รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๕
วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
-------------------------

รายนามผู้เข้าประชุม
๑.นายประสิทธิ์
๒.นายแพทย์วัฒนา
๓.นายจาตุรงค์
๔.นายอนุกูล
๕.นายสมหมาย
๖.นายณัฐธนวัฒน์
๗.นายสุรชัย
๘.นายพิทักษ์
๙.นายกิตติ
๑๐.นางสาวอมลยา
๑๑.นายนพดล
๑๒.ร้อยเอกศักดิ์ชัย
๑๓.นายสันติ
๑๔.นางสุดารัตน์
๑๕.นายจรูญ
๑๖.นายสุทัศน์
๑๗.นายวิบูลย์
๑๘.นายสุคนธ์
๑๙.พันตรีวิชานนท์
๒๐.นางสาวขัตติยา
๒๑.นายสมชาย
๒๒.จ.ส.อ.สมบูรณ์

หรรษ์หิรัญ
วานิชสุขสมบัติ
พรหมศร
ศิริพันธุ์
พงษ์ไพบูลย์
ปัญญาพันธ์
ประนมศรี
แสนชมภู
จิวะสันติการ
เจนตวนิชย์
ผดุงพงษ์
หงษ์ใจสี
เขียวอุไร
บุญมี
เติงจันต๊ะ
พุทธวงค์
ฐานิสรากูล
อินเตชะ
แดงสร้อย
สําเภาทอง
ดังควัฒนา
บรรจงจิตต์

ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง

คุรุภากรณ์
พรรัตนพิทักษ์

สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง(ลากิจ)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง(ขาด)

ผู้ไม่มาประชุม
๑.นายสมบูรณ์
๒.นางอวยพร

-๒รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
๑.นายนิมิตร
๒.นายประเสริฐ
๓.นายสุรพล
๔.นายนรเศรษฐ
๕.นายมนัส
๖.นายจําเนียร
๗.นางสาวดวงเดือน
๘.นายเฉลิม
๙.นางสาวภารดี
๑๐.นางอินทมาศ
๑๑.นางสาวอุษา
๑๒.นายอรรณพ

จิวะสันติการ
บุพพัณหสมัย
ตันสุวรรณ
จิวะสันติการ
วงษ์ชาญศรี
ทองกระสัน
ไชยชนะ
แก้วกระจ่าง
เสลานนท์
สมพงษ์
สมคิด
สิทธิวงค์

นายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง
ปลัดเทศบาลนครลําปาง
รองปลัดเทศบาลนครลําปาง
รองปลัดเทศบาลนครลําปาง
ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา
ผู้อํานวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
รก.ผู้อํานวยการสํานักการช่าง
๑๓.นางดวงจันทร์
ทองกระสัน
ผู้อํานวยการกองคลัง
๑๔.นางวรรณศรี
อินทราชา
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
รก.ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
๑๕.นายพงศ์กร
รัตนประเวศน์
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๑๖.นายสุนทร
จวงพลงาม
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
รก.ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
๑๗.นายสวัสดิ์
แก้วกระจ่าง
ผู้อํานวยการส่วนการโยธา
๑๘.นายสุเทพ
บุญมายอง
ผู้อํานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง
รก.ผู้อํานวยการส่วนช่างสุขาภิบาล
๑๙.นางอรวรรณ
แขวงโสภา
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
๒๐.นายไพศาล
ลาภจรัสแสงโรจน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๓
๒๑.นางยุพิน
ตังคธาร
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๔
๒๒.นางประนอม
สายโกสุม
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๕
๒๓.ว่าที่ ร้อยตรีวงค์เทวัญ ณ ลําพูน
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๖
๒๔.ส.ต.ต.หญิงฐิติรัตน์ คุณชมภู
หัวหน้าฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร
๒๕.นางสาวพัฒนี
เมืองใจมา
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา
๒๖.นายวสันต์
สุวรรณวงค์
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา
๒๗.นายธงชัย
พัวศรีพันธุ์
นิติกร
๒๘.นางเบญจวรรณ
จินตนพงค์พันธุ์ หัวหน้างานตรวจสอบฯ
๒๙.นางเบญญาภา
ต้นกันยา
(แทน)หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
๓๐.นางสาวมันทนา
เทพฝั้น
หัวหน้างานธุรการ

ฯลฯ

-๓เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
นายจาตุ ร งค์ พรหมศร เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครลํ า ปาง ท่ า นทั้ ง หลายที่ เ คารพ วั น นี้
เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๕๕
บัดนี้สมาชิกได้เข้าประชุมครบองค์ประชุม ประกอบกับทางฝ่ายบริหาร หัวหน้าส่วนการงาน ของเทศบาล
นครลําปางได้เข้าร่วมประชุมพร้อมแล้ว ตลอดจนได้รับเกียรติจากผู้นําชุมชนและประชาชนที่สนใจเข้ารับฟัง
การประชุมในวันนี้ และได้เวลาตามกําหนดนัดหมายแล้ว คือ เวลา ๑๐.๐๐ น. ในการนี้กระผม นายจาตุรงค์
พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเรียนเชิญ นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาล
นครลําปาง ได้ขึ้นมาทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในครั้งนี้ ขอเรียนเชิญ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง วันนี้สภาเทศบาลนครลําปาง
ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๕๕
ในระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลฯ อ่านประกาศ
เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
นายจาตุร งค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลํ าปาง กราบเรี ยนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปาง ที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน กระผมนายจาตุรงค์ พรหมศร
เลขานุก ารสภาเทศบาลนครลํ า ปาง ก่ อ นที่ ท่ า นประธานในที่ ป ระชุ ม จะได้ ดํ าเนิ น การประชุม ตามระเบี ย บ
วาระที่ ๑ ของการประชุมสภาในวันนี้ กระผมมีประกาศของสภาเทศบาลนครลําปาง และหนังสือเทศบาล
นครลําปาง เพื่อเรียนแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้
ประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ
สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๕
............................................................
ตามประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง เรื่อง กําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี ๒๕๕๕ และ
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้กําหนดสมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๕ มีกําหนด ๓๐ วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕
ไว้เพื่อถือปฏิบัติตามสมัยประชุมสามัญประจําปีของสภาเทศบาลนครลําปาง ดังความแจ้งแล้วนั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
สมั ย ประชุ ม สามั ญ สมั ย ที่ ๒ ประจํ า ปี ๒๕๕๕ มี กํ า หนด ๓๐ วั น เริ่ ม ต้ น ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑-๓๐ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๕๕
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ
(นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ)
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง

-๔และหนังสือ
ที่ ลป ๕๒๐๐๑/๒๔๙๔

สํานักงานเทศบาลนครลําปาง
ถนนฉัตรไชย ลป ๕๒๑๐๐

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕
เรื่อง มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครลําปางเป็นผู้อภิปรายชี้แจงหรือแถลงญัตติและตอบกระทู้
ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
อ้างถึง หนังสือสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ ลป ๕๒๐๐๑(สภา)/๔๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕
ตามหนั ง สื อ อ้ า งถึ ง สภาเทศบาลนครลํ า ปางกํ า หนดสมั ย ประชุ ม สามั ญ สมั ย ที่ ๒ ครั้ ง ที่ ๑
ประจําปี ๒๕๕๕ ในวันจัน ทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
นครลําปาง และส่งกระทู้ถาม ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
เพื่อให้การประชุมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ข้าพเจ้า นายนิมิตร จิวะสันติการ ตําแหน่ง
นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีฯ ที่รับผิดชอบสํานักและกองเป็นผู้อภิปราย
ชี้แจงหรือแถลงญัตติและตอบกระทู้ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง ดังรายชื่อต่อไปนี้
๑. นายประเสริฐ บุพพัณหสมัย
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
๒. นายสุรพล ตันสุวรรณ
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
๓. นายนรเศรษฐ์ จิวะสันติการ
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
๔. นายเกษม แช่มช้อย
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
นิมิตร จิวะสันติการ
(นายนิมิตร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
กระผมมีข้อเรื่องดังที่แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบ จากนี้ไปขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ทําหน้าที่ในการ
ประชุมครั้งนี้ต่อไป ขอเรียนเชิญครับ
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในนามสภาเทศบาลนครลําปาง
ขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชนคณะกรรมการชุมชน ที่ได้ให้เกียรติเข้ามาร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาล
นครลําปางในครั้งนี้ด้วยความยินดียิ่ง

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุม
สามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๕ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๕
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา จะมีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไข เชิญ จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์

-๕จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่ เ คารพ ท่ า นคณะผู้ บ ริ ห ารและสมาชิ ก สภาฯ ผู้ ท รงเกี ย รติ กระผม จ่ า สิ บ เอกสมบู ร ณ์ บรรจงจิ ต ต์
ขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจําปี
๒๕๕๕ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ หน้าที่ ๑๘ บรรทัดแรก ข้อความว่า “ซึ่งท่านนายกฯ ได้เสนอขอถอด
ญัตติดังกล่าวนี้ในสภาฯ” ขอแก้ไขเป็น “ซึ่งท่านนายกฯ ได้เสนอขอถอนญัตติดังกล่าวนี้ในสภาฯ”
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไข
อีกหรือไม่ เมื่อไม่มี จะขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ ขอแก้ไข และขอมติรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๕ วันที่
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือขึ้น มติเป็นเอกฉันท์

มติที่ประชุม ที่ประชุม มีม ติเป็น เอกฉัน ท์ใ ห้แก้ไ ขรายงานการประชุม สภาเทศบาลนครลํา ปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๕ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ตามที่สมาชิกสภา
เทศบาลนครลําปาง ขอแก้ไข ในหน้าที่ ๑๘ บรรทัดแรก ข้อความว่า “ซึ่งท่านนายกฯ ได้เสนอขอถอดญัตติ
ดังกล่าวนี้ในสภาฯ” แก้ไขเป็น “ซึ่งท่านนายกฯ ได้เสนอขอถอนญัตติดังกล่าวนี้ในสภาฯ”

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม
๓.๑) กระทู้ ถ าม เรื่ อ ง สาเหตุ ห รื อ ปั ญ หาของการดํ า เนิ น การก่ อ สร้ า งอาคารตลาด
เทศบาล ๑ (ตลาดหลักเมือง) เป็นไปโดยล่าช้าและการไม่แล้วเสร็จตามข้อตกลงของสัญญาจ้าง
(โดย...นายจาตุรงค์ พรหมศร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง)
นายประสิ ท ธิ์ หรรษ์ หิ รั ญ ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง ระเบี ย บวาระที่ ๓ กระทู้ ถ าม
ข้อที่ ๓.๑ เรื่อง สาเหตุหรือปัญหาของการดําเนินการก่อสร้างอาคารตลาดเทศบาล ๑ (ตลาดหลักเมือง)
เป็นไปโดยล่าช้าและการไม่แล้วเสร็จตามข้อตกลงของสัญญาจ้าง เชิญ นายจาตุรงค์ พรหมศร
นายจาตุรงค์ พรหมศร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาเทศบาล
นครลําปาง และสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลําปาง ขอเสนอกระทู้ถาม ดังนี้
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้าพเจ้านายจาตุรงค์ พรหมศร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอตั้งกระทู้ถามต่อนายกเทศมนตรี
นครลําปาง เรื่อง สาเหตุหรือปัญหาของการดําเนินการก่อสร้างอาคารตลาดเทศบาล ๑ (ตลาดหลักเมือง)
เป็นไปโดยล่าช้าและการไม่แล้วเสร็จตามข้อตกลงของสัญญาจ้าง
โดยขอทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาเหตุหรือปัญหาของการทําให้เกิดความล่าช้าและไม่สามารถทํางาน
ให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกําหนดเวลาแห่งสัญญาจ้าง อันเนื่องมาจากสาเหตุใดบ้าง ประการหนึ่ง และอีก
ประการหนึ่ง การก่อสร้างอาคารตลาดหลักเมืองดังกล่าวนี้ จะแล้วเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์และพร้อมเปิดให้มี
การค้าขายหรือให้ประชาชนเข้าไปจับจ่ายใช้สอยได้แน่นอนเมื่อใด ประกอบกับขณะนี้ตลาดชั่วคราวซึ่งตั้งอยู่
ภายในพื้ น ที่ ศ าลากลางหลั ง เดิ ม ในส่ ว นของหลั ง คาตลาดซึ่ ง เป็ น หลั ง คาผ้ า ใบนั้ น ปรากฏว่ า ปั จ จุ บั น นี้
ได้ทรุดโทรมเสื่อมสภาพอย่างมากแล้ว เกี่ยวกับปัญหาโดยรวมเหล่านี้ท่านจะจัดการแก้ไขอย่างไร เพื่อไม่ให้
เกิ ด ผลกระทบต่ อ ผู้ ค้ า ขายและประชาชนที่ จ ะใช้ บ ริ ก าร ตลอดรวมถึ ง ทํ า ให้ ส าธารณชนได้ ท ราบและเกิ ด

-๖ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อความเป็นจริงเกี่ยวกับความคืบหน้าและการแล้วเสร็จสมบูรณ์ของการก่อสร้างตลาด
หลักเมืองแห่งนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการให้ต่อไปด้วย
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ
จาตุรงค์ พรหมศร
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
(นายจาตุรงค์ พรหมศร)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจง
นายนิ มิ ต ร จิ ว ะสั น ติ ก าร นายกเทศมนตรี ต รี ลํ า ปาง เรี ย นท่ า นประธานสภาเทศบาลฯ
ที่ เ คารพ และสมาชิ ก สภาฯ ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น กระผม นายนิ มิ ต ร จิ ว ะสั น ติ ก าร นายกเทศมนตรี
นครลําปาง ในฐานะที่เป็นผู้บริหารเทศบาลนครลําปาง ขอขอบพระคุณท่านสมาชิกฯ ที่กรุณาได้ตั้งกระทู้ถาม
ในเรื่องที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาการบ้านเมือง และปัญหาชีวิตประจําวัน ตลอดจนในเรื่องของเศรษฐกิจ
ของประชาชน ปัญหาในเรื่องการก่อสร้างตลาดหลักเมือง การใช้ตลาดชั่วคราวหน้าศาลากลางหลังเดิม ซึ่งก็
ยืดเยื้อมาเป็นเวลานาน ในกรณีที่สร้างตลาดหลักเมืองขึ้นนี้ วัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะมีตลาดหลังใหม่เพื่อทดแทน
ตลาดหลังเก่าซึ่งใช้การมานาน มีสภาพที่เสื่อมและทรุดโทรม เกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย ตลอดจน
สภาพที่เก่ารวมทั้งระบบสุขาภิบาลที่ไม่สมบูรณ์ จึงมีการตกลงกับผู้ค้าขายรายเดิมทั้งหมด ขออนุญาตที่จะ
รื้ อ ทิ้ ง ทั้ ง หมดแล้ ว สร้ า งขึ้ น ใหม่ เพื่ อ ที่ จ ะให้ มี ต ลาดหลั ง ใหม่ ที่ ส ะอาด สง่ า งาม ถู ก ระบบสุ ข าภิ บ าล และ
เป็ น ประโยชน์ ใ นการค้ า ขาย สามารถแก้ ไ ขปั ญ หาที่ จ อดรถ ปั ญ หาหาบเร่ แ ผงลอยได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น ถาวร
ซึ่งโครงการนี้ดําเนินการมาโดยใช้เงินกู้ของกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กศท.) ที่เรามีเงินฝากประจําไว้
มู ล ค่ า ตลาดเดิ ม นั้ น ประมาณการไว้ ป ระมาณ ๙๐ กว่ า ล้ า นบาท และมี ก ารเปิ ด ประมู ล E-Auction
(การประมูลอิเล็กทรอนิกส์) แล้วได้ผู้รับจ้างในวงเงินประมาณ ๗๐ ล้านบาท ทําให้ประหยัดงบประมาณ
ไปเกือบ ๒๐ ล้านบาท ผมมีความคาดหวังตลาดจะแล้วเสร็จประมาณวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๕ แต่ปรากฏว่า
ในระยะต้นที่ทําการก่อสร้างเริ่มมีปัญหาเนื่องจากแบบแปลนที่เรากําหนดไว้หรือเขียนไว้นั้น ไม่สามารถสร้าง
ลงในผังพื้นที่ดินที่แท้จริง จึงจะต้องใช้เวลาที่จะกลับมาปรับแบบแปลนให้เข้ากับที่ดินที่มีอย่างได้สัดส่วนและ
เหมาะสม ใช้ระยะเวลาในการปรับแบบแปลนเป็นเดือน นอกจากนี้ยังมีปัญหาในเรื่องบริษัทรับเหมาก่อสร้าง
ที่ไม่สามารถเข้าทํางานได้เต็มอัตรา เนื่องจากมีปัญหาของบริษัทในเครืออื่นๆ เราได้เจรจากับผู้รับจ้างแล้วว่า
ผู้รับจ้างตกลงที่จะทํากรอบเวลาเพื่อจะทําให้แล้วเสร็จตามสัญญา แต่ก็บังเอิญพบกับช่วงเวลาที่น้ําท่วมเป็น
ระยะเวลา ๔ เดือน ซึ่งเป็นน้ําท่วมที่หนักมากจึงทําให้เกิดปัญหาที่จะส่งสินค้า โรงงานต่างๆ ที่ผลิตอุปกรณ์
และวัสดุการก่อสร้างปิดโรงงานไปเป็นระยะเวลาหลายเดือน ประกอบกับการขนส่งก็ถูกตัดขาดเป็นเวลานาน
ฉะนั้น จึงทําให้ไม่สามารถที่จะขนส่งสินค้าวัสดุ อุปกรณ์การก่อสร้างจากโรงงานที่ผลิตส่วนใหญ่นั้นตั้งอยู่ใน
ภาคกลางและกรุง เทพฯ ทํา ให้ก ารทํ างานของผู้รับ จ้างช้าลงไปอี ก ประกอบกั บในระหว่ างที่ ทําโครงสร้า ง
หลักต่างๆ ไปได้พอสมควรแล้ว เราได้เชิญผู้ค้าขายรายเดิมเข้าไปดูสภาพพื้นที่ และลักษณะของการก่อสร้าง
ไม่ว่าจะเป็นผู้ขายของชํา ผู้ขายของสด และผู้ค้าขายเดิมที่เคยมีสัญญาอยู่กับการจําหน่ายในคูหาต่างๆ ก็ดี
ปรากฏว่าได้รับคํ าแนะนําจากผู้ค้า ขายให้มีก ารปรั บปรุง เปลี่ ยนแปลงหลายรายการ เพื่ อให้เ หมาะสมกั บ
ความเป็นตลาดและการค้าขาย ซึ่งการออกแบบของทางเทศบาลฯ ก็ออกแบบให้เป็นไปตามหลักการของตลาด

-๗น่าซื้อ ของกระทรวงสาธารณสุข และรูปแบบของสุขาภิบาล แต่ในข้อเท็จจริงนั้นเวลาปลูกบ้านก็ต้องตามใจ
ผู้อยู่และเมื่อเราได้จัดทําแบบให้เป็นไปตามมาตรฐานของตลาดน่าซื้อ ถูกสุขลักษณะแล้ว ปรากฏว่าผู้ค้าขาย
เกิดความรู้สึกว่าถ้าหากก่อสร้างตลาดตามแบบมาตรฐานนั้น จะทําให้การค้าขายเป็นไปด้วยความลําบากไม่ว่า
จะเป็นทางเข้า-ออก การเดินขึ้นบันได ที่จอดรถ และอื่นๆ อีกมากมาย จึงทําให้เทศบาลฯ ต้องกลับมาปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงแบบแปลนอีกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นระบบสุขาภิบาล ระบบระบายน้ําเสีย หรือการปรับปรุงอาคาร
ในประเด็นปลีกย่อยต่างๆ อีกมาก จึงต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไขแบบแปลนนานขึ้นไปอีก จนปัจจุบันนี้ก็ยัง
เขียนแบบแปลนไม่เสร็จ ผมได้ติดตามในเรื่องการเขียนแบบซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์น้ี และคาดว่า
ตลาดน่าจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม หรืออย่างช้าไม่เกินกลางเดือนสิงหาคม ปี ๒๕๕๕ นี้ แล้วจึงย้าย
ผู้ค้าขายเข้าไปในเดือนสิงหาคม ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีที่มีมติให้ช่วยเหลือผู้ประสพกับภาวะน้ําท่วมให้
ต่อสัญญาให้แก่ผู้รับจ้างในทุกๆ สัญญา จึงต้องต่อสัญญากับผู้รับจ้างออกไปอีก ๑๘๐ วัน คือ อีก ๖ เดือน
จากนี้ ซึ่งตามสัญญานั้นผู้รับจ้างจะต้องส่งงานในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ นี้ แต่เนื่องด้วยวาระในการดํารง
ตําแหน่งของสมาชิกสภาฯ จะหมดวาระในเดือนกันยายน ซึ่งเราก็ไม่อยากจะให้ผู้รับเหมายืดสัญญาออกไปจาก
วาระดํารงตําแหน่ง ของสมาชิ กฯ เราจึงได้ ตกลงกับ ผู้รับจ้ างแล้วว่า ทุกสิ่ งทุก อย่างจะต้ องแล้วเสร็จไม่เกิ น
เดือนกรกฎาคม หรืออย่างช้าไม่เกินกลางเดือนสิงหาคม และย้ายผู้ค้าขายให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม
พ.ศ.๒๕๕๕ นี้ ประกอบกับบริเวณศาลากลางหลังเดิมนั้น เราได้รับงบประมาณมาจากสถาบันพิพิธภัณฑ์
การเรียนรู้แห่งชาติ ๓๐ ล้านบาท เพื่อที่จะก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ของจังหวัดลําปาง ที่อาคารศาลากลางหลังเดิม
และจะต้องจัดทําให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ อย่างไรก็ตามเราต้องย้ายผู้ค้าขายให้ได้ภายใน
เดือนสิงหาคม เพื่อที่จะทําให้อาคารและบริเวณศาลากลางหลังเดิมนั้น มีความสมบูรณ์และสามารถเปิดเป็น
พิพิธภั ณฑ์ได้ ซึ่ง นี่ก็คือ ปัญหาที่เกี่ ยวข้อ งกับ ประเด็นที่ การก่ อสร้า งตลาดเป็ นไปอย่างล่าช้า แต่ เราก็ ไม่ไ ด้
นิ่งนอนใจ เราพยายามติดตามตลอดเวลา และก็ไม่คิดว่าการก่อสร้างตลาดจะยาวและยืดเยื้อมาจนถึงปัจจุบัน
เราจึงใช้วัสดุขนาดปานกลางที่คิดว่าน่าจะใช้ให้ผ่านแค่ฤดูฝนฤดูเดียว แต่ก็ปรากฏว่าตลาดใช้เวลายืดเยื้อมาก
ชาวบ้านจึงได้รับความเดือนร้อน ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เฉอะแฉะ เนื่องจากฝนตก น้ําขัง การระบายน้ํา ดิน โคลน
ตลอดจนหลังคาผ้าใบ เราไม่ได้ละเลย เราติดตามและเยี่ยมคอยดูแลเอาใจใส่ในการที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ทุกๆ ครั้งที่มีพายุหรือมีฝนตก เราก็ไปที่ตลาดเพื่อที่จะดูว่าเราสามารถช่วยแก้ไขปัญหาหรือซ่อมแซมส่วนใด
ได้บ้างทั้งหมดนี้ผมคาดว่าจะแล้วเสร็จไม่เกินเดือนสิงหาคม ก่อนที่สมาชิกสภาฯ จะหมดวาระฯ เราก็จะมีตลาด
ที่สง่างาม สะดวก ปลอดภัย ในการที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชนต่อไป ขอบคุณครับ
นายประสิท ธิ์ หรรษ์ หิรั ญ ประธานสภาเทศบาลนครลํ าปาง ระเบี ยบวาระที่ ๓ กระทู้ถ าม
ข้อที่ ๓.๑ เรื่อง สาเหตุหรือปัญหาของการดําเนินการก่อสร้างอาคารตลาดเทศบาล ๑ (ตลาดหลักเมือง)
เป็นไปโดยล่าช้าและการไม่แล้วเสร็จตามข้อตกลงของสัญญาจ้าง นายจาตุรงค์ พรหมศร สมาชิกสภา
เทศบาลฯ มีข้อซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และ
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนอื่น
ผมขอขอบคุณท่านนายกฯ ที่ได้แจ้งสาเหตุ ปัญหา ของการก่อสร้างอาคารตลาดดังกล่าว ที่เป็นไปอย่างล่าช้า
และไม่เป็นไปตามกําหนดของสัญญาจ้าง จากเหตุผลที่ท่านได้ตอบกระทู้เมื่อสักครู่นี้ ผมจะได้นําข้อเท็จจริง
ดังกล่าวไปบอกต่อหรือไปแจ้งให้สาธารณะชนที่มีข้อสงสัยและสอบถามอยู่เป็นระยะ ดังนั้นผมจึงจะขอนํา
ข้อเท็จจริงเหล่านี้ที่ท่านได้ยืนยันต่อสภาว่าตลาดแห่งนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จอย่างช้าประมาณเดือนสิงหาคม

-๘ที่ ส ามารถเปิ ด ให้ ป ระชาชน รวมถึ ง ผู้ ค้ า ขายเข้ า ไปใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ ขอบคุ ณ ท่ า นนายกฯ อี ก ครั้ ง หนึ่ ง
ขอบคุณครับ

ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลนครลําปางเลือกสมาชิกสภา
เทศบาลนครลําปางและบุคคลผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิก ตั้งเป็นคณะกรรมการวิสามัญ
ของสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อศึกษาการตราเทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง เรื่อง
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลนครลําปาง พ.ศ. ๒๕๕.
นายประสิ ทธิ์ หรรษ์หิ รัญ ประธานสภาเทศบาลนครลํา ปาง ในระเบี ยบวาระที่ ๔ ญัต ติ
เรื่อง ขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลนครลําปางเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางและบุคคลผู้เป็นหรือ
มิได้เป็นสมาชิก ตั้งเป็นคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อศึกษาการตราเทศบัญญัติ
เทศบาลนครลําปาง เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลนครลําปาง พ.ศ. ๒๕๕.
เชิญ ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี
ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ และ
สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
ขอเสนอญัตติ
ญัตติ
เรื่อง ขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลนครลําปางเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง และบุคคลผู้เป็นหรือ
มิได้เป็นสมาชิก ตั้งเป็นคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อศึกษาการตรา
เทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาล
นครลําปาง พ.ศ.๒๕๕.
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้าพเจ้า ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ให้สภา
เทศบาลนครลํ า ปางเลื อ กสมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํ า ปางและบุ ค คลผู้ เ ป็ น หรื อ มิ ไ ด้ เ ป็ น สมาชิ ก ตั้ ง เป็ น
คณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อศึกษาการตราเทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง เรื่อง
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลนครลําปาง พ.ศ.๒๕๕. ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
เพื่ อ ให้ ก ารตราเทศบั ญ ญั ติ เ ทศบาลนครลํ า ปาง เรื่ อ ง การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
คนพิการเทศบาลนครลําปาง พ.ศ.๒๕๕. ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๒๑ และสภาเทศบาลมีอํานาจเลือกสมาชิกสภาเทศบาล
ตั้งเป็นคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล และมีอํานาจเลือกบุคคลผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกตั้งเป็น
คณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาลเพื่อกระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใดๆ อันอยู่ใน
อํานาจหน้าที่ของสภาเทศบาล แล้วรายงานต่อสภาเทศบาล และในการแต่งตั้ งคณะกรรมการวิสามั ญ
นายกเทศมนตรีมี สิทธิเ สนอชื่ อบุคคลผู้เป็ นหรือ มิได้เ ป็นสมาชิก เพื่อให้สภาเทศบาลแต่ งตั้งเป็นกรรมการ
ในคณะกรรมการวิ ส ามั ญ ได้ ไ ม่ เ กิ น หนึ่ ง ในสี่ ข องจํ า นวนกรรมการทั้ ง หมด ทั้ ง นี้ ค ณะกรรมการวิ ส ามั ญ
ประกอบด้ ว ย สมาชิ กสภาท้ องถิ่ นหรื อบุ ค คลที่ไ ม่ ได้ เ ป็น สมาชิ กสภาท้ องถิ่ น มี จํา นวนไม่ น้ อยกว่า สามคน

-๙แต่ ไ ม่ เ กิ น เจ็ ด คน และคณะกรรมการอื่ น ๆ ตามพระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง
ฉบั บ ที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๓๒ ประกอบระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยข้ อ บั ง คั บ สภาท้ อ งถิ่ น
พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๘ ข้อ ๑๐๓ (๒) และข้อ ๑๐๕ (๔)
เหตุผล
เนื่องจากสมาชิกสภาเทศบาลเห็นเป็นการจําเป็นในการตราเทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง เรื่อง
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลนครลําปาง พ.ศ.๒๕๕. เพื่อประโยชน์ของคนพิการในเขต
เทศบาลนครลําปาง จึงขอเสนอญัตติดังกล่าวเพื่อให้สภาเทศบาลนครลําปาง เลือกสมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลําปาง ตั้งเป็นคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อทําหน้าที่ศึกษาในรายละเอียดการตรา
เทศบั ญ ญัติ เ ทศบาลนครลํา ปาง เรื่ อ ง การส่ง เสริ ม และพัฒ นาคุ ณภาพชี วิ ตคนพิก ารเทศบาลนครลํ าปาง
พ.ศ.๒๕๕. โดยมีระยะเวลาในการศึกษาเป็นเวลา ๙๐วัน นับแต่วันที่สภามีมติเห็นชอบและขอได้โปรดนําเสนอ
ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อพิจารณาต่อไป
ดังนั้น ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อให้สภาเทศบาลนครลําปาง
เลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ตั้งเป็นคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาลนครลําปางตามระเบียบฯ
ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) ร้อยเอก ศักดิ์ชยั หงษ์ใจสี
ผู้เสนอ
(ศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
ลงชื่อ สันติ เขียวอุไร ผู้รับรอง
ลงชื่อ นพดล ผดุงพงษ์ ผูร้ ับรอง
(นายสันติ เขียวอุไร)
(นายนพดล ผดุงพงษ์)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนอื่นผมขอแก้ไขญัตติในหัวข้อ
หลั ก การ บรรทั ด ที่ ๔ ความว่ า “ตั้ ง เป็ น คณะกรรมการสามั ญ ของสภาเทศบาล” แก้ ไ ขเป็ น “ตั้ ง เป็ น
คณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล” จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย เชิญ นายสุรชัย ประนมศรี
นายสุ ร ชั ย ประนมศรี สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํ า ปาง กราบเรี ย นประธานสภาที่ เ คารพ
ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุรชัย ประนมศรี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เขตตําบล
เวียงเหนือด้วยความเคารพ ด้วยหลักการและเหตุผลของญัตติท่ีเพื่อนสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติได้เสนอเข้าสู่สภา
แห่ ง นี้ กระผมขออนุ ญ าตแสดงความคิ ด เห็ น เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ ญั ต ติ ดั ง กล่ า ว ก่ อ นอื่ น ผมต้ อ งขอขอบคุ ณ
ท่านสมาชิกฯ ที่ให้ความสําคัญต่อญัตติที่ทรงคุณค่าอันนี้ เราทราบแล้วว่ากรรมการที่เราจะขอความเห็นชอบ
ต่อ สภาร่ว มกั น ตั้ง ขึ้น มาเพื่ อจะศึ ก ษาและพัฒ นาความเป็ นอยู่ ของพี่น้ องผู้ อยู่ ในสั งคมที่ด้ อยโอกาส คํา ว่ า
“ด้อยโอกาส” เราทราบกันทุกคนดีครับว่ามันหนักหนาสาหัสกันพอสมควร แล้วยิ่งเป็นสภาพด้อยโอกาสที่
เกิดจากความพิกลพิการทางด้านร่างกาย สมควรอย่างยิ่งที่เราจะต้องร่วมกันศึกษา ร่วมกันทํา และร่วมกัน
เห็นชอบกับญัตติดังกล่าว ท่านประธานฯ ครับ เราโชคดีนะครับที่เรามีกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ให้อํานาจองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจะปฏิบัติภารกิจบําบัดทุกข์บํารุงสุขให้กับพี่น้องประชาชน เรามีพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการกําหนดระบบบริหารจัดการ

- ๑๐ สาธารณะ และเรามีพระราชบัญญัติเทศบาลที่ให้อํานาจองค์กรเทศบาลกําหนดการศึกษาและกําหนดการ
บริหารจัดการสังคม ผมเชื่อเหลือเกินว่าเมื่อญัตตินี้ได้ผ่านความเห็นชอบของสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ และเรา
ร่วมมือร่วมใจกันศึกษาปัญหาในการดําเนินชีวิตของพี่น้องประชาชนก็พอจะบรรเทาได้บ้าง และสิทธิพิเศษที่เรา
จะมอบให้เขาเหล่านั้น คงจะไม่ทําให้เขาเกิดอภิสิทธิ์อะไรขึ้นมามากมายในสังคม อย่างมากก็คงจะเป็นเพียง
การยกระดั บ การดํ า รงชี วิ ต ของเขาเหล่ า นั้ น ให้ ม าสู่ ค วามเป็ น มาตรฐานของชี วิ ต และแน่ น อนเรามี
พระราชบัญญัติพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพชีวิตคนพิการ เรามีกระทรวง ทบวง กรม ที่รับผิดชอบในส่วนกลาง
แต่ท่านประธานฯ ครับ สิ่งที่เรามีอย่างมากมายที่สุดและสามารถเอื้อมมือไปจับได้ก็คือ อํานาจขององค์กร
ในท้องถิ่น ผมเห็นด้วยครับกับการสนับสนุนให้ญัตติที่เป็นไปด้วยกุศลและเจตนาอันนีไ้ ด้เกิดขึ้น และผมก็หวังว่า
เมื่อเราร่วมกันศึกษาแล้ว คงจะเกิดเทศบัญญัติที่ให้ประโยชน์ ก่อเกิดสิทธิและหน้าที่เพื่อชดเชยสิ่งที่ขาดหายไป
ในสั ง คม ในมาตรา ๒๑ ของพระราชบั ญ ญั ติ พั ฒ นาศั ก ยภาพส่ ง เสริ ม ชี วิ ต คนพิ ก าร มี ส าระสํ า คั ญ ว่ า
“เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติ
เทศบัญญัติ ข้อกําหนด ระเบียบ หรือประกาศแล้วแต่กรณีให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ี” เทศบัญญัตินี้
มีคุณค่า มีความหมายและมีประโยชน์ต่อสังคมท้องถิ่นเรา ผมให้ความสนับสนุนอย่างยิ่งและคิดว่าคงจะเกิด
เป็นเทศบัญญัติที่ให้ประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในเร็ววัน ขอบพระคุณครับ
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
อีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ในญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลนครลําปางเลือกสมาชิกสภาเทศบาล
นครลําปางและบุคคลผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิก ตั้งเป็นคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาลนครลําปาง
เพื่อศึกษาการตราเทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาล
นครลําปาง พ.ศ. ๒๕๕. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๘ ข้อ ๑๐๓ (๒) ได้ระบุเอาไว้ว่า “คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจํานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน”
เชิญสมาชิกฯ เสนอจํานวนบุคคลฯ เป็นคณะกรรมการฯ เชิญ นายจรูญ เติงจันต๊ะ
นายจรูญ เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม
นายจรูญ เติงจันต๊ะ ผมขอเสนอจํานวนบุคคล จํานวนเจ็ดคนเป็นคณะกรรมการวิสามัญฯ
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ขอผู้รับรอง มีผู้รับรองถูกต้อง
จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มี เป็นอันว่าคณะกรรมการวิสามัญฯ ที่จะแต่งตั้งขึ้นนี้
มีทั้งหมด ๗ คนด้วยกัน โดยสัดส่วนการแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ นี้ ผู้บริหารมีสิทธิแต่งตั้งบุคคลได้
หนึ่งในสี่ เนื่องจากคณะกรรมการมีจํานวน ๗ คน แต่งตั้งสมาชิกฯ จํานวน ๕ คน และนายกฯ เสนอชื่ออีก
๒ คน ในโอกาสนี้ผมจะขอให้นายกฯ ได้เสนอชื่อบุคคลเป็นคณะกรรมการวิสามัญฯ ในส่วนของนายกฯ ครับ
เชิญครับ
นายนิ มิ ต ร จิ ว ะสั น ติ ก าร นายกเทศมนตรี น ครลํ า ปาง ท่ า นประธานฯ ที่ เ คารพ ญั ต ติ นี้
ในหลักการทีใ่ ห้มีเทศบัญญัติเพื่อที่จะส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของเทศบาลนครลําปาง ก็เป็น
หลักการที่ของเทศบัญญัตินี้ ในส่วนของผู้บริหารเทศบาลก็มีนโยบายที่จะให้การสนับสนุนเพราะว่าจะมีผลลัพธ์
ที่ ดี ต่ อ ผู้ ที่ ข าดโอกาสเนื่ อ งจากภาวะพิ ก ารของเขาทั้ ง หลาย ยิ น ดี ที่ จ ะให้ ค วามร่ ว มมื อ แต่ ผ มยั ง ไม่ แ น่ ใ จ
ในถ้อยคํา จํานวนของคณะกรรมการวิ สามัญฯ ซึ่ งผมจะขออนุญาตอ่ านว่า “ในการแต่ งตั้งคณะกรรมการ
วิสามัญ นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิก เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวิสามัญฯ

- ๑๑ ได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของจํานวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจํานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน” โดยนัยแห่งถ้อยคํา
หรื อ ข้ อ ความนี้ ถ้ า สมาชิ ก สภาฯ เสนอสมาชิ ก สภาฯ ครบจํ า นวน ๗ คน ก็ ย่ อ มจะไม่ เ หลื อ สั ด ส่ ว นของ
นายกเทศมนตรีที่จะเสนอชื่อบุคคลในจํานวนที่ไม่เกินหนึ่งในสี่ ผมจะขอให้อนุญาตทําความเข้าใจและลองให้
ท่านสมาชิกสภาฯ ทบทวนข้อความดังกล่าวในหลักการที่ท่านได้บันทึกไว้ ขอบคุณครับ
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ขอบคุณครับท่านนายกฯ ผมจะให้
ท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจง เชิญ นายจาตุรงค์ พรหมศร
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ในกรณีญัตติในระเบียบวาระที่ ๔ ซึ่ง
ท่านประธานสภาฯ ได้นํา ปรึก ษาในที่ป ระชุ มในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ ตามญัต ติดัง กล่า ว ต่ อมา
สมาชิกฯ ได้เสนอจํานวนคณะกรรมการตามญัตตินี้จํานวนเจ็ดคน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของกระทรวง
มหาดไทย ข้อ ๑๐๓ (๒) และประเด็นที่ท่านนายกเทศมนตรีฯ ท่านสงสัยว่าการตั้งจํานวนคณะกรรมการ
เจ็ดคนดังกล่าว เมื่อสภามีมติแล้ว ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๓
พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๓๒ วรรคสอง ได้กําหนดหลักการเอาไว้ว่า “ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญนายก
เทศมนตรี มี สิ ท ธิ เ สนอชื่ อ บุ ค คลผู้ เ ป็ น หรื อ มิ ไ ด้ เ ป็ น สมาชิ ก เพื่ อ ให้ ส ภาเทศบาลแต่ ง ตั้ ง เป็ น กรรมการ
วิส ามั ญ ฯ ได้ ไ ม่ เ กิ น หนึ่ ง ในสี่ ข องจํ า นวนกรรมการทั้ ง หมด” ซึ่ ง แปลความว่ า เมื่ อ สภาแห่ ง นี้ มี ม ติ ใ ห้ เ ลื อ ก
คณะกรรมการวิสามัญฯ ตามญัตติดังกล่าวนี้จํานวนเจ็ดคน ในการนี้ตามมาตร ๓๒ วรรคสองที่ผมได้เรียนต่อ
ที่ประชุม นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
วิสามัญดังกล่าวนี้หนึ่งในสี่ของจํานวนกรรมการทั้งหมดเจ็ดคน ซึ่งหนึ่งในสี่ของจํานวนเจ็ดคนก็คือสองคนครับ
เพราะฉะนั้นท่านนายกฯ จะใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลได้สองคน ส่วนอีกห้าคนก็เป็นสัดส่วนของสภาที่จะเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อคัดเลือก ผมคิดว่าที่ประชุม ตลอดจนนายกเทศมนตรีฯ คงจะเข้าใจในส่วนที่ผมชี้แจงในส่วนของ
พระราชบัญญัติเทศบาลฯ ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๘ เรื่องคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ในข้อ ๑๐๓ (๒) ขอบคุณครับ
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญฝ่ายบริหาร
นายนิมิตร จิวะสันติการ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ผมอยากจะขอศึกษาระเบียบในหมวดที่ ๘
ตามที่ท่านเลขาฯ ได้ชี้แจงเมื่อสักครู่นี้ ในข้อ ๑๐๓ ของข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ คือ ในข้อ ๑๐๓ (๒)
ระบุไว้ว่า “คณะกรรมการวิสามัญประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่มิได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น
มีจํานวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน” ข้อความดังกล่าวนี้ในความเข้าใจของผมเองหมายความว่า
ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภาฯ ที่ตั้งขึ้นมาก็ดี หรือบุคคลที่นายกเทศมนตรีตั้งขึ้นมาก็ดี ซึ่งรวมกันแล้วต้องไม่เกิน
เจ็ดคน และใน (๒) วรรคท้าย ในการแต่งตั้งกรรมการวิสามัญดังกล่าวของสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีมีสิทธิ
เสนอชื่อผู้ที่เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิก เพื่อให้สภาเทศบาลแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญได้
ไม่เกินหนึ่งในสี่ของจํานวนกรรมการวิสามัญทั้งหมด ผมก็ย้อนกลับไปที่ข้อ ๒ ในวรรคหนึ่ง ผมก็จะตีความว่า
บุคคลที่ เป็น สมาชิก สภาท้อ งถิ่ นหรื อบุ คคลที่มิ ได้ เป็น สมาชิก สภาท้อ งถิ่ น ไม่เ กิน เจ็ด คน ถ้า สภาตั้ง เจ็ ดคน
สัดส่วนของนายกเทศมนตรีก็จะไม่มี นี่คือความเข้าใจของผมเองนะครับ ท่านผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย
กรุณาช่วยกันตีความด้วยครับ ขอบคุณครับ

- ๑๒ นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ผมเข้าใจที่ท่านนายกฯ ชี้แจงใน
สภา ในกรณที่สมาชิกฯ เสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นจํานวนเจ็ดคน แต่ด้วยอาศัยอํานาจตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔
หมวด ๘ ข้อ ๑๐๓ ในกรณีที่สมาชิกฯ ได้เสนอผ่านที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว ก็จะเป็นอํานาจที่ให้เกียรติแก่นายกฯ
เพื่อจะแต่งตั้งกรรมการวิสามัญได้สองท่าน แต่ในกรณีที่ท่านนายกฯ ไม่แต่งตั้งกรรมการวิสามัญของฝ่าย
นายกฯ สภาก็จะแต่งตั้งให้ครบจํานวนเจ็ดคนเช่นเดียวกัน ผมขอยืนยันว่าท่านนายกฯ จะแต่งตั้งกรรมการ
วิสามัญหรือไม่ เชิญครับ
นายนิมิตร จิวะสันติการ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ เพื่อที่จะ
แสดงให้เห็นถึงนโยบายที่ส่งเสริมสนับสนุนร่างเทศบัญญัติฉบับนี้ ในส่วนของนายกเทศมนตรีขอเสนอชื่อบุคคล
เป็นกรรมการวิสามัญฯ ท่านที่ ๑ คือ นายชนวน จิระจรัสตระกูล รองปลัดเทศบาล และขอเสนอชื่อบุคคลเป็น
กรรมการวิสามัญฯ ท่านที่ ๒ คือ นายสุนทร จวงพลงาม รักษาการแทนผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
ขอบคุณครับ
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไปเชิญสมาชิกฯ เสนอบุคคล
ในส่วนของสมาชิกสภาฯ เข้าทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาลนครลําปางฯ จํานวน ๕ คน
โดยเสนอทีละหนึ่งท่าน ท่านที่ ๑ เชิญ นายจรูญ เติงจันต๊ะ
นายจรูญ เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และ
สมาชิ ก สภาฯ กระผม นายจรู ญ เติ ง จั น ต๊ ะ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํ า ปาง ขอเสนอบุ ค คลเพื่ อ เป็ น
กรรมการวิสามัญของสภาเทศบาลนครลําปางฯ ท่านที่ ๑ คือ จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ ขอบคุณครับ
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็น
บุคคลอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอผู้รับรอง มีผู้รับรองถูกต้อง
มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบเลือก จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ เป็นคณะกรรมการวิสามัญของสภา
เทศบาลนครลําปางฯ
ต่อไปเชิญ สมาชิกฯ เสนอบุค คลเข้าทํา หน้าที่เป็ นกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาลนครลําปางฯ
ท่านที่ ๒ เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูล ย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ
วิสามัญของสภาเทศบาลนครลําปางฯ ท่านที่ ๒ คือ นายนพดล ผดุงพงษ์ ขอบคุณครับ
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็น
บุคคลอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอผู้รับรอง มีผู้รับรองถูกต้อง
มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบเลือก นายนพดล ผดุงพงษ์ เป็นคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล
นครลําปางฯ
ต่อไปเชิญ สมาชิกฯ เสนอบุค คลเข้าทํา หน้าที่เป็ นกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาลนครลําปางฯ
ท่านที่ ๓ เชิญ นายพิทักษ์ แสนชมภู
นายพิ ทั ก ษ์ แสนชมภู สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํ า ปาง เรี ย นท่ า นประธานสภาฯ ที่ เ คารพ
กระผม นายพิทักษ์ แสนชมภู สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการวิสามัญของ

- ๑๓ สภาเทศบาลนครลําปางฯ ท่านที่ ๓ คือ นายสันติ เขียวอุไร ขอบคุณครับ
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็น
บุคคลอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอผู้รับรอง มีผู้รับรองถูกต้อง
มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบเลือก นายสันติ เขียวอุไร เป็นคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล
นครลําปางฯ
ต่อไปเชิญ สมาชิกฯ เสนอบุค คลเข้าทํา หน้าที่เป็ นกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาลนครลําปางฯ
ท่านที่ ๔ เชิญ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์
นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
ข้าพเจ้า นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ
วิสามัญของสภาเทศบาลนครลําปางฯ ท่านที่ ๔ คือ นายสุรชัย ประนมศรี ขอบคุณค่ะ
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็น
บุคคลอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอผู้รับรอง มีผู้รับรองถูกต้อง
มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบเลือก นายสุรชัย ประนมศรี เป็นคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล
นครลําปางฯ
ต่อไปเชิญ สมาชิกฯ เสนอบุค คลเข้าทํา หน้าที่เป็ นกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาลนครลําปางฯ
ท่านที่ ๕ เชิญ นางสุดารัตน์ บุญมี
นางสุดารัตน์ บุญมี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ดิฉัน
นางสุ ด ารั ต น์ บุ ญ มี สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํ า ปาง ขอเสนอบุ ค คลเพื่ อ เป็ น กรรมการวิ ส ามั ญ ของ
สภาเทศบาลนครลําปางฯ ท่านที่ ๕ คือ นายกิตติ จิวะสันติการ ขอบคุณค่ะ
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็น
บุคคลอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอผู้รับรอง มีผู้รับรองถูกต้อง
มติ ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบเลื อ ก นายกิ ต ติ จิว ะสั น ติ ก าร เป็ น คณะกรรมการวิ สามั ญ ของสภา
เทศบาลนครลําปางฯ

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางและบุคคลผู้เป็นหรือมิได้เป็น
สมาชิก ตั้งเป็นคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อศึกษาการตราเทศบัญญัติเทศบาลนคร
ลําปาง เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลนครลําปาง พ.ศ. ๒๕๕. จํานวนเจ็ดคน
คือ
๑. จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
๒. นายนพดล ผดุงพงษ์
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
๓. นายสันติ เขียวอุไร
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
๔. นายสุรชัย ประนมศรี
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
๕. นายกิตติ จิวะสันติการ
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
๖. นายชนวน จิระจรัสตระกูล
รองปลัดเทศบาลนครลําปาง
๗. นายสุนทร จวงพลงาม
รักษาการแทนผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม

- ๑๔ ระเบียบวาระที่ ๕ ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลนครลําปางพิจารณา
คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางจํานวนสามคนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ระเบียบวาระที่ ๕ ญัตติ เรื่อง
ขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลนครลําปางพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางจํานวนสามคน
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง เชิญฝ่ายบริหารครับ
นายประเสริฐ บุพพัณหสมัย รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายประเสริฐ บุพพัณหสมัย รองนายกเทศมนตรี
นครลําปาง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีให้เสนอญัตติ
ญัตติ
เรื่อง ขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลนครลําปางพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางจํานวน
สามคนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้าพเจ้า นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีน ครลํา ปาง ขอเสนอญัต ติเ รื่อ งให้สภา
เทศบาลนครลํ า ปาง พิ จ ารณาคั ด เลื อ กสมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํ า ปางจํ า นวนสามคนเข้ า ร่ ว มเป็ น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
เพื่อให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลนครลําปางมาทําหน้าที่
กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น รวมทั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพื่อ
ช่วยปฏิ บัติ งานตามที่ เห็น สมควรและเป็น ไปโดยเรี ยบร้ อย ทั้ งนี้ ให้ ผู้บ ริหารท้ องถิ่นแต่ง ตั้ง คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวน
สามคน ซึ่ งกรรมการให้ มี วาระอยู่ ในตํ าแหน่ งคราวละสองปี และอาจได้ รั บการคั ดเลื อกอี กได้ ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ย การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้ อ ๒๙
ประกอบ ข้อ ๒๘
เหตุผล
เนื่องจากกรรมการติด ตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาเทศบาลนครลํ าปางที่น ายกเทศมนตรี
นครลําปางได้แต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางตามที่สภาเทศบาลนครลําปางได้คัดเลือกไว้จํานวน
สามคน จะหมดวาระลงในวัน ที่ ๓๐ มิ ถุน ายน ๒๕๕๕ และเพื่ อให้มี กรรมการติ ดตามและประเมิ นผล
แผนพัฒนาเทศบาลนครลําปางมาทดแทนตามวาระ ในการนี้ สภาเทศบาลนครลําปางจึงต้องคัดเลือกสมาชิก
สภาเทศบาลจํ า นวนสามคน เพื่ อ ให้ น ายกเทศมนตรี น ครลํ า ปางแต่ ง ตั้ ง เป็ น คณะกรรมการติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปางต่อไป
ดั ง นั้ น ขอได้ โ ปรดนํา เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม สภาเทศบาลนครลํา ปาง เพื่ อ พิ จ ารณาคั ด เลื อ ก
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางจํานวนสามคนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครลําปาง ต่อไป

- ๑๕ ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) นิมติ ร จิวะสันติการ ผู้เสนอ
(นายนิมิตร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญสมาชิกฯ เสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปางจํานวนสามคน โดยเสนอทีละหนึ่ง
ท่าน ท่านที่ ๑ เชิญ นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล
นายวิ บูล ย์ ฐานิ ส รากูล สมาชิก สภาเทศบาลนครลํ าปาง เรีย นท่ านประธานสภาฯ ที่เ คารพ
กระผม นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอบุคคลเพื่อเป็นคณะกรรมการ
ติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาเทศบาลนครลํ า ปาง ท่ า นที่ ๑ คื อ จ่ า สิ บ เอกสมบู ร ณ์ บรรจงจิ ต ต์
ขอบคุณครับ
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็น
บุคคลอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอผู้รับรอง มีผู้รับรองถูกต้อง
ต่อไปเชิญสมาชิกฯ เสนอบุคคลเข้าทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครลําปาง ท่านที่ ๒ เชิญ นายอนุกูล ศิริพันธุ์
นายอนุกูล ศิริพันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม
นายอนุกูล ศิริพันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอบุคคลเพื่อเป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาลนคร
ลําปางฯ ท่านที่ ๒ คือ นายพิทักษ์ แสนชมภู ขอบคุณครับ
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็น
บุคคลอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอผู้รับรอง มีผู้รับรองถูกต้อง
ต่อไปเชิญสมาชิกฯ เสนอบุคคลเข้าทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครลําปาง ท่านที่ ๓ เชิญ นายสันติ เขียวอุไร
นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม
นายสั นติ เขี ยวอุ ไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลํ าปาง ขอเสนอบุคคลเพื่ อเป็ นคณะกรรมการติ ดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง ท่านที่ ๓ คือ นายนพดล ผดุงพงษ์ ขอบคุณครับ
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็น
บุคคลอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอผู้รับรอง มีผู้รับรองถูกต้อง

มติ ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ ส มาชิ ก สภาเทศบาลนครลํ า ปางจํ า นวนสามคนเข้ า ร่ ว มเป็ น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง คือ
๑. จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
๒. นายพิทักษ์ แสนชมภู
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
๓. นายนพดล ผดุงพงษ์
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง

- ๑๖ นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ระเบียบวาระที่ ๖ ผมขอเชิญ
นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ขึ้นทําหน้าที่ประธานสภาเทศบาลนคร
ลําปาง ต่อไป เชิญครับ

ระเบีย บวาระที่ ๖ ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงิน งบประมาณรายจ่า ย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ กองวิชาการและแผนงาน ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
เป็นจํานวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ระเบียบวาระที่ ๖ ญัตติ
เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ กองวิชาการและ
แผนงาน ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นจํานวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขอเชิญฝ่ายบริหาร
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง
ใคร่ขอเสนอญัตติต่อสภาแห่งนี้เพื่อพิจารณาญัตติที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ๘ ญัตติ ได้แก่ ๑.ญัตติขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน ๖ ญัตติ
๒.ญัตติในการจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาบ้านเมือง จํานวน ๒ ญัตติ และ ๓.ญัตติ
ในการขออนุมัติพิจารณาให้ทําสัญญาก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรารจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ในการ
ทําสัญญาจ้ างเอกชนจัดการระบบการกํ าจัดขยะของเทศบาล ในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี จํานวน ๒ ญัต ติ
รวมทั้งหมด ๑๐ ญัตติ ซึ่งกระผมขอเสนอญัตติแรก ดังนี้

ญัตติ
เรื่อง

ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ กองวิชาการ
และแผนงาน ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้าพเจ้านายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ
โอนเงิน งบประมาณรายจ่ ายประจํ า ปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ กองวิ ช าการและแผนงาน ไปตั้ง จ่า ยเป็ น
รายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ เป็นจํานวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
(ห้าแสนบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
เพื่อให้การจัดทํากิจการใดๆ ตามอํานาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะด้านการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น การสาธารณูปการและการปฏิบัติงานต่างๆ ของเทศบาลนครลําปาง ตามวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเป็นไปโดยเรียบร้อยตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๑) (๕) และพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๓ (๑) มาตรา ๕๖ (๑) และเพื่อ
จั ด ทํ า ระบบสารสนเทศข้ อ มู ล พื้ น ฐานของเทศบาลนครลํ า ปาง เช่ น ข้ อ มู ล ด้ า นการเมื อ งการบริ ห าร
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข และ
ด้านสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับจํานวนปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น โดยขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี

- ๑๗ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ กองวิชาการและแผนงาน จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ
ค่าพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ระยะที่ ๑ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงานวางแผนสถิติและ
วิช าการ หมวดค่า ครุ ภัณ ฑ์ ที่ดิ น และสิ่ ง ก่อ สร้ าง ประเภทครุ ภัณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ รายการค่ าพั ฒ นาระบบ
สารสนเทศฐานข้อมูลพื้นฐานเทศบาลนครลําปาง เป็นจํานวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ ย น หรื อ โอนไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ ให้ เ ป็ น อํ า นาจอนุ มั ติ ข องสภาท้ อ งถิ่ น ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๒๗
เหตุผล
เนื่ อ งจากเทศบาลนครลํ า ปางได้ นํ า ระบบสารสนเทศมาใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านต่ า งๆ เช่ น
การวางแผนการกําหนดนโยบาย กลยุทธ์และการตัดสินใจของผู้บริหาร เพื่อให้มีความทันสมัยกระชับรวดเร็ว
มีประสิ ทธิภาพ บนฐานข้อ มูลที่ถูก ต้องเป็นปัจจุ บัน ระบบสารสนเทศจึง เป็นเครื่องมื อที่สําคั ญและจําเป็ น
อย่างยิ่ง ในการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร รวมทั้งการบริหารงานและการให้บริการประชาชน โดยคํานึงถึง
ความพึงพอใจของประชาชนต่อหน่วยงานราชการ ทั้งในระบบการบริหารโครงสร้างและกระบวนการทํางาน
เป็นสําคั ญ นอกจากนี้ระบบฐานข้ อมูลจะครอบคลุ มภารกิ จหลายๆ ด้าน ได้แก่ ด้ านการเมืองการบริหาร
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข
และด้านสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง สามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานร่วมกันได้หลายหน่วยงาน สามารถ
ค้นหาและเรียกใช้ข้อมูลได้ง่าย ตลอดจนสามารถให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว เกิดประโยชน์
ต่อการบริหารงานและบริการประชาชนอย่างแท้จริงและคุ้มค่าเกิดผลดีต่อการพัฒนาเทศบาลนครลําปาง
อย่างมาก ทั้งนี้ เทศบาลนครลําปางไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินฯ ที่แนบ
มาพร้อมนี้
ดังนั้น ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ กองวิชาการและแผนงาน ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
บริ ห ารงานทั่ ว ไป งานวางแผนสถิ ติ แ ละวิ ช าการ เป็ น จํ า นวนเงิ น ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้ า แสนบาทถ้ ว น)
ตามระเบียบฯ ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) นิมิตร จิวะสันติการ ผู้เสนอ
(นายนิมติ ร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
นายแพทย์ วั ฒ นา วานิ ช สุ ข สมบั ติ ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง มี ส มาชิ ก ฯ ท่ า นใด
จะอภิ ป รายหรื อ ไม่ เมื่ อ ไม่ มี กระผมจะขอมติ ที่ ป ระชุ ม ในญั ต ติ เรื่ อ ง ขอเสนอญั ต ติ ข ออนุ มั ติ โ อนเงิ น
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ กองวิชาการและแผนงาน ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
เป็นจํานวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือขึ้น มีผู้เห็นชอบ
มติเป็นเอกฉันท์

- ๑๘ มติที่ประชุม มีม ติเป็น เอกฉัน ท์ เห็นชอบให้โ อนเงิน งบประมาณรายจ่า ยประจํา ปีง บประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๕ กองวิชาการและแผนงาน ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นจํานวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสน
บาทถ้วน)

ระเบีย บวาระที่ ๗ ญัต ติ เรื่อ ง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงิน งบประมาณรายจ่า ย
ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ กองสวั ส ดิ ก ารสั ง คม ไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่
เป็นจํานวนเงิน ๓๕๔,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ระเบียบวาระที่ ๗ ญัตติ
เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ กองสวัสดิการ
สังคม ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นจํานวนเงิน ๓๕๔,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ขอเชิญ
ฝ่ายบริหาร
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง
ขอเสนอญัตติ

ญัตติ
เรื่อง

ขอเสนอญัตติขออนุมัตโิ อนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ กองสวัสดิการ
สังคม ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้าพเจ้า นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ กองสวัสดิการสังคม ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริห ารทั่ วไปเกี่ ยวกับสั งคมสงเคราะห์ เป็นจํ านวนเงิน ๓๕๔,๐๐๐ บาท
(สามแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
เพื่ อ ให้ ก ารจั ด ทํ า กิ จ การใดๆ ตามอํ า นาจหน้ า ที่ ใ นการส่ ง เสริ ม การฝึ ก และประกอบอาชี พ
การสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งผู้พิการเป็นไปโดยเรียบร้อย
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๑๖ (๖) (๑๐) และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒
มาตรา ๕๐ (๗) มาตรา ๕๓ (๑) มาตรา ๕๖ (๑) และเพื่ อ ให้ ก ารปรั บ ปรุ ง อาคารมู ล นิ ธิ ชั ย พั ฒ นาซึ่ ง เป็ น
ที่ทํากิจกรรมของกองสวัสดิการสังคมมีสภาพแวดล้อมเหมาะสมและสามารถอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน
ในท้องถิ่นที่มาใช้บริการและร่วมกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับจํานวนปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น โดยขอโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ กองสวัสดิการสังคม จ่ายจากเงินรายได้ แผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รายการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม อนุรักษ์
ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน

- ๑๙ และสิ่งก่อสร้าง หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน เป็นจํานวนเงิน ๓๔๒,๐๐๐ และประเภทครุภัณฑ์
ไฟฟ้ า และวิ ท ยุ เป็ น จํ า นวนเงิ น ๑๒,๐๐๐ บาท รวมเป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น ๓๕๔,๐๐๐ บาท (สามแสนห้ า หมื่ น
สี่พันบาทถ้วน) ทั้งนี้ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทําให้ลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๒๗
เหตุผล
เนื่องจากกองสวัสดิการสังคมมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและให้บริการทางสังคม
สําหรับผู้สูงอายุ ณ อาคารมูลนิธิชัยพัฒนา ถนนจามเทวี ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
ซึ่งเทศบาลนครลํา ปางเช่า ไว้ใ ช้ทํา การเพื่อ ประโยชน์ในการส่ งเสริมการฝึ กและประกอบอาชีพ การสังคม
สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งการส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก
เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยมีกิจกรรมที่สําคัญที่ต้องดําเนินการทุกสัปดาห์ เช่น ศิลปะบําบัด ดนตรี
บําบัด ศาสนพิธี นอกจากนี้ยังให้บริการจัดกิจกรรมอื่นๆ สําหรับกลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน กลุ่มสวัสดิการ
สั ง คม อี ก ด้ ว ย และเห็ น ว่ า ควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง อาคารให้ มี ส ภาพแวดล้ อ มเหมาะสมและสามารถอํ า นวย
ความสะดวก แก่ประชาชนในท้องถิ่นที่มาใช้บริการและร่วมกิจกรรมต่างๆ โดยการติดตั้งรายการดังนี้
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ํา
กว่า ๕๐,๐๐๐ BTU พร้อมค่ าติดตั้ง สําหรับห้อ งประชุมอาคารมูล นิธิชัย พัฒนา จํานวน ๖ เครื่อ งๆ ละ
๕๗,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๔๒,๐๐๐ บาท (ตามราคามาตรฐาน)
- ค่าติดตั้งระบบควบคุมไฟฟ้า สําหรับห้องประชุมอาคารมูลนิธิชัยพัฒนา จํานวน ๑ ชุดๆ ละ
๑๒,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย
๑) ตู้ควบคุมไฟฟ้า (Load Center) ๓ เฟส ๔ สาย ๒๔๐/๔๑๕ VAC ๑๐๐A พร้อมกราวด์บาร์
๑๒ วงจรย่อย จํานวน ๑ ตู้
๒) แผงควบคุมย่อย (Consumer Unit) ๑ เฟส ๒ สาย ๑๒ ช่อง ๖๓A จํานวน ๑ แผง
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕๔,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
ทั้งนี้ เทศบาลนครลําปางไม่ไ ด้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ รายละเอียดตามบัญชีโ อนเงิน ฯ
ที่แนบมาพร้อมนี้
ดังนั้น ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไปตั้งเป็นรายการใหม่ ในกองสวัสดิการสังคม แผนงานสังคม
สงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ เป็นจํานวนเงิน ๓๕๔,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นสี่พัน
บาทถ้วน) ตามระเบียบฯ ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)
นิมติ ร จิวะสันติการ
ผู้เสนอ
(นายนิมิตร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง

- ๒๐ นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกฯ ท่านใดจะ
อภิปรายหรือไม่ เชิญ นายสันติ เขียวอุไร
นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม
นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง จากที่ท่านนายกฯ ได้เสนอญัตติเรื่องการขอโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ กองสวั ส ดิ ก ารสั ง คม ไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่
ด้วยเหตุผลเพื่อที่จะส่งเสริมสุขภาพในการจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุ ในส่วนตัวผมเองนั้นเห็นด้วยไม่ขัดข้อง
ประการใด แต่ผมมีข้อสังเกตอยู่สองข้อ คือ ในการโอนเงินงบประมาณฯ ไปเพื่อจัดซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้า และ
แผงควบคุมย่อย พร้อมตั้งติดตั้งเครื่องปรับอากาศ การจัดซื้อทั้งหลายในเรื่องของการรับประกันระยะเวลา
๑ ปี เป็นห่วงว่างบประมาณฯ ที่ขอนั้นได้ครอบคลุมถึงการใช้งานหลังจากหมดการรับประกันหรือไม่ เรื่อง
ค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซม ตลอดจนค่าไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้น เมื่อเรามีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศในศูนย์ผู้สูงอายุ
แล้ว ผมเห็นด้วยในเหตุผลนะครับ เพราะว่าในอีกปีหรือสองปีข้างหน้าประเทศไทยเราจะเป็นสังคมของผู้สูงอายุ
เพราะฉะนั้นกิจกรรมต่างๆ ที่สามารถสนับสนุนหรือสามารถดูแลผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครลําปางของเราได้
ผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์มหาศาล ผมจึงมีข้อสังเกตที่อยากจะฝากไว้ หลังจากที่สภาเราได้อนุมัติเรียบร้อยแล้ว
สิ่ ง ที่ จ ะตามมานั้ น ในการดู แ ลรั ก ษา ค่ า ไฟฟ้ า เมื่ อ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมมากขึ้ น ท่ า นได้ โคฟเวอร์ ( Cover)
หรือยัง ขอบคุณครับ
นายแพทย์ วั ฒ นา วานิ ช สุ ข สมบั ติ ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง มี ส มาชิ ก ฯ ท่ า นใด
จะอภิ ป รายหรื อ ไม่ เมื่ อ ไม่ มี กระผมจะขอมติ ที่ ป ระชุ ม ในญั ต ติ เรื่ อ ง ขอเสนอญั ต ติ ข ออนุ มั ติ โ อนเงิ น
งบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ กองสวั ส ดิ ก ารสั ง คม ไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่
เป็นจํานวนเงิน ๓๕๔,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือขึ้น
มีผู้เห็นชอบมีมติเป็นเอกฉันท์

มติที่ประชุม มีม ติเป็น เอกฉัน ท์ เห็นชอบให้โ อนเงิน งบประมาณรายจ่า ยประจํา ปีง บประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๕ กองสวัสดิการสังคม ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นจํานวนเงิน ๓๕๔,๐๐๐ บาท (สามแสน
ห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ระเบียบวาระที่ ๘ ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่า ย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ สํานักการศึกษา ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นจํานวน
เงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ระเบียบวาระที่ ๘ ญัตติ
เรื่องขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ สํานักการศึกษา
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นจํานวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ขอเชิญฝ่ายบริหาร
นายนรเศรษฐ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายนรเศรษฐ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี
นครลําปาง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีให้สนอญัตติ

- ๒๑ ญัตติ
เรื่อง

ขอเสนอญัตติขออนุมัตโิ อนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ สํานักการศึกษา
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้าพเจ้า นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สํานักการศึกษา ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา เป็นจํานวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสน
ห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
เพื่อให้การจัดทํากิจการใดๆ ตามอํานาจหน้าที่ในการจัดการศึกษาและให้ราษฎรได้รับการศึกษา
อบรมตลอดจนการบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของประชาชน
เป็นไปโดยเรียบร้อยตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๙) (๑๑) และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๑๓
พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๐ (๖) (๘) มาตรา ๕๓ (๑) มาตรา ๕๖ (๑) และเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา เทคโนโลยี
และแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ สร้างกิจกรรมพัฒนาให้นักเรียน มีความรู้ความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์ โดยขอ
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ สํานักการศึกษา จ่ายจากเงินรายได้ แผนงาน
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่อง
กั บ การปฏิ บั ติ ร าชการที่ ไ ม่ เ ข้ า ลั ก ษณะรายจ่ า ยหมวดอื่ น ๆ (ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด งานประเพณี ล อยกระทง
(ล่องสะเปา) ไปตั้งจ่ายในรายการใหม่ ในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สื่อการสอนสําหรับครูจํานวน ๑๒ รายการ
เป็ น เงิ น ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้ า หมื่ น บาทถ้ ว น) ทั้ ง นี้ การโอนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๗
เหตุผล
เนื่องจากโรงเรียนเทศบาล ๗ (ศิรินาวินวิทยา) ของเทศบาลนครลําปางยังขาดแคลนสื่อการเรียน
การสอนสําหรับครูและการพัฒนาปรับปรุงการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพทางการศึกษาในทุกๆ ด้าน ไม่ว่า
จะเป็นการพัฒนาคุณภาพในด้านของสถานศึกษา เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้นั้น เทศบาลนครลําปางจําเป็น
ต้องส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพและหลากหลาย ทั้งในและนอกระบบ
สถานศึ ก ษาพร้ อ มทั้ ง สร้ า งมาตรฐานแหล่ ง เรี ย นรู้ ใ นด้ า นห้ อ งเรี ย นและสื่ อ การเรี ย นการสอน โดยเฉพาะ
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ซึ่งยังขาดแคลนสื่อการเรียนการสอนสําหรับครู จึงเห็นควรจัดหาครุภัณฑ์สื่อการสอน
สําหรั บครู จํานวน ๑๒ รายการ สําหรับห้ องเรี ยนวิท ยาศาสตร์ ของโรงเรี ยนเทศบาล ๗ (ศิริน าวินวิ ทยา)
รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินฯ ที่แนบมาพร้อมนี้
ดั ง นั้ น ขอได้ โ ปรดนํ า เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม สภาเทศบาลนครลํ า ปาง เพื่ อ ขออนุ มั ติ โ อนเงิ น
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ สํานักการศึกษา ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน

- ๒๒ การศึกษา งานระดั บก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา เป็นจํานวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่ น
บาทถ้วน) ตามระเบียบฯ ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)
นิมติ ร จิวะสันติการ
ผู้เสนอ
(นายนิมิตร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
นายแพทย์ วั ฒ นา วานิ ช สุ ข สมบั ติ ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง มี ส มาชิ ก ฯ ท่ า นใด
จะอภิ ป รายหรื อ ไม่ เมื่ อ ไม่ มี กระผมจะขอมติ ที่ ป ระชุ ม ในญั ต ติ เรื่ อ ง ขอเสนอญั ต ติ ข ออนุ มั ติ โ อนเงิ น
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ สํานักการศึกษา ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นจํานวน
เงิ น ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้ า หมื่ น บาทถ้ว น) สมาชิ ก ฯ ท่ านใดเห็ นชอบ โปรดยกมื อ ขึ้น มีผู้ เ ห็น ชอบ
เป็นเอกฉันท์

มติที่ประชุม มีม ติเป็น เอกฉัน ท์ เห็นชอบให้โ อนเงิน งบประมาณรายจ่า ยประจํา ปีง บประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๕ สํานักการศึกษา ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นจํานวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่น
บาทถ้วน)

ระเบียบวาระที่ ๙ ญัต ติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่า ย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ สํานักการศึกษา ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นจํานวน
เงิน ๒๖๑,๑๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ระเบียบวาระที่ ๙ ญัตติ
เรื่องขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ สํานักการศึกษา
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นจํานวนเงิน ๒๖๑,๑๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
ขอเชิญฝ่ายบริหาร
นายนรเศรษฐ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายนรเศรษฐ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี
นครลําปาง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี ให้สนอญัตติ

ญัตติ
เรื่อง

ขอเสนอญัตติขออนุมัตโิ อนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ สํานักการศึกษา
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้าพเจ้า นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สํานักการศึกษา ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา เป็นจํานวนเงิน ๒๖๑,๑๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่น
หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้

- ๒๓ หลักการ
เพื่อให้การจัดทํากิจการใดๆ ตามอํานาจหน้าที่ในการจัดการศึกษาและให้ราษฎรได้รับการศึกษา
อบรมตลอดจนการบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของประชาชน
เป็นไปโดยเรียบร้อยตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๙) (๑๑) และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๑๓
พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๐ (๖) (๘) มาตรา ๕๓ (๑) มาตรา ๕๖ (๑) และเพื่อ ให้ก ารปรับ ปรุ งอาคารของสํ านั ก
การศึกษามีสภาพแวดล้อมเหมาะสมและสามารถอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนในท้องถิ่นที่มาใช้บริการ
ให้สอดคล้องกับจํานวนปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น โดยขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๕ สํานักการศึกษา จ่ายจากเงินรายได้ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ (ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง(ล่องสะเปา) ไปตั้งจ่ายในรายการใหม่ ในแผนงาน
การศึก ษา งานบริห ารทั่ วไปเกี่ย วกับ การศึ กษา หมวดค่ าครุ ภัณ ฑ์ ที่ดิน และสิ่ งก่ อสร้ าง ประเภทครุ ภัณ ฑ์
สํานักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ ประหยัดไฟ
เบอร์ ๕) ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู จํานวน ๗ เครื่องๆ ละ ๓๗,๓๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖๑,๑๐๐ บาท
(สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เป็นราคารวมค่าติดตั้ง ทั้งนี้ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้างที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๗
เหตุผล
เนื่ อ งจากอาคารของสํ า นัก การศึก ษามี ห้ องทํ า งานที่ ติ ด ตั้ ง เครื่ อ งปรั บ อากาศที่ ใ ช้ ง านมาเป็ น
เวลานานตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๒๑ ๒๕๓๐ และ ๒๕๓๔ ตามลําดับซึ่งแต่ละเครื่องมีอายุการใช้งานไม่ต่ํากว่า ๒๐ ปี
ระบบการทํางานของเครื่องปรับอากาศได้เสื่อมสภาพและชํารุดไปตามเวลา บางเครื่องไม่สามารถซ่อมแซมได้
บางเครื่องเสียงดังในระหว่างการเปิดใช้งาน บางเครื่องเมื่อเปิดแล้วไฟจะตัดเนื่องจากใช้ไฟเป็นจํานวนมาก
ส่งผลกระทบต่อการทํางานซึ่งสถานที่ทํางานต้องมีสภาพแวดล้อม วัสดุอุปกรณ์ ที่เอื้อต่อการทํางาน ดังนั้น
จํ า เป็ น อย่ า งยิ่ ง ต้ อ งปรั บ ปรุ ง สภาพแวดล้ อ มในการทํ า งานให้ มี ค วามเหมาะสม จึ ง เห็ น ควรจั ด หา
เครื่อ งปรับ อากาศใหม่ มาติด ตั้ง เพื่อทดแทนเครื่อ งเดิม ที่เ ก่า และชํ ารุ ด สํา หรั บใช้ใ นห้ องทํา งานของสํา นั ก
การศึกษาทั้ง ๒ ชั้น รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินฯ ที่แนบมาพร้อมนี้
ดังนั้น ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สํานักการศึกษา ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการศึกษา
งานบริห ารทั่ว ไปเกี่ย วกั บการศึก ษา เป็ นจํ านวนเงิ น ๒๖๑,๑๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่ นหนึ่ง พัน หนึ่ งร้ อ ย
บาทถ้วน) ตามระเบียบฯ ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)
นิมติ ร จิวะสันติการ
ผู้เสนอ
(นายนิมิตร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง

- ๒๔ นายแพทย์ วั ฒ นา วานิ ช สุ ข สมบั ติ ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง มี ส มาชิ ก ฯ ท่ า นใด
จะอภิ ป รายหรื อ ไม่ เมื่ อ ไม่ มี กระผมจะขอมติ ที่ ป ระชุ ม ในญั ต ติ เรื่ อ ง ขอเสนอญั ต ติ ข ออนุ มั ติ โ อนเงิ น
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ สํานักการศึกษา ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นจํานวน
เงิน ๒๖๑,๑๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือขึ้น
มีผู้เห็นชอบมติเป็นเอกฉันท์

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๕ สํานักการศึกษา ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นจํานวนเงิน ๒๖๑,๑๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่น
หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ระเบียบวาระที่ ๑๐ ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ กองคลัง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นจํานวนเงิน
๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
นายแพทย์วั ฒนา วานิ ชสุ ขสมบั ติ ประธานสภาเทศบาลนครลํ าปาง ระเบี ยบวาระที่ ๑๐
ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ กองคลัง
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นจํานวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ขอเชิญฝ่ายบริหาร
นายประเสริฐ บุพพัณหสมัย รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายประเสริฐ บุพพัณหสมัย รองนายกเทศมนตรี
นครลําปาง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีให้เสนอญัตติ

ญัตติ
เรื่อง

ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ กองคลัง
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้าพเจ้า นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจํ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ กองคลัง ไปตั้งจ่ายเป็ นรายการใหม่ ในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง เป็นจํานวนเงินเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ตามหลักการ
และเหตุผลดังนี้
หลักการ
เพื่อให้การจัดทํากิจการใดๆ ตามอํานาจหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุง
ท้องที่ภ าษีป้ายและค่า ธรรมเนียมอื่น ๆ เป็ นไปโดยเรียบร้อยตามพระราชบัญญั ติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํ านาจให้ แก่ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๓ และพระราชบั ญญั ติ เทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๖ และเพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงิน
การคลั ง ของเทศบาลนครลํ า ปางเป็ น มาตรฐานเดี ย วกั น โดยขอโอนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี
พ.ศ. ๒๕๕๕ กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ
ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เช็คชนิดเข็มกระแทกแบบเมตริกซ์

- ๒๕ จํานวนเข็มพิมพ์ ๒๔ เข็มพิมพ์และหมึกพิมพ์ชนิดพิมพ์ได้ถึง ๕ ล้านตัวอักษรซึ่งมีพอร์ตเชื่อมต่อให้เลือก
หลากหลายจํ า นวน ๑ เครื่ อ ง เป็น จํ า นวนเงิ น เงิน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่ น บาทถ้ ว น) ทั้ง นี้ การโอนเงิ น
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๗
เหตุผล
เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทําโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ สําหรับ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (e–LAAS) โดยให้ เ ทศบาลจั ด ทํ า งบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี การเบิ ก จ่ า ย
การบันทึกบัญชี และการจัดทํารายงานการเงิน ตามรูปแบบที่กําหนดด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ จึงมีความ
จําเป็นต้องใช้เครื่องพิมพ์เช็คในการจัดทํารายงานการจัดทําเช็ค เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง
ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น มาตรฐานเดี ย วกั น ตามหนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว.๖๕๘ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายฯ
ที่แนบมาพร้อมนี้
ดังนั้น ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ า ย ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ กองคลั ง ไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ ในแผนงานบริ ห าร
งานทั่วไป งานบริหารงานคลัง เป็นจํานวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ตามระเบียบฯ ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)
นิมติ ร จิวะสันติการ
ผู้เสนอ
(นายนิมิตร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
นายแพทย์ วั ฒ นา วานิ ช สุ ข สมบั ติ ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง มี ส มาชิ ก ฯ ท่ า นใด
จะอภิ ป รายหรื อ ไม่ เมื่ อ ไม่ มี กระผมจะขอมติ ที่ ป ระชุ ม ในญั ต ติ เรื่ อ ง ขอเสนอญั ต ติ ข ออนุ มั ติ โ อนเงิ น
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ กองคลัง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นจํานวนเงิน
๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือขึ้น มีผู้เห็นชอบมติเป็นเอกฉันท์

มติที่ประชุม มีม ติเป็น เอกฉันท์ เห็น ชอบให้โอนเงิน งบประมาณรายจ่ายประจํา ปีง บประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๕ กองคลัง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นจํานวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

ระเบียบวาระที่ ๑๑ ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ กองคลัง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
เป็นจํานวนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)
นายแพทย์ วัฒ นา วานิ ชสุ ขสมบัติ ประธานสภาเทศบาลนครลํา ปาง ระเบียบวาระที่ ๑๑
ญัตติ เรื่องขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ กองคลัง
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นจํานวนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ขอเชิญฝ่ายบริหาร

- ๒๖ นายประเสริฐ บุพพัณหสมัย รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายประเสริฐ บุพพัณหสมัย รองนายกเทศมนตรี
นครลําปาง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีให้เสนอญัตติ

ญัตติ
เรื่อง

ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ กองคลัง
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้าพเจ้า นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่า ย ประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ กองคลั ง ไปตั้งจ่ ายเป็ นรายการใหม่ ในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง เป็นเงินจํานวน ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ตามหลักการและ
เหตุผลดังนี้
หลักการ
เพื่อให้การจัดทํากิจการใดๆ ตามอํานาจหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุง
ท้ อ งที่ ภ าษี ป้ า ยและค่ า ธรรมเนี ย มอื่ น ๆ เป็ นไปโดยเรี ยบร้ อยตามพระราชบั ญญั ติ กํ าหนดแผนและขั้ นตอน
การกระจายอํานาจให้ แก่องค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๓ และพระราชบัญญัติ เทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๖ และเพื่อปรับปรุงอาคารสํานักการช่างกองคลัง ชั้น ๑ งานผลประโยชน์ ซึ่งเป็นสถานที่บริการประชาชนผู้มาติดต่อชําระภาษีให้เหมาะสมและสะดวก
ต่อการใช้ บริ การอัน สอดคล้อ งกับ ปริ มาณงานที่ เพิ่ มมากขึ้น โดยขอโอนเงิน งบประมาณรายจ่า ยประจํา ปี
พ.ศ. ๒๕๕๕ กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ
ประเภท ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
งานคลัง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
นิติบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง เป็นเงินจํานวน ๔๐,๐๐๐ บาท(สี่หมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ การโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณเปลี่ยนหรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๗
เหตุผล
เนื่องจากอาคารสํานักการช่าง-กองคลัง ชั้น ๑ งานผลประโยชน์ซ่ึงเป็นสถานที่บริการประชาชน
ผู้มาติดต่อชําระภาษีมาติดต่อชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงท้องที่ ภาษีป้ายและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่คับแคบไม่สะดวกต่อในการให้บริการชําระภาษีต่างๆ ของประชาชน ประกอบกับได้รับการ
ถ่ายโอนภารกิจด้านการจดทะเบียนพาณิชย์จากกระทรวงพาณิชย์ ทําให้พื้นที่ไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน
ที่เพิ่มมากขึ้น จึงสมควรปรับปรุงสภาพแวดล้อมสถานที่บริการประชาชนให้มีความเหมาะสม และสามารถ
อํ า นวยความสะดวกแก่ ป ระชาชนในท้ อ งถิ่ น ที่ ม าใช้ บ ริ ก าร โดยจะทํ า การปรั บ ปรุ ง ตกแต่ ง ภายในอาคาร
สํ า นั ก งานกองคลั ง ชั้ น ๑ งานผลประโยชน์ ให้ เ หมาะสมกลมกลื น กั บ ศู น ย์ บ ริ ก ารรั บ เรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์
จึงมีความจําเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการออกแบบภายในเพื่อให้ได้มาซึ่งรูปแบบและรายการพร้อม
ประมาณการ เพื่อกองคลังจะได้จัดเตรียมในการขอตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจําปี รายละเอียดตามบัญชี
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

- ๒๗ ดังนั้น จึงขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนเงิ น
งบประมาณรายจ่ายประจํา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ กองคลัง ไปตั้งจ่ายเป็ นรายการใหม่ ในแผนงาน
บริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง เป็นเงินจํานวน ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ตามระเบียบฯ ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)
นิมติ ร จิวะสันติการ
ผู้เสนอ
(นายนิมิตร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกฯ ท่านใด
จะอภิ ป รายหรื อ ไม่ เมื่ อ ไม่ มี กระผมจะขอมติ ที่ ป ระชุ ม ในญั ต ติ เรื่ อ ง ขอเสนอญั ต ติ ข ออนุ มั ติ โ อนเงิ น
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ กองคลัง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นจํานวนเงิน
๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือขึ้น มีผู้เห็นชอบมติเป็นเอกฉันท์

มติที่ประชุม มีม ติเป็น เอกฉันท์ เห็น ชอบให้โอนเงิน งบประมาณรายจ่ายประจํา ปีง บประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๕ กองคลัง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นจํานวนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)

ระเบียบวาระที่ ๑๒ ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนคร
ลํ า ปาง เพื่ อ การบริ ก ารชุ ม ชนและสั ง คม ด้ า นสาธารณู ป โภค จํ า นวน ๑ โครงการ
เป็นจํานวนเงิน ๑,๘๓๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ระเบียบวาระที่ ๑๒
ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง เพื่อการบริการชุมชนและสังคม
ด้านสาธารณูปโภค จํานวน ๑ โครงการ เป็นจํานวนเงิน ๑,๘๓๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่น
บาทถ้วน) ขอเชิญฝ่ายบริหาร
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง
ขอเสนอญัตติ

ญัตติ
เรื่อง

เสนอญัตติขออนุมตั ิใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง เพื่อการบริการชุมชนและสังคม
ด้านสาธารณูปโภค จํานวน ๑ โครงการ เป็นจํานวนเงิน ๑,๘๓๐,๐๐๐ บาท
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้ าพเจ้ านายนิ มิ ตร จิ วะสั นติ การ นายกเทศมนตรี นครลํ าปาง ขอเสนอญั ตติ เรื่ อง ขออนุ มั ติ
ใช้ จ่ า ยเงิ น สะสมของเทศบาลนครลํ า ปาง เพื่ อ การบริ ก ารชุ ม ชนและสั ง คมด้ า นระบบสาธารณู ป โภค
จํานวน ๑ โครงการ เป็นจํานวนเงิน ๑,๘๓๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ตามหลักการ
และเหตุผล ดังนี้

- ๒๘ หลักการ
เพื่ อ ให้ ก ารจั ด ทํ า กิ จ การใด ๆ ตามอํ า นาจหน้ า ที่ ใ นการให้ มี แ ละบํ า รุ ง ทางบกและทางน้ํ า
เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๒) และตามพระราชบั ญญัติ เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖
และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึ งฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๐ (๒) มาตรา ๕๓ (๑) มาตรา ๕๖ (๑) และเป็นการ
บริการชุมชนและสังคมด้านการสาธารณูปโภคตามโครงการแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง ๓ ปี (๒๕๕๕ ๒๕๕๗) เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ หน้า ๒ โดยขอใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลําปางเพื่อกระทํากิจการดังกล่าว
จํานวน ๑ โครงการเป็นจํานวนเงิน ๑,๘๓๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอํานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคมฯ หรือเพื่อบําบัดความเดือดร้อน
ของประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิ นและการตรวจเงิน ขององค์ กรปกครองส่ว นท้ องถิ่น (ฉบั บที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ข้ อ ๘๙ ประกอบหนัง สื อ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๓๑๖๑ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เหตุผล
เนื่องจากถนนสาธารณะภายในหมู่บ้านกนกวิมานจํานวน ๖ ซอย ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครลําปาง
มีสภาพชํารุดเสียหายและไม่สะดวกต่อประชาชนผู้สัญจรไปมา อันเป็นการสมควรที่เทศบาลนครลําปางจะทําการ
พัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้เรียบร้อยใช้การได้ดี แต่เทศบาลนครลําปางไม่สามารถจัดทําเป็นงบประมาณรายจ่ายประจําปีได้
เพราะรายรับไม่เพียงพอ สาเหตุกล่าวคือ รายรับเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในปี ๒๕๕๔
ต่ํากว่าที่ประมาณการไว้และรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ค่อนข้างสูงภายหลังจากที่จัดทําเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีไปเรียบร้อยแล้ว จึงมีความจําเป็นต้องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาล
นครลําปาง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นการเร่งด่วน ตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน
ภายในหมู่ บ้ า นกนกวิ ม าน ซอย ๑ ถึ ง ซอย ๖ โดยทํ า การก่อ สร้ า งถนนแอสฟัล ท์ ติ ค คอนกรี ต ขนาดกว้ า ง
ประมาณ ๕.๐๐ – ๖.๐๐ เมตรหรือตามสภาพความยาวรวมประมาณ ๗๔๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบ
แปลนเทศบาล (เอกสารแนบท้าย)
๒๔๗,๑๓๕,๘๒๖.๑๐
เงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔
๘๐,๖๙๑,๕๗๐.๒๗
หัก เงินฝาก กสท.
ลูกหนี้เงินยืมสะสม
๑๕,๑๒๘,๙๑๖.๐๐
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน
๑,๔๖๐,๖๙๐.๕๐
ลูกหนี้ภาษีท้องที่
๖,๒๗๓.๕๔
ลูกหนี้ภาษีป้าย
๑๗๓,๙๖๐.๐๐
ผลต่างจากการชําระหนี้เงินกู้
๙,๓๓๑,๐๐๐.๐๐
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน
๗๐,๐๐๐.๐๐๐.๐๐ ๑๗๖,๗๙๒,๔๑๐.๓๑
๗๐,๓๔๓,๔๑๕.๗๙

- ๒๙ หัก

๑๗,๕๘๕,๘๕๓.๙๕
๕๒,๗๕๗,๕๖๑.๘๔

สํารองจ่ายกรณีฉุกเฉินอื่น ๆ ร้อยละ ๒๕%

หัก จ่ายขาดเงินสะสมและเงินยืมสะสม (คงค้างเบิกจ่าย)
๑. โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะประตูเวียง
๒. โครงก่อสร้างคลองระบายน้ําในบ่อบําบัดน้ําเสียเทศบาล
นครลําปาง
๓. โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งแม่นํา้ วังฝั่งขวา บริเวณท้าย
ฝายแม่วังเฉลิมพระเกียรติ
๔. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าวัดพระแก้วดอนเต้า
สุชาดาราม
๕. ค่าจัดซื้อเตาเผาศพปลอดมลพิษแบบใช้แก๊สประจําสุสาน
ร่องสามดวง
๖. สํานักการศึกษา ยืมจ่าย เงินสมทบประกันสังคม, ค่าจ้าง
พนักงานจ้าง, เงินเพิ่มต่างๆ (ผดด.) (ต.ค.-ธ.ค.๕๔)
๗. สํานักการศึกษา ยืมจ่าย ค่าจ้างพนักงานจ้าง, เงินเพิ่มต่างๆ
(ผดด.) (ต.ค.-ธ.ค.๕๔)
๘. สํานักการศึกษา ยืมจ่าย ค่าจ้างพนักงานจ้าง, เงินเพิ่มต่างๆ
(ผดด.) (ต.ค.-ธ.ค.๕๔)
๙. สํานักการศึกษา ยืมจ่าย เงินสมทบประกันสังคม (ผดด.)
(ก.ย. ๕๔)
๑๐. สํานักการศึกษา ยืมจ่าย ค่าจ้างพนักงานจ้าง, เงินเพิม่ ต่างๆ
(ผดด.) (ม.ค.๕๕)
๑๑. สํานักการศึกษา ยืมจ่าย ค่าจ้างพนักงานจ้าง, เงินเพิม่ ต่างๆ
(ผดด.) (ก.พ.๕๕)
๑๒. สํานักการศึกษา ยืมจ่าย เงินสมทบประกันสังคม (ผดด.)
(ม.ค.๕๕)
๑๓. สํานักการศึกษา ยืมจ่าย เงินสมทบประกันสังคม (ผดด.)
(ก.พ.๕๕)
๑๔. สํานักการศึกษา ยืมจ่าย ค่าจ้างพนักงานจ้าง, เงินเพิม่ ต่างๆ
(ผดด.) (ม.ค.๕๕)
๑๕. กองคลัง ยืมจ่าย บํานาญพนักงาน ราย นายเกษม บุษย์สุข
(ม.ค.-เม.ย.๕๕)
๑๖. กองคลัง ยืมจ่าย บํานาญพนักงาน ราย นายวิสิษฐ์ ดวงแก้ว
(ธ.ค.๕๔-เม.ย.๕๕)

๗,๙๙๗,๘๐๐.๐๐
๓.๙๓๐,๐๐๐.๐๐
๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐
๕,๖๒๒,๗๕๐.๐๐
๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๐,๘๘๗.๐๐
๒๑๗,๗๔๐.๐๐
๒๔,๐๗๐.๐๐
๓,๔๐๔.๐๐
๗๗,๐๘๐.๐๐
๔๑,๐๐๐.๐๐
๑,๗๕๔.๐๐
๑,๒๓๐.๐๐
๔๕,๒๓๑.๐๐
๔๙,๗๒๘.๐๐
๔๙,๔๘๗.๐๐

- ๓๐ ๑๗. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อระบายน้าํ
ถ.ฉัตรไชย ซอยข้างบ้านเลขที่ ๓๕๙/๑
๑๘. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ํา ถ.จามเทวี
ซอย ๔ ตั้งแต่บา้ นเลขที่ ๒๗ ถึง ๒๕/๒
๑๙. โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ํา ถ.ป่าขาม ๑
ซอยข้างบ้านเลขที่ ๒๐๑ ถึง ถ.เขลางค์นคร
๒๐. โครงการก่อสร้างปรับปรุง ถ.ไฮเวย์ ลป.-งาว ซอยข้าง
บ้านเลขที่ ๒๓๔-๒๕๐ (ข้างร้านข้าวซอยซูปเปอร์)
๒๑. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
๒๒. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลากลางจังหวัด
(หลังเดิม)
เงินสะสมคงเหลือในมือที่พอจ่ายได้ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕

๒,๑๘๐,๐๐๐.๐๐
๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐
๔๘๕,๐๐๐.๐๐
๙๑๐,๐๐๐.๐๐
๔,๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๕,๖๒๗,๐๐๐.๐๐

๓๗,๖๗๔,๑๖๑.๐๐
๑๕,๐๘๓,๔๐๐.๘๔

ดังนั้น ขอได้โปรดนําเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปางเพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ของเทศบาลนครลําปาง เพื่อการบริการชุมชนและสังคม ด้านสาธารณูปโภค จํานวน ๑ โครงการ เป็นจํานวน
เงิน ๑,๘๓๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ตามระเบียบฯ ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)
นิมติ ร จิวะสันติการ
ผู้เสนอ
(นายนิมิตร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
นายแพทย์ วั ฒ นา วานิ ช สุ ข สมบั ติ ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง มี ส มาชิ ก ฯ ท่ า นใด
จะอภิปรายหรือไม่ เมื่อไม่มี กระผมจะขอมติท่ีประชุมในญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ของเทศบาลนครลําปาง เพื่อการบริการชุมชนและสังคม ด้านสาธารณูปโภค จํานวน ๑ โครงการ เป็นจํานวน
เงิน ๑,๘๓๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือขึ้น
มีผู้เห็นชอบมติเป็นเอกฉันท์

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลํา ปาง เพื่อ การ
บริการชุมชนและสังคม ด้านสาธารณูปโภค จํานวน ๑ โครงการ เป็นจํานวนเงิน ๑,๘๓๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้าน
แปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ ๑๓
กระผม ขอเชิญ นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ขึ้นทําหน้าที่ประธานสภาเทศบาล
นครลําปาง ต่อไป ขอเรียนเชิญครับ
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ขอบคุณครับ นายแพทย์วัฒนา
วานิชสุขสมบัติ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ ๑๒ เมื่อสักครู่น้ี มีสมาชิกฯ หลายท่าน
ถามผมว่า หมู่บ้านกนกวิมานนั้นอยู่ในเขตเทศบาลนครลําปางหรือไม่ ผมขอเชิญท่านนายกฯ ชี้แจงด้วยครับ

- ๓๑ นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง
เขตของเทศบาลนครลําปาง ถ้าเราดูจากเขตเลือกตั้งที่ ๑ ดูแล้วสามารถอธิบายง่ายๆ คือ ตําบลเวียงเหนือ
ทั้งหมดจากชุมชนช่างแต้ม ชุมชนประตูม้า จนสุดเขตตําบลเวียงเหนือ แล้วต่อด้วยส่วนหนึ่งของตําบลบ่อแฮ้ว
ซึ่งเป็นชุมชนบ้านดงม่อนกระทิง อยู่ฝั่งตะวันตกของแม่นํา้ วัง สําหรับเขตเลือกตั้งที่ ๒ คือ ตําบลสวนดอก และ
ตําบลหัวเวียง เขตเลือกตั้งที่ ๓ คือ ตําบลสบตุ๋ย และเขตเลือกตั้งที่ ๔ ส่วนใหญ่จะอยู่คร่อมถนนไฮเวย์ลําปาง
บายพลาส ลําปาง-เชียงราย-นครสวรรค์ ซึ่งส่วนหนึ่งก็จะอยู่ฝั่งตะวันตกของไฮเวย์บายพลาส ตั้งแต่ทางรถไฟ
เป็นต้นไปจนถึงชุมชนนาก่วมใต้ และชุมชนศรีปงชัย และสําหรับฝั่งตะวันออกของไฮเวย์บายพลาส เป็นส่วนของ
ตําบลพิชัย ชุมชนบ้านต้าหน้าค่าย และเป็นตําบลพระบาท ตลอดไปจนถึงตําบลชมพู ซึ่งส่วนใหญ่จะวัดจาก
ศูนย์กลางของถนนไฮเวย์ออกไปฝั่งตะวันออกอีกประมาณ ๒๐๐ เมตร จะเป็นเขตของเทศบาลนครลําปาง
ต่อ เนื่ องกั บเขตเทศบาลเมื องเขลางค์น คร และฝั่ งทางทิศ ใต้ผ่ านหมู่บ้ านกนกวิม านไปสิ้ นสุ ดจนถึง บริ ษั ท
ฮอนด้า มอเตอร์ เพราะฉะนั้นหมู่บ้านกนกวิมานส่วนหนึ่งเฉพาะซอย ๑ – ซอย ๖ และอาคารสโมสรก็ยังอยู่
ในเขตเทศบาลนครลําปาง ขอบคุณครับ

ระเบียบวาระที่ ๑๓ ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนคร
ลําปาง เพื่อดําเนินการปรังปรุงซ่อมแซมอาคารศาลากลางจังหวัด(หลังเดิม)เพิ่มเติม(ระยะ
ที่ ๒) เป็ น จํ า นวนเงิน ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้า นแปดแสนบาทถ้ วน) ตามโครงการ
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลําปาง(มิวเซียมลําปาง)
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ระเบียบวาระที่ ๑๓ ญัตติ เรื่อง
ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง เพื่อดําเนินการปรังปรุงซ่อมแซมอาคารศาลา
กลางจังหวัด(หลังเดิม)เพิ่มเติม(ระยะที่ ๒) เป็นจํานวนเงิน ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน)
ตามโครงการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลําปาง(มิวเซียมลําปาง) ขอเชิญฝ่ายบริหาร
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง
ขอเสนอญัตติ

ญัตติ
เรื่อง

ขอเสนอญัตติขออนุมัตใิ ช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลําปางเพื่อดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) เพิ่มเติม (ระยะที่ ๒) เป็นจํานวนเงิน ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท
(สองล้านแปดแสนบาทถ้วน) ตามโครงการพิพธิ ภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลําปาง (มิวเซียมลําปาง)
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้าพเจ้า นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ
ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลําปางเพื่อดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม)
เพิ่มเติม (ระยะที่ ๒) เป็นจํานวนเงิน ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน) ตามโครงการพิพิธภัณฑ์
การเรียนรู้เมืองลําปาง (มิวเซียมลําปาง) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้

- ๓๒ หลักการ
เพื่อให้การจัดทํากิจการใด ๆ ตามอํานาจหน้าที่ในการบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํ า นาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๘) (๑๑) และตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๐ (๘) มาตรา ๕๓
(๑) มาตรา ๕๔ (๖) มาตรา ๕๖ (๙) มาตรา ๕๗ และเป็ นการบริการชุมชนและสังคมด้านการสาธารณูปโภค
ตามโครงการแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง ๓ ปี (๒๕๕๕ - ๒๕๕๗) หน้า ๕- ๑๒๔ โดยขอใช้จ่ายเงินสะสม
ของเทศบาลนครลํ าปาง เพื่อ ดํา เนิ น การปรับ ปรุ งซ่ อ มแซมอาคารศาลากลางจัง หวั ด (หลั งเดิม ) เพิ่ มเติ ม
(ระยะที่ ๒) เป็ น จํ า นวนเงิ น ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้ า นแปดแสนบาทถ้ ว น) ตามโครงการพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
การเรียนรู้เมืองลําปาง (มิวเซียมลําปาง) ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับ
อนุ มั ติ จ ากสภาท้ อ งถิ่ น ได้ เฉพาะกิ จการซึ่งอยู่ ในอํ านาจหน้ าที่ ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น เกี่ ยวกั บด้ าน
การบริ การชุ มชนและสั งคมฯ หรื อ กิ จ การเพิ่ ม พู น รายได้ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ เพื่ อ บํ า บั ด
ความเดื อ ดร้ อ นของประชาชนตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ย การรั บ เงิ น การเบิ ก จ่ า ยเงิ น
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘
ข้อ ๘๙ ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๓๑๖๑ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ เรื่อง
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เหตุผล
เนื่องจากเทศบาลนครลําปางได้ทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (M.O.U.) ในการดําเนินโครงการ
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลําปาง (มิวเซียมลําปาง) กับ สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กร
มหาชน) โดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) จังหวัดลําปาง และเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัด
ลําปางลงวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔ โดยกําหนดให้เทศบาลนครลําปางปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัด
(หลังเดิม) ให้พร้อมสําหรับการพัฒนาเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลําปาง ภายในปี พ.ศ.๒๕๕๕ และได้ทํา
การเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคา ก่อสร้างหลังคากันสาดรอบอาคาร งานระบบท่อสุขาภิบาล พร้อมทาสีอาคาร
ภายนอก ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลากลางจังหวัดลําปาง (หลังเดิม) ระยะที่ ๑ แล้ว ต่อมา
ได้รับหนังสือจังหวัดลําปางที่ ลป ๐๐๓๑/๙๗๓๙ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ขอความอนุเคราะห์ให้เทศบาล
นครลําปางสนับสนุนงบประมาณเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) เพิ่มเติม (ระยะที่ ๒)
โดยมอบหมายให้เทศบาลนครลําปางปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลากลางจังหวัดลําปาง (หลังเดิม) เพิ่มเติม
(ระยะที่ ๒) โดยทําการรื้อถอนฝ้าเพดาน ผนัง พื้นและส่วนอื่นๆ ที่ดัดแปลงต่อเติมจากอาคารเดิม ปรับปรุง
ห้องน้ํา ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน ผนังและพื้น ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและงานอื่นๆ ทั้งนี้ เทศบาลฯ ไม่ได้
ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ เนื่องจากยอดประมาณรายรับมีไม่เพียงพอที่จะดําเนินการตามโครงการ สาเหตุ
จากงบประมาณรายจ่ายประจําปีค่อนข้างสูง และยอดเงินรายรับประเภทเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นในรอบปีที่ผ่านมาต่ํากว่าที่ประมาณรายรับไว้ประกอบกับจังหวัดลําปางได้แจ้งให้เทศบาลฯ
เร่งดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ในระยะที่ ๒ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อส่งมอบอาคารให้กับสถาบัน
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว (เอกสารแนบท้าย)

- ๓๓ เงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕
หัก เงินฝาก กสท.
ลูกหนี้เงินยืมสะสม
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน
ลูกหนี้ภาษีท้องที่
ลูกหนี้ภาษีป้าย
ผลต่างจากการชําระหนี้เงินกู้
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน
หัก

สํารองจ่ายกรณีฉุกเฉินอื่น ๆ ร้อยละ ๒๕%

หัก จ่ายขาดเงินสะสมและเงินยืมสะสม (คงค้างเบิกจ่าย)
๑. โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะประตูเวียง
๒. โครงก่อสร้างคลองระบายน้ําในบ่อบําบัดน้ําเสียเทศบาล
นครลําปาง
๓. โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งแม่น้ําวังฝั่งขวา
บริเวณท้ายฝายแม่วังเฉลิมพระเกียรติ
๔. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าวัดพระแก้วดอนเต้า
สุชาดาราม
๕. ค่าจัดซื้อเตาเผาศพปลอดมลพิษแบบใช้แก๊สประจําสุสาน
ร่องสามดวง
๖. สํานักการศึกษา ยืมจ่าย เงินสมทบประกันสังคม, ค่าจ้าง
พนักงานจ้าง, เงินเพิ่มต่างๆ (ผดด.) (ต.ค.-ธ.ค.๕๔)
๗. สํานักการศึกษา ยืมจ่าย ค่าจ้างพนักงานจ้าง, เงินเพิ่มต่างๆ
(ผดด.) (ต.ค.-ธ.ค.๕๔)
๘. สํานักการศึกษา ยืมจ่าย ค่าจ้างพนักงานจ้าง, เงินเพิ่มต่างๆ
(ผดด.) (ต.ค.-ธ.ค.๕๔)
๙. สํานักการศึกษา ยืมจ่าย เงินสมทบประกันสังคม (ผดด.)
(ก.ย. ๕๔)
๑๐. สํานักการศึกษา ยืมจ่าย ค่าจ้างพนักงานจ้าง, เงินเพิม่ ต่างๆ
(ผดด.) (ม.ค.๕๕)
๑๑. สํานักการศึกษา ยืมจ่าย ค่าจ้างพนักงานจ้าง, เงินเพิม่ ต่างๆ
(ผดด.) (ก.พ.๕๕)
๑๒. สํานักการศึกษา ยืมจ่าย เงินสมทบประกันสังคม (ผดด.)
(ม.ค.๕๕)

๒๔๗,๑๓๕,๘๒๖.๑๐
๘๐,๖๙๑,๕๗๐.๒๗
๑๕,๑๒๘,๙๑๖.๐๐
๑,๔๖๐,๖๙๐.๕๐
๖,๒๗๓.๕๔
๑๗๓,๙๖๐.๐๐
๙,๓๓๑,๐๐๐.๐๐
๗๐,๐๐๐.๐๐๐.๐๐ ๑๗๖,๗๙๒,๔๑๐.๓๑
๗๐,๓๔๓,๔๑๕.๗๙
๑๗,๕๘๕,๘๕๓.๙๕
๕๒,๗๕๗,๕๖๑.๘๔
๗,๙๙๗,๘๐๐.๐๐
๓.๙๓๐,๐๐๐.๐๐
๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐
๕,๖๒๒,๗๕๐.๐๐
๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๐,๘๘๗.๐๐
๒๑๗,๗๔๐.๐๐
๒๔,๐๗๐.๐๐
๓,๔๐๔.๐๐
๗๗,๐๘๐.๐๐
๔๑,๐๐๐.๐๐
๑,๗๕๔.๐๐

- ๓๔ ๑๓. สํานักการศึกษา ยืมจ่าย เงินสมทบประกันสังคม (ผดด.)
(ก.พ.๕๕)
๑๔. สํานักการศึกษา ยืมจ่าย ค่าจ้างพนักงานจ้าง, เงินเพิม่ ต่างๆ
(ผดด.) (ม.ค.๕๕)
๑๕. กองคลัง ยืมจ่าย บํานาญพนักงาน ราย นายเกษม บุษย์สุข
(ม.ค.-เม.ย.๕๕)
๑๖. กองคลัง ยืมจ่าย บํานาญพนักงาน ราย นายวิสิษฐ์ ดวง
แก้ว
(ธ.ค.๕๔-เม.ย.๕๕)
๑๗. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อระบายน้าํ
ถ.ฉัตรไชย ซอยข้างบ้านเลขที่ ๓๕๙/๑
๑๘. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ํา ถ.จามเทวี
ซอย ๔ ตั้งแต่บา้ นเลขที่ ๒๗ ถึง ๒๕/๒
๑๙. โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ํา ถ.ป่าขาม ๑
ซอยข้างบ้านเลขที่ ๒๐๑ ถึง ถ.เขลางค์นคร
๒๐. โครงการก่อสร้างปรับปรุง ถ.ไฮเวย์ ลป.-งาว ซอยข้าง
บ้านเลขที่ ๒๓๔-๒๕๐ (ข้างร้านข้าวซอยซูปเปอร์)
๒๑. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
๒๒. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลากลางจังหวัด
(หลังเดิม)
เงินสะสมคงเหลือในมือที่พอจ่ายได้ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน
๒๕๕๕
หัก ใช้จ่ายเงินสะสมตามญัตติที่ ๑๒
เงินสะสมคงเหลือในมือที่พอจ่ายได้

๑,๒๓๐.๐๐
๔๕,๒๓๑.๐๐
๔๙,๗๒๘.๐๐
๔๙,๔๘๗.๐๐

๒,๑๘๐,๐๐๐.๐๐
๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐
๔๘๕,๐๐๐.๐๐
๙๑๐,๐๐๐.๐๐
๔,๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๕,๖๒๗,๐๐๐.๐๐

๓๗,๖๗๔,๑๖๑.๐๐
๑๕,๐๘๓,๔๐๐.๘๔
๑,๘๓๐,๐๐๐.๐๐
๑๓,๒๕๓,๔๐๐.๘๔

ดังนั้น ขอได้โปรดนําเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของ
เทศบาลนครลําปางเพื่อดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) เพิ่มเติม (ระยะที่ ๒)
เป็นจํานวนเงิน ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน) ตามโครงการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมือง
ลําปาง (มิวเซียมลําปาง)ตามระเบียบฯ ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)
นิมติ ร จิวะสันติการ
ผู้เสนอ
(นายนิมิตร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด
จะอภิปรายหรือไม่ เชิญ นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ

- ๓๕ นายแพทย์ วั ฒ นา วานิ ช สุ ข สมบั ติ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํ า ปาง เรี ย นประธานสภาฯ
ที่ เ คารพ ท่ า นสมาชิ ก ฯ ผู้ ท รงเกี ย รติ กระผม นายแพทย์ วั ฒ นา วานิ ช สุ ข สมบั ติ สมาชิ ก สภาเทศบาล
นครลําปาง สมาชิกฯ เขตตําบลเวียงเหนือ และตําบลบ่อแฮ้ว ผมอยากเรียนท่านประธานสภาฯ เพิ่มเติ ม
อีก เล็ก น้ อ ยว่ า ในช่ ว งต้ น เดื อ นพฤษภาคม ผมได้ มี โ อกาสได้ ต้ อนรั บ คณะทั้ง ที่ เ ป็น คนไทยและชาวต่ างชาติ
เขาได้ให้คําชื่นชมว่าถนนหนทางของบ้านเมืองเราสะอาด โดยเฉพาะทางเท้าที่เราได้ปรับปรุงและปูเซรามิกชนิด
กันลื่นนั้นสวยงามมาก และแต่ละสายก็มีสีสันแตกต่างกัน ผมจึงขอฝากท่านประธานฯ นําเรียนทางฝ่ายบริหาร
และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ผมขออนุญาตเข้าประเด็น ในญัตติเรื่องดังกล่าวนี้ ถึงแม้จะใช้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ในระยะที่ ๒ ไม่ว่าจะมากหรือน้อยเท่าไหร่ก็แล้วแต่ ผมคิดว่าเป็นเรื่องจําเป็นที่จะต้องทําให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี
เพราะจะเกี่ยวพันกับเรื่องงบประมาณที่ได้ทําการตกลงใน MOU หรือในเรื่องของอาคารตลาดเทศบาล ๑
หลังใหม่ที่กําลังดําเนินการเร่งรัดในการก่อสร้างให้แล้วเสร็จก็ดี ผมได้ดูในรายละเอียดที่แนบแล้วก็ค่อนข้าง
จะสมบูรณ์ โดยเฉพาะเรื่องของระบบไฟฟ้า การป้องกันอัคคีภัย แต่ก็ยังมีข้อปลีกย่อยบางประเด็นที่จะขอทราบ
เช่น เรื่ องของงานปรั บปรุงระบบไฟฟ้ า พร้อ มดวงโคมไฟและอุปกรณ์ใหม่กํ าหนดไว้ที่จุดละ ๑,๐๐๐ บาท
อยากทราบว่าจะเป็นหลอดแบบประหยัดไฟหรือไม่ ปัจจุบันนี้จะมีหลอด T5 ก็ดี หรือเป็นหลอด TL เหมือน
ของเดิม ในระบบของไฟฟ้าอัตโนมัติฉุกเฉินผมไม่แน่ใจว่าจะมีหรือไม่ เพราะในรายละเอียดไม่ได้กล่าวไว้ ในส่วน
ของงานติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยฯ ดีมากและครบถ้วน มีทั้งระบบ sprinkler มีระบบติดตั้งสายท่อน้ําดับเพลิง
ภายในอาคาร ซึ่งน่าจะมีครบหมดทุกชั้นก็ไม่น่าเป็นห่วง แต่ถ้าหากเกิดกรณีฉุกเฉินอัคคีภัย หรือไฟฟ้าดับก็ดี
แต่ไม่ได้พูดถึงระบบไฟฟ้าสํารองที่เป็นแบตเตอร์รี่ที่มีดวงโคมไฟส่องตามจุดทางเดิน ผมคิดว่าเป็นสิ่งจําเป็น
ยกตัวอย่างเช่นอาคารปูมละครของเรานั้น ผมไม่เห็นมีสิ่งเหล่านี้จึงคิดว่าถ้าได้ไปสํารวจแล้วแก้ไขเพิ่มเติมก็จะ
เป็นประโยชน์ เพราะหากเกิดกรณีไฟฟ้าดับ ประชาชนที่ชมอยู่ภายในอาคารก็จะได้มองเห็นทางเดินได้ถูกต้อง
และไม่เกิดอันตรายใดๆ สิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งปลีกย่อยที่ผมจะเรียนให้ท่านประธานฯ ทราบว่า ถ้ามีรายละเอียด
ให้ ค รบ การดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง ก็ จ ะได้ ร วดเร็ ว ขึ้ น ไม่ ต้ อ งมี ก ารแก้ ไ ขแบบแปลนอะไรอี ก ซึ่ ง อาจจะทํ า ให้
เกิดความล่าช้าได้ ขอบคุณครับ
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด
จะอภิปรายหรือไม่ เมื่อไม่มี กระผมจะขอมติท่ีประชุมในญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ของเทศบาลนครลํ า ปาง เพื่ อ ดํ า เนิ น การปรั ง ปรุ ง ซ่ อ มแซมอาคารศาลากลางจั ง หวั ด (หลั ง เดิ ม )เพิ่ ม เติ ม
(ระยะที่ ๒) เป็ น จํ า นวนเงิ น ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้ า นแปดแสนบาทถ้ ว น) ตามโครงการพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
การเรียนรู้เมืองลําปาง(มิวเซียมลําปาง) สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือขึ้น มีผู้เห็นชอบมติเป็นเอกฉันท์

มติที่ประชุม มี ม ติ เ ป็ น เอกฉั น ท์ เห็ น ชอบให้ ใ ช้ จ่ า ยเงิ น สะสมของเทศบาลนครลํ า ปาง
เพื่ อดํ า เนิ น การปรั งปรุ งซ่ อมแซมอาคารศาลากลางจั งหวั ด(หลั ง เดิ ม )เพิ่ม เติม (ระยะที่ ๒) เป็น จํ านวนเงิ น
๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน) ตามโครงการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลําปาง(มิวเซียม
ลําปาง)

ระเบีย บวาระที่ ๑๔ ญั ต ติ เรื่ อ ง ขอเสนอญั ต ติข อรับ ความเห็ น ชอบก่ อ หนี้ผู ก พั น
งบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ในการทําสัญญาจ้างเอกชนเก็บขนมูลฝอย
ต่อเนื่อง ๕ ปี งบประมาณ(พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) เป็นจํานวนเงิน ๑๓๐,๙๒๓,๐๐๐ บาท
(หนึ่งร้อยสามสิบล้านเก้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

- ๓๖ นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ระเบียบวาระที่ ๑๔ ญัตติ เรื่อง
ขอเสนอญั ต ติ ข อรั บ ความเห็ น ชอบก่ อ หนี้ ผู ก พั น งบประมาณรายจ่ า ยเกิ น กว่ า หนึ่ ง ปี ง บประมาณ ในการ
ทํ า สั ญ ญาจ้ า งเอกชนเก็ บ ขนมู ล ฝอยต่ อ เนื่ อ ง ๕ ปี งบประมาณ(พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) เป็ น จํ า นวนเงิ น
๑๓๐,๙๒๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านเก้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) ขอเชิญฝ่ายบริหาร
นายประเสริฐ บุพพัณหสมัย รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายประเสริฐ บุพพัณหสมัย รองนายกเทศมนตรี
นครลําปาง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีให้เสนอญัตติ

ญัตติ
เรื่อง

ขอเสนอญัตติ ขอรับความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึง่ ปีงบประมาณ ในการ
ทําสัญญาจ้างเอกชนเก็บขนมูลฝอยต่อเนือ่ ง ๕ ปีงบประมาณ(พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐)
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้า พเจ้า นายนิ มิต ร จิว ะสั น ติก าร นายกเทศมนตรีน ครลํ าปาง ขอเสนอญัต ติ เรื่ อ ง ขอรั บ
ความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ในการทําสัญญาจ้างเอกชนเก็บขน
มูลฝอยต่ อเนื่ อง ๕ ปี งบประมาณ(พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) เป็นจํานวนเงิน ๑๓๐,๙๒๓,๐๐๐ บาท (หนึ่ง ร้อ ย
สามสิบล้านเก้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
เพื่อให้การจัดทํากิจการใดๆ ตามอํานาจหน้าที่ในการกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ําเสียและการ
รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้ น ตอนการกระจายอํ า นาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๑๘)
และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๐ (๓)
มาตรา ๕๓ (๑) มาตรา ๕๖ (๑) ทั้งนี้ เทศบาลฯอาจมอบหมายให้เอกชนเข้ามาดําเนินการกําจัดสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอยในเขตเทศบาลนครลําปางได้ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๑๘ วรรคสอง
ประกอบกับการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ให้กระทําได้โดยความเห็นชอบ
ของสภาท้องถิ่นและจัดทําเป็นงบประมาณรายจ่ายตามขั้นตอนของกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้ วย วิธี การงบประมาณขององค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แ ก้ไ ขเพิ่ มเติม (ฉบั บที่ ๓)
พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๓๘
เหตุผล
เนื่ อ งจากเทศบาลนครลํ า ปางได้ ทํ า สั ญ ญาจ้ า งเอกชนเก็ บ ขนมู ล ฝอย มี กํ า หนดระยะเวลา
๕ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ ๑/๒๕๕๑ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ และจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ จึงมีความจําเป็นที่จะต้องจ้างเอกชนดําเนินการเก็บขนมูลฝอยอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็น
กิจการที่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและต่อประชาชน รวมทั้งต้องใช้การลงทุนค่อนข้างสูง จึงต้องดําเนินการ
ทําสัญญาจ้างเอกชนเก็บขนมูลฝอย เป็นระยะเวลาเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ เพื่อเป็นการจูงใจแก่เอกชน
ผู้ประกอบการให้เกิดความสนใจที่จะมาลงทุน เพราะได้รับค่าตอบแทนในระยะยาวและต่อเนื่องคุ้มค่าต่อการ
ลงทุ นของผู้รั บจ้า ง โดยการทํ าสัญ ญาจ้างเอกชนเก็บขนมูล ฝอยต่อเนื่อ ง ๕ ปีง บประมาณ (พ.ศ.๒๕๕๖๒๕๖๐) เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

- ๓๗ ดังนั้น ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ในการทําสัญญาจ้างเอกชนเก็บขนมูลฝอย
ต่อเนื่อง ๕ ปีงบประมาณ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) เป็นจํานวนเงิน ๑๓๐,๙๒๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้าน
เก้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามระเบียบฯ ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)
นิมติ ร จิวะสันติการ
ผู้เสนอ
(นายนิมิตร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ เชิญ นายสันติ เขียวอุไร
นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม
นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมมีข้อสังเกตที่อยากจะนําเสนออยู่ ๓ ประเด็น คือ
ประเด็นแรก คือ เรื่องของกรอบงบประมาณที่ต้องใช้ในการทําสัญญาจ้างเอกชนเก็บขนมูลฝอยต่อเนื่อง ๕ ปี
ประเด็นที่ ๒ คือ เรื่องของการบริหารหรือควบคุมสัญญาว่าจ้าง และประเด็นที่ ๓ คือ ประเด็นการเตรียมตัว
เพื่อที่จะส่งเสริมหรือพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นในอีก ๕ ข้างหน้านี้ ซึ่งจะเกี่ยวเนื่องการเปิดประชาคม
อาเซียน ในประเด็นแรก คือ เรื่องของกรอบงบประมาณ ผมมีข้อสังเกตว่าที่ผ่านมา ๕ ปี เราได้บริหารจัดการ
งบประมาณในการจั ด จ้ า งเอกชน มี ค วามคุ้ ม ค่ า มากน้ อ ยแค่ ไ หนในวงเงิ น กว่ า ๑๐๐ ล้ า นบาทในแต่ ล ะปี
ผมเข้าใจดีว่าปัญหาเรื่องขยะเป็นปัญหาที่สังคมหรือผู้บริหารสังคมต้องตระหนัก โดยเฉพาะเทศบาลนี้ถือว่า
เป็นหน้าที่ที่จะต้องกําจัดขยะ ในเขตเทศบาลนครลําปางเองคงปฏิเสธไม่ได้ว่า ประชากรที่อาศัยอยู่ผลิตขยะ
ตามประมาณการของเทศบาล ประมาณ ๑๐๐ ตันต่อวัน แต่ท่ีบอกว่า ปริมาณขยะอยู่ที่ ๓๕,๕๘๗.๕๐ ตัน
ต่อปี เฉลี่ยแล้ววันละ ๑๐๐ ตัน เป็นปริมาณที่เราประมาณการและดําเนินการบริหารมาตลอดระยะเวลา ๕ ปี
ซึ่งปัญหาก็เกิดขึ้นตลอดเวลา เราคํานวณไม่ได้กับปัญหาที่เกิดจากข้อร้องเรียนของประชาชน ทั้งในเขตของ
เทศบาลนครลําปางเองก็ดี เราสามารถไปดูได้ว่าส่วนหนึ่งที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามาเองกับเทศบาล และส่วนที่
ร้องเรียนผ่านสมาชิกสภาฯ ที่ให้ช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องขยะต่างๆ เราก็แก้ไขกันเกือบทุกวันตลอดระยะเวลา
๓๖๕ วัน เช่น การตัดต้นไม้แล้วกองเศษกิ่งไม้ไว้ท่ีหน้าบ้าน บริษัทไม่จัดเก็บให้เพราะถือว่าไม่ใช่หน้าที่ จะกําจัด
ให้ เ ฉพาะขยะที่ อ ยู่ ใ นถั ง เท่ า นั้ น ที่ เ กี่ ย วในการบริ ห ารสั ญ ญา ถามว่ า เราเป็ น ผู้ จ้ า งแล้ ว จะสามารถบริ ห าร
สิ่งเหล่านี้ได้หรือไม่ มีใครปฏิเสธได้หรือไม่ว่าเราไม่ได้ทิ้งขยะทุกวัน ดังนั้น ในการกําจัดขยะวันเว้นวัน เมื่อเห็น
ถังขยะที่ไม่สวยงาม กองขยะที่อยู่ข้างทางเยอะแยะมากมายในตัวเมือง ทําให้นักท่องเที่ยว นักลงทุนเขาจะ
เข้ามาลงทุนหรือไม่ก็เป็นเรื่องของอนาคตในอีก ๓ ปีข้างหน้า แต่ในการบริหารนี้เราต้องอนุมัติงบประมาณ
ที่ ๕ ปี ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นปีที่จะมีนักลงทุน นักท่องเที่ยว แรงงานที่จะเกิดขึ้นในลําปางอีกมากมาย อาจจะมี
ประชาชนหรือแรงงานชาวจีนมาอยู่ในลําปางเป็นแสนคน อาจจะมีแรงงานจากประเทศพม่าเข้ามาอยู่ในเขต
เทศบาลนครอีกสามหมื่นคนหรือห้าหมื่นคน หรืออาจจะมีแรงงานจากประเทศลาวเข้ามาอยู่อีกสามหมื่นหรือ
ห้ า หมื่ น คน เราไม่ ส ามารถทราบได้ แต่ ที่ ท ราบแน่ ๆ ลํ า ปางเป็ น แหล่ ง ที่ ต้ อ งการในการขายแรงงานมาก
พอสมควรกับประเทศเพื่อนบ้านเราสองสามประเทศดังกล่าวนั้น เนื่องจากว่าจังหวัดลําปางเราเองนั้นเป็น
จังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรม มีโรงงานเศรษฐกิจที่จะทําให้เศรษฐกิจดีข้ึน นั่นหมายความว่าตลาดแรงงาน

- ๓๘ จะเกิดขึ้นมากมาย เรามีการเตรียมพร้อมกับบุคคลเหล่านั้นที่จะมาซื้ออาหาร แล้วทิ้งถุงพลาสติกในถังขยะ
เพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหน ผมจึงอยากฝากประเด็นในการบริหารจัดการเรื่องของการทําสัญญาขยะครั้งนี้กับทาง
ฝ่า ยบริ ห าร อย่ า งน้ อ ยถ้ า เราเตรี ยมการแล้ ว ในสั ญ ญา ๕ ปี ก็ ค งจะไม่ มี ผ ลกระทบมากพอที่ จ ะทํ า ให้ เ รา
ปรับปรุงในการทําสัญญาครั้งนี้ ขอบคุณครับ
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ เมื่อไม่มี ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ก็ขอขอบคุณ
ท่านสมาชิกฯ ที่ได้ให้ข้อสังเกตและข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์มากในการที่เราจะนําไปพิจารณากําหนดลงไป
ในเงื่ อ นของสั ญ ญาในการทํ า สั ญ ญาครั้ ง ต่ อ ไป ในการพิ จ ารณาญั ต ติ วั น นี้ ก็ เ ป็ น การพิ จ ารณาญั ต ติ เ พี ย ง
แต่อนุมัติในหลักการว่า งานการบริหารจัดการขยะนี้ขออนุมัติหลักการว่าจะต้องดําเนินการเป็นสัญญาเกินกว่า
๑ ปี แต่ไม่เกิน ๕ ปี สําหรับวงเงินที่ได้ตั้งไว้ประมาณ ๑๓๐ ล้านเศษ และ ๓๙ ล้านเศษ เป็นวงเงินที่แน่ชัด
จะตั้งไว้ในงบประมาณของแต่ละปีๆ ซึ่งเราก็พยายามที่จะปรับปรุงสัญญาจากประสบการณ์ต่างๆ ที่เราได้พบ
ได้ประสบสิ่งต่างๆ เมื่อ ๕ ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีข้อบกพร่องและมีข้อผิดพลาด หรือมีช่องโหว่อยู่มากมาย ตั้งแต่
คํานิยามศัพท์ ที่ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติที่กรุณาให้ตัวอย่างไว้ นิยามศัพท์ว่า “กิ่งไม้ ใบไม้” กับนิยามศัพท์ว่า
“ขยะ” นั้น ได้รวมถึง “กิ่งไม้ ใบไม้” ไว้หรือไม่ ถ้ารวมแล้วต้องเป็นกิ่งไม้ขนาดไหน นํามาสู่การร้องเรียนว่า
บริษัทได้เก็บกิ่งไม้ ใบไม้ที่ตัดทิ้งไว้เอาไปรวมเป็นน้ําหนักชั่งเกิน ซึ่งก็ปรากฏว่านิยามศัพท์คําว่า “ขยะ” นั้นไม่มี
ความชัด เจนในเรื่อ งของ “กิ่ง ไม้ ใบไม้ ” ว่า “กิ่ง ไม้ ใบไม้” จะต้ องใหญ่ ขนาดไหน มีลั กษณะอย่ างไร จึ ง มี
ข้อพิพาท และเป็นประสบการณ์ที่เราจะต้องเรียนรู้ไว้ในเรื่องของการทําสัญญา ร่างสัญญาตั้งแต่คํานิยามศัพท์
ก็ต้องนิยามศัพท์ด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเพื่อไม่ให้เกิดช่องโหว่ในการบริหารการจัดการ และการ
ให้ บ ริ ก าร รวมทั้ ง ข้ อ สั ง เกตในเรื่ อ งของสวั ส ดิ ก าร สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐาน และศั ก ดิ์ ศ รี ข องความเป็ น มนุ ษ ย์
ของพนักงานบริษัท แม้ว่าจะไม่ใช่พนักงานของเทศบาล แต่ก็เป็นพนักงานของบริษัท ซึ่งเป็นข้อสังเกตที่ดี ไม่ว่า
จะเป็นใครหรืออย่างน้อยที่สุดก็ต้องมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นี่คือ
ข้ อ สั ง เกตที่ เ ราจะต้ อ งบรรจุ ไ ว้ ใ นเงื่ อ นไขของสั ญ ญา ว่ า นอกจากบริ ษั ท จะต้ อ งปฏิ บั ติ ต่ อ พนั ก งาน
ตามพระราชบัญญั ติคุ้มครองแรงงาน แล้วจะต้องทํา อะไรอย่างไรบ้า งกับพนักงานต่างๆ ก็จะต้องกําหนด
เพิ่มเติม ในเรื่องต่างๆ เหล่านี้เราจะกําหนดไว้ในสัญญา และเราจะส่งร่างสัญญาอัยการสูงสุด ที่อัยการสูงสุด
เป็นผู้พิจารณากรั่นกรองอีกครั้งหนึ่ง เมื่อพิจารณาตรวจสอบร่างสัญญาเรียบร้อยแล้ว จึงนําเสนอสัญญานั้น
ต่อสภานี้พร้อมทั้งงบประมาณอีกครั้งหนึ่ง ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ เมื่อไม่มี กระผมจะขอมติที่ประชุมในญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพัน
งบประมาณรายจ่ ายเกิ นกว่า หนึ่ง ปีง บประมาณ ในการทํา สัญญาจ้ างเอกชนเก็ บขนมู ลฝอยต่ อเนื่อ ง ๕ ปี
งบประมาณ(พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) เป็นจํานวนเงิน ๑๓๐,๙๒๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านเก้าแสน
สองหมื่นสามพันบาทถ้วน) สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือขึ้น มีผู้เห็นชอบมติเป็นเอกฉันท์

มติที่ประชุม มี ม ติ เ ป็ น เอกฉั น ท์ เห็ น ชอบให้ ก่ อ หนี้ ผู ก พั น งบประมาณรายจ่ า ยเกิ น กว่ า
หนึ่งปีงบประมาณ ในการทําสัญญาจ้างเอกชนเก็บขนมูลฝอยต่อเนื่อง ๕ ปี งบประมาณ(พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐)
เป็นจํานวนเงิน ๑๓๐,๙๒๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านเก้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

- ๓๙ ระเบีย บวาระที่ ๑๕ ญั ต ติ เรื่ อ ง ขอเสนอญั ต ติข อรับ ความเห็ น ชอบก่ อ หนี้ผู ก พั น
งบประมาณรารจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ในการทําสัญญาจ้างเอกชนกําจัดมูลฝอย
ต่อเนื่อง ๕ ปี งบประมาณ(พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) เป็นจํานวนเงิน ๓๙,๑๖๒,๐๐๐ บาท
(สามสิบเก้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ระเบียบวาระที่ ๑๕ ญัตติ เรื่อง
ขอเสนอญั ต ติ ข อรั บ ความเห็ น ชอบก่ อ หนี้ ผู ก พั น งบประมาณรารจ่ า ยเกิ น กว่ า หนึ่ ง ปี ง บประมาณ ในการ
ทํ า สั ญ ญาจ้ า งเอกชนกํ า จั ด มู ล ฝอยต่ อ เนื่ อ ง ๕ ปี งบประมาณ(พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) เป็ น จํ า นวนเงิ น
๓๙,๑๖๒,๐๐๐ บาท (สามสิบเก้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) ขอเชิญฝ่ายบริหาร
นายประเสริฐ บุพพัณหสมัย รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายประเสริฐ บุพพัณหสมัย รองนายกเทศมนตรี
นครลําปาง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีให้เสนอญัตติ

ญัตติ
เรื่อง

ขอเสนอญัตติ ขอรับความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ
ในการทําสัญญาจ้างเอกชนกําจัดมูลฝอยต่อเนื่อง ๕ ปีงบประมาณ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐)
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้าพเจ้ า นายนิมิต ร จิ วะสัน ติการ นายกเทศมนตรี นครลํ าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอรั บ
ความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ในการทําสัญญาจ้างเอกชนกําจัด
มู ล ฝอยต่ อ เนื่ อ ง ๕ ปี ง บประมาณ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) เป็ น จํ า นวนเงิ น ๓๙,๑๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท
(สามสิบเก้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
เพื่ อ ให้ ก ารจั ด ทํ า กิ จ การใดๆ ตามอํ า นาจหน้ า ที่ ใ นการกํ า จั ด มู ล ฝอย สิ่ ง ปฏิ กู ล และน้ํ า เสี ย
และการรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๑๘)
และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๐ (๓)
มาตรา ๕๓ (๑) มาตรา ๕๖ (๑) ทั้งนี้ เทศบาลฯอาจมอบหมายให้เอกชนเข้ามาดําเนินการกําจัดสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอยในเขตเทศบาลนครลําปางได้ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๑๘ วรรคสอง
ประกอบกับการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ให้กระทําได้โดยความเห็นชอบ
ของสภาท้องถิ่นและจัดทําเป็นงบประมาณรายจ่ายตามขั้นตอนของกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่า ด้ ว ย วิ ธีก ารงบประมาณขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม(ฉบั บ ที่ ๓)
พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๓๘
เหตุผล
เนื่ อ งจากเทศบาลนครลํ า ปางได้ ทํ า สั ญ ญาจ้ า งเอกชนกํ า จั ด มู ล ฝอย มี กํ า หนดระยะเวลา
๕ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ ๑/๒๕๕๑ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ และจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ จึงมีความจําเป็นที่จะต้องจ้างเอกชนดําเนินการกําจัดมูลฝอยอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็น
กิจการที่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและต่อประชาชน รวมทั้งต้องใช้การลงทุนค่อนข้างสูง จึงต้องดําเนินการ

- ๔๐ ทํา สัญ ญาจ้า งเอกชนกํา จัด มูล ฝอยเป็น ระยะเวลาเกิ น กว่ าหนึ่ง ปีง บประมาณ เพื่ อเป็น การจู งใจแก่เ อกชน
ผู้ประกอบการให้เกิดความสนใจที่จะมาลงทุน เพราะได้รับค่าตอบแทนในระยะยาวและต่อเนื่องคุ้มค่าต่อการ
ลงทุนของผู้รับจ้าง โดยการทําสัญญาจ้างเอกชนกําจัดมูลฝอยต่อเนื่อง ๕ ปีงบประมาณ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐)
เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
ดังนั้น ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การก่ อหนี้ผู กพั น งบประมาณรายจ่า ยเกิน กว่ า หนึ่ งปี งบประมาณ ในการทํ า สัญ ญากํา จัด มู ลฝอยต่อ เนื่ อ ง
๕ ปีงบประมาณ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) เป็นจํานวนเงิน ๓๙,๑๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบเก้าล้านหนึ่งแสน
หกหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามระเบียบฯ ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)
นิมติ ร จิวะสันติการ
ผู้เสนอ
(นายนิมิตร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ เมื่อไม่มี กระผมจะขอมติที่ประชุมในญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพัน
งบประมาณรายจ่ า ยเกิ น กว่ า หนึ่ ง ปี ง บประมาณ ในการทํ า สั ญ ญาจ้ า งเอกชนกํ า จั ด มู ล ฝอยต่ อ เนื่ อ ง ๕ ปี
งบประมาณ(พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) เป็นจํานวนเงิน ๓๙,๑๖๒,๐๐๐ บาท (สามสิบเก้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสอง
พันบาทถ้วน) สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือขึ้น มีผู้เห็นชอบมติเป็นเอกฉันท์

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก (๑๗ เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง) ให้ก่อหนี้ผูกพัน
งบประมาณรายจ่ า ยเกิ น กว่ า หนึ่ ง ปี ง บประมาณ ในการทํ า สั ญ ญาจ้ า งเอกชนกํ า จั ด มู ล ฝอยต่ อ เนื่ อ ง ๕ ปี
งบประมาณ(พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) เป็นจํานวนเงิน ๓๙,๑๖๒,๐๐๐ บาท (สามสิบเก้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่น
สองพันบาทถ้วน)

ระเบียบวาระที่ ๑๖ เรื่องอื่นๆ
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอญัตติ
อื่นๆ อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ ในนามของสภาเทศบาลนครลําปางขอกราบขอบคุณท่าน
สื่อมวลชน และประธานชุมชน ตลอดจนข้าราชการทุกท่าน ที่ได้ร่วมการประชุมวันนี้ ในนามของสภาเทศบาล
ผมขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ผมขอปิดการประชุม
เลิกประชุม เวลา ๑๒.๒๕ น.
ประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ
(นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ)
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง

จาตุรงค์ พรหมศร
(นายจาตุรงค์ พรหมศร)
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง

