รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๕
วันศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
-------------------------

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

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

ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง

วานิชสุขสมบัติ

รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง(ลากิจ)

ผู้ไม่มาประชุม
๑.นายแพทย์วัฒนา

-๒รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
๑.นายนิมิตร
๒.นายประเสริฐ
๓.นายสุรพล
๔.นายเกษม
๕.นายมนัส
๖.นางสาวดวงเดือน
๗.นายเฉลิม
๘.นางสาวภารดี
๙.นางอินทมาศ
๑๐.นางสาวอุษา
๑๑.นางวรรณศรี

จิวะสันติการ
บุพพัณหสมัย
ตันสุวรรณ
แช่มช้อย
วงษ์ชาญศรี
ไชยชนะ
แก้วกระจ่าง
เสลานนท์
สมพงษ์
สมคิด
อินทราชา

นายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง
ปลัดเทศบาลนครลําปาง
รองปลัดเทศบาลนครลําปาง
รองปลัดเทศบาลนครลําปาง
ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
รก.ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
๑๒.นายพีระยศ
วิรัตน์เกษ
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
๑๓.นายพงศ์กร
รัตนประเวศน์
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๑๔.นายสุนทร
จวงพลงาม
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
รก.ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
๑๕.นายสุเทพ
บุญมายอง
ผู้อํานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง
รก.ผู้อํานวยการส่วนช่างสุขาภิบาล
๑๖.นางอรวรรณ
แขวงโสภา
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
๑๗.นางเพ็ญนภา
แดนโพธิ์
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑
๑๘.นายไพศาล
ลาภจรัสแสงโรจน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๓
๑๙.ว่าที่ ร้อยตรีวงค์เทวัญ ณ ลําพูน
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๖
๒๐.ส.ต.ต.หญิงฐิติรัตน์ คุณชมภู
หัวหน้าฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร
๒๑.นางสาวพัฒนี
เมืองใจมา
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา
๒๒.นายบรรยง
เอื้อนจิตร์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
๒๓.นางอรพิน
ยินดี
(แทน)หัวหน้างานตรวจสอบฯ
๒๔.นางปนัดดา
เกตุเทศ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
๒๕.นายสุทัศน์
ก้องสุรกานต์
หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ํา
๒๖.นายเสวก
กันทะวงค์
หัวหน้างานบํารุงรักษา
๒๗.นางสาวฤทัยรัตน์
สุทธิพงศ์
หัวหน้างานเลขานุการผู้บริหาร
๒๘.นางเบญญาภา
ต้นกันยา
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

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 ๓ ครั้งที่ ๒ 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 ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๕๕
ในระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลฯ อ่านหนังสือของ
เทศบาลนครลําปาง เรื่อง มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครลําปางเป็นผู้อภิปรายชี้แจงหรือแถลงญัตติและ
ตอบกระทู้ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง
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 กระผมมีหนังสือเทศบาลนครลําปาง เพื่อเรียนแจ้งให้ที่ประชุมได้รับ
ทราบ ดังนี้
หนังสือเทศบาลนครลําปาง
ที่ ลป ๕๒๐๐๑/ ๔๓๖๙
สํานักงานเทศบาลนครลําปาง
ถนนฉัตรไชย ลป ๕๒๑๐๐
๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕
เรื่อง มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครลําปางเป็นผู้อภิปรายชี้แจงหรือแถลงญัตติและตอบกระทู้
ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
อ้างถึง หนังสือสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ ลป ๕๒๐๐๑(สภา)/๘๐ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕
ตามหนั ง สื อ อ้ า งถึ ง สภาเทศบาลนครลํ า ปางกํ า หนดสมั ย ประชุ ม สามั ญ สมั ย ที่ ๓ ครั้ ง ที่ ๒
ประจํ า ปี ๒๕๕๕ ในวั น ศุ ก ร์ ที่ ๒๔ สิ ง หาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้ อ งประชุ ม สภาเทศบาล
นครลําปาง และส่งกระทู้ถาม ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
เพื่อให้การประชุมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ข้าพเจ้า นายนิมิตร จิวะสันติการ ตําแหน่ง
นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีฯ ที่รับผิดชอบสํานักและกองเป็นผู้อภิปราย
ชี้แจงหรือแถลงญัตติและตอบกระทู้ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง ดังรายชื่อต่อไปนี้

-๔๑. 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
นครลําปางในครั้งนี้ ขอต้อนรับท่านด้วยความยินดียิ่ง

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๕ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๕
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา จะมีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไข เชิญ นายนพดล ผดุงพงษ์
นายนพดล ผดุ ง พงษ์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํ า ปาง เรี ย นท่ า นประธานสภาฯ ที่ เ คารพ
ท่ า นคณะผู้ บ ริ ห ารและสมาชิ ก สภาฯ ผู้ ท รงเกี ย รติ กระผม นายนพดล ผดุ ง พงษ์ สมาชิ ก สภาเทศบาล
นครลําปาง ขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑
ประจําปี ๒๕๕๕ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ หน้าที่ ๗ ย่อหน้าสุดท้าย ข้อความว่า “บัดนี้ คณะกรรมการ
วิ ส ามั ญ ประจํ า สภาเทศบาลนครลํ า ปาง ได้ ดํ า เนิ น การศึ ก ษาข้ อ มู ล ศึ ก ษาข้ อ มู ล ” ขอแก้ ไ ขเป็ น “บั ด นี้
คณะกรรมการวิสามัญประจําสภาเทศบาลนครลําปาง ได้ดําเนินการศึกษาข้อมูล” ให้ตัดคําว่า “ศึกษาข้อมูล”
ออกหนึ่งประโยค ถึงจะถูกต้อง ขอบคุณครับ
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไข
อีกหรือไม่ เชิญ นายสันติ เขียวอุไร
นายสั น ติ เขี ย วอุ ไ ร สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํ า ปาง เรี ย นท่ า นประธานสภาฯ ที่ เ คารพ
ท่านคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผม นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
ขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจําปี

-๕๒๕๕๕ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ หน้าที่ ๖ บรรทัดที่ ๑๔ ข้อความว่า “เรื่อง พระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ.๒๔๙๖” ขอแก้ไขเป็น “เรื่อง พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖” เปลี่ยนจาก “ย” เป็น “ญ” และ
หน้าที่ ๑๒ บรรทัด ที่ ๑๑ ข้อความว่ า “ท่ านใดไม่ได้ ยกมือ ก็สามารถทั กติงได้เลยนะครั บ” ขอแก้ ไขเป็ น
“ท่านใดไม่ได้ยกมือก็สามารถท้วงติงได้เลยนะครับ” ขอบคุณครับ
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไข
เพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี จะขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ ขอแก้ไข และขอมติ
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๕
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือขึ้น มติเป็นเอกฉันท์

มติที่ประชุม ให้แก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓
ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๕ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตามที่สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอแก้ไข ดังนี้
- หน้ า ที่ ๗ ย่ อ หน้ า สุ ด ท้ า ย ข้ อ ความว่ า “บั ด นี้ คณะกรรมการวิ ส ามั ญ ประจํ า สภาเทศบาล
นครลําปาง ได้ดําเนินการศึกษาข้อมูลศึกษาข้อมูล” แก้ไขเป็น “บัดนี้ คณะกรรมการวิสามัญประจําสภา
เทศบาลนครลําปาง ได้ดําเนินการศึกษาข้อมูล”
- หน้าที่ ๖ บรรทัดที่ ๑๔ ข้อความว่า “เรื่อง พระราชบัญยัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖” แก้ไขเป็น
“เรื่อง พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖”
- หน้าที่ ๑๒ บรรทัดที่ ๑๑ ข้อความว่า “ท่านใดไม่ได้ยกมือก็สามารถทักติงได้เลยนะครับ” แก้ไขเป็น
“ท่านใดไม่ได้ยกมือก็สามารถท้วงติงได้เลยนะครับ”
และที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๕ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง ขอเสนอญัต ติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจํา ปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ของเทศบาลนครลํ า ปาง อํา เภอเมื อ งลํ า ปาง จั ง หวั ดลํ า ปาง
(วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓)
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ เรื่อง
ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ในวาระที่ ๒ ขอเชิญ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ นายกิตติ จิวะสันติการ
นายกิตติ จิวะสันติการ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ จิวะสันติการ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอรายงานการแปรญัตติ ดังนี้ครับ
ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๕
เมื่ อ วั น ที่ ๑๔ สิ ง หาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ได้ มี ม ติ รั บ หลั ก การร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ในวาระที่ ๑ และส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติฯ พิจารณาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น

-๖พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔๙ และได้กําหนดระยะเวลาการเสนอคําแปร
ญัตติฯ จํานวน ๔ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๕-๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕ และกําหนดพิจารณาคําแปรญัตติจํานวน ๒
วัน คือวันที่ ๑๙-๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ไปแล้วนั้น
บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ดังกล่าวเรียบร้อย
แล้ ว และมี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ เ สนอร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ตามร่างเดิมโดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมแต่อย่างใด
ขอเรียนต่อที่ประชุมสภาฯ ขอบคุณครับ
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติเรื่อง
ขอเสนอญั ต ติ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ วาระที่ ๒
โดยคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมสภาฯ ให้รับทราบแล้ว ผมขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ
ได้ชี้แจงระเบียบข้อบังคับฯ ให้ที่ประชุมทราบ ขอเชิญครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ในข้อ ๕๑ ได้บัญญัติหลักการเอาไว้ว่ า
“ในการพิ จ ารณาร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ใ นวาระที่ ๒ ให้ ป รึ ก ษาเรี ย งลํ า ดั บ ข้ อ เฉพาะที่ มี ก ารแปรญั ต ติ ห รื อ
ที่ค ณะกรรมการแปรญั ต ติ แก้ ไ ขเท่ านั้ น เว้ นแต่ ท่ี ป ระชุ ม สภาท้อ งถิ่ น จะได้ ล งมติเ ป็ น อย่ างอื่ น ” เมื่ อ สั ก ครู่
คุณ กิ ตติ จิ ว ะสัน ติ การ ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญั ตติ ฯ ได้ แ ถลงต่ อที่ ป ระชุ มว่ า “ตามที่ ส ภา
เทศบาลฯ ได้ มีมติ แต่ งตั้ง คณะกรรมการแปรญั ตติ และกํา หนดระยะเวลาเสนอคํา แปรญัต ติ และกํา หนด
ระยะเวลาการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติฯ ตามที่ท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้แถลง
เมื่ อ สั ก ครู่ นี้ มี ส าระสํ า คั ญ ว่ า “ไม่ มี ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น หรื อ สมาชิ ก ฯ ท่ า นใดยื่ น คํ า แปรญั ต ติ ฯ เกี่ ย วกั บ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ของเทศบาลนครลําปาง แต่อย่างใด
ทางคณะกรรมการแปรญัตติฯ จึงได้ส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
ของเทศบาลนครลําปาง ตามร่างเดิม” ฉะนั้น เมื่อพิจารณาตามข้อบังคับฯ ตามที่ผมได้เรียนแจ้งให้ที่ประชุมฯ
ได้ทราบเมื่อสักครู่นี้ ก็ถือว่าที่ประชุมสภาฯ ไม่มีข้อที่จะปรึกษาเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในวาระที่ ๒ นี้ครับ ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ครับ
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติเรื่อง
ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ในวาระที่ ๒ ของเทศบาล
นครลํ า ปาง นั้ น เมื่ อ ทางคณะกรรมการแปรญั ต ติ ฯ ส่ ง ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามร่างเดิม ซึ่งไม่มีการแปรญัตติหรือแก้ไข ถือว่าไม่มีข้อที่จะปรึกษา จึงผ่านการ
พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ในวาระที่ ๒ ไป
ต่ อ ไปจะเป็ น การพิ จ ารณาร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ประจํ า ปี ง บประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๖ ในวาระที่ ๓ ในการพิจารณาวาระนี้ ขอให้ท่ีประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง ได้ลงมติว่า
จะให้ตราเป็นเทศบัญ ญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ของเทศบาลนคร
ลําปาง อําเภอเมือง จังหวัดลําปางหรือไม่ มีสมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ ขอได้โปรดยกมือขึ้น ที่ประชุมมีมติ

-๗เห็ นชอบเป็ นเอกฉัน ท์ใ ห้ต ราเป็ นเทศบัญ ญัติ งบประมาณรายจ่ าย ประจํา ปีง บประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ของ
เทศบาลนครลําปาง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้ตราเป็น เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจํา ปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
เป็นอันว่าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ของเทศบาลนคร
ลําปาง ได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง ครบทั้ง ๓ วาระเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะได้
เสนอผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ลํ า ปาง เพื่ อ พิ จ ารณาเห็ น ชอบร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ของเทศบาลนครลําปาง เป็นลําดับต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขอรับความเห็นชอบในการเข้าเป็นสมาชิก
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ เรื่อง
ขอเสนอญั ต ติ ขอรั บ ความเห็ น ชอบในการเข้ า เป็ น สมาชิ ก สมาคมสั น นิ บ าตเทศบาลแห่ ง ประเทศไทย
เชิญฝ่ายบริหาร
นายประเสริฐ บุพพัณหสมัย รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง เรียนท่านประธานสภา และ
ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพ กระผม นายประเสริฐ บุพพัณหสมัย รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีฯ เพื่อขอเสนอญัตติ
ญัตติ
เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขอรับความเห็นชอบในการเข้าเป็นสมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้ า พเจ้ า นายนิ มิ ตร จิ ว ะสั นติ การ นายกเทศมนตรี นครลํ าปาง ขอเสนอญั ตติ เรื่ อ ง ขอรั บ
ความเห็นชอบในการเข้าเป็นสมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
เพื่อให้การสมัครเป็นสมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยที่จัดตั้งขึ้นตามประมวล
กฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ เป็ น ไปตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยรายจ่ า ยขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๔ (๑) และ (๒) ซึ่งกําหนดว่าการสมัครเป็นสมาชิก
สมาคม ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น
เหตุผล
เนื่องจากสมาคมสั นนิบาตเทศบาลแห่ งประเทศไทยจัด ตั้งขึ้น โดยมีวั ตถุประสงค์ เพื่อส่ งเสริ ม
ความร่วมมือ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นๆ ระหว่าง
เทศบาลกับองค์กรชุมชน องค์กรภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรของรัฐบาลทุกภาคส่วนในประเทศไทย และ
กับองค์กรปกครองท้องถิ่นและสมาคมองค์กรปกครองท้องถิ่นในต่างประเทศ ซึ่งเทศบาลนครลําปางเล็งเห็น
ประโยชน์ในการเข้าเป็นสมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย อันจะเป็นการส่งเสริมการพัฒนา

-๘ระบบการเมื อ งท้ อ งถิ่ น ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การและการจั ด บริ ก ารสาธารณะของ
เทศบาลได้เป็นอย่างดี
ดังนั้น ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อขอรับความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลนครลํ า ปาง ในการเข้ า เป็ น สมาชิ ก สมาคมสั น นิ บ าตเทศบาลแห่ ง ประเทศไทย ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อ ๔ (๑) และ (๒) ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
นายนิมิตร จิวะสันติการ
(นายนิมิตร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ เรื่อง
ขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบในการเข้าเป็นสมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยจะมีสมาชิกฯ
ท่านใดอภิปรายหรือไม่ เชิญ นายจาตุรงค์ พรหมศร
นายจาตุรงค์ พรหมศร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เกี่ยวกับญัตติ
ที่ทางฝ่ายบริหารได้แถลงไปเมื่อสักครู่นี้ ก่อนอื่นผมมีความคิดเห็นที่จะพูดต่อที่ประชุมแห่งนี้ว่า การเป็นสมาชิก
ของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยของเทศบาลนครลําปางนั้น ในความเป็นจริงแล้วสมาชิกภาพ
ในปัจจุบันนี้คงความเป็นสมาชิกอยู่แล้ว เพราะเหตุผลว่าสมาคมดังกล่าวนั้น ได้ก่อตั้งตามประมวลกฎหมาย
แพ่ งและพาณิ ช ย์แ ละมี ข้อ บั งคั บของสมาคมฯ และทางเทศบาลฯ ก็ ได้ เข้ า ร่ว มเป็ นสมาชิ กและมี การชํา ระ
ค่าบํารุงต่อเนื่องตลอดมา ต่อมามีระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เกี่ยวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ในข้อ ๔ (๑) และ (๒) กําหนดไว้ ซึ่งผมเองได้พิจารณาแล้วเห็นว่ า
สมาคมดังกล่าว เป็นสมาคมที่ประกอบด้วยสมาชิกส่วนใหญ่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทเดียวกับ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ เทศบาลฯ ของเรา และมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ สํ า คั ญ อย่ า งหนึ่ ง กํ า หนดเอาไว้
ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวเมื่อสักครู่นี้ ว่า “เพื่อส่งเสริมกิจการและการดําเนินการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นสมาชิก” ด้วยสาระสําคัญสองประเด็นตรงนี้ ผมจึงให้ความเห็นชอบในการเข้าเป็น
สมาชิก แต่ผมก็มีข้อสังเกตครับท่านประธานฯ ที่จะฝากไปยังเทศบาลนครลําปาง ในเรื่องความเป็นสมาชิก
ซึ่งขณะนี้สมาชิกภาพของเราก็ยังเป็นอยู่ แต่ก่อนหน้านี้นะครับท่านประธานฯ ในความเป็นสมาชิกภาพของ
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ที่เทศบาลนครลําปางเป็นสมาชิกอยู่นั้น ไม่ปรากฏหลักฐานว่าเรา
เป็นสมาชิกตั้งแต่เมื่อไหร่ เป็นสมาชิกประเภทไหน ชําระเงินมาแล้วกี่ปี ตรงนี้ไม่มีปรากฏ และเวลากล่าวอ้าง
ในวาระต่างๆ ก็ไม่สามารถนํามาอ้างอิงได้ ที่ผ่านมาผมไม่ว่านะครับ แต่วันนี้ผมได้ให้ความเห็นชอบในการ
เป็นสมาชิกแล้ว ก็ควรจะไปดําเนินการดังกล่าวตรงนี้ให้ชัดเจนเลยว่า เราเป็นสมาชิกประเภทไหน แต่ผมเข้าใจ
ว่าคงจะเป็นสมาชิกสามัญ เพราะต้องชําระค่าบํารุงตามระเบียบสมาคมฯ ข้อ ๑๓ วรรคสอง กล่าวเอาไว้ว่า
สมาชิกสามัญต้องชําระค่าบํารุง แต่เราเป็นสมาชิกลําดับใด เมื่อไหร่อะไรยังไงตรงนี้ไม่ปรากฏ ผมขอฝากไว้
ด้วยเพื่อนํามาแสดง เนื่องจากว่าเวลาเราจ่ายค่าบํารุงไปนั้น เราได้นําเอาเงินภาษีของท้องถิ่นแห่งนี้ไปจ่าย

-๙แล้วจะได้นําไปประกาศหรือใช้อ้างอิงได้ชัดเจนประเด็นนี้ผมขอฝากไว้ด้วย และอีกประเด็นหนึ่ง คือ ที่ผมบอก
ว่าวัตถุประสงค์ของสมาคมนั้นที่ผมกล่าวว่า “เพื่อส่งเสริมกิจการและการดําเนินการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เป็นสมาชิก” หลายๆ เรื่องนะครับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังติดขัดในเรื่องระเบียบและวิธี
ปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ผมขอยกตัวอย่างเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ เราจะมีการกันเงินเอาไว้โดยเหตุผลว่า
จะต้องใช้จ่ายอย่างนั้นอย่างนี้ ซึ่งระเบียบก็ต้องเป็นระเบียบ แต่ว่าในสิ่งนี้ผมคิดว่าถ้าเป็นระเบียบที่หยุมหยิม
เราต้องมาปฏิบัติ มายึดถือตามหนังสือที่ล้าหลังล้าสมัย ผมว่าผลเสียหรือความเสียหายน่าจะตกอยู่กับท้องถิ่น
น่าจะตกอยู่กับประชาชน น่าจะตกอยู่กับองค์กรที่เราจะจัดสรรงบประมาณไปให้เขา ในส่วนตรงนี้ผมขอฝาก
เอาไว้ ด้ ว ยนะครั บ ในเมื่ อ เราเป็ น สมาชิ ก แล้ ว เราเสี ย ค่ า บํ า รุ ง ปี ห นึ่ ง ๆ ก็ เ ป็ น จํ า นวนเงิ น ที่ ม ากพอสมควร
เราในฐานะสมาชิกนั้น เวลาประชุมก็อยากให้คุยกับสมาคมซึ่งปีหนึ่งคิดว่าประชุมกันอยู่หลายครั้ง นําปัญหานี้
ไปบอกสมาคมว่าช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วย เพื่อเป็นการส่งเสริมการดําเนินกิจการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เป็นสมาชิกให้ขับเคลื่อนไปได้ อย่าไปติดอยู่กับเรื่องระเบียบเก่าๆ ผมขอฝากไว้อีกประเด็นหนึ่ง
ขอบคุณครับ
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
อีกหรือไม่ เมื่อไม่มี กระผมจะขอมติที่ประชุมในญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขอรับความเห็นชอบในการเข้าเป็น
สมาชิ กสมาคมสัน นิบ าตเทศบาลแห่ งประเทศไทย สมาชิ กฯ ท่ านใดเห็ นชอบ โปรดยกมื อขึ้ น มีผู้ เห็ นชอบ
เป็นเอกฉันท์

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้เทศบาลนครลําปางเข้าเป็นสมาชิกสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย

ระเบียบวาระที่ ๕ ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติ ยกเลิกการกู้เงินปรับปรุงอาคารสถานีขนส่ง
ผู้โ ดยสารจั ง หวั ด ลํา ปาง (เทศบาลนครลํ า ปาง) จํ า นวน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ ด ล้ า น
บาทถ้วน) กับสํานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ ๕ ญัตติ เรื่อง
ขอเสนอญัตติ ยกเลิกการกู้เงินปรับปรุงอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลําปาง (เทศบาลนครลําปาง)
จํานวน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) กับสํานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เชิญฝ่ายบริหาร
นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิก
สภาฯ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพ กระผม นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ได้รับมอบหมาย
จากท่านนายกเทศมนตรีฯ เพื่อขอเสนอญัตติ

- ๑๐ ญัตติ
เรื่อง ขอเสนอญัตติ ยกเลิกการกู้เงินปรับปรุงอาคารสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารจังหวัดลําปาง (เทศบาลนครลําปาง)
จํานวน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) กับสํานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้าพเจ้านายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ยกเลิกการกู้เงิน
ปรับปรุงอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลําปาง(เทศบาลนครลําปาง) จํานวน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้าน
บาทถ้วน) กับสํานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตามหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
เพื่อยกเลิกการกู้เงินปรับปรุงอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลําปาง(เทศบาลนครลําปาง)
จํานวน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) กับสํานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ที่สภาเทศบาล
นครลําปางได้มีมติเห็นชอบในคราวประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๕ เมื่อ
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
เหตุผล
เนื่องจากเทศบาลมีนโยบายจะดําเนินการโครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลําปาง
(เทศบาลนครลําปาง) แห่งที่ ๒ บริเวณตลาดเทศบาล ๔ เพื่อรองรับการขยายตัวด้านการขนส่งผู้โดยสาร
และการจราจร ประกอบกับสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลําปางปัจจุบันคับแคบไม่สามารถรองรับการบริการ
ประชาชนได้โดยสะดวกอย่างมีประสิทธิภาพ และรองรับการขยายตัวด้านการขนส่งและการจราจรในอนาคต
จึงไม่มีความจําเป็นในการใช้เงินที่กู้ยืม จํานวน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) เพราะจะไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้นได้อย่า งครอบคลุมและคุ้มค่ากับการลงทุน เนื่องจากพื้นที่ปัจจุบันไม่สามารถ
รองรับการขยายตัวในอนาคตได้
ดังนั้น ขอได้ โปรดนําเสนอต่ อที่ ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อ ยกเลิก การกู้ เ งิน ปรั บปรุ ง
อาคารสถานี ข นส่ ง ผู้โ ดยสารจั งหวัด ลํ าปาง (เทศบาลนครลํ าปาง) จํ า นวน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ ดล้ า น
บาทถ้วน) กับสํานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) นิมติ ร จิวะสันติการ ผู้เสนอ
(นายนิมิตร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกท่านใดอภิปรายหรือไม่
เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ในญัตติเรื่อง ขอเสนอญัตติ ยกเลิกการกู้เงินปรับปรุงอาคารสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารจังหวัดลําปาง (เทศบาลนครลําปาง) จํานวน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) กับสํานักงาน
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น มติเป็นเอกฉันท์

- ๑๑ มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้ยกเลิกการกู้เงินปรับปรุงอาคารสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารจังหวัดลําปาง (เทศบาลนครลําปาง) จํานวน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) กับสํานักงาน
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล

ระเบีย บวาระที่ ๖ ญัต ติ เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมงบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสารเพื่อปรับปรุงอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด
ลําปาง (เทศบาลนครลําปาง) จํานวนเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ ๖ ญัตติ เรื่อง
ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสารเพื่อปรับปรุงอาคาร
สถานี ขนส่ งผู้ โดยสารจั งหวั ดลํ าปาง (เทศบาลนครลํ าปาง) จํ านวนเงิ น ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งล้ านสองแสน
บาทถ้วน) เชิญฝ่ายบริหาร
นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิก
สภาฯ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพ กระผม นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ได้รับมอบหมาย
จากท่านนายกเทศมนตรีฯ เพื่อขอเสนอญัตติ
ญัตติ
เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสารเพื่อปรับปรุง
อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลําปาง (เทศบาลนครลําปาง) จํานวนเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท
(หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้ าพเจ้ านายนิ มิ ตร จิ วะสั นติ การ นายกเทศมนตรี นครลํ าปาง ขอเสนอญั ตติ เรื่ อง ขออนุ มั ติ
ใช้จ่ายเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร เพื่อการบริการชุมชนและสังคมหรือกิจการ
ที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ โดยทําการปรับปรุงอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลําปาง (เทศบาลนครลําปาง)
เป็นจํานวนเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
เพื่ อ ให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง ระบบการบริ ก ารสาธารณะของสถานี ข นส่ ง ผู้ โ ดยสารจั ง หวั ด ลํ า ปาง
(เทศบาลนครลําปาง) ซึ่งได้รับการถ่ายโอนภารกิจ ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๓) (๒๖) มาตรา ๑๗ (๑๓) และตาม
โครงการแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง ๓ ปี (๒๕๕๕ - ๒๕๕๗) หน้า ๕-๕๔ ทั้งนี้ สถานีขนส่งผู้โดยสารฯ
อาจใช้จ่ายเงินสะสมจากงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
ได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม
หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเพื่อบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน
ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ว ยการรับ เงิ น การเบิ กจ่ ายเงิ น การฝากเงิ น การเก็บ รัก ษาเงิ นและ
การตรวจเงิ น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้ อ ๓๓ และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๓๑๖๑ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม

- ๑๒ ๒๕๕๓ เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอใช้จ่ายเงิน
สะสมจากงบประมาณรายจ่ ายเฉพาะการสถานี ขนส่ งผู้ โดยสาร เพื่ อกระทํ ากิ จการดั งกล่ าว เป็ นจํ านวนเงิ น
๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)
เหตุผล
ตามที่ เ ทศบาลนครลํ า ปางได้ รั บ การถ่ า ยโอนภารกิ จ สถานี ข นส่ ง ผู้ โ ดยสารจั ง หวั ด ลํ า ปาง
จากกรมการขนส่งทางบก เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๐ ซึ่งปัจจุบันห้องสุขาและระบบสุขาภิบาลของอาคาร
สถานีขนส่งผู้โดยสารมีสภาพชํารุดทรุดโทรมและไม่ถูกต้องตามสุขลักษณะอนามัยที่ดี สาเหตุมาจากการใช้งาน
มาเป็นเวลานานตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ประกอบกับมีผู้ใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารร้องเรียนอยู่เป็นประจํา
เนื่องจากไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการห้องสุขา และเป็นการสมควรที่เทศบาลนครลําปางจะต้อง
ดําเนินการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วน เพื่อทําการปรับปรุงห้องสุขาและระบบ
สุขาภิบาล(รายละเอียดตามแบบแปลน) จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมจากงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานี
ขนส่งผู้โดยสารของเทศบาลนครลําปาง เพื่อกระทํากิจการดังกล่าว เป็นจํานวนเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้าน
สองแสนบาทถ้วน)
เงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕
๕,๕๔๔,๖๒๗.๖๐
หัก เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายประจํา ๕๐๐,๐๐๐.๐๐
สํารองจ่ายกรณีฉุกเฉินอื่น ๆ ร้อยละ ๒๕%
๑,๓๘๖,๑๕๖.๙๐
๑,๘๘๖,๑๕๖.๙๐
เงินสะสมคงเหลือในมือที่พอจ่ายได้ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕
๓,๖๕๘,๔๗๐.๗๐
ดังนั้น ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อขออนุมัตใิ ช้จ่ายเงินสะสมจาก
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสารของเทศบาลนครลําปาง เป็นจํานวนเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท
(หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) ตามระเบียบฯ ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) นิมติ ร จิวะสันติการ ผู้เสนอ
(นายนิมิตร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานี ขนส่ งผู้โ ดยสารเพื่ อปรั บปรุงอาคารสถานี ขนส่งผู้ โดยสารจังหวั ดลําปาง
(เทศบาลนครลําปาง) จํานวนเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
เป็นอย่างอื่นหรือไม่ เชิญ ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี
ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม ร้อ ยเอกศัก ดิ์ ชั ย หงษ์ ใ จสี สมาชิก สภาเทศบาลนครลํ า ปาง ในญั ตติ ข ออนุ มัติ ใ ช้ จ่ า ยเงิ น สะสม
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานี ขนส่ งผู้โ ดยสารเพื่ อปรั บปรุงอาคารสถานี ขนส่งผู้ โดยสารจังหวั ดลําปาง
(เทศบาลนครลําปาง) จํานวนเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) นี้ ผมเห็นด้วยนะครับตามเหตุผล
ที่เทศบาลนครลําปางได้รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลําปาง จากกรมการขนส่งทางบก

- ๑๓ เมื่อ วันที่ ๑ ตุล าคม พ.ศ.๒๕๕๐ และสถานี ขนส่งฯ สร้างขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๒ ก็ต้อ งทรุดโทรมผุพั งไป
ตามกาลเวลา ผมสนับสนุนในการปรับปรุงห้องสุขาของสถานีขนส่ง แต่ผมจะขอให้ข้อสังเกตว่า ในแบบแปลน
จะเห็ น ได้ ว่ า ห้ อ งน้ํ า จะอยู่ ที่ ชั้ น ๒ ซึ่ ง มี ปั ญ หาสํ า หรั บ ผู้ พิ ก าร ผู้ สู ง อายุ หรื อ ผู้ มี ปั ญ หาเรื่ อ งสุ ข ภาพ
สตรีมีครรภ์ จะขึ้นไปใช้บริการก็ลําบากครับ ผมขออ้างถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ.๒๕๕๐
ในมาตรา ๓๐ ซึ่ ง บั ญ ญั ติ ไ ว้ ว่ า “บุ ค คลย่ อ มเสมอกั น ในกฎหมาย และได้ รั บ ความคุ้ ม ครองตามกฎหมาย
เท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความ
แตกต่างในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานของบุคคล
ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัด
ต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได้ มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคล
สามารถใช้ สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพได้ เ ช่ น เดี ย วกั บ บุ ค คลอื่ น ย่ อ มไม่ ถื อ เป็ น การเลื อ กปฏิ บั ติ โ ดยไม่ เ ป็ น ธรรม
ตามวรรคสาม” และจะโยงไปถึ ง มาตรา ๕๔ ของพระราชบั ญ ญั ติ รั ฐ ธรรมมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
ปี พ.ศ.๒๕๕๐ บัญญัติไว้ว่า “บุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพ มีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสวัสดิการ
สิ่งอํานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ และความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ” และหลังจากนั้นก็มีการออก
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐ ซึ่งกําหนดไว้ว่า “บทบัญญัติเกี่ยวกับ
สิทธิประโยชน์และความคุ้มครองคนพิการเพื่อมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเพราะเหตุสภาพทางกาย
หรือสุขภาพ รวมทั้งให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอํานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะและความช่วยเหลืออื่น
จากรั ฐ ตลอดจนให้ รั ฐ ต้ อ งสงเคราะห์ ค นพิ ก ารให้ มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี แ ละพึ่ ง ตนเองได้ ” นอกจากนี้ ยั ง มี
กฎกระทรวงในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๒ ตอนที่ ๕๒ ก ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘ ซึ่งเขียนไว้ว่า
“กําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร สําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘” มีทั้งหมด
๓ ฉบับ และยังมีแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ และมียุทธศาสตร์
ทั้ ง หมด ๕ ยุ ท ธศาสตร์ ซึ่ ง ในยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๒ ของแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก ารแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๔
ดั ง กล่ า ว คื อ สร้ า งสภาพแวดล้ อ ม พั ฒ นาเทคโนโลยี และข้ อ มู ล ข่ า วสาร ที่ ค นพิ ก ารสามารถเข้ า ถึ ง และ
ใช้ประโยชน์ได้ และมีแนวทางและมาตรการเกี่ยวกับห้องสุขาไว้ว่า “ภาครัฐรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึงองค์กรอิสระ มีหน้าที่จัดและส่งเสริมให้องค์กรทุกภาคส่วน รวมถึงองค์กรธุรกิจเอกชนจัดให้คนพิการ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสภาพแวดล้อม อาคาร สถานที่ และการคมนาคมขนส่ง ตลอดจนผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์ และเครื่องช่วยความพิการ รวมถึงเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการดํารงชีวิตประจําวัน”
มีระเบียบกฎหมายออกหมดทั้งรัฐธรรมนูญฯ พระราชบัญญัติฯ กฎกระทรวงฯ และแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
แต่พอเรามาดูตรงห้องสุขาของเทศบาลนครลําปาง ปรากฏว่าไม่ได้ทําไว้ กระผมอยากจะฝากท่านประธานฯ
นะครั บ ว่ า ผมคิ ด ว่ า เราน่ า จะทํ า ห้ อ งน้ํ า หรื อ ห้ อ งสุ ข าสํ า หรั บ คนพิ ก าร ผมจะขออนุ ญ าตท่ า นประธานฯ
เปิดวิดิทัศน์จะเห็นว่าสุขาสําหรับคนพิการซึ่งออกแบบโดย พ.ก. หรือสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิ ก าร ว่ าจะออกแบบแบบไหนให้ใ ช้ ไ ด้อ ย่ า งไรสํ าหรั บ คนพิ ก าร ก็ มีแ บบแปลนที่กํ า หนดไว้ และถ้า เรา
ทําห้องน้ําสําหรับคนพิการแล้ว ก็จะถือได้ว่าไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลตามรัฐธรรมนูญฯ และจะได้ถือว่าเคารพ
ในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เมื่อได้ทําไปแล้วนะครับ และยังถือว่าบรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาลนครลําปางที่ว่า
“นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ําค่า” ขอบคุณครับ

- ๑๔ นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ตามที่ท่านสมาชิกฯ ได้อภิปราย
ผมคิดว่าการที่เราไม่ว่าจะเป็นสภาเทศบาลฯ หรือทางผู้บริหารก็ดีคงจะไม่มีใครจะเจตนากีดกันคนพิการ แต่ก็
สมควรที่จะให้มีความสะดวกเกิดขึ้นให้แก่คนพิการ ก็ขอฝากเรื่องนี้ให้ผู้บริหารไปพิจารณาในเรื่องห้องน้ํา
ห้องส้วมของคนพิการเพื่อพิจารณาต่อไป จะมีสมาชิกท่านใดอภิปรายอีกหรือไม่ เชิญ นายสุคนธ์ อินเตชะ
นายสุ ค นธ์ อิ น เตชะ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํ า ปาง เรี ย นท่ า นประธานสภาฯ ที่ เ คารพ
ท่านผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาล
นครลําปาง ตามที่ฝ่ายบริหารได้นําเสนอเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร เพื่อเป็น
การให้ บ ริ ก ารแก่ ป ระชาชนโดยทั่ ว ไป ผมใคร่ ข ออนุ ญาตเสริ ม ที่ ท่ า นสมาชิ ก ฯ ผู้ท รงเกี ย รติ ไ ด้ อ ภิ ป รายไป
เมื่อสักครู่นี้ มีหลายประเด็นที่เราไม่ควรจะมองข้าม ซึ่งผมก็ดูในแบบแปลนหรือค่าดําเนินการต่างๆ อยากจะ
เรียนถามใน ๒ ประเด็นด้วยกันคือ ประเด็นที่ ๑ เกี่ยวกับระยะความกว้างความยาวความสูงของห้องน้ําที่เรา
จะปรับปรุงมีขนาดเท่าไหร่ ควรจะระบุให้ชัดเจนว่าแบบแปลนนี้มีพื้นที่เท่าไหร่ และเมื่อสักครู่ผมเห็นภาพที่ท่าน
สมาชิ กฯ ได้ นํา เสนอ ผมคิ ดว่ าเป็ นสิ่ งที่ ถู กต้ องเพราะมีร ะยะความกว้า งความยาวความสู งทั้ งหมด แต่ ใ น
แบบแปลนที่นําเสนอมากับญัตตินั้นไม่มีนะครับ ผมจึงอยากเรียนถามว่าพื้นที่ห้องสุขาดังกล่าวมีขนาดเท่าไหร่
กันแน่ ประเด็นที่ ๒ เกี่ยวกับค่าวัสดุในการดําเนินการ เช่น งานระบบประปา สุขาภิบาล ท่อระบายน้ํา ซึ่งใช้
งบประมาณ จํานวน ๖๗๐,๐๐๐ บาท(หกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ก็มากพอสมควร แต่ควรจะระบุจํานวนวัสดุ
ว่ามี ขนาดเท่า ไหร่ ไม่ว่ าจะเป็ นระบบของท่ อ ขนาดของท่อเท่า ไหร่ ยี่ ห้อ อะไร เป็ นต้ น ผมคิ ดว่ าน่า จะระบุ
ให้ชัดเจนนะครับ และผมมาดูแบบแปลนที่ออกมารู้สึกว่ามันยังไม่ชัดเจน ฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะดําเนินการ
แก้ไขเพื่อให้ถูกต้องในด้านการดําเนินงาน ผมก็มีเรื่องที่จะอภิปรายเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ
นายประสิทธิ์ หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลํ าปาง จะมี สมาชิก ท่านใดอภิปราย
อีกหรือไม่ เชิญ นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายสมบูร ณ์ คุรุภ ากรณ์ สมาชิ กสภาเทศบาลนครลําปาง ผมเห็นด้ วยกั บสิ่ง ที่ท่า นสมาชิก สภาฯ
ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ คือ ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี ได้พูดถึงห้องน้ําคนพิการ ประเด็นแรก คือ ผมเห็น
ด้วยอย่างยิ่งที่ทางฝ่ายบริหารควรจะจัดหาพื้นที่ในการที่จะก่อสร้างจัดทําห้องน้ําส่วนนี้ไว้เพื่อให้คนพิการหรือ
ผู้สูงอายุไว้ใช้งานนะครับ ซึ่งปัจจุบันเมื่อต้องการจะใช้งานก็ต้องขึ้นบันไดไปชั้นที่ ๒ เป็นเรื่องที่ยากลําบากและ
เป็นไปไม่ค่อยได้เลยที่จะให้คนพิการนั้นขึ้นไปใช้บริการ และที่ผมเห็นแบบแปลนบนจอภาพนั้นขนาดประมาณ
๒ x ๒.๖๕ เมตร นั้น ซึ่งก็เป็นขนาดที่ไม่กว้างมากนะครับ น่าจะหาพื้นที่ในการก่อสร้างได้นะครับ ก็ขอฝากไว้
ด้วยครับ ประเด็นที่ ๒ คือ ผมจะขอย้ําในเรื่องของรายการที่ท่านสมาชิกสภาฯ คุณสุคนธ์ฯ ที่ได้กล่าวถึง
ค่าวัสดุในหมวดของระบบประปา สุขาภิบาล และระบบท่อระบายน้ํา รายการใหญ่ๆ รายการเดียว จํานวน
๖๗๐,๐๐๐ บาท(หกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ผมคิดว่าน่าจะแจกแจงมาว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้าง อย่างเช่น
รายการแรกๆ ที่มีจํานวนเงินแค่เจ็ดพันยังแจกแจงได้ ฉะนั้นก็ควรจะแจกแจงให้กับสมาชิกสภาฯ ได้ทราบด้วย
ก็ ข อฝากไว้ ด้ ว ยครั บ และประเด็ น สุ ด ท้ า ย คื อ จากงบประมาณที่ จ ะอนุ มั ติ ไ ปในครั้ ง นี้ ล้ า นสอง ถ้ า เรา
จะพิจ ารณาดูป ระกอบกั บร่า งเทศบัญ ญัติฯ ได้ รับเมื่อคราวที่แล้ ว ถ้ ามีอ ยู่ในมือก็ ขอให้เปิ ดในหน้า ๑-๑๐
ดูในส่วนของบัญชีรายรับ-รายจ่าย เราจะเห็นว่ารายจ่ายในครั้งนี้ก็พอกขึ้นมาอีกล้านสอง และจริงอยู่ที่ว่า

- ๑๕ ล้านสองเราจะต้องเฉลี่ยอายุการใช้งานไป สมมติว่าเมื่อผ่านไป ๕ ปี เราก็หารออกมาก็อาจจะตกปีหนึ่งก็
ประมาณสองแสนกว่าบาท เราก็มาเพิ่มในด้านของรายจ่าย แต่ก็จะเห็นว่ารายจ่ายส่วนนี้เริ่มสูงกว่ารายรับแล้ว
นะครับ ผมก็ขอฝากข้อห่วงใยไปยังฝ่ายบริหารกับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องนี้ด้วยว่ากิจการดังกล่าวนี้
เราได้มาโดยที่ไม่ต้องประมูลหรือจะต้องจ่ายค่าเช่าให้กับผู้ใด และเราก็บริหารงานโดยที่มีแนวโน้มของตัวเลข
สู ง ขึ้ น เรื่ อ ยๆ ผมก็ ฝ ากไว้ ว่ า ขอให้ บ ริ ห ารงานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพด้ ว ยอย่ า ได้ เ อางบประมาณที่ ผ่ า นสภานี้
ไปอุดหนุน ที่ท่านเสนองบประมาณเข้ามานั้นก็ผ่านอยู่แล้วครับ เพราะว่าทุกคนก็แทบจะยกมือให้หมด แต่ผมก็
ไม่อยากจะให้เงินง่ายอย่างนั้นนะครับ ก็ขอฝากข้อห่วงใยกับฝ่ายบริหารไว้ด้วย ผมก็พยายามที่จะกลับมา
ในสภาแห่งนี้อีกครั้งหนึ่ง เพื่อที่จะมาติดตามในเรื่องดังกล่าวนี้ครับท่านประธานฯ ขอบคุณครับ
นายประสิท ธิ์ หรรษ์ หิ รัญ ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง จะมีส มาชิ ก ท่า นใดอภิป ราย
อี ก หรื อ ไม่ เมื่ อ ไม่ มี ผมจะขอมติ จ ากที่ ป ระชุ ม ในญั ต ติ เ รื่ อ ง ขอเสนอญั ต ติ ขออนุ มั ติ ใ ช้ จ่ า ยเงิ น สะสม
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานี ขนส่ งผู้โ ดยสารเพื่ อปรั บปรุงอาคารสถานี ขนส่งผู้ โดยสารจังหวั ดลําปาง
(เทศบาลนครลําปาง) จํานวนเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) สมาชิกท่านใดเห็นชอบ
โปรดยกมือขึ้น มติเป็นเอกฉันท์
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารเพื่อปรับปรุงอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลําปาง (เทศบาลนครลําปาง) จํานวนเงิน
๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)

ระเบียบวาระที่ ๗ ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบในการมอบสิทธิให้
องค์ก ารจั ดการน้ํา เสีย ดํา เนิน การบริ ห ารจัดการระบบบํ า บัดน้ํา เสีย ของเทศบาลนคร
ลําปาง ครั้งที่ ๑ เป็นระยะเวลา ๕ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๖๐
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ ญัตติ เรื่อง ขอ
เสนอญัตติ ขอรับความเห็นชอบในการมอบสิทธิให้องค์การจัดการน้ําเสีย ดําเนินการบริหารจัดการระบบ
บําบัดน้ําเสียของเทศบาลนครลําปาง ครั้งที่ ๑ เป็นระยะเวลา ๕ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เชิญฝ่ายบริหาร
นายประเสริฐ บุพพัณหสมัย รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง เรียนท่านประธานสภา และท่าน
สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพ กระผม นายประเสริฐ บุพพัณหสมัย รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีฯ เพื่อขอเสนอญัตติ

- ๑๖ ญัตติ
เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขอรับความเห็นชอบในการมอบสิทธิให้องค์การจัดการน้ําเสีย ดําเนินการบริหารจัดการ
ระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลนครลําปาง ครั้งที่ ๑ เป็นระยะเวลา ๕ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้าพเจ้านายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ ขอรับความเห็นชอบ
ในการมอบสิทธิให้องค์การจัดการน้ําเสีย ดําเนินการบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลนครลําปาง
ครั้งที่ ๑ เป็นระยะเวลา ๕ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ตามหลักการ
และเหตุผล ดังนี้
หลักการ
เพื่อให้การบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลนครลําปาง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน เทศบาลฯ จึงจะร่วมกับองค์การจัดการน้ําเสีย (อจน.) ในการบริหารจัดระบบ
บําบัดน้ําเสียรวม ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและประหยัดงบประมาณ ซึ่งเทศบาลฯ ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๐ (๓) ๕๓
(๑) มาตรา ๕๖ (๑) พระราชบั ญ ญั ติ กํ า หนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอํ า นาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครอง
ส่ว นท้ องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๑๘) และพระราชบั ญญั ติส่ ง เสริม และรั ก ษาคุณ ภาพสิ่ง แวดล้ อ ม
แห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๗๗ ประกอบระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ย การพั ส ดุ ข อง
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๕๕ กําหนด
ว่ า “การให้ บุ ค คลใดใช้ ป ระโยชน์ ห รื อ ได้ รั บ สิ ท ธิ ใ ดๆ อั น เกี่ ย วกั บ พั ส ดุ ป ระเภทที่ ดิ น หรื อ สิ่ ง ก่ อ สร้ า งของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
นั้น”
เหตุผล
ตามที่เทศบาลนครลําปางได้ดําเนินการก่อสร้างและบริหารจัดการระบบรวบรวมและบําบัด
น้ําเสีย โดยทําการเดินระบบ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เป็นต้นมา และต่อมาเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม
๒๕๕๐ เทศบาลฯ ได้ทําบันทึกข้อตกลงร่วมในการบริหารจัดการระบบและบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสียรวม
(MOU) กับองค์การจัดการน้ําเสีย มีกําหนดเวลา ๔ ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๑ – พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๐ เมื่อวันที่
๑๗ ธั น วาคม ๒๕๕๐ ต่ อมาองค์ก ารจั ด การน้ํา เสี ย ได้ แจ้ งขอยกเลิก การทํา บั นทึ ก ข้อ ตกลงร่ ว มดั ง กล่ า ว
เนื่องจากมีปัญหาในการตีความของคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ขององค์การจัดการน้ําเสีย
เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ซึ่งหลังจากนั้นเทศบาลฯ ได้ดําเนินการบริหารจัดการเอง แต่ก็ประสบปัญหา
มาตลอดโดยเฉพาะปัญหาด้านบุคลากรที่ขาดความรู้ความชํานาญการเฉพาะด้าน ทําให้สิ้นเปลืองงบประมาณ
ในการบริหารจัดการเป็นอย่างมาก

- ๑๗ ต่อมาองค์การจัดการน้ําเสีย (อจน.) ได้ติดต่อประสานงานเสนอขอเข้ามาบริหารจัดการระบบ
บําบัดน้ําเสียอย่างเต็มรูปแบบ ๑๕ ปี โดยได้เสนอร่างบันทึกข้อตกลงการให้บริการรับบริหารจัดการระบบ
บําบัดน้ําเสียรวม เทศบาลนครลําปาง ระยะเวลา ๑๕ ปี ดําเนินการตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๗๐ ซึ่งเทศบาลฯ เล็งเห็นว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียของ
เทศบาลฯ ทั้งนี้ เทศบาลฯ จะพิจารณาให้สิทธิแก่องค์การจัดการน้ําเสีย ดําเนินการบริหารจัดการระบบบําบัด
น้ําเสียของเทศบาลนครลําปาง เป็นระยะเวลาครั้งละ ๕ ปี รวมจํานวน ๓ ครั้ง
ดังนั้น ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง ให้ความเห็นชอบในการมอบสิทธิ
ให้ องค์ การจัด การน้ํา เสีย ดํ า เนิ น การบริ หารจัด การระบบบํ า บัด น้ํา เสีย ของเทศบาลนครลํา ปาง ครั้ งที่ ๑
เป็นระยะเวลา ๕ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ตามระเบียบฯ ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) นิมติ ร จิวะสันติการ ผู้เสนอ
(นายนิมิตร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในญัตติ ขอรับความเห็นชอบ
ในการมอบสิทธิให้องค์การจัดการน้ําเสีย ดําเนินการบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลนครลําปาง
ครั้งที่ ๑ เป็นระยะเวลา ๕ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ จะมีสมาชิกฯ
ท่านใดอภิปรายเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เชิญ นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมอยากจะถามท่านนายกฯ ประเด็นเดียว
ว่าการที่เขาได้รับสิทธิ์ไปนั้น เราต้องสนับสนุนงบประมาณหรือไม่ เมื่อท่านนายกฯ ชี้แจงประการใดแล้ว ผมจะ
ขออภิปรายต่อครับ ขอบคุณครับ
นายประสิทธิ์ หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลํ าปาง จะมี สมาชิก ท่านใดอภิปราย
อีกหรือไม่ ผมจะให้ท่านนายกฯ ชี้แจงสรุป เชิญ นายจาตุรงค์ พรหมศร
นายจาตุ รงค์ พรหมศร สมาชิก สภาเทศบาลนครลํ าปาง เรีย นท่ านประธานสภาฯ ที่เ คารพ
และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านประธานฯ
ครับ ผมได้ฟังถ้อยแถลงของญัตติฯ แล้วผมก็มีความเข้าใจนะครับที่ท่านแสดงเหตุผลไว้ว่า การบริหารจัดการ
น้ําเสียของเทศบาลฯ นั้น ท่านประสบปัญหามาตลอดทั้งด้านบุคลากรที่ขาดความรู้ความชํานาญเฉพาะด้าน
ตรงนี้ผมเข้าใจครับท่านประธานฯ เหมือนชาวนาที่มีนา มีรถไถ แต่ใช้รถไถไม่เป็น ต้องให้คนอื่นมาช่วยจัดการ
โดยการมอบสิทธิ์ให้ อจน. มาช่วยบริหารจัดการ โดยอ้างว่าเพื่อประโยชน์และให้เกิดประสิทธิภาพ แต่การ
ดําเนินการของ อจน. จะเกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพแค่ไหนอย่างไร ยังไม่ทราบและยังไม่เคยเห็นผลงาน
มาก่อน เราเคยทําบันทึกกันไปครั้งหนึ่งแล้วมีปัญหาก็ยกเลิกไป และในครั้งนี้ก็มาทําอีก ๑๕ ปี ก็ทํากันเป็น
ระยะๆ ครั้ งละ ๕ ปี ๓ ครั้ ง ส่ว นบัน ทึกข้อ ตกลงนั้นผมไม่ติด ใจคิด ว่าน่ าจะถู กต้อง แต่ส่ิ งที่ผมอยากจะให้

- ๑๘ ข้อสังเกตครับท่านประธานฯ การให้สิทธิเกี่ยวกับพัสดุท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ในญัตติน้ีไม่ได้บอกเอาไว้ว่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างมีอะไรบ้าง แต่วันนี้ผมมาเห็นบัญชีแสดงทรัพย์สินตรงนี้ ผมก็เลยอยากจะสอบถามเพื่อยืนยันว่า
พัสดุเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่จะมอบสิทธิให้ อจน. นั้น จะเป็นไปตามบัญชีทรัพย์ที่ได้แสดงไว้ในเอกสาร
ที่ผมยกขึ้นแสดงตรงนี้หรือไม่ ผมเข้าใจอย่างนี้นะครับ เพราะว่าที่ท่านแถลงญัตติเมื่อสักครู่นั้นท่านไม่ได้พูดถึง
บัญชีทรัพย์สินนี้ด้วย ผมก็ใคร่ถามว่าทรัพย์สินที่มีอยู่รวมทั้งสิ้น ๘ รายการนั้น ผมพิจารณาดูแล้วว่าสิ่งเหล่านี้
เป็ น ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า งลํ า ดั บ ที่ ๖ ก็ ถื อ ว่ า เป็ น ที่ ดิ น ส่ ว นอั น อื่ น ผมถื อ ว่ า เป็ น สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง เป็ น ทรั พ ย์ สิ น
อันประกอบกับที่ดิน ผมเองไม่ขัดข้อง ผมเห็นชอบครับท่านประธานฯ ขอบคุณครับ
นายประสิทธิ์ หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลํ าปาง จะมี สมาชิก ท่านใดอภิปราย
อีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ผมขอเชิญท่านนายกฯ ได้ช้ีแจงตามที่ท่านสมาชิกฯ ได้อภิปราย เชิญครับ
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และ
สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอบคุณครับ
สําหรับบัญชีที่ส่งมาประกอบนี้ก็ถือได้ว่าเป็นบัญชีแสดงทรัพย์สินของโครงการระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาล
นครลําปางประกอบญัตติ ซึ่งในญัตติเราไม่ได้ระบุไว้ว่าเรามีบัญชีประกอบญัตติแสดงมาด้วย ก็อาจจะเป็น
ข้อผิดพลาด แต่ในข้อเท็จจริงแล้วเราได้ขออนุญาตสภาแห่งนี้ ในการที่เราจะมอบทรัพย์สินทั้งหมดบนพื้นที่ดิน
๒๐๙ ไร่ ทั้งหมดที่เป็นที่ดินสําหรับใช้ในโครงการระบบบําบัดน้ําเสีย ซึ่งประกอบด้วย อาคารต่างๆ รวมทั้ง
ระบบสาธารณูปโภค รวมถึงระบบที่เกี่ยวข้องกับการบําบัดน้ําเสียทั้งหมดในพื้นที่ ๒๐๙ ไร่ เพื่อให้ดําเนินการ
ในระยะเวลา ๕ ปี และสําหรับงบประมาณในการดําเนินการ เดิมแล้วเราได้ทําบันทึกความร่วมมือกับองค์การ
จั ด การน้ํ า เสี ย มาอยู่ ร ะยะหนึ่ ง ซึ่ ง เมื่ อ ทํ า ได้ ถึ ง ปี ที่ ๓ ก็ ป รากฏว่ า มี ป ระเด็ น ข้ อ กฎหมายที่ ค ณะกรรมการ
กฤษฎีกาได้มีบันทึกย้อนมาองค์การจัดการน้ําเสียว่า องค์การจัดการน้ําเสียไม่มีอํานาจที่จะไปจัดการน้ําเสีย
ให้ กั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เราจึ ง ได้ ห ยุ ด โครงการนี้ เ นื่ อ งจากประเด็ น ดั ง กล่ า ว และขณะที่ ห ยุ ด
ดํ า เนิ น การเรื่ อ งนี้ เ ราก็ รั บ มอบทรั พ ย์ สิ น และระบบการบํ า บั ด น้ํ า เสี ย คื น มาจากองค์ ก ารจั ด การน้ํ า เสี ย
แล้วเทศบาลฯ ก็มาดําเนิน การด้วยตัวเองโดยจ้างคน จ้างพนักงานเดินเครื่อง ค่าใช้จ่ายประจํา ค่าใช้จ่า ย
เบ็ดเตล็ด ค่าใช้สอย ค่าวัสดุทุกสิ่งทุกอย่างก็ประมาณหนึ่งล้านสองแสนบาทเศษ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการที่เรา
ดําเนินการเอง และในการดําเนินการในโครงการความร่วมมือกับองค์การจัดการน้ําเสียในปัจจุบันนี้ เนื่องจาก
มีการปรับปรุงในประเด็นข้อกฎหมายและระเบียบต่างๆ แล้ว จึงได้ทําบันทึกความร่วมมือกันใหม่ ในส่วนของ
หลั ก การก็ เ ป็ น หลั ก การเดิ ม ว่ า ในระยะที่ ๑ ใน ๕ ปี แ รก คื อ ปี ที่ ๑ ในระยะที่ ๑ เทศบาลฯ ไม่ ต้ อ งชํ า ระ
ค่า ดํ า เนิ น การใดๆ ทั้ง สิ้ น ปี ที่ ๒ เทศบาลจะชํ า ระค่า ดํ า เนิ น การทั้ ง หมดทั้ง บุ ค ลากร ทั้ ง ระบบ ทั้ ง ค่ า วั ส ดุ
ทั้งค่าใช้สอย ทั้งค่าสาธารณูปโภคให้องค์การจัดการน้ําเสียจํานวน ๒๕% ปีที่ ๓ ชําระ ๕๐% ปีที่ ๔ ชําระ
๗๕% และปีที่ ๕ จะชําระให้ครบทั้งหมด ๑๐๐% แต่จะไม่เกินจํานวนเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งล้านสองแสน
บาทถ้วน) ตามค่าใช้จ่ายจริงที่เราเคยถือปฏิบัติกันมาแล้ว ในเวลาที่ควบคู่กันไปองค์การจัดการน้ําเสียกับ
เทศบาลฯ ก็จะได้ช่วยกันดําเนินการในกระบวนการในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นคือ เทศบัญญัติเพื่อที่จะเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการน้ําเสียจากครัวเรือนและสถานประกอบการต่างๆ ซึ่งเรากําลังคํานวณอยู่ว่าเราจะเก็บ
จากปริมาณน้ําใช้หรือปริมาณน้ําเสียที่ผลิตออกมา เพื่อที่จะใช้งบประมาณดังกล่าวไปบริหารจัดการน้ําเสีย
ขณะเดียวกันเราก็กําลังทําการศึกษาโครงการ และปรับปรุงโครงการระบบรวบรวมน้ําเสียหรือท่อรวบรวม

- ๑๙ น้ํา เสี ยต่ อจากที่ เรามี อยู่ เ ดิม ถึง บริ เวณวัด ท่า คราวน้ อยหลั งโรงน้ํ าปลาซึ่ง มัน สิ้ นสุ ดอยู่แ ค่นั้ น เราสามารถ
รับน้ําเสียเฉพาะตําบลสบตุ๋ย ตั้งแต่ท่าคราวน้อยไปจนถึงบ้านศรีปงชัย แต่จากท่าคราวน้อยจนถึงค่ายทหาร
ซึ่งมีระยะทางประมาณ ๖ กิโลเมตร นั้น ก่อนนี้ยังไม่มีโครงการระบบรวบรวมน้ําเสีย ก็น่าจะศึกษาร่วมกัน
เพราะว่าในโครงการของเทศบาลฯ เราได้ศึกษาสิ่งแวดล้อม แล้วทําการออกแบบโดยบริษัทที่ปรึกษาซึ่งขณะนี้
เราได้ออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วมีมูลค่าประมาณ ๔๘๐ ล้านบาท(สี่ร้อยแปดสิบล้านบาท) และได้ศึกษา
ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมเสร็จแล้วเราได้พยายามของบประมาณจากรัฐบาลในหลายๆ ช่องทาง แต่ปรากฏว่า
แต่ละช่องทางจะไม่มีความหวังที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณจํานวน ๔๘๐ ล้านบาท(สี่ร้อยแปดสิบล้าน
บาท) นี้ จึงมีการปรึกษาหารือกับองค์การจัดการน้ําเสียว่าเมื่อเราสร้างความร่วมมือระหว่างกันแล้วเราก็จะ
พยายามที่ จ ะทํ า โครงการนี้ ร่ ว มกั น โดยการนํ า แบบมาปรั บ ปรุ ง ให้ มั น เป็ น แบบที่ มั น เท่ า ที่ ส ามารถจะได้
เท่าที่จําเป็น ซึ่งอาจจะลดจาก ๔๘๐ ล้านบาท มาเป็นประมาณ ๒๐๐ ล้านบาท หรือว่าอาจจะเป็น ๑๘๐
ล้านบาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านบาท) หรืออาจจะเป็น ๒๒๐ ล้านบาท(สองร้อยยี่สิบล้านบาท) เรากําลังจะ
ศึกษาร่วมกัน เมื่อศึกษาเสร็จแล้วองค์การจัดการน้ําเสียก็จะพยายามใช้ช่องทางขององค์การจัดการน้ําเสีย
ตั้งงบประมาณขององค์การฯ เอง เพื่อที่จะมาสนับสนุนโครงการนี้ให้เสร็จสิ้น เพราะฉะนั้นโครงการที่เราทํา
บันทึกความร่วมมือระหว่างกันนี้ก็จะรวบรวมกิจกรรมหลายๆ เพื่อที่จะให้การจัดการน้ําเสียทั้งหมดเสร็จสิ้น
โดยสมบูรณ์ สําหรับค่าบริหารจัดการหลังจากปีที่ ๕ ไปจํานวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งล้านสองแสนบาท
ถ้วน) แล้ว จากปีที่ ๖ ถึงปีที่ ๑๕ ก็จะเป็นปีละ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) ทุกปี โดยที่จะมี
ค่าธรรมเนียมจากเทศบัญญัติการจัดการน้ําเสียมาเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการต่อไป ขอบคุณครับ
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
อีกหรือไม่ เชิญ นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมได้รับฟังคําชี้แจงจากท่านนายกฯ แล้ว
ก็เ ข้ า ใจครั บ ผมก็ อ ยากจะให้ ข้อ สั ง เกตุ ว่ า ผมได้ ติ ด ตามการทํา งานของ อนจ. มาระยะหนึ่ง แล้ ว ก็ ไ ด้ เ ห็ น
การบริหารจัดการของ อจน. ซึ่ง ผมก็ ยอมรั บว่าเป็นองค์กรด้ านการจัด การน้ํ าเสีย ที่ตั้งขึ้ นมาเพื่อทํา งานนี้
โดยเฉพาะ และวิ ธี ก ารบริ ห ารจั ด การขององค์ ก รฯ นี้ คื อ เมื่ อ ได้ ง านมาแล้ ว ก็ จ ะนํ า ไปประมู ล ต่ อ ให้ กั บ
บริษัทเอกชนนะครับ ผมเห็นมาหลายๆ แห่ง ซึ่งในการบริหารจัดการก็จะมีระบุไว้ในเงื่อนไขการประมูล ผมก็
มองดูแล้วว่าถ้าเป็นแบบนี้เราก็สามารถที่จะทําเองได้ ถ้างานที่เราเห็นว่าไม่น่ายากจนเกินไป และที่ผ่านมา ๔ ปี
นั้ น ที่ เ ขามาทํ า งานกั บ เรา บุ ค ลากรของเราที่ ไ ปสั ม ผั ส หรื อ ว่ า ได้ ทํ า งานควบคู่ กั น ก็ น่ า จะมี ค วามรู้ ว่ า เขา
ทําอย่างไรกันบ้าง ซึ่งผมคิดว่าถ้าเราเอาจริงเอาจังในเรื่องนี้ผมว่าเราก็อาจจะทําได้ และก็อาจจะประหยัด
งบประมาณ เพราะว่าด้วยงบประมาณเดียวกันนี้ ถ้าเราประมูลเองและเป็นการประมูลอย่างเสรีนั้น ผมคิดว่า
จะได้ต้นทุนการบริหารงานที่ต่ําที่สุด แต่ถ้าเราไปมอบสิทธิ์ให้องค์กรฯ อื่นเขาไป ผมคิดว่าก็น่าจะสูงกว่าที่เรา
ทําเอง เพีย งแต่ว่าเราจะมีทีมงานที่จะดูแลเรื่อ งนี้หรือไม่ ในส่วนของเรื่องการบํ าบัดน้ําเสีย ที่ทํากันทุกวั น
ทุกเดือน ทุกปี หลายๆ ที่ผ่านมาผมคิดว่าก็ไม่น่าจะยากนะครับ เพราะว่าการกระทําที่ซํ้าๆ กันคิดว่าไม่ยาก
จนเกินไป ฉะนั้นในข้อแถลงที่เขียนว่าต้องใช้ผู้ที่มีความชํานาญการนั้น ผมคิดว่าคงไม่ยากที่เทศบาลฯ จะทําเอง
ความจริงแล้วระบบน้ําเสียของเทศบาลฯ เรานั้น มีหลักการง่ายๆ ไม่กี่ขั้นตอนเองนะครับ คือ รวบรวมน้ําเสีย

- ๒๐ เข้าสู่บ่อผึ่ง หรือ Oxidation pond มันก็ทํางานโดยใช้พื้นที่กว้างๆ แล้วนําน้ําเสียมาผึ่งให้ได้รับแสงแดด ให้ได้รับ
อากาศ แล้วก็จะมีการย่อยสลาย มีการบําบัดให้น้ํามีมาตรฐานน้ําทิ้งที่ดีเพียงพอตามมาตรฐานน้ําทิ้งที่ทางการ
ที่กําหนดไว้ เราก็จะมีเจ้าหน้าที่ทางด้านวิทยาศาสตร์ตักน้ําขึ้นมาวัด ถ้าได้ค่าที่จะต้องทิ้งก็ทิ้งไปเท่านั้นเองไม่มี
อะไรยาก มีปัญหาอยู่เพียงว่าลักษณะกายภาพของน้ําที่จะไปบ่อผึ่ง ผมไม่ทราบว่าคิดยังไงที่รวบรวมน้ําจาก
ที่ต่ําแล้วสูบด้วยปั้มขนาดใหญ่ไปที่สูง แล้วน้ําที่ได้ม าก็มาแบบกะปิดกะปอยมาน้อย หรือว่าปั้มขนาดใหญ่
จะสูบน้ําที่อยู่ก้นบ่อก็ไม่ได้ ระบบออโตเมติกที่จะทํางานก็ไม่สามารถใช้ได้ ก็ต้องเสียค่าแรงคนไปเปิด-ปิดด้วย
มือ ฉะนั้ นก็เ ลยยุ่ งกัน ไปหมด ก็ไม่ เป็น ไรครับเมื่อทํ ากั นไปแล้ว ก็ท่า นนายกฯ อยากจะได้ ท่อรั บน้ํา เสีย จาก
ในเมืองมารวบรวมเพื่อให้ได้น้ําในปริมาณที่มากเพื่อที่จะให้ปั้มตัวนี้ทํางานได้ ก็ถือว่าไหนๆ ก็ลงทุนไปแล้วก็รอ
ตัวนั้นก็ได้ แต่ที่ผมเล่าให้ฟังว่าระบบนี้จริงๆ แล้วไม่ได้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นกลไกวิศวกรรมที่ยุ่งยาก
เพราะฉะนั้นผมก็อยากจะให้ข้อสังเกตไปนะครับ ผมก็เห็นด้วยนะครับที่เรา Fix ค่าใช้จ่ายล้านสองตลอดไป
ก็โอเคผมยอมรับได้ครับ ถ้าเราไม่เอาเงินงบประมาณเราไปเพิ่มเติมทุกๆ ปี แต่ถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะเป็นปัญหา
ต่องบประมาณในอนาคตของเรา ผมให้ข้อสังเกตต่อที่ประชุมสภาฯ เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ
นายประสิท ธิ์ หรรษ์ หิ รัญ ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง จะมีส มาชิ ก ท่า นใดอภิป ราย
อีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ในญัตติเรื่อง ขอเสนอญัตติ ขอรับความเห็นชอบในการมอบ
สิทธิให้องค์การจัดการน้ําเสีย ดําเนินการบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลนครลําปาง ครั้งที่ ๑
เป็นระยะเวลา ๕ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ
โปรดยกมือขึ้น เห็นชอบ ๑๙ เสียง และสมาชิกฯ ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือขึ้น ไม่มีนะครับ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก (เห็นชอบ ๑๙ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง) เห็นชอบให้มี
การมอบสิทธิให้องค์การจัดการน้ําเสีย ดําเนินการบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลนครลําปาง
ครั้งที่ ๑ เป็นระยะเวลา ๕ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๘ ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๑๓
โครงการ เป็นจํานวนเงิน ๑๓,๙๗๐,๑๐๐ บาท (สิบสามล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อย
บาทถ้วน)
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ ญัตติ เรื่อง ขอ
เสนอญัตติ ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๑๓ โครงการ เป็นจํานวนเงิน ๑๓,๙๗๐,๑๐๐ บาท (สิบสามล้าน
เก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เชิญฝ่ายบริหาร
นายนิ มิ ต ร จิ ว ะสั น ติ ก าร นายกเทศมนตรี น ครลํ า ปาง เรี ย นท่ า นประธานสภา กระผม
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีฯ เพื่อขอ
เสนอญัตติ

- ๒๑ ญัตติ
เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมตั ิกันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๑๓ โครงการ เป็นจํานวนเงิน ๑๓,๙๗๐,๑๐๐ บาท
(สิบสามล้านเก้าแสนเจ็ดหมืน่ หนึง่ ร้อยบาทถ้วน)
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้าพเจ้านายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ
กันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
จํานวน ๑๓ โครงการ เป็นจํานวนเงิน ๑๓,๙๗๐,๑๐๐ บาท (สิบสามล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
ตามหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็ บ รั ก ษาเงิ น และการตรวจเงิ น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้ อ ๕๙ กํ า หนดว่ า
“ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจําเป็นจะต้องใช้เงิน
นั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลา
หนึ่ ง ปี ” จึ ง มี ค วามจํ า เป็ น ต้ อ งขอกั น เงิ น เพื่ อ ดํ า เนิ น การต่ อ ไป จํ า นวน ๑๓ โครงการ เป็ น จํ า นวนเงิ น
๑๓,๙๗๐,๑๐๐ บาท (สิบสามล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้
เหตุผล
เนื่ องจากในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เทศบาลนครลํ าปางมี ร ายจ่า ยในหมวดค่า ครุภั ณ ฑ์
ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า งบางรายการที่ ไ ม่ ส ามารถดํ า เนิ น การก่ อ หนี้ ผู ก พั น งบประมาณให้ แ ล้ ว เสร็ จ ก่ อ น
สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และมีความจําเป็นต้องดําเนินการต่อ จํานวน ๑๓ โครงการ เป็นจํานวนเงิน
๑๓,๙๗๐,๑๐๐ บาท (สิบสามล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
ดังนั้น จึงขอโปรดนําเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อพิจารณาขออนุมัติให้ กันเงิน
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน
๑๓ โครงการ เป็ น จํ า นวนเงิ น ๑๓,๙๗๐,๑๐๐ บาท (สิ บ สามล้ า นเก้ า แสนเจ็ ด หมื่ น หนึ่ ง ร้ อ ยบาทถ้ ว น)
ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ วยการรั บเงิน การเบิก จ่า ยเงิน การฝากเงิน การเก็ บรั กษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕๙ ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) นิมติ ร จิวะสันติการ ผู้เสนอ
(นายนิมิตร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
นายประสิท ธิ์ หรรษ์ หิ รัญ ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง จะมีส มาชิ ก ท่า นใดอภิป ราย
อีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ในญัตติเรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๑๓ โครงการ

- ๒๒ เป็นจํานวนเงิน ๑๓,๙๗๐,๑๐๐ บาท (สิบสามล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) สมาชิกฯ ท่านใด
เห็นชอบโปรดยกมือขึ้น เห็นชอบ ๑๗ เสียง และสมาชิกฯ ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือขึ้น ไม่มีนะครับ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก(เห็นชอบ ๑๗ เสียง และงดออกเสียง ๔ เสียง) เห็นชอบ
ให้กันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
จํานวน ๑๓ โครงการ เป็นจํานวนเงิน ๑๓,๙๗๐,๑๐๐ บาท (สิบสามล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ระเบียบวาระที่ ๙ ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขอยกเว้นการประมูล การจัดหาประโยชน์
ในอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สําหรับตลาดหลักเมืองหลังใหม่
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ ญัตติ เรื่อง ขอ
เสนอญัตติ ขอยกเว้นการประมูล การจัดหาประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สําหรับตลาดหลักเมืองหลังใหม่ เชิญฝ่ายบริหาร
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอบคุณครับ เรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ตามที่เราได้ทําการรื้อถอนอาคาร
ตลาดเทศบาลฯ คือตลาดหลักเมืองซึ่งใช้การมานานและมีสภาพที่ทรุดโทรมไม่ปลอดภัยต่อการอยู่อาศัยและ
การประกอบธุ รกิจการค้าขาย เราจึงได้มีการรื้อถอนเพื่อที่จะก่อ สร้างอาคารตลาดหลักเมืองหลังใหม่ขึ้ น
ในที่ดินเดิมที่ตั้งตลาดอยู่ก่อนนั้น บัดนี้อาคารตลาดหลักเมืองหลังใหม่ก็ดําเนินการเกือบจะแล้วเสร็จสมบูรณ์
และน่าจะสามารถเปิดดําเนินการได้อย่างช้าปลายเดือนกันยายนหรือต้นเดือนตุลาคม จึงขอเสนอญัตติ
ญัตติ
เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขอยกเว้นการประมูล การจัดหาประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สําหรับตลาดหลักเมืองหลังใหม่
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้ าพเจ้ านายนิ มิ ตร จิ วะสั นติ การ นายกเทศมนตรี นครลํ าปาง ขอเสนอญั ตติ เรื่ อง ขอยกเว้ น
การประมูล การจัดหาประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สําหรับตลาดหลักเมือง
หลังใหม่ ตามหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ย การจั ด หาประโยชน์ ใ นทรั พ ย์ สิ น ของ
หน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๖ กําหนดว่า
“การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดําเนินการโดยวิธีการประมูล
(๑) มีกําหนดไม่เกินสามปี ให้ผู้บริหารท้อถิ่น เป็นผู้มีอํานาจอนุมัติ
(๒) มีกําหนดเกินสามปี ให้สภาท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัติ
การให้เช่าตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีความจําเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอสภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบดําเนินการเป็นอย่างอื่น โดยไม่ต้องดําเนินการประมูลก็ได้ ทั้งนี้เท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับกฎหมาย”

- ๒๓ และตามสั ญ ญาประนี ป ระนอมยอมความกั บ ผู้ เ ช่ า รายเดิ ม ซึ่ ง ออกโดยศาลจั ง หวั ด ลํ า ปาง ลงวั น ที่ ๒๒
สิงหาคม ๒๕๕๑ โดยกําหนดให้ผู้เช่ารายเดิมได้สิทธิเช่าพื้นที่ขายสินค้าภายในอาคารตลาดหลักเมืองหลังใหม่
ตามแผนผังสิ่งปลูกสร้างที่แนบท้ายสัญญา ประกอบกับมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน
ของเทศบาลนครลําปาง ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ได้กําหนดหลักเกณฑ์
การเช่าและยกเว้นการประมูลเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเทศบาลนครลําปางจะต้องปฏิบัติตามระเบียบฯ และสัญญาฯ
ดังกล่าวข้างต้น
เหตุผล
เนื่องจากเทศบาลนครลําปางเคยมีตลาดหลักเมืองและอาคารพาณิชย์จํานวน ๒๖ คูหาอันเป็น
ทรัพย์สินของเทศบาลซึ่งได้นําไปจัดหาประโยชน์ให้ประชาชนเช่าพื้นที่เพื่อค้าขายมาเป็นเวลากว่า ๔๐ ปีแล้ว
ต่ อ มาอาคารตลาดหลั ก เมื อ งและอาคารพาณิ ช ย์ ดั ง กล่ า วมี ส ภาพชํ า รุ ด ทรุ ด โทรมตามสภาพโดยเฉพาะ
โครงสร้ า งของอาคารตลอดจนห้ อ งน้ํ า ห้ อ งส้ ว ม ระบบระบายน้ํ า และประปา เป็ น ต้ น เริ่ ม มี ส ภาพไม่ ถู ก
สุขลักษณะ และไม่สามารถที่จะบํารุงซ่อมแซมให้มีสภาพดีตามเดิม ตามความเห็นของสํานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดลําปาง โดยมีความเห็นว่า “สภาพอาคารที่เก่านี้หากนํามาใช้จัดหาประโยชน์ต่อไปเกรงว่า
จะเกิดอันตรายแก่ประชาชนได้”
ต่อมาเทศบาลนครลําปางได้ทําการรื้อถอนอาคารดังกล่าว และได้ดําเนินการก่อสร้างอาคาร
ตลาดหลักเมืองหลังใหม่ ในเนื้อที่ ๓ ไร่ ๓ งาน ๙๐.๖ ตารางวา ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๒๕๔ ตําบลหัวเวียง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งอาคารตลาดหลักเมืองหลังใหม่ประกอบด้วยอาคาร
พาณิชย์ ๒ ชั้น จํานวน ๓๑ คูหา พื้นที่สําหรับขายอาหารตามสั่ง/เครื่องดื่ม จํานวน ๑๖ ล็อค แท่นขายของชํา
จํานวน ๘๖ แท่น แท่นขายของสด จํานวน ๔๑ แท่น แท่นขายผัก/ผลไม้ จํานวน ๒๗ แท่น แท่นอาหารปรุงสุก/ขนม
จํานวน ๒๒ แท่น แท่นขายของเบ็ดเตล็ด จํานวน ๖ แท่น ห้องขายของชํา/ของฝาก จํานวน ๑๘ ห้อง แท่นขายของ
ปิ้งย่าง จํานวน ๑๐ แท่น ขายหนังสือพิมพ์ จํานวน ๒ ล็อค เสื้อผ้า กิ๊ฟช็อป จํานวน ๘ ล็อค แผงพระ จํานวน
๑๓ ล็อค รถเข็นจําหน่ายอาหาร (โต้รุ่ง) จํานวน ๓๒ ล็อค แผงลอยด้านหลังตลาด จํานวน ๙๙ ล็อค และต้อง
จัดให้ผู้เช่ารายเดิมได้สิทธิการเข้าวางของขายในตลาดก่อนบุคคลอื่นโดยไม่ต้องดําเนินการประมูลตามหลักการ
ดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ ผู้เช่าอาคารพาณิชย์รายเดิม จํานวน ๒๔ คูหา (๒๐ ราย) ผู้ขายอาหารตามสั่ง/เครื่องดื่ม
จํานวน ๑๖ ราย ผู้ขายของชํา จํานวน ๔๒ ราย ผู้ขายของสด จํานวน ๔๓ ราย ผู้ขายผัก(กลางวัน) จํานวน
๒๗ ราย ผู้ขายผัก(กลางคืน) จํานวน ๒๗ ราย ผู้ขายอาหารปรุงสุก/ขนม จํานวน ๒๒ ราย ขายของเบ็ดเตล็ด
จํานวน ๗ ราย ขายของชํา จํานวน ๑๘ ราย ผู้ขายของปิ้งย่าง จํานวน ๑๐ ราย ขายหนังสือพิมพ์ จํานวน
๒ ราย ขายเสื้อผ้า กิ๊ฟช็อป จํานวน ๘ ราย แผงพระ จํานวน ๑๓ ราย รถเข็นจําหน่ายอาหาร (โต้รุ่ง) จํานวน
๓๒ ล็ อ ค ผู้ ค้ า แผงลอยด้ า นหลั ง ตลาด จํ า นวน ๙๙ ราย ซึ่ ง เทศบาลฯ ได้ ต กลงร่ ว มกั น กั บ ผู้ เ ช่ า และผู้ ค้ า
ด้วยความสมัครใจในการเลือกอาคาร ล็อค พื้นที่ แท่น และทําเล ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้าย
ดัง นั้ น ขอได้ โ ปรดนํา เรี ย นต่อ ที่ ป ระชุ มสภาเทศบาลนครลํา ปาง เพื่อ ขออนุ มัติ ย กเว้ น การประมู ล
การจัด หาประโยชน์ ในอสั งหาริม ทรั พย์ ขององค์ก รปกครองส่ว นท้ องถิ่น สํา หรั บตลาดหลักเมือ งหลัง ใหม่
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๖ ต่อไป

- ๒๔ ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) นิมติ ร จิวะสันติการ ผู้เสนอ
(นายนิมิตร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในญัตติ ขอยกเว้นการประมูล
การจัด หาประโยชน์ ในอสั งหาริม ทรั พย์ ขององค์ก รปกครองส่ว นท้ องถิ่น สํา หรั บตลาดหลักเมือ งหลัง ใหม่
ก่อนที่ผมจะให้สมาชิกฯ อภิปราย ผมจะขอเรียนถาม ผอ.กองสาธารณสุขฯ ว่าในหน้าที่ ๒ ของเหตุผลในญัตติ
ดังกล่าวตามที่นายกฯ เสนอกับเอกสารที่ผมได้รับไม่ตรงกัน ขอเชิญชี้แจงหน่อยนะครับ เชิญ นายพงศ์กร
รัตนประเวศน์
นายพงศ์กร รัตนประเวศน์ ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม เรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ และท่านคณะผู้บริหาร กระผม นายพงศ์กร รัตนประเวศน์ ผู้อํานวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามที่ท่านนายกฯ ได้แถลงญัตติไปเมื่อสักครู่นี้ ผมขอแก้ไขในหน้าที่ ๒ ย่อหน้า
สุดท้าย ดังนี้
ต่อมาเทศบาลนครลําปางได้ทําการรื้อถอนอาคารดังกล่าว และได้ดําเนินการก่อสร้างอาคารตลาด
หลักเมืองหลังใหม่ ในเนื้อที่ ๓ ไร่ ๓ งาน ๙๐.๖ ตารางวา ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๒๕๔ ตําบลหัวเวียง อําเภอ
เมืองลําปาง จังหวัดลําปาง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งอาคารตลาดหลักเมืองหลังใหม่ประกอบด้วยอาคารพาณิชย์
๒ ชั้น จํานวน ๓๑ คูหา พื้นที่สําหรับขายอาหารตามสั่ง/เครื่องดื่ม จํานวน ๑๖ ล็อค แท่นขายของชํา จํานวน
๘๖ แท่น แท่นขายของสด จํานวน ๔๑ แท่น แท่นขายผัก/ผลไม้ จํานวน ๒๗ แท่น แท่นอาหารปรุงสุก/ขนม จํานวน
๒๓ แท่น แท่นขายของเบ็ดเตล็ด จํานวน ๖ แท่น ห้องขายของชํา/ของฝาก จํานวน ๑๘ ห้อง แท่นขายของปิ้งย่าง
จํานวน ๑๒ แท่น ขายหนังสือพิมพ์ จํานวน ๒ ล็อค เสื้อผ้า กิ๊ฟช็อป จํานวน ๘ ล็อค แผงพระ จํานวน ๑๓ ล็อค
รถเข็นจําหน่ายอาหาร (โต้รุ่ง) จํานวน ๓๒ ล็อค แผงลอยด้านหลังตลาด จํานวน ๑๑๕ ล็อค และต้องจัดให้
ผู้เช่ารายเดิมได้สิทธิการเข้าวางของขายในตลาดก่อนบุคคลอื่นโดยไม่ต้องดําเนินการประมูลตามหลักการ
ดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ ผู้เช่าอาคารพาณิชย์รายเดิม จํานวน ๒๔ คูหา (๒๐ ราย) ผู้ขายอาหารตามสั่ง/เครื่องดื่ม
จํานวน ๑๖ ราย ผู้ขายของชํา จํานวน ๔๒ ราย ผู้ขายของสด จํานวน ๔๓ ราย ผู้ขายผัก(กลางวัน) จํานวน
๒๗ ราย ผู้ขายผัก(กลางคืน) จํานวน ๒๗ ราย ผู้ขายอาหารปรุงสุก/ขนม จํานวน ๒๓ ราย ขายของเบ็ดเตล็ด
จํานวน ๗ ราย ขายของชํา จํานวน ๑๘ ราย ผู้ขายของปิ้งย่าง จํานวน ๑๒ ราย ขายหนังสือพิมพ์ จํานวน
๒ ราย ขายเสื้อผ้า กิ๊ฟช็อป จํานวน ๘ ราย แผงพระ จํานวน ๑๓ ราย รถเข็นจําหน่ายอาหาร (โต้รุ่ง) จํานวน
๓๒ ล็อค ผู้ค้าแผงลอยด้านหลังตลาด จํานวน ๑๑๕ ราย ซึ่งเทศบาลฯ ได้ตกลงร่วมกันกับผู้เช่าและผู้ค้ า
ด้วยความสมัครใจในการเลือกอาคาร ล็อค พื้นที่ แท่น และทําเล ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้าย ขอบคุณครับ
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในญัตติ ขอยกเว้นการประมูล
การจัด หาประโยชน์ ในอสั งหาริม ทรั พย์ ขององค์ก รปกครองส่ว นท้ องถิ่น สํา หรั บตลาดหลักเมือ งหลัง ใหม่
จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เชิญ นายสุรชัย ประนมศรี

- ๒๕ นายสุรชัย ประนมศรี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิก
สภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ กระผม นายสุรชัย ประนมศรี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เขตตําบล
เวียงเหนือ ท่านประธานฯ ครับ ด้วยความเคารพในหลักการและเหตุผลของญัตติที่ท่านผู้บริหารนําเสนอ
ขอยกเว้นการประมูล การจัดหาประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สําหรับตลาด
หลักเมืองหลังใหม่ ต่อสภาแห่งนี้ กระผมขออนุญาตท่านประธานฯ เพื่อแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจของสภาฯ และแสดงเหตุผลให้ทันกับภาวการณ์ปัจจุบันด้วยครับ ท่านประธานฯ ครับ ณ ปัจจุบันนี้
ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไร การดําเนินการประชุมสภาฯ ของเราได้รับความสนใจจากพี่น้องสื่อมวลชนและ
สังคมมาก ถ้าจะจํากันได้หรือท่านประธานฯ จะสังเกตหรือเพื่อนสมาชิกฯ จะสังเกตเห็นว่าตามสื่อต่างๆ นั้น
พี่น้องสื่อมวลชนได้แสดงความห่วงใยในการประชุมสภาฯ และได้เอ่ยถึงสภาฯ ว่า ขอยกตัวอย่างคําพูดของ
พี่น้องสื่อนะครับว่า “การประชุมสภาเทศบาลนครลําปางที่ผ่านมาเงียบเชียบเหมือนงุบงิบ เงียบจนน่าแปลกใจ
หรื อ คื อ การทิ้ ง ทวนของจริ ง จากสมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํ า ปาง กลุ่ ม นครลํ า ปาง” ท่ า นประธานฯ ครั บ
อันนี้แหละคือสาเหตุที่ต้องทําให้กระผมลุกขึ้นมาเปลืองเวลาการประชุมของสภาฯ จริงๆ แล้วการประชุมสภาฯ
ครั้งนี้ตั้งใจว่าจะสงบปากสงบคํา แต่เมื่อได้ยินความห่วงใยของพี่น้องสื่อมวลชนก็เลยต้องอดต้องขอบคุณไปถึง
พี่ๆ เหล่ านั้ น ไม่ ได้ แน่ นอนล่ ะครับ หน้า ที่ตั วแทนของปวงชนในเขตเทศบาลนครลํ า ปางทุ กคนพิทั กษ์ รัก ษา
ผลประโยชน์ให้พี่น้องประชาชน กระผมเหมือนกัน กระผมเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนมาทําหน้าที่พิทักษ์
รักษาประโยชน์ให้ประชาชนเหมือนกันกับพี่ๆ สื่อมวลชน การที่สมาชิกฯ นิ่งเสียเฉยเสียนั้น ไม่ใช่ว่าไม่มีความคิด
ไม่ใช่ว่าไม่มีคิดเห็น แต่เนื่องจากว่าสิ่งที่ท่านผู้บริหารเสนอเข้าสู่สภานั้น เป็นแนวทางที่ชัดเจนในการมองเห็น
การตัดสินใจในภายภาคหน้าว่า อะไรคือสิ่งที่จะเป็นประโยชน์สุขแก่พี่น้องประชาชน สมาชิกสภาฯ เราก็เงียบ
สมาชิกสภาฯ เราก็ให้ความเห็นชอบ พี่น้องสื่อมวลชนอาจจะห่วงใยกลัวว่าเราจะละเลยลืมหน้าที่นี้เสีย ผมขอ
ยืนยันครับว่าสมาชิกสภาฯ เราไม่ลืม และฝากขอบคุณถึงพี่น้องสื่อมวลชนด้วยที่ห่วงใย ท่านประธานฯ ครับ
กรณีญัตตินี้ก็เหมือนกันครับ กรณีที่ขอยกเว้นการประมูล ซึ่งความจริงๆ แล้วกระผมเห็นด้วยจะยกมือสุดแขน
เลยล่ะครับ เพราะอะไรหรือครับท่านประธานฯ เพราะการประมูลนั้นมันไม่ใช่วิธีเบ็ดเสร็จหรือวิธีที่ดีที่สุดของ
การเข้ารับประโยชน์จากพี่น้องประชาชน เพราะว่าการประมูลก็มีการยืดหยุ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังกล่าว ถ้าเราจะดู
กันจริงๆ การประกาศประมูลนั้นมีระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ
หน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๙ (๑๑) กําหนดไว้ว่า “ให้สงวนสิทธิไว้ด้วยว่าองค์ปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะให้ประมูลรายใดก็ได้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ทําการประมูล โดยไม่จําเป็นต้องให้ผทู้ ี่
เสนอประโยชน์ตอบแทนสูงสุดเสมอไป หรือยกเลิกการประมูลครั้งนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ผู้เข้าประมูลไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ” อันนี้แหละครับผมถึงยืนยันว่า ถ้าอันไหนเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชน อันไหนเป็นความ
จําเป็นขององค์กร เราเลือกวิธีการเหล่านั้นได้ ถ้าเราติดตามหลักการและเหตุผลที่ท่านผู้บริหารเสนอเข้าสภา
เราเห็นแล้วครับว่าพี่น้องที่จะมาใช้ประโยชน์ในตลาดหลักเมืองมีหลากหลาย บางท่านมีความจําเป็นต้องใช้
พื้นที่ในการให้มีความปลอดภัยในทรัพย์สินที่ค้าที่ขาย บางท่านมีความจําเป็นในการตั้งวางสิ่งของที่ค้าที่ขาย
บางท่านความจําเป็นเล็กน้อยมาก นําสินค้าเกษตรมาวางขายจําหน่ายตามช่วงเวลาเป็นช่วงๆ เท่านั้น ราคาของ
การตอบแทนให้องค์กรมันก็แตกต่างกัน เพราะฉะนั้นเป็นสิทธิอย่างเต็มที่ท่ีองค์กรจะไม่ต้องประมูลก็ได้ และ

- ๒๖ อีกประเด็นหนึ่งครับท่านประธานฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ
หน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ ก็ได้กําหนดไว้ว่า การเช่าทรัพย์สินนั้นประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ ได้บัญญัติหลักสําคัญๆ ในหมวดทั่วไป และหมวดหน้าที่ความรับผิดของผู้ให้เช่า และผู้เช่า และ
หมวดของการสิ้นสุดสัญญาแห่งการเช่าอยู่ ไม่จําเป็นที่เราจะต้องประมูลอย่างเดียว ผมจึงฝากท่านประธานฯ
ว่า กระผมเห็นด้วยครับ เพราะการหาประโยชน์ที่ท่านผู้บริหารส่อแสดงให้สังคมเห็นนั้น เป็นความห่วงใยพี่น้อง
ประชาชนเป็นอย่างยิ่ง ตัวเลขราคาก่อนที่จะมีการกําหนด บ่อยครั้งที่องค์กรของเราต้องไประดมความคิดเห็น
ของพ่อค้าแม่ค้าผู้ที่จะมาค้ามาขาย ทั้งๆ ที่ท่านเหล่านั้นก็มีสิทธิท่ีจะค้าจะขายต่อเนื่องจากสัญญาเดิม ตัวเลข
ที่กําหนดนั้น ท่านผู้บริหารก็ไม่ได้ตัดสินใจเอง ท่านตัดสินใจโดยคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ของท้องถิ่น
นี่แหละครับเป็นการแสดงออกถึงความห่วงใยต่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน และห่วงใยถึงความชอบธรรม
ของพี่น้องประชาชน ผมทายว่าถ้าผมไม่ลุกขึ้นพูดในวันนี้ สื่อบางฉบับอาจจะไปชี้นําสังคมในลักษณะที่ผิดๆ อีก
ท่านประธานฯ ครับ บรรยากาศของการแข่งขัน กระแสแห่งการต้องการจุดประเด็นให้เป็นที่สนใจของสังคม
บางครั้ ง องค์ ก รก็ โ ดนป้ า ยสี ห รื อ โดนชั ก ไปในทางที่ ผิ ด ๆ ผมอยากฝากท่ า นประธานฯ ไปถึ ง ท่ า นผู้ บ ริ ห าร
ฝากท่ านประธานฯ ไปถึง พี่ น้อ งประชาชนว่ า สภาของเรายั ง ทํา หน้ า ที่ตั วแทนของพี่น้ อ งประชาชนอยู่ค รั บ
ท่ า นประธานฯ ครั บ การที่ เ ราจะก้ า วสู่ วิ สั ย ทั ศ น์ ด้ ว ยความสดใสนั้ น การร่ ว มมื อ ร่ ว มใจของฝ่ า ยบริ ห าร
ฝ่ายประจํา และฝ่ายสภานั้นสําคัญอย่างยิ่ง ในภารกิจการขจัดปัญหาความขัดแย้ง หรือภารกิจการนําตลาด
หลักเมืองก้าวสู่ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์นั้น ผมอยากฝากฝ่ายประจําว่า ท่านจะต้องเอาใจใส่อย่างที่สุด
ท่านจะต้องศึกษาระเบียบกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ ไม่ว่าจะเป็นระเบียบกระทรวง
มหาดไทย แล้วท่านจะต้องคิดอยู่เสมอว่าท่านจะต้องให้เกียรติสภา อะไรที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนด
ไว้ว่าอะไรที่ท่านจะต้องนําเสนอขอรับความเห็นชอบต่อสภา ท่านต้องทํามา ท่านจะเฉยไม่ได้ ท่านจะคิดว่าสภา
ไม่จ้องพฤติกรรมท่านอยู่ไม่ได้ มันไม่ใช่เฉพาะเรื่องยกเลิกการประมูลที่ต้องแจ้งสภา เรื่องการทําสัญญาเกิน
สามปี เรื่องการต่อสัญญา หรือทําสัญญาใหม่ เปลี่ยนโอนสิทธิผู้เช่าเกินสามปี ต้องมาขอสภาแห่งนี้ ผมฝาก
ท่านด้วยความห่วงใย และด้วยความปรารถนาดีอย่างยิ่งครับท่านประธานฯ ท้ายนี้ผมก็คงอ้างเหมือนพี่ๆ ผมขอ
อนุญาตเอ่ยนามสมาชิกฯ รุ่นพี่ ท่านสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ผมก็จะเจริญรอยตามท่านคือจะเข้ามาทํางานในสภา
แห่งนี้อีกในสมัยหน้า ขอบคุณครับ
นายประสิทธิ์ หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลํ าปาง จะมี สมาชิก ท่านใดอภิปราย
อีกหรือไม่ เชิญ นายสุคนธ์ อินเตชะ
นายสุ ค นธ์ อิ น เตชะ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํ า ปาง เรี ย นท่ า นประธานสภาฯ ที่ เ คารพ
ท่านผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาล
นครลําปาง ตามที่ท่านนายกฯ ได้เสนอญัตติ ขอยกเว้นการประมูล การจัดหาประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สําหรับตลาดหลักเมืองหลังใหม่ ไปแล้วนั้น ผมในนามสมาชิกสภาฯ ก็เห็นพ้องกับ
ฝ่ายบริหารที่ท่านมีความเอื้อต่อผู้ประกอบการ ประเด็นแรก ผมมาดูในบัญชีรายชื่อที่ได้แนบมานี้นับดูแล้วก็มี
ประมาณ ๔๐๐ กว่าราย ทีนี้อยากจะเรียนถามว่ารายชื่อทั้งหมดนี้เป็นพ่อค้าแม่ค้าเดิมหรือเปล่า หรือว่าใหม่
บัญชีรายชื่อนี้จะได้ค้าขายทั้งหมดหรือไม่ เพราะว่ามีประมาณ ๔๐๐ กว่าราย พอมาดูในคูหาก็มี ๓๑ คูหา
แต่ละล็อคก็คงจะไม่มากเท่าไหร่ ผมก็เกรงว่ามันจะบรรจุไม่ได้ตามที่เขาต้องการ ก็อยากเรียนถามว่าเอกสาร

- ๒๗ ที่แนบมานี้ พ่อค้าแม่ค้าจะได้รับการค้าขายในอาคารแห่งใหม่เท่ากันหรือไม่ ประเด็นที่สอง พื้นที่แต่ละล็อค
ที่เอาอาหารหรือสินค้าต่างๆ มาวางจําหน่ายมันเพียงพอหรือเปล่า มีมากหรือมีน้อยในพื้นที่เราให้พ่อค้าแม่ค้า
ได้วางขาย ประการสุดท้าย เกี่ยวกับพ่อค้าแม่ค้า คือ ท่านจะมีมาตรการอย่างไรที่จะรองรับในการค้าขาย
ของเขาโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจทุกวันนี้ เพราะว่าเศรษฐกิจทุกวันนี้ ห้างต่างๆ ที่เจริญที่มีมากมายที่กําลัง
ดําเนินการอยู่ในขณะนี้ มีทั้งของสดของแห้งอยู่ในห้าง ทีน้ีผมอยากจะทราบว่าท่านจะมีมาตรฐานการอย่างไร
ที่จะรองรับผลกระทบต่อผู้ประกอบการโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าในตลาดใหม่แห่งนี้ ก็ฝากไว้ด้วย และอยากจะ
ฟังความคิดเห็นจากฝ่ายบริหาร ขอบคุณครับ
นายประสิทธิ์ หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลํ าปาง จะมี สมาชิก ท่านใดอภิปราย
อีกหรือไม่ เชิญ นายจาตุรงค์ พรหมศร
นายจาตุ รงค์ พรหมศร สมาชิก สภาเทศบาลนครลํ าปาง เรีย นท่ านประธานสภาฯ ที่เ คารพ
และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
ท่านประธานฯ ครับ ผมได้อ่านหลักการในญัตติที่ผู้เสนอได้แถลงไปเมื่อสักครู่นี้ เพื่อความชัดเจนและเพื่อการ
ประกอบการพิ จ ารณาตั ด สิ น ใจของกระผม จึ ง มี ป ระเด็ น ที่ จ ะเรีย นถามอยู่ คื อ ประเด็ น แรก ผมได้ ท ราบ
ข้อเท็จจริงมาบ้างว่าตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย เอกสารหมายเลข ๑ อาคารพาณิชย์ ๒๐ ราย นั้นจะมีการทํา
สัญญาให้เช่า ๑๕ ปี และตามเอกสารหมายเลข ๒-๑๕ นั้น จะมีการทําสัญญาเช่ากัน ๓ ปี ถ้าเป็นไปตามที่ผม
เข้าใจ ก็เข้าองค์ประกอบในข้อ ๖ ว่าการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ต้องเช่าโดยวิธีการประมูล ถ้าสามปีเป็นอํานาจ
ของผู้บริหาร ถ้าเกินกว่าสามปีให้สภาท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัติ และการให้เช่านั้นถ้ามีความจําเป็นเพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอขอความเห็นชอบดําเนินการเป็นอย่างอื่น โดยไม่ต้องดําเนินการประมูล
ก็ได้ ทั้งนี้ถ้าไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย ผมขอเรียนอย่างนี้ครับท่านประธานฯ ตามบัญชีแนบท้ายเอกสาร
หมายเลข ๑ ก็ดี และหมายเลข ๒ ถึง ๑๕ ก็ดี หากทําสัญญาเช่าไม่เกิน ๓ ปี ก็ถือว่าไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย
และเป็นอํานาจของฝ่ายบริหาร ประเด็นที่สอง คือ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ นั้น คณะกรรมการจัดหา
ผลประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลนครลําปาง ก็ได้มีการประชุมกันและมีการกําหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข
เป็นต้นว่าการกําหนดอัตราค่าเช่าขั้นต่ํา ซึ่งได้มีการพูดคุยกัน และ ข้อเท็จจริงตรงนี้เป็นที่ยุติแล้ว ผมจึงคิดว่า
ญัตติที่ผู้บริหารเสนอมานั้น เข้าหลักเกณฑ์ตามที่ระเบียบฯ ข้อ ๖ กําหนดไว้ทุกประเด็น มีความจําเป็นที่จะให้
ผู้เช่ารายเดิมเข้าไปค้าขาย ตามข้อตกลงของสัญญาประนีประนอมยอมความที่ได้ทําไว้ต่อศาล ตามที่ผู้บริหาร
ได้แถลง ฉะนั้นผมพิจารณาแล้วเห็นว่าครบถ้วนกระบวนความทุกอย่างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัด หาผลประโยชน์ใ นทรัพ ย์สิน ขององค์ก รปกครองส่ว นท้ องถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๖ ผมนายจาตุ รงค์
พรหมศร จึงให้ความเห็นชอบ ขอบคุณครับท่านประธานฯ
นายประสิทธิ์ หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลํ าปาง จะมี สมาชิก ท่านใดอภิปราย
อีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ผมขอเชิญฝ่ายบริหารได้ช้ีแจงตามที่ท่านสมาชิกฯ ได้อภิปราย ในเรื่อง เชิญครับ
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และ
สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอบคุณครับ
ท่านประธานฯ ผมก็ต้องทํ าให้สมาชิกฯ ผู้ท รงเกียรติได้สบายใจว่าจํ านวนตามบัญชีแนบท้ายนี้เ ป็นจํานวน
ที่ถูกต้องตามรายชื่อของผู้มีสิทธิค้าขายเดิม สําหรับพื้นที่ก็เรียนให้ท่านสบายใจว่ามีเพียงพอทั้งที่ๆ ผมเอง

- ๒๘ และพนักงานมีความไม่สบายว่าจะมีความเพียงพอมากน้อยเท่าไหร่ แต่เรื่องของการบริหารการจัดการก็ต้อง
ดําเนินการให้เพียงพอ แต่ที่ไม่เพียงพอก็เพราะว่า ประการแรก คือ มีพื้นที่อยู่จํานวนจํากัด และอีกประการหนึ่ง
คื อ เมื่ อ เราก่ อ สร้ า งแล้ ว เราต้ อ งถอยร่ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคารจากถนนไปรษณี ย์ และถนน
บุญวาทย์ไปทั้งสองด้าน ทําให้พื้นที่น้อยลงอย่างค่อนข้างมาก แต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องใช้วิธีการบริหาร
จัดการที่ทุกคนได้เข้าไปใช้สิทธิ แต่ในธรรมชาติของตลาดถ้า ยิ่งคนมากเท่าไหร่ ยิ่งแน่นเท่า ไหร่ ยิ่งวุ่นวาย
เท่าไหร่ จะเป็นตลาดที่ขายดีมากและขายดีที่สุด ถ้าเป็นตลาดที่เป็นระเบียบเรียบร้อยถูกสุขลักษณะ เป็นตลาด
สะอาดซื้อง่าย เป็นตลาดถูกสุขาภิบาล เป็นตลาดที่ถูกต้องตามหลักการของกระทรวงสาธารณสุขหรืออะไร
ก็แล้วแต่ ตลาดพวกนั้นจะเงียบเหงา และไม่มีใครค้าและไม่มีใครขาย ฉะนั้นเราต้องเข้าใจธรรมชาติของตลาด
ตลาดก็ คื อ ตลาด คนเมื อ งเขาบอกว่ า “กาดมั่ ว ” ถ้ า ยิ่ ง มั่ ว มากเท่ า ไหร่ ค นก็ จ ะไปซื้ อ ขายกั น อย่ า งคึ ก คั ก
อย่างมากมายเลยทีเดียว นี่ก็เป็นธรรมชาติของมันที่จะมีการค้าขายที่นั่น และในเรื่องของการค้าขายนั้นเราก็
ต้องเข้าใจธรรมชาติของตลาดและลักษณะดั้งเดิม ลักษณะดั้งเดิมของตลาดเทศบาลนครลําปางของเราไม่ว่า
จะเป็นตลาดบริบูรณ์เดิม ไม่ว่าจะเป็นตลาดราชวงศ์ ไม่ว่าจะเป็นตลาดหลักเมืองของเทศบาลฯ มันก็เป็นตลาด
สําหรับคนต่างอําเภอเข้ามาซื้อของ ถ้าเราไปเห็นสภาพตอนกลางคืนเวลาสามทุ่ม สี่ทุ่ม เที่ยงคืน ตีหนึ่ง ตีสอง
ตีห้า เจ็ดโมงเช้า คนจะแน่นมาก ไม่ว่าจะขายผัก ขายผลไม้ ไม่ว่าจะขายหมู ขายเนื้อ ขายไก่ ขายปลา ไม่ว่าจะ
ขายของชํา ทุกสิ่งทุกอย่างจะแน่นมากในเวลายามค่ําคืน แล้วคนที่มาจับจ่ายใช้สอยในตลาดมีจํานวนมาก
ทีเดียวซึ่งน่าจะถึง ๗๐% จะเป็นผู้ที่มาจากต่างอําเภอ เอาของมาขาย มาซื้อ มาจากอําเภอแจ้ห่ม มาจากเมือง
ปาน และจากที่อื่นๆ เสร็จแล้วก็มาซื้อของในตลาด ไม่ว่าจะเป็นของทําสําเร็จ ของโชว์ห่วย หรืออะไรต่อมิอะไร
ต่างๆ แล้วก็เอากลับไปขายที่บ้านเป็นแบบนี้ทุกวัน จะเห็นว่าวันหนึ่งๆ จะมีรถโดยสารขนาดเล็ก รถรับจ้างที่เรา
เรียกว่าคิ วรถต่างๆ ไม่ ว่าจะเป็ นคิว รถเมืองปาน แจ้ห่ ม บ้ านแลง ไหล่หิ น ก็ จะมาอยู่ท่ี ตลาดค่อ นข้า งมาก
ประการที่สอง คือ วิถีชีวิตของคนเขาคุ้นเคยกับวิถีชีวิตตลาดสดของเขา เราเคยถกเถียงกันมาในกรณีที่ห้าง
แม็คโครที่จะมาเปิดว่าจะมีผลกระทบต่อผู้ค้าขายร้านโชว์ห่วยรายย่อยในเขตเทศบาลฯ หรือไม่ กระทบต่อตลาด
หรือไม่ ผมเป็นคนที่เดินตลาดครับท่านประธานฯ ไม่ว่าจะเป็นตลาดไหน ไม่ว่าจะเป็นตลาดรัษฎา ไม่ว่าจะเป็น
ตลาดเก๊าจาว ไม่ว่าจะเป็นตลาดที่ไหนผมเป็นคนเดินตลาด แต่การเดินตลาดของผมไม่ได้ไปเพื่อหาเสียง ผมไป
คุยกั บพ่อ ค้าแม่ค้า ผมจะไปนั่ งคุย กับแต่ละเจ้ าๆ เป็น เวลานานมาก และไปจั บเจ่ าอยู่แถวร้า นอาหารหรื อ
ร้านกาแฟ แล้วคนผ่านไปผ่านมาเราก็มีโอกาสได้พูดคุยทักทายกัน ก็ปรากฏว่าคนเดินตลาดไม่ได้น้อยไปจาก
เดิมเลย ไม่น้อยกว่าตั้งแต่สมัยไม่มีแม็คโคร คนก็เดินตลาดแน่นอยู่ ผมเชื่อว่าท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติซึ่งทํา
กิจการตลาดอยู่คงจะทราบ เพราะฉะนั้นวิถีชีวิตก็คือวิถีชีวิตที่มันไม่มีอะไรไปรบกวน บางคนก็บ่นว่าห้างใหญ่
จะมา ห้างใหญ่มามันก็ไม่ได้เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้าน ห้างใหญ่มาก็คือห้างใหญ่มา ก็ควรไปนั่งเล่นเย็นๆ หรือคน
ชั้นกลางหรือมีรายได้มากหน่อยก็ไปซื้อสินค้าที่มีแบรนด์เนม หรือว่าไปกินอาหารมื้อหนึ่ง ๘๐๐ บาท ไม่ว่าจะ
เป็นอาหารญี่ปุ่น อาหารฝรั่ง อาหารจีน อาหารอะไรก็แล้วแต่ แต่วิถีชีวิตทั้งคนในตัวเมืองก็ดี หรือต่างอําเภอก็ดี
เขาก็ไปกินก๋วยเตี๋ยว กินราดหน้า กินข้าวหมูแดงในตลาด ฉะนั้นถ้าเราเข้าใจสภาพตลาด เข้าใจธรรมชาติของ
วิถีชีวิต เข้าใจธรรมชาติ ของตลาด ผมยื นยันเลยว่าผมไม่ห่วงอะไรเลยตลาดนี้ ประกอบกับเรามี ที่จอดรถ
มากกว่าร้อยคัน ไม่ว่าจะรถคิว ไม่ว่าจะมาส่งของ ไม่ว่าจะมาค้าขาย ไม่ว่าจะมาซื้อของ ตลาดนี้เป็นตลาดที่มี
ประตูเข้า-ออกเยอะที่สุด เดินโผล่ขึ้นมาตรงไหนก็เจอร้านค้าหมด ผมจึงคิดว่าผมเป็นคนที่ได้ประสบการณ์ที่อยู่

- ๒๙ กับ ตลาดมาตลอดเวลา ผมเชื่ อ ว่ าตลาดนี้ จ ะเป็ น ตลาดที่ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางเศรษฐกิ จ ของลํา ปางอี ก แห่ ง หนึ่ ง
ที่เรียกว่า “เศรษฐกิจชุมชน” ของเรา ผมก็กราบเรียนให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้สบายใจได้ ก่อนที่เราจะต้องเดิน
กลั บ ไปหาชาวบ้ า นในตลาดอี ก ครั้ ง หนึ่ ง ผมก็ เ ชื่ อ ว่ า และยื น ยั น ว่ า เมื่ อ เราหมดวาระหมดสมั ย นี้
แล้วลงไปพบปะกับประชาชนใหม่ เพื่อจะรณรงค์ขอให้กลับมาในสภานี้อีก ผมก็เชื่อและยืนยันว่าท่านทั้งหลาย
จะไปตลาดด้วยความสุขมาก จะไม่มีเสียงต่อว่าหรือว่าเสียงใดๆ ทั้งสิ้น เพราะว่าผมยืนยันว่าผมอยู่กับตลาด
และผมทํางานผมรับผิดชอบ ผมไม่ทิ้งปัญหาต่างๆ ให้มันคงอยู่โดยที่ไม่ได้แก้ไขอะไรเลย ก็ขอบคุณสมาชิก
สภาฯ ทุกท่านที่กรุณาให้ความสนใจและเป็นห่วง ขอบคุณครับ
นายประสิท ธิ์ หรรษ์ หิ รัญ ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง จะมีส มาชิ ก ท่า นใดอภิป ราย
อีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ในญัตติเรื่อง ขอเสนอญัตติ ขอยกเว้นการประมูล การจัดหา
ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สําหรับตลาดหลักเมืองหลังใหม่ สมาชิกท่านใด
เห็นชอบโปรดยกมือขึ้น มติเป็นเอกฉันท์
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็น เอกฉันท์ เห็นชอบให้ยกเว้ นการประมูล การจัดหาประโยชน์
ในอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สําหรับตลาดหลักเมืองหลังใหม่

ระเบียบวาระที่ ๑๐ เรื่องอื่นๆ
๑.๑ เรื่อง สรุปผลการดําเนินงานของสภาเทศบาลนครลําปาง
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอญัตติ
อื่นๆ อีก หรื อไม่ เมื่อไม่มีส มาชิกท่ านใดเสนอ ผมขอใช้โ อกาสในวัน นี้ที่ สมาชิกสภาเทศบาลนครลํา ปาง
ชุดปัจจุบันที่ได้รับการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๑ มีกําหนดครบวาระการดํารงตําแหน่งในวันที่
๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ ที่จะถึงในเดือนหน้านี้ กระผมในนามประธานสภาเทศบาลนครลําปางและสมาชิกสภา
เทศบาลนครลําปาง ทั้ง ๒๔ ท่าน ขอสรุปผลการดําเนินงานของสภาเทศบาลนครลําปาง ในช่วงระยะเวลา
เกื อ บ ๔ ปี ที่ ผ่ า นมา ได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ กั บ องค์ ก รเทศบาลและประชาชนอย่ า งเต็ ม
ความสามารถทั้งหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนครลําปาง
การตั้งกระทู้ถามจากท่านสมาชิก การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี การออกเทศบัญญัติเพื่อบังคับใช้
ในเขตเทศบาล การพิ จ ารณาญั ต ติ ต่ า งๆ ที่ ฝ่ า ยบริ ห ารนํ า เสนอเพื่ อ การพั ฒ นาบ้ า นเมื อ ง โดยคํ า นึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นส่วนใหญ่ ความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องประชาชน และนํามาซึ่งความเจริญ
ของบ้านเมือง โดยการทํางานของสภาเทศบาลนครลําปางในชุดนี้ นอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่ในสภาแล้ว
สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ ได้ จั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร์ ข องสภาเทศบาลนครลํ า ปาง พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕ ขึ้ น
โดยมีวัตถุประสงค์
๑.เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาลฯ ในการพัฒนาองค์กรสภา ตามวิสัยทัศน์
สภาเทศบาลนครลํา ปาง มุ่ งสู่ ก ารเป็น ผู้ นํ า สภาท้ อ งถิ่ น ต้น แบบของประเทศโดยอาศั ยการจั ด การความรู้
อย่างมีส่วนร่วม
๒. ติดตามการดําเนินงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ในด้านต่างๆ ที่ได้แถลงไว้ต่อสภา โดยการ
แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ จํานวน ๖ คณะ ได้แก่ ๑)คณะกรรมการฝ่ายติดตาม

- ๓๐ ข้ อ บั ญ ญั ติ ท้ อ งถิ่ น ๒)คณะกรรมการฝ่ า ยการสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล้ อ ม ๓)คณะกรรมการฝ่ า ย
สาธารณู ป โภคชุ ม ชน ๔)คณะกรรมการฝ่ า ยสวั ส ดิ ก ารสั ง คม ๕)คณะกรรมการฝ่ า ยการศึ ก ษาชุ ม ชน
๖)คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
๓. การมีส่ว นร่วมของสมาชิกสภาเทศบาลกับหน่ วยงานต่างๆ ของเทศบาล / การมี ส่วนร่ วมของ
สมาชิก สภาเทศบาลกั บชุ ม ชน ในการเข้า ร่ วมกิ จกรรมตามแผนงานโครงการของเทศบาล การให้ บริ ก าร
แก่ ป ระชาชนในการติ ด ตามเรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ ร้ อ งเรี ย นจากประชาชนโดยประสานกั บ ฝ่ า ยบริ ห ารและ
ท่านนายกเทศมนตรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับพี่น้องประชาชน ตลอดจนการประชาสัมพันธ์เชิญชวน
ให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา / การออกโครงการสภาพบประชาชน เป็นต้น
จากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ กระผมและสมาชิกสภาเทศบาล ได้มอบให้ฝ่ายกิจการสภา ได้ทําเป็น
วิ ดิ ทั ศ น์ ส รุ ป เป็ น รายงานผลการดํ า เนิ น งานของสภาเทศบาลนครลํ า ปาง เพื่ อ เผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์
ให้ได้รับทราบทั่วกัน
.......................ชมวิดิทัศน์.........................
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในนามของสมาชิกสภาเทศบาล
นครลํ าปาง ขอขอบคุณ ท่านนายกเทศมนตรี และคณะผู้ บริห ารเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลั ดเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาลทุกโรงเรียน พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
ที่ได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาลฯ ตลอดจนการประสานงานเป็นอย่างดี ทําให้
สภาเทศบาลนครลําปางทําหน้าที่ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ และในโอกาสที่สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง จะพ้น
จากตําแหน่งตามวาระสมัยการดํารงตําแหน่งครบ ๔ ปี ในวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ ที่จะถึงนี้ กระผม
ขอเชิญ ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปางได้ให้เกียรติกล่าวสุนทรพจน์ต่อสภาเทศบาลนคร
ลําปาง และสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ซึ่งจะครบวาระในวันที่ ๒๗ กันยายน นี้ด้วย
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่าน
สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และเคารพเป็นอย่างยิ่ง ผมต้องขอขอบพระคุณประธานสภาฯ ที่กรุณาให้โอกาส
และให้เกียรติในฐานะที่เป็นประธานของฝ่ายบริหาร ได้มากล่าวในโอกาสที่สภาเทศบาลฯ ของเรากําลังจะหมด
วาระสมัยตามกฎหมายของเทศบาล ซึ่งก็เป็นโอกาสที่มีความสําคัญที่มีความสําคัญก็เพราะว่าเป็นโอกาสที่เรา
จะได้อยู่ร่วมกันและระลึกถึงภารกิจที่มีต่อกัน ไม่ว่าสมาชิกสภาเทศบาลต่อสมาชิกสภาเทศบาล ไม่ว่าสมาชิก
สภาเทศบาลต่อนายกเทศมนตรี ไม่ว่าสมาชิกสภาเทศบาลต่อพนักงาน ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งแม้ว่าเรา
จะมีที่มาและมีวาระที่ต่างกัน แต่ความสัมพันธ์เราไม่สามารถที่จะแยกแยะออกได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าที่
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบทบาทหรือภารกิจที่เราได้ยึดถือปฏิบัติ และเป็นวิถีปฏิบัติของเราทุกวันนี้ เพราะว่าทุกสิ่ง
ทุกอย่างมีความเกี่ยวข้องมีความเกี่ยวพันกันไปทั้งหมด ความเกี่ยวข้องความเกี่ยวพันนั้นก็มีทั้งการส่งเสริม
สนับสนุนซึ่งกันและกัน แล้วก็มีทั้งการที่ตรวจสอบ การโต้แย้ง การติดตามกํากับดูแลซึ่งกันและกัน นี่เป็นสิ่งที่มี
ความสมบูรณ์แบบในระบบการบริหารในปัจจุบันนี้ท่ีมีระบบการทํางานร่วมกัน และมีระบบการตรวจสอบกัน
อย่างสม่ําเสมอ ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีเวลาร่วมทํางานกับท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
ทั้ ง หลาย ได้ มี โ อกาสร่ ว มทํ า งานกั บ สภาแห่ ง นี้ ผมระลึ ก เสมอว่ า สภาเทศบาลเป็ น ผู้ แ ทนของประชาชน
ที่ประชาชนเลื อกเข้า มาเพื่อ ที่จะมาส่งเสริ มสนั บสนุนนโยบายของนายกเทศมนตรี เพื่ อที่จ ะมากํา กับ ดูแ ล

- ๓๑ การทํางานของพนักงานเทศบาล เพื่อที่จะมาตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อํานาจของนายกเทศมนตรี ผมถือว่า
สมาชิ ก สภาเทศบาลทั้ ง หลายที่ ป ระชาชนเป็ น คนเลื อ กมาก็ คื อ พี่ น้ อ งประชาชนของเราทั้ ง หมดที่ เ ลื อ กตั้ ง
นายกเทศมนตรีขึ้นมาใช้อํานาจบริหาร แล้วเสียเงินภาษีอากรให้กับพนักงานเทศบาลทุกๆ คนได้มีค่าใช้จ่าย
ตั้ง แต่ เ งิน เดื อ นค่า ตอบแทน ค่ า จ้า งตลอดจนค่ า บริ ห ารการจั ด การในหน้า ที่ ป ระจํา ของตนเอง นี่เ ป็ น สิ่ ง ที่
มีความสําคัญมาก ตลอดเวลาที่ทํางานร่วมกันนั้นผมให้ความสําคัญกับสภามาก ให้เกียรติสภามาก แล้วให้
ความสนใจในทุกๆ เรื่องที่สภาประกอบกิจกรรมก็ดี ให้ข้อเสนอแนะก็ดี ท้วงติงก็ดี ทุกๆ เรื่องที่ได้มีการทํางาน
ร่วมกัน และทุกๆ ความคิดเห็นที่ได้มาจากสภานี้ ถูก บันทึก ถูกเอามาเป็นวาระที่ทุกๆ คนจะต้องเอาใจใส่
หลายๆ วาระที่เราก็สามารถที่ทําให้มันทะลุปรุโปร่งและเป็นไปตามความต้องการของสมาชิกสภาเทศบาล
หลายๆ เรื่องเป็นปัญหาที่เราแก้ได้ หลายๆ เรื่องเป็นปัญหาที่เราไม่สามารถที่จะแก้ได้ในระยะเวลาอันใดอันหนึ่ง
อย่างไรก็ดี คนทํางานก็มีความบกพร่องอยู่มากมาย คนที่ทํางานโดยที่ไม่มีข้อบกพร่องเลยก็คือคนที่ไม่ทํางาน
เลย ในสิ่ ง ต่ า งๆ ที่ เ กิ ด ความผิ ด พลาดและบกพร่ อ งก็ ต้ อ งขออภั ย สมาชิ ก สภาเทศบาลมา ณ ที่ นี้ ด้ ว ย
และขอขอบคุ ณ ที่ ก รุ ณ าส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ในโครงการและนโยบายที่ ดี ๆ ผมพยายามที่ จ ะอยู่ กั บ สภานี้
อย่ า งใกล้ ชิ ด ทั้ ง ส่ ว นตั ว และทั้ ง การประชุ ม สภาทุ ก ๆ ครั้ ง ผมจะอยู่ ที่ นี่ ถึ ง แม้ ว่ า บางครั้ ง ผมมี ภ ารกิ จ มาก
ไม่สามารถมาได้แต่ อย่า งน้อยก็ต้อ งมา ไม่ม าก็ไ ม่ได้ ประการหนึ่ง เพื่อ ให้เ กียรติ กับสภานี้ ประการที่สอง
จะได้รับทราบข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ข้อท้วงติงต่างๆ ที่เกิดประโยชน์เป็นอย่างมาก ผมขอเรียนว่าผมอยู่กับ
สภาเทศบาลมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๗ จนถึงปัจจุบัน พ.ศ.๒๕๕๕ ก็เว้นวรรคไป ๗ ปี รวมแล้วชีวิตผมอยู่ในสภา
หรืออยู่กับท้องถิ่น ๓๙ ปี ผมเห็นสภาทุกยุคทุกสมัย ผมเห็นภารกิจ พฤติกรรมของสมาชิกสภาทุกยุคทุกสมัย
ผมเห็นการพัฒนาการของสภาเทศบาลทุกยุคทุกสมัย ผมกล่าวด้วยความชื่นชมยินดีและภูมใิ จว่า ผมไม่เคยเห็น
สมาชิกสภายุคใด สมัยใดที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน ทํางานใกล้ชิดกับประชาชน ร่วมมือกับประชาชนในการ
คิดในการแก้ไขปัญหา และในการพัฒนาในส่วนที่สามารถที่จะทําได้ ซึ่งเป็นมิติที่น่าสนใจมากและไม่เคยเห็น
ที่ไหนมาก่อน ผมเคยไปเยี่ยมเทศบาลมาเยอะมาก ไม่เคยมีที่ไหน และไม่เคยมีในอดีตที่สมาชิกสภาเทศบาล
ใกล้ชิดกับประชาชนอย่างนี้ แล้วไม่เคยมีสมาชิกสภาเทศบาลที่ทํางานกับประชาชนแล้วก็ทํางานประสานงาน
ใกล้ชิดกับเทศบาล ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กๆ น้อยๆ หรือว่าจะเป็นปัญหาใหญ่ๆ สมาชิกสภาเทศบาลจะเป็นผู้นํา
ในการลงมื อ แก้ ไ ขปั ญ หาให้ กั บ ประชาชน ตรงนี้ เ ป็ น สิ่ ง ที่ ชื่ น ชมยิ น ดี และขอขอบพระคุ ณ เป็ น อย่ า งยิ่ ง
แล้วน่าสนใจที่ท่านสมาชิกสภาได้กรุณาอ้างถึงว่าอาจจะมีการกล่าวอ้างว่าจะเป็นสภาที่เงียบฉี่ แต่ความจริง
ผมอยู่ที่นี่ผมไม่รู้สึกถึงความเงียบ ผมรู้สึกว่าการประชุมแต่ละครั้งสนุกสนาน แล้วก็มีแต่ละท่านแสดงความ
คิดเห็นอย่างหลากหลาย ทั้งความคิดเห็นให้การสนับสนุน ทั้งการให้ข้อสังเกต ทั้งการให้คําแนะนํา ตลอดจน
กระทั่งการตั้งกระทู้ถาม สภานี้ไม่มีกลุ่มนครลําปาง ไม่มีกลุ่มเวียงละกอน ไม่มีกลุ่มอะไรเลย เป็นสภาที่ทุกคน
มีสิทธิ มีเสรีภาพ มีอิสระ และมีประชาธิปไตยสูงที่สุดเท่าที่เคยเห็นมา ทั้งที่เห็นมาจากที่อื่น ทั้งที่ตัวเองเห็น
มาจากประสบการณ์ ๓๙ ปี ในสภาเทศบาลนครลําปาง เป็นยุคสมัยที่สมาชิกทุกท่านได้แสดงบทบาทค่อนข้าง
สูงมากเลยทีเดียว ตลอดการพัฒนาด้านกายภาพ ห้องประชุม ห้องทํางาน ห้องทํางานของกรรมการวิสามัญ
ห้องกรรมการสามัญ การพัฒนาเชิงระบบ ทั้งเทคโนโลยี ระบบการทํางาน ระบบเอกสาร เป็นระบบการทํางาน
ของสภาที่สมบูรณ์แบบที่สุด ในโอกาสที่เราจะครบวาระกันนี้ หลายๆ ท่านก็ยืนยันว่าจะกลับมาอีก ผมก็ยืนยัน
ว่าผมจะกลับมาอีก และผมก็ยังไม่หมดวาระ แต่เห็นท่านทั้งหลายหมดวาระผมก็อยากจะหมดวาระเหมือนกัน

- ๓๒ เพราะว่าอยากจะลงสนาม ลงจากเวทีนี้ไปสู่สนาม แล้วก็มีความสนุกสนานกับพวกเราทั้งหลายอีกครั้งหนึ่ง
เพราะมันมีบรรยากาศที่มีความสุขและตื่นเต้นและยังเป็นการพิสูจน์ตัวเองกับประชาชนว่า ๔ ปี ที่ผ่านมา
ประชาชนมีความพอใจหรือไม่ในหน้าที่ ในบทบาท ในภารกิจของเราที่มีต่อประชาชน ถ้า ๔ ปีท่ผี ่านมาเราไม่อยู่
ในสายตาประชาชนก็คงจะเห็นบางคนขาดหายไปบ้างจากที่นั่งที่เราได้เห็น แต่ถ้าภารกิจของเรา บทบาทของเรา
และหน้ าที่ ของเราที่มี ต่อ ประชาชนเป็น ที่ชื่ นชมของประชาชนทุก ๆ ท่า นก็ คงจะกลั บเข้า มาอีก เช่น กัน ผมก็
ปรารถนาที่จะกลับมาอีก ขอบคุณครับ
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอญัตติ
อื่นๆ อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ ในนามของสภาเทศบาลนครลําปางขอกราบขอบคุณท่าน
สื่อมวลชน และประธานชุมชน ตลอดจนข้าราชการทุกท่าน ที่ได้ให้เกียรติมาร่วมประชุมในวันนี้ ผมขอปิดการ
ประชุม
เลิกประชุม เวลา ๑๒.๓๐ น.

........................................................
(นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ)
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง

..........................................................
(นายจาตุรงค์ พรหมศร)
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง

- ๓๓ บันทึก
ด้วยปรากฏว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง จะครบวาระการดํารงตําแหน่งของ
สมาชิกสภาฯ ลงในวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ ศกนี้ ประกอบกับขณะนี้อยู่ในช่วงเวลานอกสมัยประชุม
อีกด้วย กรณีจึงไม่อาจดําเนินการเพื่อให้สภาเทศบาลฯ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๕ เมื่อวันศุกร์ท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๓๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้ อ งถิ่ น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ จึ ง บั น ทึ ก เหตุ ก ารณ์ นี้ ไ ว้ ท้ า ยรายงาน
การประชุมคราวนี้ และให้นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ผู้ดํารงตําแหน่งประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เป็นผู้
รับรองรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว พร้อมลงชื่อในรายงานการประชุมคราวนี้ไว้เป็นหลักฐานด้วย
(ลงชื่อ)
(นายจาตุรงค์ พรหมศร)
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง
วันที่
กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕
ข้ า พเจ้ า นายประสิ ท ธิ์ หรรษ์ หิ รั ญ ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง ได้ ต รวจรายงาน
การประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๕ เมื่อวันศุกร์ที่
๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕ แล้ว เห็นว่าถูกต้อง
อาศั ย อํ า นาจตามความในระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น
พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๓๔ จึงขอรับรองรายงานการประชุมฯ พร้อม
ลงชื่อในรายงานการประชุมคราวนี้ ไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ)
(นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ)
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
วันที่
กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕

