความนับถือ
นิมิตร จิวะสันติการ
(นายนิมิตร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรี นครลําปาง
ลงชื6อ

ทวี ทองใบ ผูร้ ับรอง
( นายทวี ทองใบ)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง

ผูเ้ สนอ

ลงชื6อ

จรู ญ เติงจันต๊ะ ผูร้ ับรอง
( นายจรู ญ เติงจันต๊ะ )
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง

นายประสิ ทธิ7 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ ในระเบียบวาระที6 7 ญัตติ เรื6 อง
ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบมอบสิ ทธิในการครอบครองทรัพย์สิน ในการทําบันทึกข้อตกลงร่ วมกัน
ในการบริ หารจัดการระบบบําบัดนํ=าเสี ยและก่อหนี=ผกู พันเกิน 1 ปี งบประมาณ สมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปราย
ขอเชิ ญครับ ขอเชิ ญท่านรองนายกฯ ครับ
นายสุ วฒ
ั น์ ตรีมานะพันธุ์ รองนายกเทศมนตรีฯ เรี ยนท่านประธานสภาฯ ผมนาย
สุ วฒั น์ ตรี มานะพันธุ์ รองนายกเทศมนตรี ฯ ผมขออนุ ญาตที6ประชุมต่อท่านประธานฯ เพราะว่า
เอกสารที6แนบ แผ่นที6 16 และ 17 ที6เขียนว่าระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุหน่วยงาน
บริ หารราชการส่ วนท้องถิ6น พ.ศ.2535 หน้าต่อไป เขียนว่า หน้า 80 หมวด 4 เบ็ดเตล็ด ข้อ 155
ขออนุญาตท่านประธานฯ ว่า พอดีแนบเอกสารมาผิดเพราะเป็ นเอกสารที6ยกเลิกไปเรี ยบร้อยแล้ว สําหรับ
เอกสารที6ถูกต้องอยูบ่ นโต๊ะท่านสมาชิกฯทุกท่านแล้วครับ ขอบคุณครับ
นายประสิ ทธิ7 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
ขอเชิ ญครับ ขอเชิ ญ คุณสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ครับ
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิ กสภาเทศบาลฯ เรี ยนท่านประธานสภาฯที6เคารพ ผมนาย
สมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เกี6ยวกับเรื6 องญัตติน= ี เรื6 องการโยกงานบําบัดนํ=าเสี ยไปให้
องค์การจัดการระบบนํ=าเสี ย ผมได้พิจารณาเอกสารประกอบญัตติโดยละเอียดแล้ว ผมมีขอ้ ที6น่าสนใจอยูห่ ลาย
ประการ ประการแรก ที6วา่ เทศบาลจะประหยัดงบประมาณ ผมดูขอ้ มูลแล้วทั=ง 4 ปี ถ้าเราทําเองต่อไป 4 ปี ปี ละ
1,800,000 บาท จะเป็ น 7,200,000 บาท ถ้าเราไม่ทาํ แต่ให้ อจน.ทําจะใช้เงินเพียง 4,000,000 บาท จะประหยัด
3,000,000 กว่าบาท ตามตัวเลขนี= ก็จริ งอยู่ แต่ อจน.จะต้องเอาเงิ นมาช่ วยอีก 6,000,000 กว่าบาท รวมเป็ น
10,000,000 บาท ซึ6 งเงินของ อจน. คือเงินภาษีของประชาชนเป็ นภาษีของแผ่นดินเช่นเดียวกัน ฉะนั=น ผมคิดว่า
คงไม่ใช่เป็ นเรื6 องประหยัด นอกจากนี=ผมได้เคยติดตามข่าวของ อจน. หลังจากที6 อจน.รับงานของเทศบาลไป
แล้ว ก็จะไปประมูลให้ผรู ้ ับเหมาเข้ามาดําเนินการต่อไป คล้ายกับที6เทศบาลเคยทํามาแล้วแต่อาจจะดีข= ึนมาบ้าง
เล็กน้อย ซึ6 งงบประมาณที6ต= งั ไว้ สมมุติวา่ ตั=งไว้ผมเคยเห็นประมาณเกือบ 3,000,000 บาท แต่ทาํ กันจริ ง ๆ ที6เขา
สู ้ ราคากัน โดยเสรี ป ระมาณ 1,600,000 – 1,700,000 บาท เท่ า นั=น เอง ฉะนั=น เราก็ จะเห็ น ว่า ต้น ทุ น การ
ดําเนินงานที6แท้จริ งไม่มากเท่ากับที6 อจน.ตั=งไว้ ผมจะชี= ประเด็นให้ท่านประธานสภาฯ เห็น ท่านลองเปิ ดไปดู
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แผ่นที6เกี6ยวข้องกับเงินเดือนของคนที6มาทํางาน ประมาณแผ่นที6 10 ที6เขียนว่ารายละเอียดค่าดําเนิ นการบริ หาร
จัดการ และบํารุ งรักษาระบบนํ=าเสี ย คือปี แรก 1 กุมภาพันธ์ 2551 – 30 กันยายน 2551 คือระยะเวลา 8 เดือน คือ
ประมาณการไว้วา่ ในแต่ละเดือนค่าบุคลากรจะมี 8 รายการ มีผจู ้ ดั การโรงบําบัด เงินเดือนน่าประมาณ 25,000
บาท นักวิทยาศาสตร์ นายช่างไฟฟ้ า นายช่างเครื6 องกล เจ้าหน้าที6ธุรการ คนงาน แม่บา้ น รปภ.รวมกันแล้ว 8
เดือน 700,000 บาท แต่คิดเป็ นปี แล้วจะประมาณอีก 4 แผ่นถัดมา จะมีใบสรุ ปค่าใช้จ่ายในการบริ หารจัดการ
ปี ละประมาณ 2,700,000 บาท รายจ่ายหลัก คือ ค่าบุคลากร จะเห็ นว่าถ้าบุ คลากรสู งถ้าผูป้ ระกอบการได้เข้า
ทํางานจริ ง ๆ จะใช้ค่าบุ คลากรน้อยกว่านี= เขาจึ งประมูลในราคาลดลงมาก สาเหตุ ที6ค่าบุ คลากรน้อยเพาะว่า
ปั จจุบนั ในแต่ละแห่ งระบบบําบัดนํ=าเสี ยที6ออกแบบไว้ เป็ นระบบที6สมบูรณ์ และที6ใหญ่ แต่ว่าในแต่ละแห่ ง
อย่างเช่นของเราเราก็ทาํ ไว้ที6ปริ มาณงานอยูป่ ระมาณ 30 – 40 % ฉะนั=น ปริ มาณนํ=าเสี ยที6จะเข้าสู่ ระบบมีนอ้ ย
ถ้านํ=าเสี ยมีนอ้ ยงานที6จะเอาคนเยอะมาทําในแต่ละวันอาจจะไม่มีอะไรทํามาก ผมจึงคิดว่าขณะนี=เราจึงไม่น่าที6
จะจําเป็ นต้องใช้ อจน.ทํา ผมเคยตั=งกระทูถ้ ามต่อท่านนายกเทศมนตรี และทางท่านรองนายกฯ เป็ นฝ่ ายตอบ
บอกว่าปั จจุบนั นี= ได้ดาํ เนิ นการเอง ได้ทาํ อะไรทุกอย่างก็เป็ นไปได้ดว้ ยดี ถ้าทุกคนจําได้ในสภาฯ ทุกอย่างทํา
ได้ตามระบบ นํ=าทิ=งค่า BOD อะไรก็อยูใ่ นเกณฑ์ที6จะทิ=งได้ แต่วนั นี=กลายเป็ นว่าเราจะจ้าง อนจ.มาทํา ผมจึงไม่
สู ้จะเห็นด้วยนัก ปั ญหาหลัก ๆ ของบ่อบําบัดของเรามีอยู่ 2 ประการ ประการแรก คือนํ=าเสี ยจะเข้าสู่ ระบบมี
น้อย สอง คือค่าไฟฟ้ าซึ6 งเป็ นค่าใช้จ่าย หลักเดื อนละ 60,000 - 70,000 บาท เป็ นยอดสู งเพราะว่าเราใช้ป= ั มตัว
ใหญ่ที6ออกแบบสําหรับการชักนํ=าทั=งเทศบาลเราเลยซึ6 งใหญ่เกินไป ท่านผูบ้ ริ หารรู ้ปัญหาทําไมถึงไม่ออกแบบ
ระบบปั= มนํ=าที6เหมาะสมกับปริ มาณนํ=าที6มีอยู่ ซื= อปั= มตัวที6เหมาะสมเหมาะกับกําลังการสู บนํ=า ผมขอยกตัวอย่าง
ให้เพื6อนสมาชิกฯ เข้าใจภาพได้ง่ายยิ6งขึ=น กรณี ของการชักนํ=าในระบบบําบัดนํ=าเสี ยใช้ไฟแพงเพราะว่า เราต้อง
ใช้ป= ั มตัวใหญ่ เหมื อนกับที6 เราจะขนส่ งคนประมาณ 2 – 3 คน จากจุ ดหนึ6 งไปอี ก จุ ดหนึ6 ง แทนที6 เราจะใช้
มอเตอร์ ไซด์หรื อใช้รถกะบะ เราไม่ใช้แต่เราใช้รถบัส รถอะไรที6มนั ใหญ่ การสตาร์ ทอะไรต่าง ๆใช้น= าํ มันมาก
จึงได้ใช้ค่าไฟฟ้ ามาก และอีกอย่างหนึ6 งระบบใหญ่ ๆ แบบนํ=าค่าซ่ อมบํารุ งสู ง ฉะนั=นผมจึงเห็นว่าเราควรที6จะ
แก้ปัญหาให้ตรงจุด คือ ปรับปรุ งระบบปั=มนํ=า 2. เรื6 องนํ=าที6จะเข้ามาน้อย ถ้าแก้ปัญหาตรงปั= มนํ=าเราก็จะไม่เสี ย
ค่าไฟเพิ6ม สําหรับเรื6 องจุดยืนของผม ผมคิดว่าผมจะไม่เห็นด้วยในเรื6 องนี= จึงอยากจะฝากเพื6อนสมาชิ กฯ ลอง
พิจารณาเหตุผลดูวา่ เราควรจะรับ อจน.เข้ามาดําเนิ นงานหรื อไม่ เพราะเราได้รับอาสาจากพี6นอ้ งประชาชนด้วย
เงินภาษี ฉะนั=นเราจะใช้เงินที6ไม่ถูกต้อง ไม่มีประสิ ทธิ ภาพผมจึงไม่เห็นด้วย และผมก็อยากจะขอฟังฝ่ ายบริ หาร
ลองตอบข้อซักถามผมสักเล็กน้อย และผมก็จะขอสอบถามอีกบางประการครับขอบคุณครับ
นายประสิ ทธิ7 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายอีกหรื อไม่ ขอเชิ ญ
คุณอวยพร พรรัตนพิทกั ษ์ ครับ
นางอวยพร พรรัตนพิทกั ษ์ สมาชิ กสภาเทศบาลฯ กราบเรี ยนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ ท่าน
รองนายกฯ และคณะผูบ้ ริ หารทุกท่าน ก่อนที6จะให้ฝ่ายบริ หารได้ช= ี แจงในญัตติน= ี ดิ ฉันมีความเห็นเพิ6มเติมที6
อยากจะขอสอดแทรกในเรื6 องขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบมอบสิ ทธิ ในการครอบครองทรัพย์สิน ในเรื6 อง
ของการบริ ห ารจัดระบบนํ=า เสี ยให้ก ับองค์ก ารจัดการนํ=า เสี ย คื อ ดิ ฉัน มองเห็ น ว่า การก่ อสร้ า งในการที6 จะ
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ก่อสร้างบ่อบําบัดนํ=าเสี ย ซึ6 งเราสร้างเสร็ จเมื6อปี 2549 และดําเนินการได้ปีเดียวเท่านั=น และการที6องค์การบริ หาร
จัดการนํ=าเสี ยจะมีความประสงค์เข้ามาช่วยเหลือพัฒนาศักยภาพในการจัดการนํ=าเสี ยให้ก่อประโยชน์และคุม้ ค่า
ต่อเทศบาล ดิฉันมองว่าในส่ วนที6เขาจะเข้ามาให้ความช่ วยเหลื อในการพัฒนาศักยภาพ จําเป็ นด้วยหรื อที6เรา
จะต้องมอบสิ ทธิ ในการครอบครองทรั พ ย์สิน ให้ก ับ เขาเพราะความช่ วยเหลื อทํา ไมในการช่ วยเหลื อถ้า เขา
ช่วยเหลื อมาเป็ นเรื6 องเงิ น หรื อเรื6 องอะไร หรื อเรื6 องเทคโนโลยีต่าง ๆ ก็ไม่จาํ เป็ นต้องมอบสิ ทธิ ให้เขา และอีก
ส่ วนหนึ6 งก็คือในเรื6 องการจัดทําข้อตกลงร่ วม MOU คื อ การที6เขาจะเข้ามาช่ วยเหลื อเทศบาลนครลําปาง ใน
บันทึ กข้อตกลงกําหนดไว้ว่าจะต้องให้เทศบาลมอบสิ ทธิ ในการครอบครองในพัสดุ และทรั พย์สินตลอดจน
อาคารให้กบั อจน.ก่อน เขาถึงจะมาช่วยเหลือ ซึ6 งดิฉนั มองแล้วว่าไม่ถูกต้อง ถ้าจริ ง ๆ ในความช่วยเหลือไม่น่าที6
จะมี เงื6 อนไขหรื ออะไรในส่ วนนี= เกี6 ยวข้อง ฉะนั=น ดิ ฉันจึงอยากจะฝากดูว่า เราสร้ างเสร็ จได้ไม่นาน และเริ6 ม
บริ หารในส่ วนนี=มาปี เดียว ซึ6 งปี เดียวอาจจะประมาณ 1,800,000 บาท แต่ใน 1,800,000 บาท จะตัดลดบางส่ วน
ได้หรื อไม่ เช่ น ในเรื6 องบุ คลากร หรื อเรื6 องอย่างอื6 น เพื6อที6 จะให้เราสามารถดู แลตรงนี= ได้ จึ งอยากจะฝาก
ผูบ้ ริ หารและชี=แจงให้ดว้ ย ขอบคุณค่ะ
นายประสิ ทธิ7 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายอีกหรื อไม่ ขอเชิ ญ
คุณสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ ครับ
จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิตต์ สมาชิ กสภาเทศบาลฯ กราบเรี ยนท่านประธานสภาฯ ที6เคารพ กระผม
จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิ ตต์ สมาชิ กสภาเทศบาลนครลําปาง กระผมเห็ นด้วยกับญัตติ น= ี แต่ผมขอท้วงติ งว่า
เรื6 องของความคุ ม้ ค่าของงบประมาณสําหรั บโครงการนี= จะคุ ม้ ค่าหรื อไม่ และอีกอย่างหนึ6 งประชาชนในเขต
เทศบาลซึ6 งเป็ นเจ้าของสถานที6 สิ6 งปลูกสร้าง จะได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากโครงการนี= และอีกอย่างหนึ6 งใน
ญัตติน= ี บอกว่า บัดนี= ได้ดาํ เนิ นการแล้วเสร็ จและได้รับระบบบําบัดนํ=าเสี ยผมอยากจะทราบและขอให้ช= ี แจงว่า
ระบบบํา บัดนํ=า เสี ย นี= ค รอบคลุ ม ตลอดเขตเทศบาลหรื อยัง เพราะสร้ า งได้เพี ย งครึ6 งเดี ย ว ผลประโยชน์ ที6
นอกเหนื อ จากที6 ส ร้ า งมาไม่ ไ ด้ป ระโยชน์ นํ=า ก็ ย งั เสี ย อยู่ ทุ ก วัน และอี ก อย่ า งหนึ6 ง โครงการระยะ 4 ปี
ปี งบประมาณจะดําเนิ นการอย่างไรหลังจากระยะ 4 ปี นี= สําหรับเรื6 องข้อตกลงร่ วมกันของเทศบาลและ อจน.นี=
ผมอยากจะถามว่ า ความหมายของคํา สองคํา นี= เหมื อ นกัน หรื อ ไม่ ที6 เ ขาบอกว่ า ปี ที6 2 งบประมาณ 2552
สนับสนุนไม่เกินร้อยละ 25 กับปี ที6 3 งบประมาณสนับสนุ นไม่เกินร้อยละ 50 ปี ที6 4 งบประมาณสนับสนุ นไม่
เกินร้อยละ 25 และอีกหน้าหนึ6งบอกว่าปี งบประมาณ 2551 เทศบาลไม่ตอ้ งสมทบ ปี ที6 2 ที6 3 ที6 4 ให้สมทบไม่
น้อยกว่าร้อยละ 25 ร้อยละ 50 ร้อยละ 75 คําว่าไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ กับสนับสนุ นไม่เกินความหมายเหมือนกัน
หรื อไม่ เพราะว่าคําว่าสนับสนุ นไม่เกิ นร้ อยละ 75 ถ้าสมมุติว่าเงิ น 1,000 บาท เขาจะสนับสนุ นไม่เกิ น 750
บาท แต่ ถ้า เขาสนับสนุ นเพียง 10 บาท --- 200 บาท ข้อนี= ถูก หรื อไม่ เพราะเทศบาลเราบังคับ เลยบอกว่า
งบประมาณสมทบไม่ น้อยกว่า คื อ 25 % จะลดลงมา 20 % ก็ ไ ม่ ได้ใ ช่ ห รื อไม่ แต่ ค าํ ว่า ไม่ เกิ น 75 เขาจะ
สนับสนุนเพียง 10 % ก็ได้ใช่หรื อไม่ ทําไมการบันทึกนี=เราถึงเสี ยเปรี ยบเขาขนาดนี= และอีกอย่างหนึ6 งเอกสาร
ที6ได้แนบมาที6 ว่าหมวด 4 เบ็ดเตล็ด ข้อ 155 ที6 ได้ยกเลิ กไปแล้ว แต่ยงั นําเข้าสภาฯมา ที6 นี6สภาเทศบาลนคร
ลําปางไม่ใช่สภาโจ๊กขอให้เตรี ยมหลักฐานให้เรี ยบร้อยก่อนครับ ขอขอบคุณครับ
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นายประสิ ทธิ7 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ ขอเชิญ พ.ต.ท.ดีชยั พาณิ ชย์ ครับ
พ.ต.ท.ดีชัย พาณิชย์ สมาชิ กสภาเทศบาลฯ กราบเรี ยนท่านประธานสภาฯ ที6เคารพ
กระผม พตท.ดีชยั พาณิ ชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กระผมมีขอ้ สังเกตนิดเดียวครับเกี6ยวกับ
การทําสัญญาของเทศบาลนครลําปางของเรา การทําสัญญาสิ ทธิ การครอบครองคือมันจะไม่ชอบ และระเบียบฯ
บอกว่า การให้บุคคลใดใช้ประโยชน์หรื อสิ ทธิใด ๆ ให้ใช้ประโยชน์ไม่ให้ใช้สิทธิ ในการครอบครอง ในการ
ครอบครองเราจะมอบให้เขาได้อย่างไรถึงแม้จะเป็ นระยะเวลา 4 ปี คงไม่ได้แต่ให้ใช้ประโยชน์ตรงนี=คงจะไม่
ชอบ ขอบคุณครับ
นายประสิ ทธิ7 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ ขอเชิญท่านรองเกรี ยงศักดิฯ ครับ
นายเกรี ยงศักดิ7 วนชยางค์ กูล รองนายกเทศมนตรีฯ กราบเรี ยนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกฯ
ผูม้ ีเกียรติทุกท่าน องค์การจัดการนํ=าเสี ยเป็ นองค์การที6รัฐบาลจัดตั=งขึ=นมา เหตุที6เขาจัดตั=งขึ=นมาก็เพราะว่าทั=ง
ประเทศระบบจัดการนํ=าเสี ยใช้ไม่ได้ รัฐบาลที6ผา่ นมาเสี ยเงินไปประมาณสองแสนล้านบาทที6มอบให้แต่ละ
จังหวัด ๆ ไปทํานํ=าเสี ย ปรากฏว่าทําไปแล้วไม่ได้ผลกลายเป็ นอนุสาวรี ยไ์ ปหมด ที6ไม่ได้ผลเพราะ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ กบั กรมโยธาและแยกกันทํา ทําไปทํามาได้ให้แต่ละเทศบาลรับไปดําเนินการ ปรากฏว่า
ไม่ได้ผล เขาจะออกแบบมาโดยเฉพาะภาคกลางหรื อไม่ก็ที6อีสาน เท่าที6ผมไปดูมาจะออกแบบไม่เหมือนกัน
บางที6ก็ใช้ระบบเป่ าลมซึ6 งค่าใช้จ่ายสู งมาก เอานํ=าเสี ยมาและอัดออกซิ เจนเข้าไปและบางระบบก็เป็ ระบบผึ6ง
เหมือนของเรา ปรากฏว่ากว่าจะไปถึงบ่อบําบัดนํ=าเสี ยมีสถานีสูบนํ=า 6 จุด เป็ นช่วง ๆ เพราะระดับจะเท่ากัน
หมด ค่าใช้จ่ายในการสู บนํ=าแต่ละช่วง ๆ ให้ไปถึงบ่อบําบัดนํ=าเสี ยใช้เงินเป็ นล้าน เขาก็ปล่อยจะไหลหรื อไม่ก็
ตาม เป็ นข้อเท็จจริ ง ฉะนั=นที6รัฐบาลเสี ยเงินไปสองแสนล้านทัว6 ประเทศ เขาจึงได้ต= งั องค์การจัดการนํ=าเสี ย
เพื6อไปช่วยสนับสนุนทําอย่างไรให้เดินได้ หลายแห่งท่อแตกกลางคันก็มีที6ระยองผมก็ไปเห็นมาแล้ว
นายกเทศมนตรี ที6นน6ั บอกว่าไม่รู้จะทําอย่างไรแล้ว ผมจะเอาเงินที6ไหนไปซ่อมผมไม่มีปัญญา และให้ผมเดิน
ระบบผมก็ไม่มีปัญญา ในเมื6อรัฐบาลเขารู ้ปัญหาเขาจึงได้ต= งั องค์การจัดการนํ=าเสี ยขึ=นมาเป็ นรัฐวิสาหกิจและได้
เจรจากับทางเทศบาลเราด้วย ลําพูนก็ไป เชียงรายก็ไปพะเยาก็ไป ทุกแห่งเห็นดีเห็นงามไปด้วยเพราะว่าจะได้
ประหยัดงบประมาณของตัวเอง ของเทศบาลนครลําปางดีที6วา่ ในตัวเมืองสู งนํ=าจะไหลโดยธรรมชาติ และช่วงที6
ออกแบบนํ=าเสี ยของเทศบาล ผมได้รู้ก่อนว่าระดับจะไหลโดยธรรมชาติของมันเองได้และไหลไปสู่ จุดเดียว
และคนออกแบบก็ออกแบบมาตามนั=น ไม่เช่นนั=นเขาก็จะใส่ ป= ั มอย่างเดียว เทศบาลฯมีป= ัมจุดเดียวค่า
กระแสไฟฟ้ าเดือนละ 60,000 บาท ถ้ามี 3 จุด ต้องมากกว่านี=แน่และเปิ ดบ่อย ๆ ด้วย ไม่ใช้ 180,000 บาท แน่
ต้องมากกว่านั=น ที6อื6นเป็ นล้าน จากเหตุผลนี=รัฐบาลจึงได้มาเจรจากับทางเทศบาล ผมได้เชิญผูท้ ี6เกี6ยวข้อง
ทั=งหมดประชุมร่ วมกับ อจน.ว่าปั ญหาเกิดอย่างไร แก้ไขอย่างไร พาไปดูสถานที6 เขาถึงเขียนออกมาเป็ นตัวเลข
ออกมาได้ ปี ละประมาณ 2,300,000 บาท ถ้าไม่เห็นของจริ งเขาก็เขียนเป็ นตัวเลขไม่ได้ เป็ นประมาณการ
ออกมาไม่ได้ และอีกอย่างหนึ6งเป็ นเงินที6รัฐบาลอุดหนุนมา เขาจะให้ฟรี เราหมดก็ให้ได้ แต่ท= งั ประเทศจะ
ประมาณเท่าไหร่ และเขาบอกว่าจะมาสอนเราใช้เวลาประมาณ 4 ปี คุณต้องมีส่วนร่ วมเพราะอย่างไรคุณก็ตอ้ ง
เสี ยเงินอยูแ่ ล้ว ทุกวันนี= เทศบาลก็ตอ้ งเสี ยเงินอยูแ่ ล้ว และจะบอกความจริ งให้ก็ได้วา่ ที6เดินระบบประมาณ
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25 % ปี หนึ6งใช้เงินอยูป่ ระมาณ 1,800,000 บาท ค่าบริ หารจัดการของเรา ท่านคิดดูมีคนบริ หารอยู่ 3 – 4 คน
นักวิทยาศาสตร์ ก็ไม่มี วิศวกรก็ไม่มี อะไรก็ไม่มี ไม่รู้จะแก้อย่างไร ถามทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ หรื อ
สิ6 งแวดล้อมเขาก็บอกว่าไม่รู้คุณทําระบบนี=คุณก็ทาํ ไปก่อน ภายหลัง อจน.เข้ามาเรามีความหวังว่าคนที6รู้จริ งให้
มาสอนเราจริ ง ๆ ผมส่ งพนักงานเทศบาลที6เกี6ยวข้องกับเรื6 องนี=ไปดูงานหลาย ๆ แห่ง ปั ญหาคล้าย ๆ กันทั=งนั=น
ข้อที6 1 ไม่มีเงินมาเดินปั=ม ข้อ 2 บุคลากรไม่มี คนรู ้จริ งไม่มี รู ้บา้ งไม่รู้บา้ งถึงไม่ได้ผลขึ=นมา และประชุมกัน
และเอาตัวเลขมาพิจารณากันตามที6ได้ส่งให้ท่าน ความจริ งเอกสารที6ส่งท่านเยอะ ๆ เพื6อความโปร่ งใสให้ท่าน
ได้รับรู ้วา่ ข้อเท็จจริ งเป็ นอย่างไร ความจริ งผมไม่ส่งให้ก็ได้ แต่ผมส่ งให้ท่านอยากให้ท่านรู ้วา่ ข้อเท็จจริ งเป็ น
อย่างไรและมีการเปรี ยบเทียบกัน และที6 อจน.ประเมินมาเดือนละ 2,000,000 กว่าบาท ค่าบริ หารจัดการที6ท่าน
บอกว่าเงินเดือนก็แพง ผูจ้ ดั การ 25,000 บาท คนงาน 5,000 บาท ตามรายละเอียดเพื6อให้ท่านดูจะได้
เปรี ยบเทียบ ถ้าไม่ให้ท่านดูท่านก็ไม่รู้แต่อยากจะให้ท่านเห็นว่าข้อเท็จจริ งเป็ นอย่างไร และจะมีการประกวด
ราคา ประมูล ใช้ระเบียบเดียวกันกับการจัดซื= อจัดจ้าง จัดจ้างใครมาก็ตอ้ งมีการประมูลอีอ๊อคชัน6 เหมือนกันเกิน
สองล้าน ผมมาบวกตัวเลขพิจารณาและประชุมกันหลายครั=ง ปรากฏว่าทุกคนเห็นด้วยหมดเราจะได้ความรู ้จาก
เรื6 องนี=ข= ึนมาถึง 4 ปี ถ้าไม่ทาํ จะพลาดโอกาสไป 4 ปี และใครจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจะต้องสู งขึ=นเรื6 อย ๆ ผม
ว่าเงินที6เราจะต้องไปบริ หารจัดการตอนนี= อจน.เขาจะมาจ่ายเขาเอง เอาเงินส่ วนเราจะบริ หารเอามาทําท่อต่อไม่
ดีกว่าหรื อ ขณะนี=ใช้ได้ประมาณ 25– 30 % เอามาต่อท่อยาวมาเรื6 อย ๆ ไม่ดีกว่าหรื อ ถ้าบริ หารเองก็จะเป็ น
อย่างนี= บอกให้ก็ได้บางครั=งถ้าอากาศปิ ด ๆ ตะไคร้น= าํ หนาขนาดนี=ลอยบนนํ=า ผมต้องแก้ปัญหาเองโดยเอาเรื อ
ไปวิง6 เพื6อให้ตกตะกอนลง และ อจน.จะมาแก้ให้แล้วเขาคิดแม้กระทัง6 ว่าจําเป็ นต้องซื=อเรื อ ผมว่าซื= อเรื อมัน
เล็กน้อย แต่ที6ผมเห็นที6จาํ เป็ นที6สุด เราเพิ6งได้รับมอบจากผูร้ ับเหมาที6ก่อสร้างระบบของเราทั=งหมด ได้รับมอบ
มา 2 – 3 เดือน ค่าใช้จ่ายในการซ่อมที6ผา่ นมาผูร้ ับเหมาที6ทาํ ระบบนี=ตอ้ งจ่ายไปเป็ นล้านแล้ว เฉพาะที6ตกั ขยะ
ขึ=นมาก่อนที6น= าํ จะเข้าปั=ม จะต้องมีตวั ดักขยะตัวนั=นก็หลายแสนแล้วเป็ นแสตนเลสทั=งหมด ผูร้ ับเหมาต้อง
เปลี6ยนให้เราทั=งหมด มันพังหมด และที6เขาเสนอเข้ามาปี ละสองล้านกว่าบาทยังไม่รวมค่าเครื6 องจักร ค่า
เครื6 องจักรให้ผมซื= อเองผมไม่เอา ปั= มนํ=าตัวประมาณล้านกว่าบาท ปั= มหอยโข่งยักษ์ที6ใช้อยูท่ ุกวันมี 2 ตัว
สลับกันทํางานผมบอกปี หน้าต้องพังแน่นอน เพราะผมไปดูที6เชียงใหม่ปรากฏว่าเรี ยงกันเป็ นแถว ผมถามว่านี6
มันอะไร เขาบอกปั= มนํ=าพังทั=งหมดใช้ไม่ได้ เงิ นกี6 ลา้ นก็ไม่รู้เทศบาลนครเชี ยงใหม่ตอ้ งไปซื= อปั= มมา เปลี6 ยน
ใหม่ ระบบส่ งนํ=าเป็ นจุด ๆ ผมบอกถ้าเทศบาลนครลําปางตายเลยเอาเงินที6ไหนไปซื= อ เขาบอกว่า อจน. ออกให้
หมด ค่าเครื6 องจักรอะไรทุกอย่าง ไม่ได้บวก 25 % 75 % ผมถึงบอกว่าถ้าอย่างนี= ถ้าคุณรับปากว่าคุณออกให้
หมด เขาไปเห็นอะไร หรื อเกิดเสี ยในระหว่างที6อยูใ่ นสัญญา ใน 1 ปี 2 ปี 3ปี 4 ปี ก็แล้วแต่ เขาจะเป็ นผูอ้ อก
เงินให้ท= งั หมด ค่าเครื6 องจักรไม่เกี6ยวกับบริ หาร ผมก็บอกว่าการบริ หารที6เป็ นสัดส่ วน 25 % 50 % 75 % ผม
ออกเฉพาะค่าบริ หาร เครื6 องจักรผมไม่เกี6ยว เขาบอกว่าแน่นอน อจน.เป็ นผูอ้ อกให้ นี6 แหละครับท่านยังไม่เอา
หรื อ ท่านเห็นว่าเขาจะเอาเปรี ยบเราหรื อ องค์การนี=รัฐบาลตั=งขึ=นมาเพื6อช่วยเหลือ ถ้าท่านไม่เอาหรื อไม่เห็นด้วย
ท่านก็จะพลาดโอกาสนี= และคิดว่าปี หน้าเขาจะมาทําเขาไม่ทาํ เหตุที6ตอ้ งเร่ งเข้าดําเนิ นการในวันนี= ก็เพราะว่า
อจน.เขาต้องเอาผลสรุ ปจากสภาฯของเราว่าเห็นชอบให้เขาเข้าไปทํางาน เพื6อไปตั=งในงบประมาณ ขณะนี=เขามี
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เงินอยูก่ อ้ นหนึ6 งมหาศาลอยูท่ ี6นน6ั จังหวัดไหนจะเอาไปเท่าไหร่ เขาก็รวบรวมเข้าไปและจะต้องเริ6 มดําเนิ นการ
ให้ได้ต= งั แต่วนั ที6 1 กุมภาพันธ์ เป็ นต้นไป เรารอช้าไม่ได้ ถ้าท่านรอช้าอีกหน่อยคิดว่าถ้าผ่านเดือนกุมภาพันธ์
เราจะพลาดโอกาสไปอีก 4 ปี และบอกตรง ๆ ว่าเขาไม่ได้สนใจว่าเราจะเอาหรื อไม่เอา ถ้าไม่เอาก็ไม่เป็ นไร ใน
เมื6 อเขายื6นความช่ ว ยเหลื อมารั ฐบาลสั6ง เขามาถ้าเราไม่เอาก็ ไม่ว่ากัน เป็ นดุ ลยพินิจของท่า นสมาชิ ก ฯ และ
เอกสารที6 ผ มให้ท่ า นเป็ น ปึ กผมต้อ งการแสดงความจริ ง ใจ ผมไม่ มี อะไรแอบซ่ อนอะไรสั ก อย่า ง เป็ น
ข้อเท็จจริ ง ทั=ง หมดค่ าใช้จ่า ยอะไรทั=งหมด เราได้น6ัง คิ ดกับ อจน.ว่าเท่า ไหร่ ๆ ปั จจุ บนั บุ ค ลากรเราก็ ไม่ พ อ
นักวิทยาศาสตร์ เราก็ไม่มี วิศวกรสิ6 งแวดล้อมก็ไม่มี งมกันตามนั=น แก้ปัญหาไปเรื6 อย ๆ เกี6ยวกับการมอบสิ ทธิ
เกี6ยวกับเรื6 องข้อกฎหมายผมจะให้ท่านรองสุ วฒั น์ฯ ได้ช= ีแจงให้ท่าน เพราะท่านรองสุ วฒั น์ฯ ก็วิ6งเข้าวิ6งออกกับ
อจน.ที6 ก รุ ง เทพฯ เหมื อนกัน ไปปรึ ก ษากับ ฝ่ ายกฎหมาย แต่ เท่ า ที6 ผ มรู ้ มี อ ยู่อนั หนึ6 ง ในสั ญญารู ้ สึ ก อจน.
จะเอาเปรี ยบอย่างนั=นอย่างนี= มันเป็ นธรรดาเจ้าของเงินถ้าใครไม่เอาเปรี ยบก็โง่ หรื อไม่ท่านเคยทําสัญญาหรื อ
ทําอะไรกับเทศบาลหรื อไม่ ท่านเคยเสี ยเปรี ยบเทศบาลหรื อไม่ หรื อท่านได้เปรี ยบกับเทศบาลหรื อไม่ ถาม
ผูร้ ั บเหมาคนไหนก็ได้ว่าได้เปรี ยบสัญญากับเทศบาลหรื อไม่ ในเมื6 อเทศบาลเป็ นเจ้าของงาน เทศบาลจะมา
เสี ยเปรี ยบไม่มีทาง เป็ นเจ้าของเงิ น อจน.ก็เหมื อนกัน นิ ติกรเขาก็ตอ้ งเขียนได้ประโยชน์เขาทําทัว6 ประเทศ
ไม่ ไ ด้เฉพาะเราจุ ดเดี ย ว ฉะนั=น ท่ า นคิ ดว่า เขาเอาเปรี ย บหรื อเราเสี ยเปรี ย บท่า นก็คิ ดเอาเองก็แ ล้วกัน และ
เกี6ยวกับค่าเงินเดือนหรื อค่าอะไร เป็ นราคาที6เรานัง6 พิจารณากัน 2 คน และทัว6 ประเทศก็เป็ นราคาอย่างนี= คนงาน
ก็ 5,000 บาท ท่านจะให้ต6าํ กว่า 5,000 บาท ก็ไม่มีคนงาน คนทําสวน เมื6อเขามาใช้สถานที6ของเราก็มอบให้หมด
คนสวน คนตัดหญ้า คนอะไร มอบให้หมดเขาก็จะต้องจ้างมา เขาก็จะต้องปรึ กษาเราว่าจะจ้างใครอย่างไร
สําคัญที6สุดผมเห็นดีเห็นงามที6สุด คือคนของเราจะได้เป็ นเสี ยที ขณะนี=เราก็ตอ้ งจ้างเขาหมด นํ=ายาเคมีก็ตอ้ งถาม
เอาเท่าไหร่ ส่งไปให้ส6ิ งแวดล้อมเขตลําปาง เขาจะส่ งข้อมูลให้แต่มีค่าใช้จ่าย และหากมีปัญหาอะไรให้ผมตอบ
อีก เพราะท่าน 3 คนรุ ม 1 ผมตอบไม่ทนั สักครู่ ผมอยากจะให้ท่านรองสุ วฒั น์ฯ ขออนุ ญาตท่านนายกฯนะครับ
ซึ6 งท่านได้ไปประชุ มร่ วมกับ อจน.ที6กรุ งเทพฯ และลําปางก็ประชุ มด้วย และข้อกฎหมายทุกอย่างท่านรู ้เรื6 องดี
ครับ ขอบคุณครับ
นายประสิ ทธิ7 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ ขอเชิญท่านรองสุ วฒั น์ ฯ ครับ
นายสุ วฒ
ั น์ ตรีมานะพันธุ์ รองนายกเทศมนตรีฯ เรี ยนท่านประธานสภาฯ ผม
นายสุ วฒั น์ ตรี มานะพันธุ์ ท่านประธานฯครับ กรณี แรกที6วา่ องค์การจัดการนํ=าเสี ย ทําไมเราดูในญัตติ
เราจะเห็ น ว่า เขี ย นมี ท= ัง สองอย่ า ง คื อ กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ เ ทคโนโลยี แ ละสิ6 ง แวดล้อ ม กับ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ6 งแวดล้อม เหตุผลเพราะว่า เดิมองค์การจัดการนํ=าเสี ยเป็ นรัฐวิสาหกิจที6เกิ ดขึ=นมาตา
มกฎหมายของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภายหลังมีการเปลี6ยนชื6 อกระทรวง เปลี6ยนหน้าที6การงาน
ใหม่ และย้า ยสั ง กัด ใหม่ ม าเป็ นกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ6 ง แวดล้อ ม เป็ นกระทรวงที6 เ ราได้
งบประมาณมา 600 กว่าล้านที6มาทําบําบัดนํ=าเสี ยโครงการนี= เรื6 องต่อไปที6ถามว่าเรื6 องประหยัดงบประมาณ ผม
ขออนุ ญาตอธิ บายคร่ าว ๆ ตอนแรกผมเห็ นสัญญาแล้วผมดูว่าเราก็ไม่ค่อยได้เปรี ยบเท่าไหร่ นกั แต่ปรากฏว่า
ข้อเสนอของเขาดีมากตรงที6วา่ ค่าซ่อมแซมทั=งหมดที6จะเกิดขึ=นในปี 2551 ปี นี=เราคํานวณคร่ าว ๆ มาแล้วจะต้อง
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เกิดประมาณ 400,000 กว่าบาท ไม่รวมเครื6 องจักรใหม่ ตลอดปี 2551 2552 2553 2554 ที6เขาเข้าบริ หารอยู่
เขาจะออกให้เราหมดเลย ตัวเลขที6เราเห็นเหล่านี=เป็ นค่าบริ หารงานเท่านั=น ส่ วนเครื6 องจักรทั=งหมดที6เราอยากจะ
ได้ ทุ กครั= งเขาจะต้องประชุ ม กับเรา ตกลงกับเราว่าเราต้องการอะไร และควรพัฒนารู ปแบบไหน ถ้าเป็ น
เครื6 องจักรเขาจะทําให้เราหมด และในปี 2554 ก่ อนสิ= นปี งบประมาณ ผมคาดว่าทางผูบ้ ริ หารของเราก็คงจะ
ต่อรองซ่อมเครื6 องจักรใหม่ท= งั หมดก่อนที6เราจะเข้ามารับมอบงานพอเราเห็นตัวนี=แล้วเรารู ้สึกว่าคุม้ ค้า เพราะว่า
ขณะนี=เราต้องซ่ อมแซมเครื6 องจักรเก่าแล้ว และต้องหาเครื6 องจักรใหม่เข้ามาดูแล ส่ วน อจน.ต้องไปประมูลต่อ
หรื อไม่ ผมเข้าใจว่าไปประมูลต่อแน่ เพราะว่าเขาคงจะหาผูบ้ ริ หารมาดูอีกครั=งหนึ6 ง และเขาก็คงควบคุมระบบ
การทํางานอีกทีหนึ6 ง อจน. ทําสัญญากับเทศบาลมาทั=งหมด 15 – 16 แห่ งแล้ว และทุกครั=งที6เขาทําสัญญาไม่
เคยมี เหตุการณ์ เหมือนสภาเทศบาลนครลําปางของเรา คือ ทุกครั= งนายกเทศมนตรี ฯ ลงนามทันที เพราะว่า
ภาระความรับผิดชอบเขามองแล้วว่าเป็ นการแบ่งเบาภาระภาษีงบประมาณของงบประมาณเทศบาลตัวเองหมด
มีเทศบาลแสนสุ ข เทศบาลบ้านเพ เทศบาลศรี ราชา เทศบาลชุ มแสง เทศบาลเพชรบุรี เหล่านี= เซ็ นหมดทุ ก
อย่าง แต่เหตุผลที6ว่าเทศบาลนครลําปางของเรานี=นาํ เข้าสู่ สภาฯ ผมขอชี= แจงอย่างนี= วา่ ท่านนายกฯ ท่านได้รับ
เรื6 องนี= ม าท่ า นก็ ส่ ง สั ญญาทั=ง หมดขึ= น มาฝ่ ายนิ ติ ก าร ฝ่ ายนิ ติก ารก็ ม าปรึ ก ษากัน เราก็ ดูว่า ตามรู ป แบบแล้ว
หลักการในสัญญาก็ไม่ได้เปรี ยบเท่าไหร่ นกั เราควรจะให้สภาฯทราบ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
เกี6ยวกับพัสดุและการคลังก็ตอ้ งแจ้งให้สภาฯทราบ แต่ปรากฏว่าสอบถามไปที6เทศบาลอื6นทุกแห่งไม่เคยขอ
สภาฯ เรายังยืนยันอยู่ว่าอย่างไรเราก็ตอ้ งขอผ่านสภาฯ เขาตกลงกันเราเมื6อเดือนที6แล้ว และเขาจะขึ=นมาเซ็ น
สัญญาในวันที6 12 พร้อมกับเทศบาลเมืองลําพูน แต่ปรากฏว่าวันที6 12 ขึ=นมาก็ไม่สามารถเซ็นสัญญากับเทศบาล
เมืองลําพูนได้ เนื6 องจากเทศบาลเมืองลําพูนจะหมดวาระ แล้วเป็ นคําสั6งของกรมมาว่าห้ามก่อหนี= ผกู พันใด ๆ
ทั=งสิ= นก่อนหมดวาระ แต่เทศบาลเมืองลําพูนอยากจะทํามาก เพราะเป็ นภาระของเขาเหมือนกัน พอมาถึงของ
เราเรายึดในระเบียบฯ เมื6อระเบียบฯบอกว่าต้องขออนุ มตั ิสภาฯ เราก็ยืนยันขออนุ มตั ิสภาฯ เขาก็บอกว่าแล้วแต่
เรา แต่วา่ งบประมาณของเขาต้องทําให้เสร็ จก่อนสิ= นเดือนธันวาคม เพื6อวางแผนประมูลให้เข้ามาบริ หารงานใน
วันที6 1 กุมภาพันธ์ 2551 ระยะนี=เขาจะเตรี ยมงานทั=งหมด ขณะนี=ก็เตรี ยมงานหมดเรี ยบร้อยแล้วที6จะประมูลหา
ผูท้ ี6มารับจ้างมาบริ หารงาน แต่เขารอคําตอบวันนี=ถา้ สภาฯอนุ มตั ิเราก็โทรศัพท์ไปบอกเขา และให้ผมนําสัญญา
ลงไปให้เขามอบ ใจจริ งเขาอยากจะขึ=นมาเซ็นสัญญากันต่อหน้า เพื6อเป็ นหลักฐานไปให้เทศบาลอื6นเห็นว่า เขา
เข้ามาบริ หารโดยความโปร่ งใสเซ็นสัญญากันถูกต้อง ที6บอกว่า อจน. สัญญามีขอ้ ผูกมัดเทศบาลมากกว่านี อีกว่า
ถึงแม้เราจะส่ งสิ ทธิ ครอบครองไปแล้ว ความรับผิดชอบอันตรายที'เกิดขึนกับคนของเขา เราต้องรับผิดชอบ ผมก็
ต่อรองว่า มันไม่สามารถทําได้ในเมื'อเราส่ งสิ ทธิ ครอบครองทังหมดให้เขาไปแล้ว เราไม่สามารถไปดูแลคนของ
เขาได้ เขามองว่าระบบบําบัดนําเสี ยแห่ งอื'น ๆ ของจังหวัดอื'น ไปสร้างภาระมลภาวะให้กบั ประชาชน แล้วเกิ ด
ว่าคนของเขาเข้ามาบริ หารต่อต้านขึนมามัดขึนว่า สัญญาตัวนี อย่างน้อยเทศบาลจะต้องช่ วยเหลือเขา แต่เราก็
อธิ บ ายว่า ของเราไม่มี ปัญหา เรื' องมวลชนของเรา ผูบ้ ริ หารรั บ ผิดชอบตลอดจนสภาให้ความช่ วยเหลื อเขา
ตลอดเวลาเขาก็เลยยอมตัดข้อความนี ความรับผิดชอบของบุคคลอยูใ่ นวงการเขา ส่ วนเรื' องสัญญาที'บอกว่าไม่
เกิน 25% และสนับสนุ นร้อยละไม่เกิน 75 ของเราก็ใช้คาํ ว่าสมทบไม่เกิน 125 ก็จะ Balance กัน เขาเขียนว่า
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ถ้าเกิดในอนาคต เงินที'ตกลงกันว่าปี แรกฟรี เงินออกทังหมดพอปี ที' 2 เราต้องอุดหนุ น 25% ของค่าใช้จ่ายตาม
ตารางหน้า 4 ถ้าเกิดอุบตั ิเหตุอนาคตของเขาไม่สามารถมีเงิ นเข้ามาอุดหนุ นได้ในงบประมาณแผ่นดิน เขาเลย
เขียนผูกสัญญาว่า เราต้องรับผิดชอบ แต่โดยข้อเท็จจริ งที'ผ่านมาตรวจสอบจากเทศบาลอื'น เทศบาลเบียวเงิ น
เขา เทศบาล สมาชิ กสภาอยู่ดี ๆ ก็ไม่ตอ้ งงบประมาณจ่ายเงินให้เขา เขาก็เอาเงิ นของเขาจ่ายแทน แล้วเขาก็ต งั
เทศบาลเป็ นลูกหนีไว้ ว่าเป็ นลูกหนี เขาแค่น ี เรื' องการทวงหนังสื อ ก็ส่งหนังสื อทวงเงินกันปกติ ทวงเงินมาว่า
คุณยังค้างหนีตามสัญญาแค่น ี 25% ปี ต่อมาก็ทวงหนี วา่ คุณยังค้างหนี ของเทศบาลคุณค้างหนี 50% เท่าที'ดูจาก
เทศบาลอื'นมาไม่มีเทศบาลไหนอุดหนุนเกินตามสัญญานี ไม่ทราบว่าเรื' องสิ ทธิ ครอบครอง ผมขออธิ บายง่าย ๆ
ว่า ถ้าเราไม่มอบสิ ทธิ ครอบครองเข้าไป เขาก็เข้าไปบริ หารไม่ได้ สิ ทธิ ครอบครองจะรวมถึ งสิ ทธิ ครอบครอง
ทรัพย์สินที'สามารถนําเอาไปใช้ได้ สิ ทธิ ครอบครองเป็ นการส่ งมอบกึ'งกรรมสิ ทธิ< ผมรองยกตัวอย่างว่า กรณี มี
คนมาเช่าบ้านของเรา ถ้าเช่าบ้านเราแล้ว บ้านเป็ นของเราจริ ง แต่สิทธิ ครอบครองในขณะที'อยูข่ ณะนันเป็ นสิ ทธิ
ของเขา แม้แต่เราเข้าไปเรายังต้องขออนุ ญาตเลย ลักษณะเดียวกันว่า ถ้าเราไม่มอบสิ ทธิ ครอบครองให้เขา เขาก็
จะไปมอบสิ ทธิ ครอบครองให้กบั ผูร้ ับจ้างต่อไปได้อย่างไร
นายประสิ ทธิ7
หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ
ขอบคุณครับ ขอเชิญรองประธานสภา
คุณดวงนภา ก้อนทอง ขึนมาทําหน้าที'แทนผม และเชิญคุณจาตุรงค์ฯ เลขานุการสภาฯ อภิปรายได้
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุ การสภาเทศบาลฯ การกระทําหรื อการบริ หารจัดการ การกระทําที'
โปร่ งใส และเป็ นประโยชน์ต่อประชาชน หรื อการประหยัดงบประมาณของแผ่นดินเป็ นสิ' งที'ดีทุกคนประสงค์
และอยากให้เกิดขึนโครงการดังกล่าว ผมเห็ นด้วยที'จะให้มีข ึนถ้าเป็ นประโยชน์ที'แท้จริ งของท้องถิ'น หรื อของ
ประชาชนที'เป็ นเจ้าของภาษี ผมมีขอ้ สังเกตอยูบ่ างประการที'จะขอกราบเรี ยนท่านประธาน ผ่านไปยังผูบ้ ริ หาร
ผมติดใจในข้อความที'วา่ มอบสิ ทธิ ในการครอบครองทรัพย์สินให้กบั อจน.ตรงนี ผมยังติดใจเกี'ยวกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ'น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ'มเติมข้อ 155
ระเบี ยบนี ใช้ขอ้ ความว่า การให้บุคคลใดใช้ประโยชน์ หรื อใช้สิทธิ ใด ๆ อันเกี' ยวกับพัสดุ ประเภทที' ดินหรื อ
สิ' งก่อสร้างของหน่วยการบริ การ ของหน่ วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ'น ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา
เทศบาล ตรงนีแหละที'ตอ้ งมาตีความอย่างเคร่ งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ'งต้องดูเจตนารมณ์ของระเบียบตรงนี การ
ที'เขียนไว้ว่า การให้ใช้ประโยชน์หรื อได้รับสิ ทธิ ใด ๆ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ สิ ทธิ ใด ๆ เช่ น
สิ ทธิ อาศัย สิ ทธิ เก็บกิ น สิ ทธิ การใช้สอยประโยชน์ แต่การที'มาบอกว่า มอบสิ ทธิ การครอบครอง เป็ นการให้
สิ ทธิ เกิ นสมควร และให้สิทธิ เกิ นความจําเป็ น ซึ' งอยากให้ทบทวนว่า การใช้ขอ้ ความอย่างนี น่ าจะมีปัญหาที'
เกิดขึนในอนาคตหรื อไม่ ตามที'ท่านสุ วฒั น์ฯได้เรี ยนชีแจงยกตัวอย่างในสัญญาเช่าบ้านซึ' งในสัญญาเช่าบ้านเมื'อ
ทําสัญญาเช่ากันแล้ว สิ ทธิ อาศัย สิ ทธิ ใช้ประโยชน์ เกิดโดยปริ ยาย เช่นกัน กรณี น ีหากทางเทศบาล หรื อผูบ้ ริ หาร
ไปทําบันทึ กข้อตกลงที' เขาจะได้ใช้สอยประโยชน์ในที' ดินสิ ทธิ ตรงนี จะเกิ ดขึ นมา แต่เราไม่น่าจะไปผูกมัด
ตัวเอง ที'ไปใช้คาํ ว่ามอบสิ ทธิ การครอบครอง เมื'อมอบสิ ทธิ การครอบครองให้ไปแล้ว ยกตัวอย่างว่า ในช่ วง
4 ปี หากมีชุมชนใดชุ มชนหนึ' งประสงค์ที'จะเข้าไปดูเยี'ยมชมบ่อบําบัดตรงนัน แทนที'จะขออนุ ญาตกับเทศบาล
ในช่ ว งนัน สิ ท ธิ ค รอบครองมอบให้ ก ับ อจน.ไปแล้ว เราก็ ต้อ งไปขอกับ อจน. หรื อ บุ ค คลอื' น ที' พู ด เพื' อ
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ประโยชน์ของท้องถิ'นประโยชน์ของประชาชนโดยเฉพาะในญัตติขอความเห็นชอบ มอบสิ ทธิ ครอบครอง ซึ' งมี
อยู่ 8 รายการ ยกตัว อย่างเช่ น บริ เวณที' ดิน บ่ อบํา บัดนํา เสี ย พื นที' สี เขี ยวโดยรอบ อาคารสถานี สู บนํา ซึ' ง
ทรัพย์สินตรงนีเป็ นทรัพย์สินสาธารณะ เป็ นทรัพย์สินของแผ่นดินที'ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน การที'เราจะ
ไปให้สิทธิ การครอบครองการใช้ประโยชน์เกินความจําเป็ น และเกิ นสมควร ผมไม่เห็นด้วย ฝากท่านประธาน
ผ่านไปยังผูบ้ ริ หารฯ อีกส่ วนหนึ' งที' ได้ช ี แจงเกี' ยวกับข้อสัญญา เพราะว่าการทําบันทึกข้อตกลงต่าง ๆ ไม่ใช่
อํานาจหน้าที'ของสมาชิก ฯ การยินยอมให้เขาใช้สอยตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น หรื อการก่อหนี ผกู พันเกินกว่า
1 ปี เท่านัน ที'เป็ นอํานาจหน้าที'ของสมาชิ กสภาฯ ส่ วนการทําบันทึกข้อตกลงตรงนีเป็ นอํานาจของผูบ้ ริ หาร แต่
ในขณะเดี ย วกัน การได้เปรี ย บหรื อเสี ย เปรี ย บตรงนี ตามที' ท่ า นยกตัว อย่า งว่า สั ญญาตรงนี มี ห น่ ว ยงานใด
หน่วยงานหนึ'งที'ร่างออกมาแล้วใช้บงั คับกันทัว' ผมถือว่าเป็ นสัญญาสําเร็ จรู ป หากคิดว่าเราเสี ยเปรี ยบ เดีGยวนีมี
พ.ร.บ.ข้อสัญญาไม่เป็ นธรรมฯ ที' มีผลบังคับใช้ สิ' งอะไรก็แล้วแต่ที'ขดั กับกฎหมายขัดต่อความเป็ นระเบี ยบ
เรี ยบร้ อยและศีลธรรมอันดี ของประชาชน กฎหมายบัญญัติไว้ว่าเป็ นโมฆะ เมื'อเป็ นโมฆะแล้วสิ' งต่าง ๆ ที'จะ
เกิ ดขึ นก็ จะเป็ นปั ญหาตามมา ดังนัน การให้อาํ นาจหรื อให้สิ ทธิ เกิ นสมควรและเกิ นความจําเป็ น ดังที' เรี ย น
ประธานสภาฯ ข้างต้นแล้วมันจะมีผลกระทบในอนาคต ขอบคุณครับ
นางดวงนภา ก้ อนทอง รองประธานสภาเทศบาลฯ เชิญฝ่ ายบริ หาร
นายสุ วฒ
ั น์ ตรีมานะพันธุ์ รองนายกเทศมนตรีฯ กรณี เรื' องสิ ทธิ ครอบครอง ผมยืนยันยังไงก็ตอ้ งให้
สิ ทธิ ครอบครองเขาอยู่ ยกตัวอย่างเหมือนตัวเรา ถ้าหากเราได้ซื อหรื อได้ครอบครองสิ' งใดสิ' งหนึ' งของคนอื'นมา
ความรับผิดชอบในการดู แลทรัพย์สินนันตกเป็ นของเขา แต่ถา้ สิ ทธิ เป็ นของเราแล้วอยู่ดี ๆ ว่า การซ่ อมแซม
ทังหมดจะเป็ นเงินเขาได้อย่างไร เขาจะทราบได้อย่างไรว่า ความเสี ยหายในทรัพย์สินนันเกิดจากการกระทําของ
เขาในเมื'อข้อตกลงบอกว่าให้เขาไปหมดเลยหลังจากนันการซ่ อมแซมทังหมดคุณจะต้องทําให้ผม ก่อนสิ นสุ ด
สัญญา ทรัพย์สินก็ตอ้ งกลับมาเป็ นรู ปแบบที'ดีหมด แล้วทรัพย์สินถึ งเป็ นของเรา ซึ' งการมอบสิ ทธิ ครอบครอง
อันนี เข้าใจว่า ผูอ้ ภิปรายหวังดีกบั เทศบาล แต่ผมดูแล้วว่า หลักการของการทํางาน เมื'อเรามอบให้คนอื'นเขา เรา
ก็ควรให้เกียรติและเชื' อใจว่าองค์กรของรัฐคงจะมีความรอบครอบในรักษาทรัพย์สินของเรา ขอบคุ ณครับท่าน
ประธานฯ
นางดวงนภา ก้ อนทอง รองประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย เชิญท่าน
พ.ต.ท.ดีชยั ฯ
พ.ต.ท.ดีชัย พาณิชย์ สมาชิ กสภาเทศบาลฯ ตามที6ผบู ้ ริ หารได้เขียนไว้วา่ สิ ทธิ ในการครอบครอง
สิ ทธิ ในการครอบครองตัวนี=อาจจะไปขัดกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ๆ ที6ท่านจาตุรงค์ฯ ได้พดู เมื6อสักครู่ น= ี
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ6น พ.ศ.2535 หมวด 4
ข้อ 155 กําหนดไว้วา่ การให้บุคคลใดใช้ประโยชน์ หรื อ ทรัพย์สินใด ๆ เขาให้ใช้ประโยชน์ ไม่ใช่มอบสิ ทธิ
ครอบครอง ระเบียบนี=เขียนไว้ชดั เจนว่า ให้ใช้ประโยชน์ ไม่ใช่มอบสิ ทธิ ครอบครอง จะไปเขียนเป็ นมอบสิ ทธิ
ครอบครอง ซึ6 งไม่ตรงกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ควรจะเขียนให้ตรงกับระเบียบก็จะหมดเรื6 องถ้าไป
ตีความเกินกว่าระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนดไว้มนั ก็จะไม่ชอบ ขอบคุณครับ

29

นางดวงนภา ก้ อนทอง รองประธานสภาเทศบาลฯ เรี ยนเชิญท่านประธานสภาฯ ทําหน้าที6ประธานที6
ประชุมต่อไป
นายประสิ ทธิ7 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ ขอเชิญ รองสุ วฒั น์ฯ
นายสุ วฒ
ั น์ ตรีมานะพันธุ์ รองนายกเทศมนตรีฯ คําท้วงติงก็จะขอรับไว้พิจารณา แล้วจะไปปรึ กษา
อันอีกครั=งหนึ6งว่า คําว่า สิ ทธิ ครอบครองนี= ครอบคลุมคําว่าสิ ทธิ อนั ใด ๆ หรื อไม่อีกทีหนึ6ง จะปรึ กษาข้อ
กฎหมายนี=อีกทีหนึ6ง แต่ก็รับไว้พิจารณา ขอบคุณท่านประธาน
นายประสิ ทธิ7 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ จะมีสมาชิกท่านใดอภิปรายในญัตติวาระที6 7 เชิญ
คุณสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิ กสภาเทศบาลฯ จะว่าเป็ นการดีก็ดี ที6อยูด่ ี ๆ ก็มีคนเอาเงินมาช่วยเงิน
ภาษีของเรา แต่ทีน= ี อยากให้ฝ่ายบริ หารเทศบาลแสดงศักยภาพการบริ หารก่อน หมายความว่า เรามีองค์กรที6จะ
จัดการเรื6 องนี=อยูแ่ ล้ว เรามีผอู ้ าํ นวยการส่ วน ผูอ้ าํ นวยการสํานัก และที6ผา่ นมาเราได้ดาํ เนิ นการในระยะเวลาหนึ6 ง
แล้วก็พอจะรู ้ปัญหา ผมอยากจะเสนอแนะว่า เป็ นไปได้ไหมเราอาจจะไปศึกษาดูงาน อจน.ที6เขาดูแลงานของ
เทศบาลที6อื6น แล้วนํามาทําของเราเองเพื6อที6จะได้ประหยัดงบประมาณ ผมไม่อยากให้เรามองว่า เป็ นเงินของ
อจน.แล้วเราอยากได้ ผมอยากให้คิดถึ งประสิ ทธิ ภาพการบริ หาร ผมไม่คิดว่างานมันจะยุ่งยากถึ งขนาดนั=น
หลักการของการบําบัดนํ=าเสี ยแบบบ่อพึ6งมันก็มีเพียงแต่วา่ เอานํ=าเสี ยไปพึ6งสู บเข้าไปพึ6งในบ่อที6มีพ=ืนที6ผิวกว้าง
เพื6อให้ได้รับแสงแดดแล้วก็มีการบําบัด หลังจากนั=นก็มีค่า B O D ที6เหมาะสมแล้วถึงจะทิ=งไปแค่น= นั เอง ไม่ได้
ซับซ้อนอะไรมาก มีนกั วิทยาศาสตร์ ช่างไฟฟ้ า ช่างกล เหล่านี= เอามาดูแลพวกปัq ม ตูไ้ ฟอะไรต่าง ๆ เท่านั=นเอง
ผมว่ามันไม่น่าจะยุง่ ยากมาก ซึ6 งอยูใ่ นศักยภาพของฝ่ ายบริ หารที6จะต้องทําได้ แม้วา่ เราจะสมมุติวา่ วันนี= สมาชิ ก
สภาจะเห็ นชอบในญัตติน= ี เมื6อเราได้ใช้เงิ นใช้ทองตามตารางนี= ไปมันก็จะทําให้เราต้องใช้จ่ายงบประมาณใน
วงเงิน 2 ล้านกว่าบาทไปทุก ๆ ปี เพราะเขาตั=งโปรแกรมมาแบบนี= ถ้าสมมุติว่าเวลานี= ยงั ไม่เหมาะสมที6จะเอา
อจน.เข้ามา เราอาจขอคําปรึ กษา หรื ออาจจะไปดูงานแล้วรองมาทําด้วยตัวเอง ก็จะทําให้ประหยัดเม็ดเงิ นไป
อจน.ผมเห็นด้วยในกรณี ที6เรา โครงการบําบัดนํ=าเสี ยเราสามารถเดินได้ครบ 100% จากปลายทางนี=ไปถึงสุ ดต้น
ทางที6ท่านรองนายกฯ เคยพูดถึง กรณี น= นั เราจะมีเนื=องานที6ให้คนมาทํา มันจะเพียงพอที6จะทําให้เราคอนแท็กเอา
ออกไป ผมอยากเชิ ญชวนให้สมาชิ กสภาไปเยี6ยมชมงานที6โน้นมันไม่ได้มีเนื= องานเท่าไร นํ=าที6อยู่ในบ่อสถานี
สู บในแต่ละวันนี=แทบจะน้อยมาก ไม่รู้วา่ จะมีการสู บนํ=าทุกวันหรื อเปล่า เพราะฉะนั=นจึงเกรงว่าการที6เราเอา
แพ๊คเกรดใหญ่ ๆ เช่น มีช่างไฟ ช่างอะไรมา ผมเกรงว่ามันอาจจะใหญ่เกินกําลังการจัดการที6เราจะรับเข้ามา
ขอตั=งข้อสังเกตไว้ นี=คือเหตุผลที6ผมจะชี= แจงให้เพื6อนสมาชิ กสภาได้รับทราบข้อมูลพื=นฐานที6จะตัดสิ นใจต่อไป
ขอบคุณครับ
นายประสิ ทธิ7 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายในญัตติวาระที' 7
นีอีก ถ้าไม่มีท่านใดอภิปราย ผมจะขอมติที'ประชุม ผมจะขอมติที'ประชุมในญัตติขอรับความเห็นชอบสิ ทธิ ใน
การครอบครองทรัพย์สินในการทําบันทึกข้อตกลงร่ วมกันในการบริ หารการจัดการระบบบําบัดนําเสี ย และ
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ก่อหนีผกู พันเกินกว่า 1 ปี งบประมาณ สมาชิกท่านใดเห็นชอบ ได้โปรดยกมือขึน เห็นชอบจากสมาชิกจํานวน
18 ท่าน สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบได้โปรดยกมือขึน มีสมาชิกไม่เห็นด้วย 1 ท่าน
มติทปี$ ระชุ ม ที'ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยเสี ยงข้างมาก มอบสิ ทธิ ในการครอบครองทรัพย์สิน
ในการทําบันทึกข้อตกลงร่ วมกันในการบริ หารจัดการระบบบําบัดนํ=าเสี ย และก่อหนี=ผกู พันเกินกว่า
1 ปี งบประมาณ (มีผยู ้ กมือ เห็นด้วย 18 เสี ยง ,ไม่เห็นด้วย 1 เสี ยง , งดออกเสี ยง 5 เสี ยง)
ระเบียบวาระที 8 ญัตติ เรื อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง เพือดําเนิน
กิจกรรมด้ านบริการชุ มชนและสั งคม จํานวน 12 โครงการ เป็ นจํานวนเงิน
35,800,000.-บาท ( สามสิ บห้ าล้ านแปดแสนบาท)
นายประสิ ทธิ7 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ ขอเชิญผูบ้ ริ หาร
นายนิ มิ ต ร จิ ว ะสั น ติ ก าร นายกเทศมนตรี ฯ ประธานสภาที6 เคารพ นายนิ มิ ตร จิ ว ะสั น ติ ก าร
นายกเทศมนตรี ฯ เสนอญัตติขออนุ มตั ิจ่ายขาดเงิ นสะสมของเทศบาลนครลําปาง เพื6อดําเนิ นกิ จกรรมด้านการ
บริ การชุ มชนและสังคม จํานวน 12 โครงการ เป็ นจํานวนเงินทั=งสิ= น 35,800,000.-บาท ( สามสิ บห้าล้านแปด
แสนบาท) โดยมีหลักการขอจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง เพื6อกระทํากิจกรรมที6อยูใ่ นอํานาจหน้าที6
ของเทศบาลนครลํา ปางในเรื6 อ งเกี6 ย วกับ การบริ ก ารชุ ม ชนและสั ง คม โดยเป็ นโครงการที6 ด ํา เนิ น การตาม
แผนพัฒนาเทศบาลระยะ 3 ปี 2551 – 2553 และเพื6อให้เป็ นไปตามข้อ 89 แห่ งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิ น การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิ นขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ6 น
ฉบับที6 2 พุทธศักราช 2548 โดยมีโครงการต่าง ๆ ดังต่อไปนี=
ญัตติ
ที6 ลป 52004/ 6806
สํานักงานเทศบาลนครลําปาง
ถนนฉัตรไชย ลําปาง 52100
20 ธันวาคม 2550
เรื6 อง

ขอเสนอญัตติขออนุมตั ิจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง เพื6อดําเนิ นกิจกรรมด้าน
การบริ การชุมชนและสังคม จํานวน 12 โครงการ เป็ นจํานวนเงิน 35,800,000 บาท

เรี ยน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้าพเจ้า นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรี นครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื6 อง ขออนุมตั ิจ่ายขาดเงิน
สะสมของเทศบาลนครลําปาง เพื6อดําเนินการกิจกรรมด้านการบริ การชุมชนและสังคม จํานวน 12 โครงการ
เป็ นจํานวนเงิน 35,800,000 บาท (สามสิ บห้าล้านแปดแสนบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี=
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หลักการและเหตุผล
การจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลเพื6อกระทํากิจกรรมซึ6 งอยูใ่ นอํานาจหน้าที6ของเทศบาลนครลําปางซึ6 ง
เกี6ยวกับด้านการบริ การชุมชนและสังคม โดยเป็ นโครงการที6ดาํ เนิ นการตามแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง 3 ปี
(2551 – 2553) และเพื6อให้เป็ นไปตามข้อ 89 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ6น (ฉบับที6 2) พ.ศ.2548
โดยดําเนินการตามรายละเอียดโครงการดังต่อไปนี=

หน่ วยงาน

แผนงาน

งาน

สํานัก
การศึกษา

การ
ศาสนา
ศาสนา
วัฒนธรรม
วัฒนธรรม ท้องถิน#
และ
นันทนาก
าร

หน่ วยงาน

แผนงาน

สํานัก
การช่าง

เคหะและ
ชุมชน

ไฟฟ้า
ถนน

สํานัก
การช่าง

เคหะและ
ชุมชน

ไฟฟ้า
ถนน

งาน

ลําดับ
ที
1

ลําดับ
ที
2

3

โครงการ
รายละเอียด
โครงการปรับปรุงภายในอาคารวัฒนธรรมเฉลิ ม
พระเกียรติ บริ เวณสวนสาธารณะเขลางค์นคร
เพือจัดทําพิ พิธภัณฑ์ท้องถิ นจังหวัดลําปาง
- โดยทําการปรับปรุงตกแต่งภายในอาคาร ให้เป็ น
ส่วนประชาสัมพันธ์, ส่วนแสดงลักษณะภูมศิ าสตร์
จังหวัดลําปาง, ส่วนแสดงประวัตศิ าสตร์ เมือง
ลําปาง, ส่วนจัดแสดง สลุงหลวงและมณฑป, ส่วน
แสดงวิถชี วี ติ ของนครลําปางในยุครัตนโกสินทร์ และ
ส่วนแสดงของดีเมืองลําปาง ตามแบบแปลนของ
เทศบาลนครลําปาง โดยคณะวิจติ รศิลป์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็ นผูอ้ อกแบบงบประมาณ
1,000,000 บาท (แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี 2551 –
2553 หน้าที# 399)
โครงการ
รายละเอียด
โครงการก่อสร้างท่อระบายนํ1าพร้อมถนนทับ
หลังท่อ ถนนเขลางค์นคร ตัง1 แต่ถนนพหลโยธิ น
ถึงแม่นํ1าวัง
- โดยทําการก่อสร้างท่อระบายนํFาสีเ# หลีย# ม คสล.
ขนาด 1.20x1.50 เมตร ความยาวรวมบ่อพัก
ประมาณ 250 เมตร พร้อมถนน คสล. ทับหลังท่อ
ขนาดกว้างประมาณ 2.50 เมตร ความยาวรวมบ่อ
พักประมาณ 250 เมตร และงานอื#นๆ ตามแบบ
แปลนเทศบาลนครลําปาง งบประมาณ 2,800,000
บาท (แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี 2551 – 2553
เพิม# เติม หน้าที# 7)

เหตุผล
เป็ นการดําเนินงานต่อเนื#องจาก
ทีไ# ด้ดาํ เนินการไปแล้วบางส่วนใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2550 เพือ# ให้โครงการ
จัดตังF พิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน# ลําปางแล้วเสร็จอย่าง
สมบูรณ์ ตามแนวนโยบายในการบริหาร
จัดการ และพัฒนาเทศบาลนครลําปาง
นโยบายด้านสังคม ด้านการกีฬา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ในการส่งเสริมอนุ รกั ษ์คุณค่าทาง
ประวัตศิ าสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี
ท้องถิน# นครลําปาง

เหตุผล

เพือ# รองรับปริมาณนํFาทีจ# ะระบายจากแนวถนน
ตัดใหม่ตามโครงการของกรมทางหลวงชนบท
บริเวณทางแยกดอยพระบาท ซึง# หากไม่
ดําเนินการวางท่อระบายนํFาเพือ# รองรับปริมาณ
นํFาดังกล่าวระบายลงสู่แม่นFําวัง ปริมาณนํFาก็
จะไหลรวมไปยังบริเวณห้าแยกประตูชยั ซึง# มัก
ประสบปญั หานํFาเอ่อท่วมเนื#องจากการระบายนํFา
ไม่ทนั โดยเฉพาะในช่วงฝนตกหนัก ตาม
แนวนโยบายในการบริหารจัดการและพัฒนา
เทศบาลนครลําปาง นโยบายด้านโครงสร้าง
พืนF ฐานระบบสาธารณูปโภค ในการจัดการบริการ
พืนF ฐานให้สอดคล้องเหมาะสมกับการขยายตัว
และการเจริญเติบโตของเมือง
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายนํ1า เพือ# รองรับปริมาณนํFาจากแนว ท่อระบายนํFาถนน
ถนนตลาดเก่า ซอยทางเข้าสะพานรัตนโกสิ นทร์ ทิพย์วรรณ ซึง# ได้ดาํ เนินการในปีงบประมาณ
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200 ปี
- โดยทําการรือF ถนนเดิมและก่อสร้างถนน คสล.ใหม่
ขนาดกว้างประมาณ 4.00 – 5.50 เมตร หรือตาม
สภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 100
เมตร พร้อมวางท่อ ระบายนํFา คสล.สีเ# หลีย# มขนาด
2.10 x 2.10 เมตร ความยาวรวม บ่อพักประมาณ
100 เมตร และงานอื#นๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
นครลําปาง งบประมาณ 2,500,000 บาท
(แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี 2551 – 2553 เพิม# เติม
หน้าที# 9)

หน่ วยงาน

แผนงาน

สํานัก
การช่าง

เคหะและ
ชุมชน

ไฟฟ้า
ถนน

สํานัก
การช่าง

เคหะและ
ชุมชน

ไฟฟ้า
ถนน

หน่ วย
งาน
สํานัก
การช่าง

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

งาน

งาน
ไฟฟ้า
ถนน

ลําดับ
ที
4

5

ลําดับ
ที
6

โครงการ
รายละเอียด
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและ ทางเท้า
ถนนเวียงละกอน ตัง1 แต่ถนน ฉัตรไชยถึงถนน
ท่าคราวน้ อย
- โดยทําการปูผวิ แอสฟลั ท์ตคิ คอนกรีต ขนาดกว้าง
ประมาณ 10.00 – 11.00 เมตร หรือตามสภาพ
หนาเฉลีย# 0.05 เมตร ความยาวประมาณ 413 เมตร
พร้อมรือF ทางเท้าเดิมออกแล้วก่อสร้างใหม่ ขนาด
กว้างประมาณ 2.00 – 2.70 เมตร หรือตามสภาพ
ความยาวรวมทางเข้า – ออกทังF สองข้างประมาณ
915 เมตร และงานอื#นๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
นครลําปาง งบประมาณ 4,300,000 บาท
(แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี 2551 – 2553 หน้าที#
548)
โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนสวนดอก
ตัง1 แต่ถนนพหลโยธิ นถึงถนนรอบเวียงทัง1 สองฝัง
- โดยทําการรือF ทางเท้าเดิมออกแล้วก่อสร้างใหม่ ทังF
สองข้างกว้างประมาณ 2.50 – 3.50 เมตร หรือตาม
สภาพ ความยาวรวมทางเข้า – ออกทังF สองข้าง
ประมาณ 348 เมตร พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์บริเวณ
สีแ# ยกโรงเรียน มัธยมราษฎร์ และงานอื#นๆ ตาม
แบบแปลนเทศบาลนครลําปาง งบประมาณ
2,600,000 บาท (แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี 2551 –
2553 หน้าที# 419)

โครงการ
รายละเอียด
โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนฉัตรไชย
ฝั งธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์

พ.ศ.2550 ระบายลงสู่แม่นFําวังเพือ# แก้ไขปญั หา
การระบายนํFา ณ บริเวณสีแ# ยกศรีชุมทีม# กั จะ
ประสบปญั หานํFาเอ่อท่วมเป็ นประจํา โดยเฉพาะ
ในช่วงฝนตกหนัก ตามแนวนโยบายในการ
บริหารจัดการและพัฒนาเทศบาลนครลําปาง
นโยบายด้านโครงสร้างพืนF ฐานระบบ
สาธารณูปโภค ในการจัดบริการขันF พืนF ฐานให้
สอดคล้องเหมาะสมกับการขยายตัวและการ
เจริญเติบโตของเมือง

เหตุผล
สภาพถนนและทางเท้ามีความชํารุดทรุดโทรม
ไม่มคี วามเหมาะสมเพียงพอในการบริการ
สาธารณะสําหรับประชาชนใน เขตเมือง ซึง# มี
ความจําเป็ นต้องดําเนินการปรับปรุงตาม
แนวนโยบายในการบริหารจัดการและพัฒนา
เทศบาลนครลําปาง นโยบายด้านโครงสร้าง
พืนF ฐาน ระบบสาธารณูปโภค ในการปรับปรุง
ถนน ทางเท้า ให้ได้มาตรฐาน เหมาะสมกับ
สภาพพืนF ที# และให้ประชาชนได้รบั ความ
สะดวก ปลอดภัย และสอดคล้องกับระเบียบ
ของกระทรวง มหาดไทยในการจัดบริการทาง
สาธารณะสําหรับคนพิการ
สภาพทางเท้ามีความชํารุด ทรุดโทรม ไม่ม ี
ความเหมาะสมเพียงพอในการบริการ
สาธารณะสําหรับประชาชนในเขตเมือง และไม่
มีความสวยงาม จึงมีความจําเป็ นต้อง
ดําเนินการปรับปรุงตามแนวนโยบายในการ
บริหารจัดการและพัฒนาเทศบาลนครลําปาง
นโยบายด้านโครงสร้างพืนF ฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค ในการปรับปรุงถนน ทางเท้า
ให้ได้มาตรฐาน เหมาะสมกับสภาพพืนF ที# และ
ให้ประชาชนได้รบั ความสะดวก ปลอดภัย และ
สอดคล้องกับระเบียบของกระทรวง มหาดไทย
ในการจัดบริการทางสาธารณะสําหรับคน
พิการ
เหตุผล
สภาพทางเท้ามีความชํารุด ทรุดโทรม ไม่ม ี
ความเหมาะสมเพียงพอในการบริการ

33
การเกษตร ตัง1 แต่บริ เวณถนน ดวงรัตน์ ถึง
บริ เวณสีแยกดอนปาน
- โดยทําการรือF ทางเท้าเดิมออกแล้วก่อสร้างใหม่
ขนาดกว้างประมาณ 2.80 – 4.80 เมตร หรือตาม
สภาพ ความยาวรวมทางเข้า – ออก ประมาณ 890
เมตร และงานอื#นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนคร
ลําปาง งบประมาณ 5,050,000 บาท (แผนพัฒนา
เทศบาล 3 ปี 2551 – 2553 หน้าที# 551)

สํานัก
การช่าง

เคหะและ
ชุมชน

ไฟฟ้า
ถนน

หน่ วยงาน

แผนงาน

งาน

สํานัก
การช่าง

เคหะและ
ชุมชน

ไฟฟ้า
ถนน

สํานัก
การช่าง

เคหะและ
ชุมชน

ไฟฟ้า
ถนน

7

ลําดับ
ที
8

9

โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทศั น์ บริ เวณข่วง
หน้ าวัดปงสนุก
- โดยทําการปรับปรุงลานหน้าวัด ปลูก ไม้ดอก
ไม้ประดับ ติดตังF โคมไฟ ทีน# งสํ
ั # าหรับพักผ่อน และ
งานอื#นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครลําปาง
งบประมาณ 1,200,000 บาท (แผนพัฒนาเทศบาล
3 ปี 2551 – 2553 หน้าที# 423)

โครงการ
รายละเอียด
โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทศั น์ ถนนเลียบ
แม่นํ1าวัง ตัง1 แต่สะพานรัตนโกสิ นทร์ 200 ปี ถึง
สะพานช้างเผือกทัง1 สองฝัง
- โดยทําการปรับปรุงพืนF ผิวถนน ราวกันตก ปลูกไม้
ดอก ไม้ประดับ ติดตังF โคมไฟ ติดตังF ทีน# ั #งสําหรับ
พักผ่อน และงานอืน# ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนคร
ลําปาง งบประมาณ 6,000,000 บาท (แผนพัฒนา
เทศบาล 3 ปี 2551 – 2553 หน้าที# 414)

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและทางเท้า
ถนนวังเหนื อ ตัง1 แต่ถนนพระแก้ว ถึง ถนน
ท่ามะโอ
- โดยทําการปูผวิ แอสฟลั ท์ตคิ คอนกรีต ขนาดกว้าง
ประมาณ 7.00 เมตร หรือ ตามสภาพ หนา

สาธารณะสําหรับประชาชนในเขตเมือง
โดยเฉพาะถนนฉัตรไชยเป็ นเส้นทางหลัก จึงมี
ความจําเป็ นต้องดําเนินการปรับปรุงตาม
แนวนโยบายในการบริหารจัดการและพัฒนา
เทศบาลนครลําปาง นโยบายด้านโครงสร้าง
พืนF ฐาน ระบบสาธารณูปโภค ในการปรับปรุง
ถนน ทางเท้า ให้ได้มาตรฐาน เหมาะสมกับ
สภาพพืนF ที# และให้ประชาชนได้รบั ความ
สะดวก ปลอดภัย และสอดคล้องกับระเบียบ
ของกระทรวง มหาดไทยในการจัดบริการทาง
สาธารณะสําหรับคนพิการ
วัดปงสนุ กมีโบราณสถานทีท# รงคุณค่าทาง
ประวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน# นครลําปาง ซึง# มี
ศักยภาพเป็ นแหล่งท่องเทีย# วทีส# าํ คัญแห่งหนึ#ง
ของจังหวัดลําปางเป็ น อย่างยิง# ปจั จุบนั
สภาพบริเวณ ลานหน้าวัดมีความชํารุดทรุด
โทรม ไม่มคี วามเหมาะสมกับสภาพบริเวณ
โดยรอบ จึงมีความจําเป็ นต้องดําเนินการ
ปรับปรุงตามแนวนโยบายด้านการบริหาร
จัดการและพัฒนาเทศบาลนครลําปาง
นโยบายด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ ส่งเสริม
สนับสนุนการท่องเทีย# วเชิงอนุ รกั ษ์ โดยการ
ปรับปรุงสถานทีท# ่องเทีย# วให้มศี กั ยภาพในการ
ดึงดูดนักท่องเทีย# ว ฟืF นฟูพฒ
ั นาแหล่ง
ประวัตศิ าสตร์นครเขลางค์ และดําเนินการ
ตามยุทธศาสตร์การอนุ รกั ษ์และพัฒนาเมือง
เก่านครลําปาง
เหตุผล
สภาพถนนเลียบแม่นFําวังบริเวณสะพาน
รัตนโกสินทร์ 200 ปีถงึ สะพานช้างเผือกทังF
ั # สภาพทรุดโทรม ไม่มคี วามเหมาะสม
สองฝงมี
เพียงพอในการบริการสาธารณะสําหรับ
ประชาชนในเขตเมือง จึงมีความจําเป็ นต้อง
ดําเนินการปรับปรุงตามแนวนโยบายในการ
บริหารจัดการและพัฒนาเทศบาลนครลําปาง
นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง# แวดล้อม เพือ# พัฒนาสภาพแวดล้อมของ
ชุมชนเมือง และการเพิม# พืนF ทีส# เี ขียว
ั # นFําวัง
โดยเฉพาะบริเวณพืนF ทีร# มิ ฝงแม่
ั
สภาพถนนวังเหนือปจจุบนั มีสภาพทรุดโทรม
ประกอบกับมีโบราณสถานทีม# คี ุณค่าทาง
ประวัตศิ าสตร์ตงั F อยู่ ได้แก่ กู่เจ้าย่าสุตา และ
วัดประตูปอ่ ง จึงมีความจําเป็ นต้อง
ดําเนินการปรับปรุงตามแนวนโยบายในการ
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เฉลีย# 0.05 เมตร ความยาวประมาณ 648 เมตร
และก่อสร้างทางเท้า ขนาดกว้างประมาณ 1.50 –
7.00 เมตร ความยาวรวมทางเข้า – ออก ทังF สองฝงั #
ประมาณ 1,180 เมตร พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์
บริเวณกู่เจ้าย่าสุตา และงานอื#นๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลนครลําปาง งบประมาณ 7,000,000 บาท
(แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี 2551 – 2553 หน้าที#
430, 431 และ แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี 2551-2553
เพิม# เติม หน้าที# 10)

หน่ วยงาน

แผนงาน

งาน

สํานัก
การช่าง

อุตสาหกร ก่อสร้าง
รมและ
โครงสร้าง
การโยธา พืนF ฐาน

สํานัก
การช่าง

อุตสาหกร ก่อสร้าง
รมและ
โครงสร้าง
การโยธา พืนF ฐาน

หน่ วยงาน

แผนงาน

งาน

ลําดับ
ที
10

11

ลําดับ

โครงการ
รายละเอียด
โครงการก่อสร้างศาลาที พกั ผูโ้ ดยสารภายใน
เขตเทศบาลนครลําปาง จํานวน 12 แห่ง
- โดยทําการก่อสร้างศาลาทีพ# กั ผูโ้ ดยสารขนาดพืนF ที#
ใช้สอยประมาณ 8 ตารางเมตร บริเวณหน้าสถานที#
ราชการ สถานศึกษา และคิวรถโดยสาร จํานวน 12
แห่ง บริเวณดังต่อไปนีF (สํานักงานเทศบาลนคร
ลําปาง, สุสานไตรลักษณ์, โรงเรียนอรุโณทัย,
โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง โรงเรียนลําปางกัลยาณี,
โรงเรียนบุญวาทย์วทิ ยาลัย, โรงเรียนอนุ บาลลําปาง,
โรงเรียนปงสนุ ก, โรงเรียนเทศบาล 5, โรงเรียน
ลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี, วิทยาลัยเทคนิค
ลําปาง และคิวรถโดยสารลําปาง-แม่ทะ (สีแ# ยก
ศรีชุม) ตามแบบแปลนเทศบาลนครลําปาง
งบประมาณ 2,400,000 บาท (แผนพัฒนาเทศบาล
3 ปี 2551 – 2553 เพิม# เติม หน้าที# 2)
โครงการก่อสร้างป้ ายชือถนนเขต เมืองเก่า
ฝั งตําบลเวียงเหนื อ จํานวน 10 ป้ าย
- โดยทําการก่อสร้างเป็ นซุม้ ป้ายไม้เชิงอนุ รกั ษ์พนFื
ถิน# ลําปาง พร้อมชือ# ถนนและ ป้ายบอกเส้นทาง
ขนาดยาวประมาณ 1.00 เมตร สูงประมาณ 3.50
เมตร จํานวน 10 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลนคร
ลําปาง งบประมาณ 350,000 บาท (แผนพัฒนา
เทศบาล 3 ปี 2551 – 2553 หน้าที# 416)

โครงการ
รายละเอียด

บริหารจัดการและพัฒนาเทศบาลนครลําปาง
นโยบายด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ ส่งเสริม
สนับสนุนการท่องเทีย# วเชิงอนุ รกั ษ์ โดยการ
ปรับปรุงสถานทีแ# ละเส้นทางท่องเทีย# ว ฟืF นฟู
พัฒนาแหล่งประวัตศิ าสตร์นครเขลางค์ ฝงั #
ตําบลเวียงเหนือ และดําเนินการตาม
ยุทธศาสตร์การอนุ รกั ษ์และพัฒนาเมืองเก่า
นครลําปาง

เหตุผล
เป็ นการดําเนินงานต่อเนื#องจาก ทีไ# ด้
ดําเนินการไปแล้วส่วนหนึ#ง ในปีงบประมาณ
พ.ศ.2550 แต่ยงั ไม่สามารถดําเนินการ
ก่อสร้างปรับปรุงใหม่ได้แล้วเสร็จทังF หมด
ภายในเขตเทศบาล จึงมีความจําเป็ นต้อง
ดําเนินการตามแนวนโยบายการบริหารจัดการ
และพัฒนาของเทศบาลนครลําปาง นโยบาย
ด้านโครงสร้างพืนF ฐานระบบสาธารณูปโภค
เพือ# รองรับการบริการสาธารณะในเขตชุมชน
และเพือ# เป็ นการปรับปรุงภูมทิ ศั น์ของเมือง

เป็ นการดําเนินงานต่อเนื#องจาก ทีไ# ด้
ดําเนินการไปแล้วส่วนหนึ#ง ในปีงบประมาณ
พ.ศ.2550 แต่ยงั ไม่สามารถดําเนินการ
ปรับปรุงให้แล้วเสร็จทังF หมดภายในเขตเมือง
ั # าบลเวียงเหนือ จึงมีความจําเป็ นต้อง
เก่า ฝงตํ
ดําเนินการปรับปรุงตามแนวนโยบายในการ
บริหารจัดการและพัฒนาเทศบาลนครลําปาง
นโยบายด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ ส่งเสริม
สนับสนุนการท่องเทีย# วเชิงอนุ รกั ษ์ โดยการ
ปรับปรุงสถานทีแ# ละเส้นทางท่องเทีย# ว ฟืF นฟู
พัฒนาแหล่งประวัตศิ าสตร์นครเขลางค์ ตําบล
เวียงเหนือ และดําเนินการตามยุทธศาสตร์
อนุ รกั ษ์และพัฒนาเมืองเก่านครลําปาง
เหตุผล
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สํานัก
การช่าง

อุตสาหกร ก่อสร้าง
รมและ
โครงสร้าง
การโยธา พืนF ฐาน

ที
12

โครงการก่อสร้างปรับปรุงฐานอนุสาวรียแ์ ละ
ป้ ายประวัติพ่อเจ้าทิ พย์ช้าง
- โดยทําการรือF ผิวหินอ่อนและป้ายประวัตเิ ดิมออก
แล้วปูหนิ แกรนิตใหม่ พืนF ทีร# วมประมาณ 108
ตารางเมตร และงานอื#นๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
นครลําปาง งบประมาณ 600,000 บาท
(แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี 2551 – 2553 เพิม# เติม
หน้าที# 5)

เป็ นการดําเนินงานต่อเนื#องจาก ทีไ# ด้
ดําเนินการไปแล้ว ในปี งบประมาณ พ.ศ.
2550 ซึง# ในส่วนของฐานอนุ สาวรีย์ และป้าย
ประวัตพิ อ่ เจ้าทิพย์ชา้ งยังไม่ได้ทาํ การปรับปรุง
ตกแต่งให้มคี วามสง่างาม และสมพระเกียรติ
กับฐานะ วีระบุรษุ ผูก้ บู้ า้ นเมืองของนครลําปาง
จึงมีความจําเป็ นต้องดําเนินการเพิม# เติม
ตามแนว นโยบายด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง# แวดล้อม ในการ
ปรับปรุงอนุ สาวรียพ์ อ่ เจ้าทิพย์ชา้ ง

จากเหตุ ผ ลดัง กล่ า วข้า งต้น จะต้องใช้ง บประมาณในการดํา เนิ น การทั=ง 12 โครงการ เป็ น
จํา นวนเงิ น ทั=ง สิ= น 35,800,000 บาท (สามสิ บ ห้า ล้า นแปดแสนบาทถ้ว น) แต่ เทศบาลนครลํา ปางไม่ ไ ด้ต= ัง
งบประมาณเพื6อการนี= ไว้และมีความจําเป็ นต้องดําเนิ นการเพื6อให้การพัฒนาเทศบาลนครลําปางเป็ นไปอย่าง
ต่อเนื6 อง อันจะเป็ นประโยชน์โดยส่ วนรวมต่อทุกภาคส่ วนอย่างแท้จริ ง ตามอํานาจหน้าที6ขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ6 นที6 มีหน้าที6ตอ้ งให้บริ การด้านการบริ การชุ มชนและสังคม จึงมี ความจําเป็ นต้องใช้เงิ นสะสมของ
เทศบาลนครลําปางดําเนินการ
เงินสะสม ณ วันที# 30 พฤศจิกายน 2550
หัก
เงิ นฝาก กสท.
ลูกหนี1 เงิ นยืมสะสม
ลูกหนี1 ภาษีโรงเรือน
ลูกหนี1 ภาษีท้องที
ลูกหนี1 ภาษีป้าย
ผลต่างจากการชําระหนี1 เงิ นกู้
เงิ นเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ไม่น้อยกว่า 3 เดือน
หัก

295,152,454.74
65,119,970.33
2,789,706.44
1,135,506.50
24,508.49
210,336.00
3,787,000.00
38,347,787.64

111,414,815.40
183,737,639.34
45,934,409.84

สํารองจ่ายกรณี ฉุกเฉิ นอืน ๆ ร้อยละ 25%

137,803,229.50

หัก

จ่ายขาดเงิ นสะสมและเงิ นยืมสะสม (คงค้างเบิ กจ่าย)
1. ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทศั น์ขว่ งนคร (ห้าแยกหอนาฬิ กา)
2. ค่าก่อสร้างผนังกันตลิ งแม่นํ1าวังฯ ตรงข้ามวัดเกาะ
3. ก่อสร้างระบบประปาบ่อบาดาลบริเวณบ่อหมักปุ๋ยชีวภาพ
4. การดําเนิ นการบูรณะกําแพงเมืองบริเวณประตูมา้
5. ค่าก่อสร้างอาคารเรียน ร.ร.เทศบาล 4
เงิ นสะสมคงเหลือในมือทีพอจ่ายได้ ณ 30 พฤศจิ กายน 2550

59,357,262.00
4,366,000.00
1,238,300.00
7,000,000.00
10,149,000.00

82,110,562.00
55,692,667.50
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ดังนั=น ขอได้โปรดนําเรี ยนต่อที6ประชุมสภาเทศบาลนครลําปางเพื6อขออนุมตั ิจ่ายขาดเงินสะสม
ของเทศบาล นครลํา ปาง จํานวนเงิ น 35,800,000 บาท (สามสิ บห้า ล้านแปดแสนบาทถ้วน) ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิ น การเบิกจ่ายเงิ น การฝากเงิ น การเก็บรักษาเงิ น และการตรวจเงิ นของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ6น (ฉบับที6 2) พ.ศ.2548 ข้อ 89 ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
นิมิตร จิวะสันติการ
ลงชื6อ (นายนิมิตร จิวะสันติการ) ผูเ้ สนอ
นายกเทศมนตรี นครลําปาง
ลงชื6อ จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิตต์ ผูร้ ับรอง
ลงชื6อ สุ ดารัตน์ บุญมี
ผูร้ ับรอง
(สมบูรณ์ บรรจงจิตต์)
(นางสุ ดารัตน์ บุญมี)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
นายประสิ ทธิ7 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ เรี ยนท่านนายกเทศมนตรี ฯ ตามญัตติที6เสนอขอ
อนุมตั ิท= งั หมดมีอยู่ 12 โครงการ กระผมจะขอมติที6ประชุมฯ อนุมตั ิเป็ นโครงการ ๆ ไป เพราะฉะนั=น ช่วงที6
ฉายภาพประกอบ ควรเริ6 มโครงการที6 1 ก่อน เพื6อจะให้สมาชิกอภิปราย และขอมติเป็ นราย ๆ ไป
นายนิ มิ ตร จิ วะสั นติ การ นายกเทศมนตรี ฯ ถ้า เสนอขออนุ มตั ิ เป็ นแต่ ล ะโครงการในภาพรวม
ทั=งหมด 12 โครงการ เพื6อที6จะได้เห็นโครงการและแผนพัฒนาที6ต่อเนื6องจะได้เห็นภาพรวมมากขึ=นแล้วสําหรับ
การที6 ประธานสภาจะพิจารณาให้ความเห็ นชอบเป็ นโครงการ ๆ ก็สุดแล้วแต่ป ระธานสภาฯ และขอเสนอ
รู ปแบบ(ตาม Power point) ไปพร้อม ๆ กับญัตติ ดังนี=.1. โครงการปรับปรุ งภายในอาคารวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ บริ เวณสวนสาธารณะเขลางค์นคร เพื6อ
จัดทําพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ6 นจังหวัดลําปาง วงเงิ น 1,000,000.-บาท โครงการนี= เป็ นนโยบายที6จะทําให้เทศบาลฯ
เป็ นนครแห่ งการเรี ยนรู ้ จะเร่ งในการที6จะพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ของเทศบาลฯ ไม่วา่ จะเป็ นเรื6 องที6เกี6ยวข้อง
กับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็ นเรื6 องเกี6 ยวข้องกับเมืองเก่า โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศาสนสถาน
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ แม่น= าํ หรื อห้องสมุดพิพิธภัณฑ์เรื6 องต่าง ๆ เพื6อที6จะให้ประชาชนชาวลําปาง นักเรี ยน
นักศึกษาตลอดจนนักท่องเที6ยวได้เข้าใจเกี6ยวกับลําปางในมิติต่าง ๆ มากขึ=น โครงการนี= ในปั จจุบนั นี= เรามีอาคาร
วัฒนธรรมที6 อยู่ในสวนสาธารณะเขลางค์ ซึ6 งปิ ดไว้เป็ นเวลานานแล้ว ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลย จึ งได้ต= งั
งบประมาณ 500,000.-บาทไว้เพื6อปรับปรุ งพัฒนาอาคารนี=ในเรื6 องของโครงการสร้าง และการออกแบบเพื6อที6จะ
ทําพิพิธภัณฑ์ ขณะนี=การออกแบบจัดทําพิพิธภัณฑ์เกี6ยวกับจังหวัดลําปาง และการปรับปรุ งโครงสร้างเกือบจะ
เสร็ จสมบูรณ์แล้ว เมื6อเสร็ จสมบูรณ์แล้วสิ6 งที6จะทําต่อไปคือการตกแต่งภายในพร้อมทั=งอุปกรณ์ และศูนย์ขอ้ มูล
ต่าง ๆ เกี6 ยวข้องกับนครลําปางตามที6จะได้นาํ เสนอดังนี= (ฉายภาพตั=งแต่เรเอาท์) ผังพื=น ฟอร์ แปลน เดิ มอยู่ใน
บริ เวณสวนสาธารณะ ตรงประตูทางเข้าอาคารวัฒนธรรมเดิ มที6ปิดล้างอยู่ และตรงนี= เป็ นบริ เวณประตูทางเข้า
ปั จจุบนั ได้ปรับปรุ งรู ปแบบโครงสร้างอาคารใหม่ ติดตรงนี=แล้วทะลุมาเป็ นทางเข้า ทางนี=จะเป็ นถนน ๆ อยูห่ น้า
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ห้องสมุดเพื6อที6จะให้ต่อเนื6 องกับห้องสมุด เมื6อเวลาคนมาสวนสาธารณะก็ดี สามารถเข้ามาเยี6ยมชมพิพิธภัณฑ์น= ี
และข้าง ๆ พิพิธภัณฑ์ในสวนสาธารณะมีงบประมาณในการจัดสร้างอาคารบุษบกเพื6อที6จะนํารถบุษบกมาวางไว้
และรถบุ ษ บกจะเป็ นส่ ว นหนึ6 ง ของพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ข องเทศบาลฯ เมื6 อเยี6ย มชมพิ พิ ธ ภัณ ฑ์น ครลํา ปางเสร็ จเยี6ย ม
สวนสาธารณะเสร็ จก็สามารถเดินข้ามถนนไปยังห้องสมุดได้ เราเปลี6ยนทางเข้าทางออกตอนนี= เสร็ จแล้ว ต่อไป
การออกแบบพิพิธภัณฑ์ก็ออกแบบเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ต่อไปก็จะเป็ นการดําเนิ นการ (ฉายภาพรายละเอียด) เมื6อ
เข้ามาจากถนนประตูทางเข้าจะมี ส่วนที6 ดาํ เนิ นการต่าง ๆ (ฉายภาพ) ส่ วนประชาสัมพันธ์ ซ้ายมื อ เคาน์เตอร์
ประชาสัมพันธ์อยูม่ ุมซ้าย ส่ วนที6 1 (ฉายภาพต่อไป) มุกออกแบบรวดลายแบบประวัติศาสตร์ ที6สวยงาม และ
ตรงนี= เป็ นบุษบกที6ต= งั ของสลุ งหลวง ภาพที6เกี6 ยวข้องกับเศรษฐกิ จสถานที6ท่องเที6ยวของลําปางว่ามุมไหนบ้าง
(บรรยายตามภาพประกอบ) ด้านนี= เป็ นเรื6 องของทรั พยากรธรรมชาติ เรื6 องของถ่ ายหิ น เรื6 องดิ นขาว เรื6 องภูมิ
ประเทศของลําปาง ลักษณะการตกแต่งภายในเกี6 ยวข้องกับประวัติศาสตร์ จะได้ดูประวัติศาสตร์ โดยย่อของ
ลําปาง มีอะไรบ้าง หอลายคํา มณฑล ชี วิตของคนลําปางอาชี พอะไร มีภาพ มีกาดกองต้า มีของดี เมืองลําปาง
พวกเซรามิค ฯลฯ คนจะได้เข้ามาดูลาํ ปางว่ามีความเป็ นมาอย่างไร ใช้วงเงิน 1,000,000.-บาท
โครงการที6 2 และโครงการที6 3 เป็ นโครงการก่อสร้างท่อระบาย โครงการที6 2 นี= ถ้าผ่านไป
ทางถนนพหลโยธิ น จะเห็นว่าขณะนี= ได้ก่อสร้างทางหลวงชนบทต่อจากถนนวชิ ราวุธดําเนินตรงแยกไฮเวย์
บายพาทร์ เพื6อที6จะตรงไป ข้ามสะพานท่ามะโอแล้วมาจดจ่ออยู่ตรงสามแยกถนนพหลโยธิ นแล้วต่อเชื6 อมกับ
ถนนเขลางค์นคร ตรงลงสะพานท่ามะโอถนนสายนี=เป็ นถนนทางหลวงชนบท เป็ นถนนที6มีความสมบูรณ์พร้อม
ทั=งทางระบายนํ=า และเมื6อถนนสายนี=เสร็ จพร้อมทางระบายนํ=าแล้ว ก็ปรากฏว่าทางระบายนํ=าถนนเขลางค์นคร
ไม่เพียงพอกับการระบายนํ=าจากพื=นที6ระบายนํ=าตรงนี= ถ้าเทศบาลฯไม่ทาํ ท่อระบายนํ=ารับต่อจากตรงนี= ลงแม่น= าํ
วัง ก็จะมีปัญหานํ=าท่วมขังบริ เวณนี=รุนแรงมาก จึงจําเป็ นที6ตอ้ งทําท่อระบายนํ=าต่อจากถนนทางหลวงชุ นชนที6ทาํ
เสร็ จ แล้ว ต่ อ จากถนนเขลางค์เ พื6 อ ที6 จ ะตัด ให้ ล งแม่ น= ํา วัง ระยะสั= นที6 สุ ด เป็ นระยะทาง 250 เมตร ใช้ เ งิ น
2,800,000.-บาท นี= คือโครงการที6จะต้องระบายนํ=าเพิ6มเพื6อป้ องกันปั ญหานํ=าท่วมขังต่อไป สําหรับโครงการที6 3
เป็ นโครงการปรั บ ปรุ ง ถนนและท่ อ ระบายนํ=า เช่ น กัน แต่ เ ป็ นบริ เ วรถนนตลาดเก่ า ซอยทางเข้า สะพาน
รั ต นโกสิ น ทร์ 200 ปี ในปั จ จุ บ ัน นี= เทศบาลได้ท าํ ท่ อ ระบายนํ=า พร้ อ มถนนทิ พ ย์ว รรณ ตั=ง แต่ สี6 แ ยกศรี ชุ ม
จนกระทัง6 ถึงตลาดจีน แล้วมีระบบระบายนํ=าที6ดีมาก เพราะวัตถุประสงค์ตรงนี=เพื6อรับนํ=ามาจากถนนพหลโยธิ น
ถนนบุญวาทย์ จากดอยพระบาทเข้าทางศรี ชุม เนื6องจากทุกครั=งจะมีปัญหามากที6สุดเวลาฝนตกลงมานํ=าบริ เวณนี=
จะท่วมขัง แล้วไหลไปตามถนนพหลโยธิ น ท่วมถนนพหลโยธิ นแล้วไปถึงถนนประสานไมตรี จะท่วมขังอยู่
ถนนประสานไมตรี พอสมควร เมื6อทําทางระบายนํ=าใหม่รับจากถนนศรี ชุมที6จะลงมาที6ตลาดจีน และลงแม่น= าํ วัง
บริ เวณนี= ปรากฏว่าที6เราค้นพบท่อระบายนํ=าที6ทาํ มาใหม่กบั ท่อระบายนํ=าปลายท่อที6ลงแม่น= าํ วังไม่สมดุลกัน ท่อ
ระบายนํ=าปลายท่อที6ลงแม่น= าํ วังปั จจุบนั นี=เป็ นขนาดเล็ก 60 ซม. และ 40 ซม. และลงแม่น= าํ วัง ถ้าไม่แก้ไขปลาย
ท่อตรงนี= ปั ญหาใหญ่ที6สุดที6น= าํ จะท่วมขังบริ เวณนี=อย่างรุ นแรงมาก เพราะมีท่อใหญ่มาถึงที6น= ี ตรงนี= รับด้วยท่อ
ขนาดเล็ก 60 ซม. และ 40 ซม. เพื6อลงแม่น= าํ วัง จึงมีความจําเป็ นที6จะต้องทําท่อใหญ่ เพื6อรับต่อจากท่อนี= เพื6อที6จะ
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ลงแม่น= าํ วังตรงนี= แต่ลกั ษณะท่อสี6 เหลี6ยม 4.10 ม. ความยาว 100 เมตร ใช้งบประมาณ 2,500,000.-บาท ปั ญหา
ใหญ่มากบริ เวณหลิ6งจันมัน6 ลงมา
โครงการที6 4 เป็ นโครงการก่ อสร้ างปรับปรุ งถนนและทางเท้าถนนเวียงละกอน ตั=งแต่ถนน
ฉัตรไชยถึ งถนนท่าคราวน้อย ในปั จจุ บนั นี= เทศบาลได้ราดยางถนนฉัตรไชย ถนนท่าคราวน้อยเป็ นระเบี ยบ
เรี ยบร้ อยสวยงามแล้ว รวมทั=งถนนวังขวา ไปผ่านหน้าสวนสาธารณะเขลางค์ ขณะเดี ยวกันเทศบาลฯได้ต= งั
งบประมาณเพื6อพัฒนาภูมิทศั น์หน้าสํานักงานเทศบาลและห้าแยกหอนาฬิกาเป็ นข่วงเมืองใหญ่ เรี ยกว่าข่วงนคร
ได้ดาํ เนิ นการก่อสร้ างแล้ว ประกอบกับตั=งงบประมาณเพื6อที6จะทําทางเท้าถนนฉัตรไชย รองรับจากข่วงนคร
สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิ กาไปถึ งถนนฉัตรไชยแล้ว ถึ งสามแยกเพ็ญทรั พย์ซ6 ึ งกําลังดําเนิ นการก่อสร้ าง
บริ เวณนี= เป็ นบริ เวณที6ต= งั ของโรงแรมจํานวนมากมาย เป็ นทางเข้าเมืองซึ6 งมองเห็นว่าถนนฉัตรไชยทั=งสายเป็ น
ถนนที6มีศกั ยภาพมาก เป็ นถนนที6มีความสวยงามมากทั=งสาย แล้วในบริ เวณพื=นที6ต= งั แต่ห้าแยกหอนาฬิการอบ ๆ
ห้าแยกหอนาฬิกาลงมาที6ตลาดอัศวิน สามารถเลี=ยวขวาไปทางสวนสาธารณะเขลางค์ สามารถเลี=ยวขวาลงนํ=าไป
ทางสวนสาธารณะบ้านดง เขื6อนยางได้ สามารถที6จะตรงไปห้องสมุด เลี=ยวเข้ามาตลาดอัศวิน แล้วเดินย้อนกลับ
มาที6ถนนดวงรัตน์ซ6 ึ งเป็ นถนนหลักของเรา แต่ปรากฏว่า ถนนที6มีอยู่เป็ นถนนเวียงละกอน เป็ นถนนที6มีสภาพ
เก่าแก่ทรุ ดโทรมรวมทั=งทางเท้าที6ไม่เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ตรงนี=ถา้ เราสามารถพัฒนาให้ทางเท้า ถนนให้สะอาด
สะอ้าน กว้าง มีทางขึ=นลงของล้อเข็นคนพิการและจักรยาน แล้วเปลี6ยนวัสดุทางเท้า ปรับปรุ งต้นไม้ใหม่ แล้วเอา
โคมไฟใหม่ที6ออกแบบเป็ นโคมไฟสําหรั บปรั บภูมิทศั น์ใหม่ เพื6อที6 จะสร้ างถนนสายนี= ให้เป็ นถนนที6มีความ
สวยงาม กระเบื=องทางเท้ามีสีสันสวยงามไม่สกปรก แล้วปลูกต้นไม้ใหม่ ทําเสาโคมไฟ และเสาไฟใหม่ เป็ น
โคมไฟใหม่และเสาไฟใหม่ ถนนนี= จะเป็ นถนนที6สวยงามต่อจากถนนดวงรัตน์ สามารถเดินรัดไปที6ตลาดอัศวิน
เดินรัดไปที6หอ้ งสมุดของเทศบาลเดินเข้าไปเยีย6 มชมสวนสาธารณะและพิพิธภัณฑ์ได้ ถนนตรงนี=ได้งบประมาณ
4,300,000.-บาท เป็ นระยะทางทั=งหมด 950 เมตร ทั=งสองข้างทาง.
โครงการที6 5 เป็ นโครงการปรั บ ปรุ ง ทางเท้า ถนนสวนดอก ตั=ง แต่ ถ นนพหลโยธิ น ถึ ง ถนน
รอบเวียงทั=งสองฝั6ง โครงการนี=ถา้ ไปรับประทานอาหารรสนา ๆ เป็ นอาหารร้านยอดนิ ยมของคนลําปางก็ปรากฏ
ว่า ทางเท้าเป็ นทางเท้าที6เก่ามาก แล้วไม่ได้ปรับปรุ งและพัฒนามาเป็ นเวลานาน รวมทั=งกระถางที6ห่อหุ ้มโคลน
ต้นไม้ท= งั สองด้านได้แ ตกหัก และพังทลายลงมาแล้ว โดยที6 ถนนสายนี= เป็ นถนนที6 ส= ัน มี เสน่ ห์ และสามารถ
เชื6อมโยงกับถนนบุญวาทย์ได้ และเห็นว่าทางเท้ากว้างขวางมากต้นไม้สองฝากฝั6งก็เป็ นต้นไม้ที6สวยงาม
เขี ยวชะอุ่ ม แล้ว เจริ ญเติ บ โตดี ถ้า เราพัฒนาทางเท้าถนนสายนี= ให้ได้ม าตรฐานเปลี6 ย นพื=นกระเบื= อง ให้เป็ น
กระเบื=องที6ทนั สมัยและสวยงาม ปลูกต้นไม้เสริ มต้นไม้เดิ ม ติดโคมไฟสวย ๆ งามๆ เหมือนกับที6ได้ทาํ ไว้แล้ว
ข้างโรงพยาบาล รวมทั=งหัวมุมถนนซึ6 งเป็ นถนนหัวมุมถนนของโรงเรี ยนมัธยมราษฎร์ มีพ=ืนที6สามเหลี6ยมค้อน
ข้างใหญ่มาก อีกทั=งอีกข้างหนึ6 งของถนนมีพ=ืนที6สามเหลี6ยมที6กว้างขวางมากพอสมควรตรงมุมถนน ปั จจุบนั นี= มี
หญ้ารกรุ งรังอยู่ ถ้าเราพัฒนาตรงนี= เสร็ จแล้ว ตรงนี= ก็จะเป็ นถนนที6สามารถเดินได้อย่างสบายเท้า สวยงาม แล้ว
สามารถเดิ นเลี= ยวซ้ายไปที6 ข่ วงนครได้ มัน ก็ จะเป็ น Wolking road นักท่ องเที6 ยว ประชาชนคนลํา ปางก็ ดี
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สามารถที6จะเดินใช้บริ การรอบ ๆ บริ เวณนี=ได้โดยไม่ตอ้ งใช้รถให้เปลืองนํ=ามันเชื= อเพลิง ก็จะเป็ นเส้นทางที6เดิน
ได้อย่างสนุกมาก เป็ นโครงการระยะทางทั=งหมด 348 เมตร เป็ นงบประมาณ 2,600,000.-บาท
สําหรับโครงการที6 6 เป็ นโครงการทางเท้าเหมือนกัน เพื6อที6จะสร้างเส้นทางการเดินเท้าของ
เทศบาลนครลําปาง ให้สามารถที6จะเดินเข้าไปชมเมือง และเที6ยวเมืองได้อย่างทัว6 ถึงปั จจุบนั นี=ข่วงนครจะเสร็ จ
สิ= นแล้วเสร็ จทันฉลองสงกรานต์ เมื6อข่วงนครแล้วเสร็ จทันฉลองสงกรานต์ทางเท้าถนนฉัตรไชย ด้านฝั6งร้าน
ลําปางชัยไปผ่านหน้าร้านยนต์ศิลป์ จนกระทัง6 ถึงเพ็ญทรัพย์ คาดว่าจะเสร็ จสิ= นพร้อมข่วงนคร เมื6อข่วงนครและ
ทางเท้าถนนฉัตรไชยทําเสร็ จสวยงามสมบูรณ์แล้ว
จะเห็นว่าทางเท้าถนนฉัตรไชยตั=งแต่ทางเท้าร้านสะอาด
ลําปาง ร้านลักกี= ผ่านนิยมพานิชยังเป็ นทางเท้าที6เก่า สกปรก แล้วก็แตกหัก พังเสี ยหายมากมาย รวมทั=งต้นไม้ที6
ระเกะระกะไม่เป็ นระเบียบ จึงขอตั=งงบประมาณเพื6อที6จะพัฒนาปรับปรุ งทางเท้านี=อีกจํานวน 5,050,000.-บาท
เพื6อที6จะต่อเนื6องทางเท้าให้เกิดความสวยงามตลอดแนวของถนนฉัตรไชยถึงดอนปาน จะเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
สวยงามคล้าย ๆ กับหน้าโรงพยาบาล แล้วน่าจะสวยงามกว่า นี=เป็ นโครงการที6เกี6ยวข้องกับการปรับปรุ งทางเท้า
ต้นไม้ โคมไฟที6จะทําใหม่ท= งั หมด ทําให้ลาํ ปางมีทางเข้าที6เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย สวยงามแล้วก็สามารถเดินได้
ในบริ เวณรอบ ๆ โดยใช้เวลาอันสั=น
โครงการต่อไปคือ โครงการที6 7 เป็ นแผนพัฒนาเมืองเก่า เป็ นยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมืองเก่าที6
เทศบาลพัฒนาแผนมาตั=งแต่เดือนพฤศจิกายน 2548 เทศบาลมีเมืองเก่าที6มีความสวยงามมีคุณค่าทางประวัติและ
มีเสน่ห์มาก ตั=งแต่กาํ แพงเมือง ตั=งแต่ประตูมา้ ตั=งแต่บริ เวณบ้านพักอาศัยแถวท่ามะโอ ประตูมา้ ก็ดี แถวศรี ลอ้ ม
ก็ดี แถวบริ เวณตําบลเวียงเหนื อทั=งหมดเป็ นเขตเมื องเก่ า ที6 มีความสวยงาม แล้วมี โบราณสถานโบราณวัตถุ
ค่อนข้างมาก รวมถึงวัดปงสนุ กคือวัดที6มีคุณค่าทางศาสนา คุ ณค่าทางประวัติศาสตร์ ที6สูงมาก ขณะนี=ชุมชนปง
สนุ กร่ วมกับนักวิชาการ สถาบันมหาวิทยาลัยต่าง ๆ กําลังปรั บปรุ งบูรณะวัดปงสนุ ก ๆ จึ งเป็ นวัดที6 มีคุณค่า
ในทางศาสนา ทางประวัติศาสตร์ วฒั นธรรมแล้ววัดปงสนุ ก มี ศกั ยภาพที6 สวยงามมาก มี ต้นไม้ใหญ่อยู่หน้า
กําแพง แล้วมีพ=ืนที6หน้าวัดกว้างขวางมาก ซึ6 งสามารถจัดกิจกรรมต่างๆ ได้ เมื6อปี ที6ผา่ นมาเทศบาลได้จดั พิธีรด
นํ=าดําหัวผูเ้ ฒ่า ผูแ้ ก่ของเมืองลําปางของเทศบาลนครลําปางตรงนี= จึงตั=งงบประมาณเพื6อที6จะทําข่วงหน้าวัดปง
สนุ กแทนที6 จะเป็ นดิ นที6 สกปรก แล้วเป็ นถนนแอลฟั ส ท์ติกคอนกรี ต เทศบาลก็ จะปรั บ พื=นผิว ถนนใหม่ตรง
บริ เวณนั=นให้เป็ นข่วงหน้าเมือง ข่วงหน้าวัด โดยใช้วสั ดุแบบเมืองเก่าคืออิฐสี แดง นี=คือถนนแอลฟั สท์แบบเดิม
จะเปลี6ยนเป็ นอิฐสี แดง แล้วปรับปรุ งทางเท้ามีโคมไฟ มีตน้ ไม้ ให้ตรงนี= เป็ นข่วงเมือง ข่วงของวัดปงสนุ กเป็ น
ข่วงที6ใหญ่มากสามารถทํากิ จกรรม ประเพณี ต่าง ๆ ของชาวบ้าน วัฒนธรรมวัดวาอารามของเราได้ จะเปลี6 ยน
พื= น ผิ ว ถนนใหม่ ห มด โดยใช้อิ ฐแดงแบบโบราณ ตรงนี= ถื อ เป็ นศาสนสถานที6 เป็ นเมื องเก่ า ที6 ส วยงามมาก
โครงการนี=ใช้เงิน 1,200,000.-บาท
สํ า หรั บ โครงการที6 8 จากวัด ปงสนุ ก ถ้า เราเดิ น เลี= ยวขวาไปอี ก นิ ด เดี ย วก็ จ ะถึ ง สะพาน
รั ตนโกสิ นทร์ ตรงสะพานรั ตนโกสิ นทร์ 200 ปี ซึ6 ง เรี ย กว่า สะพานวัดเกาะ ไปจนถึ งสะพานช้างเผือกหลัง
บ้านพักผูว้ ่าราชการจังหวัดก็จะมี ถนนริ มนํ=าสองข้างฝั6 ง เมื6 อก่อนเทศบาลเคยจัดกิ จกรรมกองฮิ มวังหลังกาด
กองต้า ก็ปรากฏว่าสิ6 งที6เราไปจัดกองฮิมวังแล้ว สิ6 งที6คน้ พบคือสภาพของถนนทั=งสองข้างริ มแม่น= าํ เป็ นสภาพที6
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ทรุ ดโทรมมาก บัดนี= ต้น ไม้ก็ ดี กํา แพงก็ ดี รั= วก็ ดี ราวกัน ตกก็ ดีอยู่ใ นสภาพที6 ท รุ ดโทรมพื= น ก็ แ ตกเสี ย แล้ว
ตลอดจนแนวกันตกไม่เป็ นแถวไม่เป็ นแนวเบี=ยวไปเบี=ยวมา เทศบาลได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่มาพัฒนา
ออกแบบใหม่ถนนข้างแม่น= าํ ทั=งสองข้าง ปลูกต้นไม้ใหม่ปูพ=ืนผิวถนนใหม่ โดยใช้วสั ดุที6สวยงามทํากระถาง
ดอกไม้ใหม่ ทํากําแพงแทนราวกันตก แล้วทําทางลงแม่น= าํ รอดใต้สะพานรัษฎา ราวกันตกที6เป็ นแป๊ บนํ=าจะเอา
ออก แล้วจะก่อกําแพงเหมือนกําแพงเมืองเก่า มีโคมไฟ มีเสาไฟ ปลูกต้นไม้ จะมีกระบะดอกไม้ จะมี ทางลง
แม่น= าํ ไปลอยกระทง หรื อทํากิจกรรมต่าง ๆ (ในภาพฉาย) จะไม่สวย เพียงแต่วา่ จะไปเจาะรู เอาต้นไม้ เอาหญ้า
เอาต้นกระดุ ม ทองต่าง ๆ มาปลู กเพื6อที6 จะให้มนั บังเขื6 อนพนังกันตลิ6 ง ตรงนี= จะปลู กต้นไม้พืช คลุ ม แล้วตรง
บริ เวณนี= ก็จะมีแบบลายลื มตํ6าเพื6อที6จะอธิ บายเรื6 องถึ งริ มแม่น= าํ มีซุ้มมีศาลาอยู่ขา้ ง ๆ ใต้สะพานรัษฎาจะมีป้าย
ใหญ่อยูใ่ ต้สะพานรัษฎา ตลอดแนวทั=งสองข้างใต้สะพานรัษฎาจะมีสวนหย่อม แล้วมีป้ายใหญ่มากลายนูนตํ6าจะ
เล่าเรื6 องของสะพานรัษฎา และกาดกองต้าสําหรับคนมาเที6ยวมาชม ตรงนี= ประชาชนก็สามารถมาใช้พกั ผ่อนออก
กําลังกาย แล้วก็ทาํ กิจกรรมริ มแม่น= าํ ได้ เป็ นโครงการพัฒนาต่อเนื6 องเขตเมืองเก่าต่อเนื6 องกับวัดปงสนุ กข้างต้น
ใช้งบประมาณทั=งสิ= น 2 ข้างฝั6ง เป็ นเงิน 6,000,000.-บาท
โครงการที6 9 เป็ นโครงการในยุทธศาสตร์ เมืองเก่า ในเขตตําบลเวียงเหนื อเป็ นบริ เวณที6มีความ
สวยงาม และร่ มรื6 นมาก บ้านเรื อน 2 ฝั6 งถนนเป็ นบ้านเรื อนที6เก่าแก่ เป็ นสถาปั ตยกรรมที6มีค่าน่ าอนุ รักษ์ แล้ว
ตลอดพื=นที6จะมีตน้ ไม้ใหญ่ ๆ จํานวนมากมาย ร่ มรื6 นน่าอยู่ น่าถีบจักรยาน น่านัง6 รถม้าไปเที6ยว ขณะเดียวกันก็มี
โบราณสถานอยู่หลายจุ ด หลายแห่ ง ในโครงการนี= เทศบาลทําทางเท้าถนนวังเหนื อ จากแยกวัดประตูตน้ ผึ=ง
ตลอดทาง ทางที6แห่ ขบวนสลุ งหลวง ทั=งสองข้างจะทําทางเท้า ทําสวนหย่อม และทําทางจักรยานสําหรับถี บ
จักรยาน เนื6องจากถนนกว้างมาก เพราะฉะนั=นจะมีท= งั ทางเท้าที6ทาํ จากวัสดุเมืองเก่า เป็ นอิฐสี แดงแล้วตกแต่งให้
สวยงาม ทําเสาไฟใหม่ โคมไฟใหม่ ปรับปรุ งตัดแต่งต้นไม้ ปลูกต้นดอกไม้เสริ ม บริ เวณพื=นที6กว้าง ๆ จะจัดเป็ น
สวนหย่อม จะมีทางจักรยาน สําหรับถีบจักรยาน จะเป็ นลักษณะของการพัฒนาเมืองเก่า ถนนสายนี= เมื6อทําเป็ น
แบบเมืองเก่าแล้ว ทําซุ ้มโคมไฟ สวยงาม ศาลา ผ่านไปอีกนิ ดเดียวก็จะเจอกําแพงวัดประตูป่อง ซึ6 งเป็ นกําแพง
แบบกําแพงเมืองเก่าที6สวยงามมาก ไปจนสิ= นสุ ดถนน ๆ สายนี=เป็ นถนนเมืองเก่าที6ภาคภูมิใจมาก ซึ6 งต่อไปคิดว่า
น่ าจะมีคนไปเที6ยวไปเดิ นเล่นแถวนี= มาก ฝั6 งตรงข้ามกับฝั6 งทางเท้า (ในภาพ) ก็จะเป็ นฝั6 ง เราจะพัฒนาทางเท้า
บริ เวณนั=นตลอดแนว และกู่เจ้าย่าสุ ตา จะเป็ นโบราณสถานที6คนเข้าไปเยี6ยมชมและเกิดคุณค่าทางประวัติศาสตร์
ของเทศบาล ใช้เงินทั=งหมด 7,000,000.-บาท
โครงการที6 10 ปั จจุ บ นั เทศบาลได้ส ร้ า งศาลาหน้า สถานศึ ก ษา หน้า โรงเรี ย นต่ า ง ๆ หน้า
สถานที6ราชการ ซึ6 งเทศบาลได้ทดรองสร้างขึ=นมาเป็ นสถาปั ตยกรรมลําปาง ซึ6 งเรี ยกว่า ทรงกล่องขนมปั งขิง แล้ว
เมื6อสร้างขึ=นมาแล้วปรากฏว่า มีความสวยงาม เป็ นอัตลักษณ์ของลําปาง ประชาชนมีความพึงพอใจ และชื6 นชม
เป็ นจํานวนมาก (ในภาพ) เป็ นรู ปแบบศาลาแบบเก่า แล้วศาลาแบบใหม่ที6สร้างขึ=นมาได้รับความพึงพอใจและ
ชื6นชมจากพี6นอ้ งประชาชนเป็ นจํานวนมาก ปั จจุบนั นี=ไม่เพียงพอกับสถานที6ต่าง ๆ เช่น หน้าโรงเรี ยนบุญวาทย์
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ก็ดี หน้าโรงเรี ยนกัลยาณี หน้าโรงเรี ยนอนุ บาล หรื ออี กหลาย ๆ ที6 ๆ ยังไม่ซุ้มศาลาที6พกั และซุ ้มสําหรับคน
สั ญ จรไปมา เทศบาลจะไปทํา ซุ ้ ม ศาลานี= เพิ6 ม อี ก ทั=ง หมด 12 ซุ ้ ม ศาลา ให้ ค รอบคลุ ม ทั=ง เมื อ ง ใช้ เ งิ น อี ก
2,400,000.-บาท เพราะฉะนั=นลําปางก็จะมีซุม้ ศาลาที6เป็ นอัตลักษณ์ เป็ นสถาปั ตยกรรมของลําปางจริ ง ๆ
โครงการที6 11 ตอนนี=ถา้ ไปตําบลเวียงเหนือ หนึ6งในยุทธศาสตร์ เมืองเก่าของเทศบาล ได้มี
การเปลี6ยนป้ ายถนนไปค่อนข้างเยอะแล้ว ป้ ายถนนจากป้ ายเก่า ๆ จากที6เป็ นทรงทันสมัยที6เราเห็ นอยู่ทว6ั ๆ ไป
เทศบาลได้ เ ปลี6 ย นใหม่ เ อาออกในเขตเมื อ งเก่ า ทั=ง หมดแล้ ว สร้ า งป้ ายใหม่ เป็ นป้ ายที6 มี รู ปแบบที6 เ ป็ น
สถาปั ตยกรรมแบบลําปางแบบภาคเหนื อ ก็ได้รับความนิ ยมและพึงพอใจจากประชาชนจํานวนมาก คนผ่านไป
ผ่านมาก็บอกว่าสวย เทศบาลจึงได้เสนอโครงการเพื6อที6จะทําป้ ายตรงนี= ให้ครอบคลุ มตําบลเวียงเหนื อให้มาก
ที6สุดเท่าที6จะมากได้ในงบประมาณนี=ของทําเพิ6มอีก 10 ป้ าย งบประมาณ 350,000.-บาท
โครงการสุ ดท้า ย (โครงการที6 12 ) จะนํา เสนอให้ ป ระธานฯ เสนอต่ อสภานี= พิ จารณา คื อ
โครงการปรับปรุ งฐานอนุสาวรี ยพ์ อ่ เจ้าทิพย์ชา้ ง พระยาสุ วลือชัย ปั จจุบนั เทศบาลทําไปได้ 80% แล้ว ที6เหลือจะ
เป็ นเพียงปูหญ้า ปลูกต้นไม้ และเก็บงาน เทศบาลค้นพบว่า แบบที6มหาวิทยาลัยแม่โจ้ออกแบบให้เทศบาลมา
ปรากฏว่า ป้ ายประวัติของพ่อเจ้า ทิ พย์ช้างในแบบไม่ ได้กาํ หนดว่า วัส ดุ ในแบบเพียงแต่ ว่าให้ล้า งทําความ
สะอาด แล้ว ใช้ข องเดิ ม รวมทั=งฐานของพ่อทิ พย์ช้างในแบบเพี ยงแต่ฉ าบปู น ในแบบให้ก่ออิ ฐและฉาบปู น
เท่านั=น ไม่มีอะไร เทศบาลมองเห็นว่า ขาดความสง่างามมาก ซึ6 งพระองค์เจ้ามีความสง่างามอยูแ่ ล้ว และฐานเป็ น
เพียงแต่อิฐฉาบปูนเฉย ๆ ทาสี แล้วป้ ายตรงนี=ก็เป็ นป้ ายเก่า ไม่ได้เปลี6ยนแปลงวัสดุ เทศบาลจึงขอตั=งงบประมาณ
อีก 600,000.-บาท เพื6อให้เป็ นแกรนิ ต แล้วสลักใหม่ ๆ ของท่านใหม่ แล้วฐานแทนที6จะเป็ นอิฐฉาบปูน ก็จะใช้
แกรนิ ตสี ดาํ ประดับเพื6อให้เกิ ดความสง่างามตรงนี=จะใช้เงินอีก 600,000.-บาท ทั=งหมดนี= เป็ น 12 โครงการ เป็ น
เงินทั=งสิ= น 35,800,000.-บาท ถ้าหากโครงการเหล่านี= เสร็ จ เทศบาลได้ให้สํานักการช่าง ถ้าทางสภาเทศบาลได้
อนุ มตั ิ ให้จ่ายขาดเงิ นสะสมเงิ นจํานวน 35,800,000.-บาท นี= โครงการเหล่ านี= ท= งั หมดน่ าจะเริ6 มดําเนิ นการได้
น่าจะไม่ชา้ กว่าเดือนมีนาคม และเสร็ จสิ= นทั=งหมดภายในเดือนสิ งหาคม ก่อนที6สภาชุดนี=จะหมดวาระ กราบเรี ยน
เชิญประธานสภาฯ ได้พิจารณาต่อไป
นายประสิ ทธิ7 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ ในระเบียบวาระที6 8 ญัตติ การขอเสนอญัตติขอ
อนุมตั ิจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง จํานวน 12 โครงการ เป็ นจํานวนเงิน 35,800,000.-บาท ขอทํา
ความเข้าใจกับสมาชิกฯ ว่า ทั=ง 12 โครงการ เพื6อให้การประชุมเป็ นไปอย่างเรี ยบร้อยและเพื6อไม่ให้สับสน
กระผมจะขอมติที6ประชุมในญัตติดงั กล่าวเป็ นรายโครงการ และให้สมาชิกฯอภิปรายได้เป็ นรายโครงการด้วย
เมื6อสมาชิกฯอภิปรายเสร็ จเรี ยบร้อย ก็จะขอมติที6ประชุมสภาเทศบาศบาลฯ ในระเบียบวาระที6 8 ญัตติ อนุมตั ิ
จ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลําปางเป็ นโครงการๆ ไป ดังนี=.โครงการที 1 โครงการปรับปรุ งภายในอาคารวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ บริ เวณสวนสาธารณะ
เขลางค์นคร เพื6อจัดทําพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ6นจังหวัดลําปาง จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย เชิญ เมื6อไม่มีสมาชิกฯ
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ท่านใดอภิปราย จะขอมติที6ประชุมสภาฯ สมาชิกฯท่านใดเห็นชอบโครงการปรับปรุ งภายในอาคารวัฒนธรรม
เฉลิมพระเกียรติ บริ เวณสวนสาธารณะเขลางค์นคร เพื6อจัดทําพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ6นจังหวัดลําปาง งบประมาณ
1,000,000.- บาท ( หนึ6งล้านบาทถ้วน ) ได้โปรดยกมือ มติที6ประชุมเป็ นเอกฉันท์
มติทปี ระชุ ม ที6ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง โครงการ
ปรับปรุ งภายในอาคารวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ บริ เวณสวนสาธารณะเขลางค์นคร เพื6อจัดทําพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ6นจังหวัดลําปาง งบประมาณ 1,000,000.- บาท ( หนึ6งล้านบาทถ้วน )
โครงการที 2 โครงการก่อสร้างท่อระบายนํ=าพร้อมถนนทับหลังท่อ ถนนเขลางค์นคร ตั=งแต่ถนน
พหลโยธิ น ถึงแม่น= าํ วัง สมาชิกฯท่านใดอภิปราย เชิญ เมื6อไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย จะขอมติที6ประชุมสภา
โครงการก่อสร้างท่อระบายนํ=าพร้อมถนนทับหลังท่อ ถนนเขลางค์นคร ตั=งแต่ถนนพหลโยธิ น ถึงแม่น= าํ วัง
งบประมาณ 2,800,000.- บาท ( สองล้านแปดแสนบาท ) สมาชิกท่านใดเห็นชอบ ได้โปรดยกมือ ที6ประชุมมี
มติเป็ นเอกฉันท์
มติทปี ระชุ ม ที6ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง โครงการ
ก่อสร้างท่อระบายนํ=าพร้อมถนนทับหลังท่อ ถนนเขลางค์นคร ตั=งแต่ถนนพหลโยธิ น ถึงแม่น= าํ วัง งบประมาณ
2,800,000.- บาท ( สองล้านแปดแสนบาท )
โครงการที 3 โครงการก่อสร้างปรับปรุ งถนนและท่อระบายนํ=าถนนตลาดเก่า ซอยทางเข้าสะพาน
รัตนโกสิ นทร์ 200 ปี มีสมาชิกฯท่านใดอภิปราย เชิญ เมื6อไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย จะขอมติที6ประชุมสภา
โครงการก่อสร้างปรับปรุ งถนนและท่อระบายนํ=าถนนตลาดเก่า ซอยทางเข้าสะพานรัตนโกสิ นทร์ 200 ปี
งบประมาณ 2,500,000 .- บาท ( สองล้านห้าแสนบาท ) ที6ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์
มติทปี ระชุ ม ที6ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง โครงการ
ก่อสร้างปรับปรุ งถนนและท่อระบายนํ=าถนนตลาดเก่า ซอยทางเข้าสะพานรัตนโกสิ นทร์ 200 ปี งบประมาณ
2,500,000 .- บาท ( สองล้านห้าแสนบาท )
โครงการที 4 โครงการก่อสร้างปรับปรุ งถนนและทางเท้าถนนเวียนละกอน ตั=งแต่ถนนฉัตรไชยถึง
ถนนท่าคราวน้อย สมาชิกฯท่านใดอภิปราย เชิ ญ เมื6อไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย จะขอมติที6ประชุมสภา
โครงการก่อสร้างปรับปรุ งถนนและทางเท้าถนนเวียนละกอน ตั=งแต่ถนนฉัตรไชยถึงถนนท่าคราวน้อย
งบประมาณ 4,300,000.- บาท ( สี6 ลา้ นสามแสนบาท ) สมาชิกฯท่านใดเห็นชอบได้โปรดยกมือ ที6ประชุมมีมติ
เป็ นเอกฉันท์
มติทปี ระชุ ม ที6ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง โครงการ
ก่อสร้างปรับปรุ งถนนและทางเท้าถนนเวียนละกอน ตั=งแต่ถนนฉัตรไชยถึงถนนท่าคราวน้อย งบประมาณ
4,300,000.- บาท ( สี6 ลา้ นสามแสนบาท )
โครงการที 5 โครงการก่อสร้างปรับปรุ งทางเท้าถนนสวนดอก ตั=งแต่ถนนพหลโยธิ นถึงถนนรอบเวียง
ทั=งสองฝั6ง สมาชิกฯท่านใดอภิปราย เชิ ญ เมื6อไม่มีสมาชิกฯท่านใดอภิปราย จะขอมติที6ประชุมสภา โครงการ
ก่อสร้างปรับปรุ งทางเท้าถนนสวนดอก ตั=งแต่ถนนพหลโยธิ นถึงถนนรอบเวียงทั=งสองฝั6ง งบประมาณ
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2,600,000.- บาท (สองล้านหกแสนบาท) สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบได้โปรดยกมือ ที6ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์
มติทปี ระชุ ม ที6ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง โครงการ
ก่อสร้างปรับปรุ งทางเท้าถนนสวนดอก ตั=งแต่ถนนพหลโยธิ นถึงถนนรอบเวียงทั=งสองฝั6ง งบประมาณ
2,600,000.- บาท (สองล้านหกแสนบาท)
โครงการที 6 โครงการก่อสร้างปรับปรุ งทางเท้าถนนฉัตรไชย ฝั6งธนาคารเพื6อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ตั=งแต่บริ เวณถนนดวงรัตน์ถึงบริ เวณสี6 แยกดอนปาน สมาชิกฯท่านใดอภิปราย เชิญ เมื6อไม่มีสมาชิกฯ
ท่านใดอภิปรายจะขอมติที6ประชุมสภา โครงการก่อสร้างปรับปรุ งทางเท้าถนนฉัตรไชย ฝั6งธนาคารเพื6อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตั=งแต่บริ เวณถนนดวงรัตน์ถึงบริ เวณสี6 แยกดอนปาน งบประมาณ 5,050,000.บาท ( ห้าล้านห้าหมื6นบาท ) สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบได้โปรดยกมือ ที6ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์
มติทปี ระชุ ม ที6ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง โครงการ
ก่อสร้างปรับปรุ งทางเท้าถนนฉัตรไชย ฝั6งธนาคารเพื6อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตั=งแต่บริ เวณถนนดวง
รัตน์ถึงบริ เวณสี6 แยกดอนปาน งบประมาณ 5,050,000.- บาท ( ห้าล้านห้าหมื6นบาท )
โครงการที 7 โครงการก่อสร้างปรับปรุ งภูมิทศั น์บริ เวณข่วงหน้าวัดปงสนุก สมาชิกฯท่านใดจะ
อภิปราย เชิ ญ เมื6อไม่มีสมาชิ กฯ ท่านใดอภิปราย จะขอมติที6ประชุมสภา โครงการก่อสร้างปรับปรุ งภูมิทศั น์
บริ เวณข่วงหน้าวัดปงสนุก งบประมาณ 1,200,000.- บาท ( หนึ6งล้านสองแสนบาท ) สมาชิกฯท่านใดเห็นชอบ
ได้โปรดยกมือ ที6ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์
มติทปี ระชุ ม ที6ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง โครงการ
ก่อสร้างปรับปรุ งภูมิทศั น์บริ เวณข่วงหน้าวัดปงสนุก งบประมาณ 1,200,000.- บาท ( หนึ6งล้านสองแสนบาท )
โครงการที 8 โครงการก่อสร้างปรับปรุ งภูมิทศั น์ถนนเลียบแม่น= าํ วัง ตั=งแต่สะพานรัตนโกสิ นทร์
200 ปี ถึงสะพานช้างเผือกทั=งสองฝั6ง สมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย เชิญ เมื6อไม่มีสมาชิกฯท่านใดอภิปราย จะขอมติ
ที6ประชุมสภา โครงการก่อสร้างปรับปรุ งภูมิทศั น์ถนนเลียบแม่น= าํ วัง ตั=งแต่สะพานรัตนโกสิ นทร์ 200 ปี ถึง
สะพานช้างเผือกทั=งสองฝั6ง งบประมาณ 6,000,000.- บาท ( หกล้านบาท ) สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบได้โปรด
ยกมือ ที6ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์
มติทปี ระชุ ม ที6ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง โครงการ
ก่อสร้างปรับปรุ งภูมิทศั น์ถนนเลียบแม่น= าํ วัง ตั=งแต่สะพานรัตนโกสิ นทร์ 200 ปี ถึงสะพานช้างเผือกทั=งสองฝั6ง
งบประมาณ 6,000,000.- บาท ( หกล้านบาท )
โครงการที 9 โครงการก่อสร้างปรับปรุ งถนนและทางเท้า ถนนวังเหนื อ ตั=งแต่ถนนป่ าไม้ ถึงถนน
ท่ามะโอ และให้แก้ไขจากถนนป่ าไม้ เป็ น ถนนพระแก้ว สมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย เชิญ เมื6อไม่มีสมาชิกฯท่าน
ใดอภิปราย จะขอมติที6ประชุ มสภา โครงการก่อสร้างปรับปรุ งถนนและทางเท้า ถนนวังเหนื อ ตั=งแต่ถนน
พระแก้ว ถึงถนนท่ามะโอ งบประมาณ 7,000,000.- บาท ( เจ็ดล้านบาท ) สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบได้
โปรดยกมือ ที6ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์
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มติทปี ระชุ ม ที6ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง โครงการ
ก่อสร้างปรับปรุ งถนนและทางเท้า ถนนวังเหนื อ ตั=งแต่ถนนพระแก้ว ถึงถนนท่ามะโอ งบประมาณ
7,000,000.- บาท ( เจ็ดล้านบาท )
โครงการที 10 โครงการก่อสร้างศาลาที6พกั ผูโ้ ดยสารภายในเขตเทศบาลนครลําปาง จํานวน 12 แห่ง
สมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย เชิ ญ เมื6อไม่มีสมาชิกฯท่านใดอภิปราย จะขอมติที6ประชุมสภา โครงการก่อสร้างศาลา
ที6พกั ผูโ้ ดยสารภายในเขตเทศบาลนครลําปาง จํานวน 12 แห่ง งบประมาณ 2,400,000.- บาท ( สองล้านสี6 แสน
บาท ) สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบได้โปรดยกมือ ที6ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์
มติทปี ระชุ ม ที6ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง โครงการ
ก่อสร้างศาลาที6พกั ผูโ้ ดยสารภายในเขตเทศบาลนครลําปาง จํานวน 12 แห่ง งบประมาณ 2,400,000.- บาท
( สองล้านสี6 แสนบาท )
โครงการที 11 โครงการก่อสร้างป้ ายชื6อถนนเขตเมืองเก่า ฝั6งตําบลเวียงเหนือ จํานวน 10 ป้ าย สมาชิกฯ
ท่านใดอภิปราย เชิ ญ เมื6อไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย จะขอมติที6ประชุมสภา โครงการก่อสร้างป้ ายชื6 อถนน
เขตเมืองเก่า ฝั6งตําบลเวียงเหนือ จํานวน 10 ป้ าย งบประมาณ 350,000.- บาท ( สามแสนห้าหมื6นบาท ) สมาชิกฯ
ท่านใดเห็นชอบได้โปรดยกมือ ที6ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์
มติทปี ระชุ ม ที6ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง โครงการ
ก่อสร้างป้ ายชื6อถนนเขตเมืองเก่า ฝั6งตําบลเวียงเหนื อ จํานวน 10 ป้ าย งบประมาณ 350,000.- บาท ( สามแสนห้า
หมื6นบาท )
โครงการที 12 โครงการก่อสร้างปรับปรุ งฐานอนุสาวรี ยแ์ ละป้ ายประวัติพอ่ เจ้าทิพย์ชา้ ง สมาชิกฯ
ท่านใดอภิปราย เชิ ญ เมื6อไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย จะขอมติที6ประชุม โครงการก่อสร้างปรับปรุ งฐาน
อนุสาวรี ยแ์ ละป้ ายประวัติพอ่ เจ้าทิพย์ชา้ ง งบประมาณ 600,000 .- บาท ( หกแสนบาท ) สมาชิกฯ ท่านใด
เห็นชอบได้โปรดยกมือ ที6ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์
มติทปี ระชุ ม ที6ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง โครงการ
ก่อสร้างปรับปรุ งฐานอนุสาวรี ยแ์ ละป้ ายประวัติพอ่ เจ้าทิพย์ชา้ ง งบประมาณ 600,000 .- บาท ( หกแสนบาท )
นายประสิ ทธิ7 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ สรุ ปว่าในระเบียบวาระที6 8 ญัตติ เรื6 อง ขอเสนอ
ญัตติขออนุมตั ิจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง เพื6อดําเนินกิจกรรมด้านการบริ การชุมชนและสังคม
จํานวน 12 โครงการ เป็ นจํานวนเงิน 35,800,000 บาท ( สามสิ บห้าล้านแปดแสนบาท ) ที6ประชุมมีมติเป็ น
เอกฉันท์ อนุมตั ิให้จ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง เพื6อดําเนิ นกิจกรรมด้านการบริ การชุมชนและ
สังคม จํานวน 12 โครงการ เป็ นจํานวนเงิน 35,800,000 บาท ( สามสิ บห้าล้านแปดแสนบาท )
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ระเบียบวาระที 9
ญัตติอนื ๆ
นายประสิ ทธิ7 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ ในญัตติอื6น ๆ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอ
ญัตติอื6น ๆ อีกหรื อไม่ ขอเชิญ
9.1 เรือง เสนอความคิดเห็นการออกหนังสื อเชิ ญร่ วมงานของเทศบาล
นายประสิ ทธิ7 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกฯ เสนอความคิดเห็น เรื6 อง การออก
หนังสื อเชิ ญร่ วมงานของเทศบาล อนุญาตให้ออกความคิดเห็นในเรื6 องที6เสนอได้ เชิญคุณยุทธศักดิ ฯ
นายยุทธศักดิ7 ศรีทองสุ ข สมาชิ กสภาเทศบาลฯ หนังสื อที6เชิญสมาชิกสภามาร่ วมงานต่าง ๆ เจอล่าสุ ด
มาจากงานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการและสังคม เรี ยน นายยุทธศักดิ อีกฉบับ เรี ยน คุณพิศลย์ ไม่ทราบ
ว่าออกมาได้อย่างไร วันหลังให้เกียรติสมาชิกฯ ด้วยครับ ขอบคุณครับ
นายประสิ ทธิ7 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกฯ ท้วงติงการออกหนังสื อเชิญร่ วมงาน
ของกองสวัสดิการสังคมฯ ท่านทําหนังสื อเชิญสมาชิกฯ ของ คุณยุทธศักดิ, คุณพิศลย์ โดยไม่มีนามสกุล
ขอฝากทางฝ่ ายบริ หารช่วยดูแลด้วย
9.2 เรือง เสนอความคิดเห็นทางข้ ามสะพานรถไฟบริเวณดอนปาน
นายประสิ ทธิ7 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกฯ เสนอความคิดเห็น เรื6 อง ทางข้าม
สะพานรถไฟบริ เวณดอนปาน อนุ ญาตให้ออกความคิดเห็นในเรื6 องที6เสนอได้ เชิญคุณสุ ทศั น์ ฯ
นายสุ ทัศน์ พุทธวงค์ สมาชิ กสภาเทศบาลฯ กราบเรี ยนท่านประธานสภา ผูบ้ ริ หาร และสมาชิกสภาฯ
ทุกท่าน ญัตติที6จะอภิปราย ต่อเนื6 องจากกระทูข้ องท่านสมบูรณ์ ที6เสนอเรื6 องทางข้ามสะพานรถไฟบริ เวณ
ดอนปาน บริ เวณนั=นรถติดหลายปี อยากให้ทางเทศบาลทําหนังสื อหารื อ ปั ญหารถติดบริ เวณนั=น เพราะมีปqั ม
และคลังนํ=ามันอยู่ 3 คลัง คือ ปตท. เอสโซ่ และเชลล์ ปั ญหารถนํ=ามัน รถไฟจะลากแท๊งค์น= าํ มันให้ตอนเช้า แล้ว
สู บนํ=ามันเสร็ จตอนเย็น ในส่ วนของเอสโซ่จะไม่มีปัญหาเมื6อสู บเสร็ จจะนําแท๊งค์น= าํ มันทิ=งไว้บริ เวณนั=นทาง
รถไฟจะไปลาก 4-5 ทุ่มไม่เป็ นไร ปตท.อยูล่ ึกไปถึงสะพานลอย แต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะเป็ นรางรถไฟเส้น
เดียว รถไฟก็ไปจํามาแล้วกลับมาที6ของรถไฟ ใช้เวลา 4-5 นาทีเสร็ จ ที6มีปัญหามากสุ ด คือของคลังเชลล์ จะมี
ประตูปิดเปิ ด และทางของปัqมเชลล์จะเส้นจะต้องสอยแท็งค์ออกมาบางทีให้รางสามเส้น ลากแท๊งค์เข้าไปใน
คลัง เพราะแท็งค์มี 30,000 - 40,000 ลิตร คลังเชลล์พอทํางานเสร็ จจะปิ ดประตูทนั ที ต้องการเอาแท็งค์ออกก่อน
ปิ ดประตู และการทํางานดูดนํ=ามันจะต้องเสร็ จก่อน 5 โมงเย็น พอดูดเสร็ จจะแจ้งให้การรถไฟไปลาก การรถไฟ
ต้องไปลากเพราะปัqมจะปิ ดประตู แต่ถา้ ไปลากตอน 5 โมง ซึ6 งเป็ นชัว6 โมงเร่ งด่วน รถติดตั=งแต่ ร.ร.อรุ โณทัย
ถึง ร.ร.อสัมชัญฯ ยาวมาถึงนี=เลย อยากให้เทศบาลทําหนังสื อขอความร่ วมมือคลังเชลล์ ขอเลื6อนเวลาแท็งค์เปล่า
คือจุดคือต้องปิ ดประตู เลื6อนเวลาปิ ดประตู อาจจะมีหน่วยงาน หรื อมีพนักงานเปิ ดประตูให้การรถไฟไปลาก
3 ทุ่ม ก็ไม่มีปัญหา เพียงแต่เทศบาลทําหนังสื อขอความร่ วมมือหน่วย ถ้าทําตรงนี=ตอนเย็นรถจะไม่ติดเลย ผม
รับรองชัว6 โมงเร่ งด่วนไม่มีติด ฝากเรื6 องนี=ดว้ ย ขอบคุณ

46

9.3 เรือง ข้ อสั งเกตการติดตามประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลนครลําปางปี 2550
นายประสิ ทธิ7 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกฯ เสนอความคิดเห็น เรื6 อง ข้อสังเกต
การติดตามประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลนครลําปางปี 2550 อนุญาตให้เสนอความคิดเห็นได้ เชิ ญ พ.ต.ท.ดี
ชัย ฯ
พ.ต.ท.ดีชัย พานิชย์ สมาชิ กสภาเทศบาลฯ ขอเสนอความคิดเห็นต่อต่อประธานสภา ตามระเบียบ
ราชการบังคับการประชุม สภาท้องถิ6น พ.ศ.2547 ข้อ 38 วรรค 5 ข้อ 5 ใน เรื6 อง ข้อสังเกตการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลนครลําปางปี 2550 ของผูร้ ับรอง จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง
2550 ซึ6 งได้เป็ นคณะกรรมการ และได้รับเลือกตั=งให้เป็ นประธานคณะกรรมการการติดตามประเมินผล ถ้าท่าน
จะดูในหนังสื อที6นายกฯ เสนอมาในข้อ 6-7 มีปัญหาเกี6 ยวกับการ มีจุดปั ญหาและอุปสรรคในรายการต่างๆ คือ
จุดต่าง ๆ มีคณะผูม้ าดําเนิ นการคือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้ามาดําเนิ นการ และมีขอ้ สังเกตหลายเรื6 อง ที6ทาง
ผูบ้ ริ ห ารและสมาชิ ก ฯได้ไ ปดู ว่ า ได้ท าํ เพื6 อ ให้ ผู ้บ ริ ห ารได้น ํา ไปใช้ไ ด้แ ก้ไ ขปั ญ หา ในการที6 เ ราติ ด ตาม
ประเมินผล มีเรื6 องที6ต= งั ข้อสังเกต คือ การดําเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วย การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ6น พ.ศ.2548 ได้กาํ หนดหลักเกณฑ์ของแผนพัฒนา
ไว้อย่างชัดเจนว่า ในการดําเนิ นการตามแผนจะต้องมีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ6 น ซึ6 งมีนายกฯ เป็ นประธาน
คณะกรรมการสนับ สนุ น แผนพัฒ นาท้อ งถิ6 น ซึ6 งมี ป ลัด เทศบาล เป็ นประธาน ซึ6 งจากข้อ สั ง เกตติ ด ตาม
ประเมินผลแล้ว ในข้อ 2 คณะกรรมสนับสนุ นแผนจะไม่มีเลย จะรวบรัดไปเป็ นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ6น
ดําเนินการเองหมด ซึ6 งก็จะเป็ นผิดกับที6กระทรวงมหาดไทยได้กาํ หนดไว้ การจัดทําแผนพัฒนางานดําเนิ นการ
ตามระเบียบนี= โดยมีข= นั ตอนการดําเนินการ ดังนี=
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ6น มีหน้าที6รวบรวม
แผนพัฒนางาน/โครงการขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ6 น หน่ วยราชการส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาค หน่ วยงาน
รั ฐวิส าหกิ จ และหน่ ว ยอื6 น ให้ดาํ เนิ น การในพื=น ที6 ข ององค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ6 น แล้ว จัดทํา ร่ า งเสนอต่ อ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ6น ซึ6 งจากการติดตามแล้วปรากฏว่า คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนไม่มี
คงจะไม่ได้ต= งั ไว้ หรื ออะไร ขอตั=งข้อสังเกตไว้
2.การทํา แผนเพื6 อ นํา ไปปฏิ บ ัติก ารพัฒนา ซึ6 ง แผนยุ ท ธศาสตร์ ที6 ท าํ ไปแล้ว จะต้อ งนํา ไป
ประกอบการทํางบประมาณ ทําเทศบัญญัติงบประมาณประจําปี ซึ6 งแต่ละโครงการที6ทาํ ไปแล้วในทางปฏิบตั ิจริ ง
ๆ แล้ว ผูบ้ ริ หารได้ใช้อาํ นาจเปลี6ยนแปลงแก้ไขโครงการต่าง ๆ ซึ6 งคณะกรรมการตรวจสอบก็ไม่สามารถทําการ
ตรวจสอบได้ เนื6 องจากว่าไม่ได้กาํ หนดว่าอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ ของเทศบาล ซึ6 งตั=งข้อสังเกตนี= ก็อยากจะให้
การดําเนิ นการต่อไปขอให้ปฏิ บตั ิ ตามระเบี ยบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาด้วยเพื6อ
ความถูกต้องตามระเบียบ เพื6อมิให้เสี ยหายต่อการกําหนดแผนของกระทรวงมหาดไทย ผมมีขอ้ สังเกตเพียงแค่น= ี
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นายประสิ ทธิ7 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาล ในการประชุมสภาในวันนี=ขอบพระคุณสื6 อมวลชน
ทุกท่าน และผูน้ าํ ชุมชน และคณะกรรมการชุมชนเทศบาลนครลําปาง ซึ6 งได้ให้เกียรติมาร่ วมเข้าฟังการประชุม
ในวันนี= กระผมขอปิ ดการประชุมครับ
***********************
เลิกประชุมเวลา 16.20 น.

---------------------------------------------(นายประสิ ทธิ หรรษ์หิรัญ)
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง

-------------------------------------------------(นายจาตุรงค์ พรหมศร)
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง

