รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที ๓ ครังที ๑ ประจําปี ๒๕๕๓
วันจันทร์ที ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
------------------------รายนามผูเ้ ข้าประชุม
๑.นายประสิทธิ
๒.น.พ.วัฒนา
๓.นายจาตุรงค์
๔.นายอนุ กลู
๕.นายสมหมาย
๖.พันตรีสระ
๗.นายพิทกั ษ์
๘.นายกิตติ
๙.นางสาวอมลยา
๑๐.นายนพดล
๑๑.ร้อยเอกศักดิชยั
๑๒.นายสันติ
๑๓.นางสุดารัตน์
๑๔.นายจรูญ
๑๕.นายสุทศั น์
๑๖.นายวิบลู ย์
๑๗.นายสุคนธ์
๑๘.พันตรีวิชานนท์
๑๙.นางสาวขัตติยา
๒๐.จ.ส.อ.สมบูรณ์
๒๑.นายสมชาย
๒๒.นางอวยพร

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

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

ผูไ้ ม่มาประชุม
๑.นายสมบูรณ์

คุรุภากรณ์

สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ลากิจ)

-๒รายนามผูเ้ ข้าร่วมประชุม
๑.นายนิ มิตร
จิวะสันติการ
๒.นายกิตติภมู ิ
นามวงค์
๓.นายประเสริฐ
บุพพัณหสมัย
๔.นายสุรพล
ตันสุวรรณ
๕.นายมนัส
วงษ์ชาญศรี
๖.นายกิตติพงศ์
จิรเมธาธร
๗.นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ
๘.นายเฉลิม
แก้วกระจ่าง
๙.นางสาวภารดี
เสลานนท์
๑๐.นางอินทมาศ
สมพงษ์
๑๑.นางจันทร์สม
เสียงดี
๑๒.นายจําเนี ยร
ทองกระสัน
๑๓.นางรัศมีไข่มุก
พร้อมเพรียง
๑๔.นายประสงค์
เรือนสอน
๑๕.นายพีระยศ
วิรตั น์เกษ
๑๖.นายพงค์กร
รัตนประเวศน์
๑๗.นางสาวสุนี
อนงคศักดิ
๑๘.นายสวัสดิ
แก้วกระจ่าง
๑๙.นายสุทธิพนั ธ์ รัตนรังสรรค์
๒๐.นายสุเทพ
บุญมายอง
๒๑.นายอรรณพ
สิทธิวงค์
๒๒.นายเสนี ย ์
วิไลจิตต์
๒๓.นางสาวอุษา
สมคิด
๒๔.นายไพศาล
ลาภจรัสแสงโรจน์
๒๕.นางประนอม
สายโกสุม
๒๖.ว่าที> ร.ต.วงค์เทวัญ ณ ลําพูน
๒๗.นางสาวพัฒนี
เมืองใจมา
๒๘.นางวรรณศรี
อินทราชา
๒๙.นางฐิติรตั น์
คุณชมภู
๓๐.นางรุ่งทิพย์
กุลโมรานนท์
๓๑.นางสนันตน์ชินา แก้วคําอ้าย
๓๒.นางวิไล
วงศ์พรม
๓๓.นางเบญจวรรณ จินตนพงศ์พนั ธุ ์
๓๔.นางพัชนิ ดา
สุวรรณจักร
๓๕.นางเบญญาภา ต้นกันยา
๓๖.นางสาวญาดา ณ วงค์จนั ทร์

นายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
ที>ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง
ที>ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง
เลขานุ การนายกเทศมนตรีฯ
รองปลัดเทศบาลนครลําปาง
รองปลัดเทศบาลนครลําปาง
รองปลัดเทศบาลนครลําปาง
ผอ.สํานักการศึกษา
ผอ.สํานักการช่าง
ผอ.กองคลัง
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ>งแวดล้อม
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
ผอ.ส่วนการโยธา
ผอ.ส่วนช่างสุขาภิบาล
ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
ผอ.ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
ผูจ้ ดั การสถานธนานุ บาล
รอง ผอ.สํานักการศึกษา
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๕
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๖
หัวหน้าฝ่ ายกิจการสภา
หัวหน้าฝ่ ายแผนงานฯ
หัวหน้าฝ่ ายเลขานุ การผูบ้ ริหาร
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
หัวหนางานจัดการและพัฒนาฯ
หัวหน้างานจัดทํางบประมาณ
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
นักวิชาการคลัง ๗ ว.
นักวิชาการประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที>วิเคราะห์นโยบายฯ

-๓เริมประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุ การสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านทัGงหลายที>เคารพครับ วันนีG
เป็ นการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที> ๓ ครัGงที> ๑ ประจําปี พุทธศักราช ๒๕๕๓
บัดนีG สมาชิ กได้เข้าประชุ มครบองค์ประชุ ม และได้เวลาตามที> นัดหมายไว้แล้ว พร้อมทัGงได้รับเกี ยรติ จาก
นายบุญทวี ฉิ มพลี ท้องถิ> นจังหวัดฯ และแขกผูม้ ีเกียรติ ประกอบกับทางฝ่ ายบริหาร หัวหน้าส่วนการงาน
ตลอดจนผูน้ ํ าชุ มชนและประชาชนที> สนใจรับฟั งการประชุ มในวันนีG และได้เวลาตามกําหนดนั ดหมายแล้ว
คือ เวลา ๑๐.๓๐ น. ในการนีG ผมขอเรียนเชิญ นายประสิทธิ หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ได้ขึGนมาทําหน้าที>เป็ นประธานในที>ประชุมในครัGงนีG ขอเรียนเชิญครับ
นายประสิทธิ2 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง วันนีG สภาเทศบาลนครลําปาง
ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที> ๓ ครัGงที> ๑ ประจําปี พุทธศักราช ๒๕๕๓
ในระเบี ย บวาระที> ๑ เรื> อ ง ประธานแจ้ง ให้ที> ป ระชุ ม ทราบ ขอเชิ ญ ท่ า นเลขานุ ก ารสภาเทศบาลฯ
อ่านประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุ การสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาเทศบาล
นครลํ า ปาง ที> เ คารพและสมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํ า ปางทุ ก ท่ า น กระผม นายจาตุ ร งค์ พรหมศร
เลขานุ การสภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนที> ท่านประธานในที> ประชุ มจะได้ดําเนิ นการประชุ มตามระเบียบ
วาระที> ๑ ของการประชุมสภาในวันนีG กระผมมีประกาศของสภาเทศบาลนครลําปาง และหนังสือเทศบาล
นครลําปาง เพื>อเรียนแจ้งให้ที>ประชุมได้รบั ทราบ ดังนีG
ประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง
เรื>อง เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที> ๓ ประจําปี ๒๕๕๓
.........................................................
ตามประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง เรื> อง กําหนดสมัยประชุ มสามัญ ประจําปี ๒๕๕๓
และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี ๒๕๕๔ ลงวันที> ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ได้กาํ หนดสมัยประชุ ม
สามั ญ สมั ย ที> ๓ ประจํ า ปี ๒๕๕๓ มี กํ า หนด ๓๐ วั น เริ> ม ต้น ตัG ง แต่ ว ั น ที> ๑-๓๐ สิ ง หาคม ๒๕๕๓
ดังความแจ้งแล้วนัGน
อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่ งพระราชบัญ ญัติ เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไ ข
เพิ>มเติมถึง (ฉบับที> ๑๓)พ.ศ.๒๕๕๒ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล
นครลําปาง สมัย ประชุ มสามัญ สมัย ที> ๓ ประจําปี ๒๕๕๓ มี กําหนด ๓๐ วัน เริ> มต้นตัGงแต่ ว ันที> ๑-๓๐
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ประกาศ ณ วันที> ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓
ประสิทธิ หรรษ์หิรญ
ั
(นายประสิทธิ หรรษ์หิรญ
ั )
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง

-๔และ
ประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง
เรื>อง เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ
สมัยที> ๓ ครัGงที> ๑ ประจําปี ๒๕๕๓
........................................
ตามประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง เรื>อง กําหนดสมัยประชุ มสามัญ ประจําปี ๒๕๕๓
และสมัยประชุ มสามัญ สมัยแรก ประจําปี ๒๕๕๔ ลงวันที> ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ได้กาํ หนดสมัยประชุ ม
สามัญ สมัยที> ๓ ประจําปี ๒๕๕๓ มีกําหนด ๓๐ วัน เริ> มต้นตัGงแต่ วนั ที> ๑– ๓๐ สิ งหาคม พ.ศ.๒๕๕๓
รายละเอียดความแจ้งแล้วนัGน
อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่ งพระราชบัญ ญัติ เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไ ข
เพิ>มเติมถึง (ฉบับที> ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ จึงประกาศให้เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ
สมัยที> ๓ ครัGงที> ๑ ประจําปี ๒๕๕๓ ในวันจันทร์ที> ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓
ประกาศ ณ วันที> ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ประสิทธิ หรรษ์หิรญ
ั
(นายประสิทธิ หรรษ์หิรญ
ั )
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
และ
หนังสือที> ลป ๕๒๐๐๑/ ๓๗๕๙

สํานักงานเทศบาลนครลําปาง
ถนนฉัตรไชย ลป ๕๒๑๐๐
๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๓

เรื>อง มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครลําปางเป็ นผูเ้ สนอญัตติแทน
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
อ้างถึง หนังสือสภาเทศบาลนครลําปาง ที> ว ๙๕/๒๕๕๓ ลงวันที> ๖ สิงหาคม ๒๕๕๓
ตามหนั ง สื อ อ้า งถึ ง สภาเทศบาลนครลํา ปาง เชิ ญ ประชุ ม สภาเทศบาลนครลํา ปาง
สมัย ประชุ มสามัญ สมัยที> ๓ ประจําปี ๒๕๕๓ ในวันจันทร์ที> ๑๖ สิ งหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง ความละเอียดแจ้งแล้ว นัGน
เพื>อให้การประชุ มดังกล่าว เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย ข้าพเจ้า นายนิ มิตร จิวะสันติ การ
ตํ า แหน่ ง นายกเทศมนตรี น ครลํ า ปาง ขอมอบหมายให้ร องนายกเทศมนตรี ฯ ที> รั บ ผิ ด ชอบสํ า นั ก
และกองเป็ นผูแ้ ทนในการตอบกระทู ้ และเสนอญัตติต่อสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ดังรายชื>อต่อไปนีG

-๕๑. นายกิตติภมู ิ นามวงค์
๒. นายประเสริฐ บุพพัณหสมัย
๓. นายสุรพล ตันสุวรรณ
๔. นายนรเศรษฐ จิวะสันติการ

รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง

จึงเรียนมาเพื>อโปรดทราบและดําเนิ นการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
นิ มิตร จิวะสันติการ
(นายนิ มิตร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
กระผมมี ข อ้ เรื> อ งดัง ที> แ จ้ง ให้ที> ป ระชุ ม ได้ท ราบ จากนีG ไปขอเรี ย นเชิ ญ ท่ า นประธานสภาฯ ได้ทํา หน้ า ที>
ในการประชุมครัGงนีG ต่อไป ขอเรียนเชิญครับ
นายประสิ ท ธิ2 หรรษ์ หิ รั ญ ประธานสภาเทศบาลนครลํา ปาง ในนามสภาเทศบาล
นครลําปาง ขอต้อนรับนายบุญทวี ฉิมพลีย ์ ท้องถิ> นจังหวัดลําปาง นายนรศักดิ สุขสมบูรณ์ หัวหน้ากลุ่ม
งานกฎหมาย ระเบียบและเรื>องร้องทุกข์จงั หวัดลําปาง และแขกผูม้ ีเกียรติ สื>อมวลชน คณะกรรมการชุมชน
ที>ได้ให้เกียรติเข้ามาร่วมฟั งการประชุมสภาเทศบาลนครลําปางในครัGงนีG ด้วยความยินดียิ>ง

ระเบียบวาระที ๑ เรือ งทีประธานแจ้งให้ทีประชุมทราบ
๑.๑ เรือง การกล่าวไว้อาลัยให้กับนายบุญทอง ใจมา อดีตสมาชิกสภาเทศบาล
นครลําปาง
นายประสิทธิ2 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ระเบียบวาระที> ๑ ข้อที> ๑.๑
เรื> อ ง การกล่ า วไว้อ าลัย ให้กับ นายบุ ญ ทอง ใจมา อดี ต สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํ า ปาง เมื> อ วัน ที>
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ที> ผ่ า นมาได้มี ส มาชิ ก สภาเทศบาลนครลํ า ปาง ๑ ท่ า น ได้เ สี ย ชี วิ ต คื อ
นายบุญทอง ใจมา ได้เข้ารับตําแหน่ ง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เมื>อวันที> ๒๘ กันยายน ๒๕๕๑
ตลอดการดํารงตําแหน่ ง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง นายบุญทอง ใจมา ได้เสียสละเวลาอุทิศให้กบั
การปฏิ บัติห น้าที> ของสมาชิ กสภาเทศบาล อย่างเต็ มความสามารถ และได้เป็ นคณะกรรมการของสภา
เทศบาล อาทิ คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล , คณะกรรมการแผนยุทธศาสตร์สภาเทศบาล
ฝ่ ายสวัสดิการชุมชน และเข้าร่วมกิจกรรมของเทศบาลนครลําปางและชุมชนด้วยดีมาโดยตลอด เป็ นบุคคล
ที>มีนGําใจเอืG อเฟืG อเผื> อแผ่ ประนี ประนอม จึงทําให้เป็ นที>รกั ใคร่ของเพื>อนสมาชิกและทุกๆ คน และเมื>อวันที>
วันที> ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ที>ผ่านมา ก็ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งตับ รวมวาระการดํารงตําแหน่ ง ๑ ปี
๑๐ เดื อน เพื>อเป็ นการไว้อาลัยแก่เพื>อนสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง นายบุญทอง ใจมา จึงขอให้
ทุกท่านยืนสงบนิ> งเพื>อไว้อาลัย ขอให้ทุกท่านในที> แห่งนีG รวมใจเป็ นหนึ> งเดียว เพื>อเป็ นพลังนุ ภาพอันยิ>งใหญ่
วิงวอนต่ อสวรรค์ ขอได้โปรดรับเอาดวงวิญญาณของนายบุ ญทอง ใจมา สิ งสถิ ตในสรวงสวรรค์ เสวยสุ ข
ในทิพย์วิมาน ตลอดชัว> กาลนานด้วยเทอญ ขอบคุณทุกท่านครับ

-๖ระเบี ย บวาระที ๒ เรือ ง รับ รองรายงานการประชุ ม สภาเทศบาลนครลํา ปาง
๒.๑ เรือง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ
สมัยที ๒ ครังที ๑ ประจําปี ๒๕๕๓ วันจันทร์ที ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายประสิทธิ2 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ระเบียบวาระที> ๒ ข้อที> ๒.๑
เรื>อง รับรองรายงานการประชุ มสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุ มสามัญ สมัยที> ๒ ครัGงที> ๑ ประจําปี
๒๕๕๓ วันจันทร์ที> ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ จะมีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขหรือไม่ เชิญคุณกิตติ จิวะสันติการ
นายกิตติ จิวะสันติการ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนประธานสภาฯที>เคารพ กระผม
นายกิตติ จิ วะสันติ การ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอแก้ไขรายงานการประชุ มสภาเทศบาลนคร
ลํา ปาง เมื> อ วัน ที> ๒๑ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๓ ในหน้ า ๓๓ บรรทั ด ที> ๑๐ จากข้า งล่ า ง ภาษาอัง กฤษ จาก
“Model trade” เปลี>ยนตัว “l” เป็ นตัว “r” และ “n” เป็ น “Modern trade” ขอบคุณครับ
นายประสิทธิ2 หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมี สมาชิ ก ท่ านใดขอแก้ไ ข
หรื อไม่ เมื> อไม่มีผู ้ใดขอแก้ไ ข ผมจะขอมติ ที> ป ระชุ ม สมาชิ ก ฯ ท่ านใดเห็ นชอบรายงานการประชุ มสภา
เทศบาลนครลํา ปาง สมัย ประชุ ม สามัญ สมัย ที> ๒ ครัGง ที> ๑ ประจํา ปี ๒๕๕๓ เมื> อ วัน จัน ทร์ที> ๒๑
มิถุนายน ๒๕๕๓ ขอได้โปรดยกมือขึG น ที>ประชุมมีมติรบั รองเป็ นเอกฉันท์
มติทีประชุม ที> ประชุ มมีมติ ให้แก้ไขรายงานการประชุ มสภาเทศบาลนครลําปาง เมื>อวันที> ๒๑
มิถุนายน ๒๕๕๓ ในหน้า ๓๓ บรรทัดที> ๑๐ จากข้างล่าง ภาษาอังกฤษ จาก “Model trade” เปลี>ยนตัว “l”
เป็ นตัว “r” และ “n” เป็ น “Modern trade” และมีมติเป็ นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
นครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที> ๒ ครัGงที> ๑ ประจําปี ๒๕๕๓ วันจันทร์ที> ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๓

ระเบียบวาระที ๓ ญัตติเรือง ขอเสนอญัตติเรืองขออนุ มตั ิจ่ายขาดเงินสะสมของ
เทศบาลนครลําปาง ในการเลือกตังสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง แทนตําแหน่งทีว่าง
จํานวน ๙๔๓.๕๐๐ บาท (เก้าแสนสีห มืนสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
นายประสิทธิ2 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที> ๓ ญัตติเรื>อง
ขอเสนอญัตติ เรื>องขออนุ มตั ิจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง ในการเลือกตัGงสมาชิกสภาเทศบาล
นครลําปาง แทนตําแหน่ งที>วา่ ง จํานวน ๙๔๓,๕๐๐ บาท ขอเชิญผูบ้ ริหาร
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาที>เคารพ กระผม
นายนิ มิตร จิวะสันติการ นายกเทศมตรีนครลําปาง สืบเนื> องมาจากการเสียชีวิตของสมาชิกสภาเทศบาล
นครลําปาง คื อ นายบุ ญทอง ใจมา ท่ านประธานได้ให้ความกรุ ณาให้พวกเราได้สงบนิ> งร่ว มไว้อาลัยไป
เมื> อ สั ก ครู่ นีG จึ ง ทํ า ให้ส มาชิ ก สภาเทศบาลนครลํ า ปางขาดหายไป ๑ ตํ า แหน่ ง ผมในฐานะที> เ ป็ น
นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ

-๗เรื>อง ขอเสนอญัตติขออนุ มตั ิจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง ในการเลือกตัGงสมาชิกสภา
เทศบาลนครลําปาง แทนตําแหน่ งที>วา่ ง
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้าพเจ้า นายนิ มิตร จิ ว ะสัน ติ ก าร นายกเทศมนตรี นครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื> อ ง
ขออนุ มัติ จ่ า ยขาดเงิ น สะสมของเทศบาลนครลํา ปาง ในการเลื อ กตัGง สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํา ปาง
แทนตําแหน่ งที> ว่าง เพื> อดําเนิ นการเลื อกตัGงสมาชิ กสภาเทศบาลนครลําปาง เป็ นจํานวนเงิ น ๙๔๓,๕๐๐
บาท (เก้าแสนสี>หมื>นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนีG
หลักการ
เพื> อขออนุ มัติจ่ ายขาดเงิ นสะสมของเทศบาล เป็ นค่ าใช้จ่ ายในการดํา เนิ นการเลื อกตัGง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง แทนตําแหน่ งที>ว่าง ตามมาตรา ๑๙ (๒) แห่ง พระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ>มเติมถึง (ฉบับที> ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และจะต้องดําเนิ นการเลือกตัGงสมาชิกสภา
เทศบาลนครลําปาง แทนตําแหน่ งที> ว่าง ภายใน ๖๐ วัน นั บแต่วนั ที> สมาชิกสภาท้องถิ> นพ้นจากตําแหน่ ง
ตามมาตรา ๗ แห่ งพระราชบัญ ญัติก ารเลื อ กตัGง สมาชิ ก สภาท้อ งถิ> น หรื อ ผู ้บ ริ ห ารท้อ งถิ> น พ.ศ.๒๕๔๕
และแก้ไ ขเพิ> มเติ มถึ ง(ฉบับ ที> ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ และกฎหมายได้กํา หนดไว้ตามระเบี ย บคณะกรรมการ
การเลื อกตัGง ว่าด้วยการเลื อกตัGงสมาชิ กสภาท้องถิ> นหรือผูบ้ ริ หารท้องถิ> น พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ> มเติ มถึ ง
(ฉบับที> ๕) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๑๒ และเพื>อปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองท้องถิ>น (ฉบับที> ๒)
พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ ข้อกําหนดคณะกรรมการการเลื อกตัGงว่าด้วยการเลื อกตัGงสมาชิ กสภาท้องถิ> นหรื อ
ผูบ้ ริหารท้องถิ> น (ฉบับที> ๗) พ.ศ.๒๕๕๐ หนั งสือกระทรวงมหาดไทย ที> มท ๐๘๙๐.๔/ว ๒๖๙๘ ลงวันที>
๑๔ สิ งหาคม ๒๕๕๐ เรื>อง กรอบค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตัGงสมาชิกสภาท้องถิ> นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ> น
ในส่วนที>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ>นรับผิดชอบ และการดําเนิ นการเลือกตัGงสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
เป็ นโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง ๓ ปี (๒๕๕๓ – ๒๕๕๕) ในยุทธศาสตร์ที> ๕ ยุทธศาสตร์
การสร้างชุ มชนเข้มแข็งและเป็ นสุ ข แนวทางการพัฒนา ข้อ ๕.๕ ส่งเสริมพัฒนาประชาธิ ปไตย โดยเป็ น
ค่ าใช้จ่ ายที> เ กี> ย วกับ การเตรี ย มการเลื อกตัGง และดําเนิ นการเลื อกตัGง เป็ นจํานวนเงิ น ๙๔๓,๕๐๐ บาท
(เก้าแสนสี>หมื>นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
เหตุผล
เนื> องจาก นายบุญทอง ใจมา สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ได้เสียชีวิตลงทําให้สมาชิก
ภาพการเป็ นสมาชิ ก สภาเทศบาลสิG นสุ ด ลง และคณะกรรมการการเลื อ กตัG ง ประจํ า จั ง หวัด ลํ า ปาง
ได้กาํ หนดให้มีการเลือกตัGงสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เขต ๑ แทนตําแหน่ งที>ว่าง ในวันอาทิตย์ที> ๑๒
กันยายน ๒๕๕๓
จากเหตุ ผลดังกล่าว จึงมีความจําเป็ นจะต้องดําเนิ นการเลือกตัGงสมาชิ กสภาเทศบาล
นครลําปาง โดยใช้งบประมาณเป็ นจํานวนเงินทัGงสิG น ๙๔๓,๕๐๐ บาท (เก้าแสนสี> หมื>นสามพันห้าร้อย
บาทถ้ว น) แต่ เทศบาลนครลําปางไม่ได้ตGังงบประมาณเพื> อการนีG ไว้ จึ งมี ความจําเป็ นต้องใช้เงิ นสะสม
ของเทศบาลดําเนิ นการเลือกตัGงดังกล่าว และเทศบาลนครลําปาง มียอดเงินสะสม ดังนีG .-

-๘เงินสะสม ณ วันที ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓
หัก

หัก

๑๘๒,๕๔๑,๒๗๒.๓๐ บาท

เงินฝาก กสท.
ลูกหนีG เงินยืมสะสม
ลูกหนีG ภาษี โรงเรือน

๗๑,๓๕๔,๔๒๔.๓๓
๑,๖๖๔.๐๐
๗๓๖,๔๓๖.๐๐

ลูกหนีG ภาษี ทอ้ งที>
ลูกหนีG ภาษี ป้าย
ผลต่างจากการชําระหนีG เงินกู ้
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน

๔,๘๓๙.๘๓
๒๐๗,๗๗๐.๒๕
๖,๙๓๐,๐๐๐.๐๐
๖๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

สํารองจ่ายกรณีฉุกเฉินอื>น ๆ ร้อยละ ๒๕

๑๓๙,๒๓๕,๑๓๔.๔๑ บาท
๔๓,๓๐๖,๑๓๗.๘๙ บาท
๑๐,๘๒๖,๕๓๔.๔๗ บาท
๓๒,๔๗๙,๖๐๓.๔๒ บาท

หัก

จ่ายขาดเงินสะสมและเงินยืมสะสม(คงค้างเบิกจ่าย)
๑.โครงการปรับปรุงภายในอาคารสํานักงานเทศบาลเป็ นหอเกียรติยศ ๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒.เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
๕,๓๐๐.๐๐ บาท
๓.เงินประโยชน์ตอบแทนอื>นเป็ นกรณีพิเศษ(โบนัส)
๑๑,๐๘๘.๐๐ บาท
๔..เงินเดือน
๓๒,๗๐๐.๐๐ บาท
๕.เงินเพิ>มต่าง ๆ
๒๑,๖๐๐.๐๐ บาท
๖.ค่าเช่าบ้าน
๑๔,๔๐๐.๐๐ บาท
๗.โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะประตูเวียง
๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๘.ค่ารักษาพยาบาล
๗๐๑,๗๑๓.๕๐ บาท
๒๓,๗๘๖,๘๐๑.๕๐ บาท
เงินสะสมคงเหลือในมือทีพอจ่ายได้ ณ วันที ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓
๘,๖๙๒,๘๐๑.๙๒ บาท
ดังนัG น ขอได้โปรดนํ าเรี ยนต่อที> ประชุ มสภาเทศบาลนครลําปาง เพื> อขออนุ มตั ิ จ่ายขาด
เงิ นสะสมของเทศบาลนครลําปาง จํานวน ๙๔๓,๕๐๐ บาท (เก้าแสนสี> ห มื> นสามพันห้าร้อยบาทถ้ว น)
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ว ยการรับ เงิ น การเบิ ก จ่ า ยเงิ น การฝากเงิ น การเก็ บ รัก ษาเงิ น
และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ>น (ฉบับที> ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื>อ นิ มิต จิวะสันติการ
ผูเ้ สนอ
(นายนิ มิตร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
ลงชื>อ พันตรี

สระ สุยะใจ ผูร้ บั รอง
( สระ สุยะใจ )
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง

ลงชื>อ พิทกั ษ์ แสนชมภู ผูร้ บั รอง
(นายพิทกั ษ์ แสนชมภู)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง

-๙นายประสิทธิ2 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที> ๓ ญัตติ เรื>อง
ขอเสนอญัตติ ขออนุ มตั ิจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง ในการเลือกตัGงสมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลําปาง แทนตําแหน่ งที>วา่ ง จะมีสมาชิกท่านใดอภิปรายหรือไม่ เชิญคุณจาตุรงค์ พรหมศร
นายจาตุรงค์ พรหมศร สมาชิ กสภาเทศบาลนครลําปาง เรี ย นท่ านประธานสภาที> เคารพ
เพื> อนสมาชิ กสภาเทศบาลทุ กท่ าน ในญัตติ เรื> อง ขอเสนอญัตติ ขออนุ มตั ิ จ่ายขาดเงิ นสะสมของเทศบาล
นครลําปางในการเลือกตัGงสมาชิ กสภาเทศบาลนครลําปาง แทนตําแหน่ งที> ว่างลง เมื>อสักครู่ผมได้ฟัง
ผู ้ เ สนอญั ต ติ แ ถลงในตั ว เลข ท่ า นอาจจะพู ด คลาดเคลื> อ นจากข้อ ความที> ร ะบุ ใ นญั ต ติ ท่ า นพู ด ว่ า
๙๔๓,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ (เก้าแสนสี>หมื>นสามพันห้าร้อยล้านบาท) ตรงนีG ผมคิดว่าท่านคงจะพูดคลาดเคลื>อน
ผิดหลงไป ในความเป็ นจริงแล้วคือ ๙๔๓,๕๐๐๐ (เก้าแสนสี>หมื>นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)ท่านประธานครับ
ผมพิจารณาในระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกฎหมายแล้ว เห็นว่าหลักการที> ท่านแถลงไว้เมื>อสักครู่นีGก็เป็ นไปตาม
ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิ น การฝากเงิ น การเก็ บรักษาเงิ น และการตรวจเงิ น ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ>น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ>มเติม ฉบับที> ๒ พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ ตรงนีG ผมเห็นชอบด้วย
ซึ>งถ้าพิจารณาแล้วการจ่ายเงินในกรณี แบบนีG เราน่ าจะจ่ายจากงบกลางหรือเงินสํารองจ่าย แต่ผมเข้าใจว่า
ช่วงนีG เป็ นปลายงบประมาณแล้ว ซึ>งเงินในส่วนตรงนัG นคงจะหมดไปแล้ว ก็มีความจําเป็ นที>จะต้องใช้วิธีจ่าย
จากเงินสะสมตามระเบียบฯ ที>ท่านได้เสนอไปเมื>อสักครู่แล้ว ประกอบด้วยข้อเท็จจริงแล้ว อํานาจของหน้าที>
ของท้องถิ>นโดยเฉพาะการจัดการเลือกตัGงสมาชิกสภาฯ ให้เป็ นไปตาม พระราชบัญญัติการเลือกตัGง ตามที>ได้
กําหนดไว้ เมื>อตําแหน่ งว่างลง ก็ตอ้ งดําเนิ นการตามเหตุผลดังกล่าว ผมจึงเห็นชอบต่อการเสนอให้จ่ายขาด
เงินสะสมตามที>ท่านได้แถลงต่อสภาเมื>อสักครู่นีG ขอบคุณครับ
นายประสิทธิ2 หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิ กท่านใดอภิ ปราย
หรื อ ไม่ เมื> อ ไม่มี ผมจะขอมติ ที> ป ระชุ ม สภา ญัต ติ เรื> อง ขอเสนอญัตติ ข ออนุ มัติ จ่ า ยขาดเงิ นสะสม
ของเทศบาลนครลําปาง ในการเลือกตัGงสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง แทนตําแหน่ งที>ว่าง จํานวนเงิน
๙๔๓,๕๐๐ บาท สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ ขอได้โปรดยกมือขึG น ที>ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์
มติทีประชุ ม ที> ประชุ มมีมติ เป็ นเอกฉันท์ อนุ มตั ิ ให้จ่ ายขาดเงิ นสะสมของเทศบาลนครลําปาง
ในการเลือกตัGงสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง แทนตําแหน่ งที>ว่าง จํานวนเงิน ๙๔๓,๐๐๐ บาท(เก้าแสน
สี>หมื>นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ระเบียบวาระที ๔ ญัตติเรือง ขอเสนอญัตติขออนุ มัติจ่ายขาดเงินสะสมเทศบาล
นครลํา ปาง เพื อ ขยายเขตระบบจํา หน่ า ยไฟฟ้ าพร้อ มติ ด ตัง หม้อ แปลงของโรงเรี ย น
เทศบาล ๕ (บ้านศรีบุญเรือง)จํานวน ๙๘๕,๙๔๙.๓๖ บาท (เก้าแสนแปดหมื น ห้าพัน
เก้าร้อยสีส บิ เก้าบาทสามสิบหกสตางค์)
นายประสิทธิ2 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที> ๔ ญัตติเรื>อง
ขอเสนอญัตติขออนุ มตั ิจ่ายขาดเงินสะสมเทศบาลนครลําปาง เพื>อขยายเขตระบบจําหน่ ายไฟฟ้ าพร้อมติดตัGง
หม้อแปลงของโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านศรีบุญเรือง) จํานวน ๙๘๕,๙๔๙.๓๖ บาท (เก้าแสนแปดหมื>น
ห้าพันเก้าร้อยสี>สิบเก้าบาทสามสิบหกสตางค์) ขอเชิญผูบ้ ริหาร
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาที>เคารพ กระผม
นายนิ มิตร จิวะสันติการ นายกเทศมตรีนคลําปาง ขอเสนอญัตติ

- ๑๐ เรื>อง ขอเสนอญัตติขออนุ มตั ิจ่ายขาดเงินสะสมเทศบาลนครลําปาง เพื>อขยายเขตระบบจําหน่ ายไฟฟ้ า
พร้อมติดตัGงหม้อแปลงของโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านศรีบุญเรือง) จํานวน ๙๘๕,๙๔๙.๓๖ บาท
(เก้าแสนแปดหมื>นห้าพันเก้าร้อยสี>สิบเก้าบาทสามสิบหกสตางค์)
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้า พเจ้า นายนิ มิ ตร จิ ว ะสันติ ก าร นายกเทศมนตรี นครลํา ปาง ขอเสนอญัตติ เรื> อ ง
ขออนุ มตั ิจ่ายขาดเงินสะสมเทศบาลนครลําปาง เพื>อขยายเขตระบบจําหน่ ายไฟฟ้ า พร้อมติดตัGง หม้อแปลง
ของโรงเรี ยนเทศบาล ๕ (บ้านศรี บุญเรื อง) จํานวนเงิ น ๙๘๕,๙๔๙.๓๖บาท (เก้าแสนแปดหมื> นห้าพัน
เก้าร้อยสี>สิบเก้าบาทสามสิบหกสตางค์) ตามหลักการและเหตุผลดังนีG
หลักการ
ขอจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง เพื>อกระทํากิจการซึ>งอยู่ในอํานาจหน้าที>ของ
เทศบาลนครลําปาง ในการจัดการศึ กษาอันเป็ นการด้านบริ การชุ มชนและสังคมและเพื> อให้เป็ นไปตาม
ข้อ ๘๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ>น (ฉบับที> ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยดําเนิ นการขยายเขต
ระบบจํา หน่ า ยไฟฟ้ าพร้อ มติ ด ตัG ง หม้อ แปลงของโรงเรี ย นเทศบาล ๕ (บ้า นศรี บุ ญ เรื อ ง) จํา นวนเงิ น
๙๘๕,๙๔๙.๓๖ บาท (เก้าแสนแปดหมื>นห้าพันเก้าร้อยสี>สิบเก้าบาทสามสิบหกสตางค์) และโครงการปรับ
ระบบไฟฟ้ าในโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านศรี บุญเรือง) เป็ นโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง
๓ ปี (๒๕๕๓-๒๕๕๕) ในยุทธศาสตร์ที> ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา กีฬา และเยาวชน แนวทางการ
พัฒนา ข้อ ๓.๑ พัฒนาการศึกษาทัGงในและนอกระบบอย่างมีคุณภาพ เพื>อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
เหตุผล
เพื>อดําเนิ นการขยายเขตระบบจําหน่ ายไฟฟ้ า พร้อมติดตัGงหม้อแปลงของโรงเรียนเทศบาล
๕ (บ้านศรีบุญเรือง) เนื> องจากหม้อแปลงไฟฟ้ าเดิมของโรงเรียนมีกาํ ลังไฟฟ้ าไม่เพียงพอกับความต้องการ
ทําให้ไฟฟ้ าดับระหว่างการเรี ย นการสอนหรื อทํากิ จ กรรมของโรงเรี ยนอยู่บ่ อยครัGง อี กทัGง สายไฟฟ้ าใน
โรงเรียนชํารุ ดและเสื>อมสภาพหลายจุด ทําให้อาจเป็ นอันตรายต่อนักเรียน และพนั กงานครูของโรงเรียน
จากเหตุ ผลดังกล่าวข้างต้นจึงมีความจําเป็ นต้องจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลําปางเพื>อดําเนิ นการ
ขยายเขตระบบจําหน่ ายไฟฟ้ าพร้อมติดตัGงหม้อแปลงของโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านศรีบุญเรือง) จํานวนเงิน
๙๘๕,๙๔๙.๓๖ บาท (เก้าแสนแปดหมื>นห้าพันเก้าร้อยสี>สิบเก้าบาทสามสิบหกสตางค์)
เงินสะสม ณ วันที ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓
๑๘๒,๕๔๑,๒๗๒.๓๐ บาท
หัก เงินฝาก กสท.
๗๑,๓๕๔,๔๒๔.๓๓
ลูกหนีG เงินยืมสะสม
๑,๖๖๔.๐๐
ลูกหนีG ภาษี โรงเรือน
๗๓๖,๔๓๖.๐๐
ลูกหนีG ภาษี ทอ้ งที>
๔,๘๓๙.๘๓
ลูกหนีG ภาษี ป้าย
๒๐๗,๗๗๐.๒๕
ผลต่างจากการชําระหนีG เงินกู ้
๖,๙๓๐,๐๐๐.๐๐
๑๓๙,๒๓๕,๑๓๔.๔๑ บาท
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน
๖๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๔๓,๓๐๖,๑๓๗.๘๙ บาท

- ๑๑ หัก

สํารองจ่ายกรณีฉุกเฉินอื>น ๆ ร้อยละ ๒๕

๑๐,๘๒๖,๕๓๔.๔๗ บาท
๓๒,๔๗๙,๖๐๓.๔๒ บาท

หัก

จ่ายขาดเงินสะสมและเงินยืมสะสม(คงค้างเบิกจ่าย)
๑.โครงการปรับปรุงภายในอาคารสํานักงานเทศบาลเป็ นหอเกียรติยศ ๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒.เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
๕,๓๐๐.๐๐ บาท
๓.เงินประโยชน์ตอบแทนอื>นเป็ นกรณีพิเศษ(โบนัส)
๑๑,๐๘๘.๐๐ บาท
๔..เงินเดือน
๓๒,๗๐๐.๐๐ บาท
๕.เงินเพิ>มต่าง ๆ
๒๑,๖๐๐.๐๐ บาท
๖.ค่าเช่าบ้าน
๑๔,๔๐๐.๐๐ บาท
๗.โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะประตูเวียง
๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๘.ค่ารักษาพยาบาล
๗๐๑,๗๑๓.๕๐ บาท
๒๓,๗๘๖,๘๐๑.๕๐ บาท
เงินสะสมคงเหลือในมือทีพอจ่ายได้ ณ วันที ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓
๘,๖๙๒,๘๐๑.๙๒ บาท
หักจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที> ๓ จํานวน ๙๔๓,๕๐๐ บาท
(เก้าแสนสี>หมื>นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) คงเหลือเงินสะสม ๗,๗๔๙,๓๐๑.๙๒ บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสน
สี>หมื>นเก้าพันสามร้อยหนึ> งบาทเก้าสิบสองสตางค์)
ดังนัGน ขอได้โปรดนําเรียนต่อที>ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื>อขออนุ มตั ิ จ่ายขาดเงิน
สะสมของเทศบาลนครลําปาง จํานวนเงิน ๙๘๕,๙๔๙.๓๖ บาท (เก้าแสนแปดหมื>นห้าพันเก้าร้อยสี>สิบเก้า
บาทสามสิบหกสตางค์) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็ บรัก ษาเงิ น และการตรวจเงิ นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ> น (ฉบับที> ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๙
ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื>อ)

(ลงชื>อ)

นิ มิตร จิวะสันติการ
ผูเ้ สนอ
(นายนิ มิตร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง

จรูญ เติงจันตะ ผูร้ บั รอง
(นายจรูญ เติงจันต๊ะ)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง

(ลงชื>อ)

สันติ เขียวอุไร ผูร้ บั รอง
(นายสันติ เขียวอุไร)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง

นายประสิทธิ2 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที> ๔ ญัตติ เรื>อง
ขอนอญั ต ติ ข ออนุ มั ติ จ่ า ยขาดเงิ น สะสมเทศบาลนครลํ า ปาง เพื> อ ขยายเขตระบบจํ า หน่ ายไฟฟ้ า
พร้อ มติ ด ตัG ง หม้อ แปลงของโรงเรี ย นเทศบาล ๕ (บ้า นศรี บุ ญ เรื อ ง) จํ า นวน ๙๘๕,๙๔๙.๓๖ บาท
(เก้า แสนแปดหมื> น ห้า พัน เก้า ร้อ ยสี> สิ บ เก้า บาทสามสิ บ หกสตางค์ ) ในหัว ข้อ หลั ก การ บรรทั ด ที> ๒
ความว่ า “ของเทศบาลนครลํ า ปาง ในการจั ด การศึ ก ษาฯ” ตกสระ “อา” ช่ ว ยแก้ไ ขด้ว ยนะครั บ
จะมีสมาชิกท่านใดอภิปรายหรือไม่ เชิญคุณสุคนธ์ อินเตชะ

- ๑๒ นายสุ คนธ์ อิ นเตชะ สมาชิ กสภาเทศบาลนครลําปาง เรี ยนท่ านประธานสภาที> เคารพและ
สมาชิกฯ ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ตามที> ท่าน
นายกเทศมนตรีฯ เสนอญัตติ ขออนุ มตั ิจ่ายขาดเงินสะสมเทศบาลนครลําปาง เพื>อขยายเขตระบบจําหน่ าย
ไฟฟ้ า พร้อมติ ดตัGงหม้อแปลงของโรงเรี ยนเทศบาล ๕ (บ้านศรี บุญเรื อง) จํานวน ๙๘๕,๙๔๙.๓๖ บาท
(เก้าแสนแปดหมื>นห้าพันเก้าร้อยสี>สิบเก้าบาทสามสิบหกสตางค์) นัGน กระผมพร้อมสมาชิกสภาได้ไปดูงาน
ในส่วนของโรงเรียนเทศบาล ๕ และต้องขอขอบคุ ณผูบ้ ริหาร ครูอาจารย์ และนั กเรียนที> ได้ให้การต้อนรับ
เป็ นอย่างดี โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านศรีบุญเรือง) มีหลายสิ>งหลายอย่างที> จะขอเสริมในที> นีGว่า โดยเฉพาะ
เรื>องอาคารเรียน เช่น อาคารศรีสุเรนทร์ อาคารหลังนีG ไม่มีหอ้ งนํGาในตัวอาคาร ซึ>งมีปัญหาในการเข้าห้องนํGา
ของนั กเรี ยน ทําให้ตอ้ งเสี ยเวลาเรี ยนที> ตอ้ งลงไปเข้าห้องนํG าในชัGนล่าง และอาคารชัย นาทนเรนทร์ เป็ น
อาคาร ๔ ชัGน พบปั ญหาห้องนํG าเกิดรัว> ซึมลงสู่ชGนั ล่างทําให้มีกลิ>นเหม็น คิดว่าควรรีบเร่งดําเนิ นการแก้ไข
โดยด่ วน เพราะได้รับ ผลกระทบต่ อสุ ขภาพจิ ตของครู นั ก เรี ย นเป็ นอย่างมาก ผมมีเรื> องชีG แจงให้ท่ านได้
รับทราบเพียงเท่านีG ขอบคุณครับ
นายประสิทธิ2 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกท่านใดจะอภิ ปราย
หรือไม่ เนื> องจากนายสุคนธ์ อินเตชะ เป็ นหนึ> งในคณะกรรมการของสภาเทศบาลที>ได้รบั การแต่งตัGงให้ดูแล
เรื> อ งการศึ ก ษาร่ ว มกั บ คณะกรรมการอี ก หลายท่ า น ได้ไ ปเห็ น ข้อ บกพร่ อ งต่ า งๆ นํ า เสนอต่ อ ท่ า น
นายกเทศมนตรีฯ เพื>อหาทางแก้ไขต่อไป จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย เชิญคุณสันติ เขียวอุไร
นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาที>เคารพ กระผม
นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมขออนุ ญาตอภิปรายเสริมในส่วนของนายสุคนธ์ฯ
ในฐานะที> ก ระผมเป็ นประธานคณะกรรมการการศึ กษาของสภาเทศบาลแห่งนีG จากที> ท่ านสมาชิ กฯ ได้
อภิ ป รายไปเมื> อ สัก ครู่ คื อ จากที> ไ ด้มี โ อกาสเข้า ไปเยี> ย มโรงเรี ย นในฐานะกรรมการ เป็ นตัว แทนของ
ประชาชนเข้าไปช่วยสอดส่องดูแลในเรื>องของการศึกษา ประเด็นปั ญหาสําคัญที>เราได้ไปพบคือ ญัตติที>ท่าน
นายกฯ ได้นําเสนอในสภาแห่งนีG เพื> อที> จะระบุ ขยายเขตหม้อแปลงไฟฟ้ า ผมคิ ดว่าเป็ นสิ> งสําคัญที> เราต้อง
ดําเนิ นการ เพราะว่าจากปั ญหาไฟฟ้ าเรื>องเดี ยวที> เราพบ ซึ> งส่งผลกระทบต่อปั ญหาหลายๆ ด้าน ทัGงด้าน
บริหารจัดการ ด้านการเรียนการสอน โรงเรียนแห่งนีG ที> เราได้ไปสัมผัส มีอาคารหลายหลังซึ>งปั ญหาอาจจะ
สืบเนื> องจากมีการสร้างอาคารหลังใหม่เพิ>มเติม ทําให้มีปัญหาไฟฟ้ าไม่เพียงพอ ในวันที>เราไปเยี>ยมโรงเรียน
ก็เกิดปั ญหา คือ เกิดกระแสไฟฟ้ าช๊อตบริเวณหน้าโรงเรียน สาเหตุมาจากระบบไฟฟ้ าไม่เพียงพอ และได้ไป
เยี>ยมห้องเรียนต่างๆ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ที>ไม่ค่อยได้ใช้งาน อาจจะส่งผลกระทบต่อนั กเรียนที>ไม่ได้รบั
การเรียนการสอนอย่างเต็ มที> เนื> องจากระบบไฟฟ้ า มีหอ้ งเรียนที>สอนเรื>องการทําเซรามิค ซึ>งใช้เตาไฟฟ้ า
เซรามิ ค จากการสอบถามนัG นถ้ า เปิ ดใช้ ง านเมื> อ ไหร่ ก ระแสไฟฟ้ าที> จ ะไปโหลดในส่ ว นอื> น ๆ ก็
ส่งผลกระทบต่อนักเรียนหลายด้านพอสมควร ก็เท่าที>ฟังการบรรยายสรุปของทางผูบ้ ริหารโรงเรียน ก็พอจะ
ทําให้เห็ นความสําคัญ ผมก็อยากจะเรียนท่ านสมาชิ กฯ ในห้องประชุ มนีG ได้ช่วยพิ จารณาว่า ความจําเป็ น
ขัGน พืG นฐานขัGน แรกที> จ ะส่ ง ผลกระทบซึ> ง ถ้า มี ต รงนีG แล้ว ระบบการเรี ย นการสอนก็ จ ะสามารถพัฒ นาได้
และเติมเต็มในส่วนของการเรียนการสอนได้เต็มที> จึงขออภิปรายเพิ>มเติมแค่นีG ขอบคุณครับ

- ๑๓ นายประสิทธิ2 หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิ กท่านใดอภิ ปราย
หรื อไม่ เมื>อไม่มี ผมจะขอมติ ที> ประชุ ม ญัตติ เรื> องขอเสนอญัตติ ขออนุ มตั ิ จ่ ายขาดเงิ นสะสมเทศบาล
นครลํ า ปาง เพื> อ ขยายเขตระบบจํ า หน่ ายไฟฟ้ าพร้อ มติ ด ตัG ง หม้อ แปลงของโรงเรี ย นเทศบาล ๕
(บ้านศรีบุญเรือง) จํานวน ๙๘๕,๙๔๙.๓๖ บาท (เก้าแสนแปดหมื>นห้าพันเก้าร้อยสี>สิบเก้าบาทสามสิบหก
สตางค์) สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ ขอได้โปรดยกมือขึG น ที>ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์
มติ ที ป ระชุ ม ที> ป ระชุ ม มี ม ติ เ ป็ นเอกฉั น ท์ อนุ มัติ ใ ห้จ่ า ยขาดเงิ น สะสมเทศบาลนครลํา ปาง
เพื>อขยายเขตระบบจําหน่ ายไฟฟ้ าพร้อมติดตัGงหม้อแปลงของโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านศรีบุญเรือง) จํานวน
๙๘๕,๙๔๙.๓๖ บาท (เก้าแสนแปดหมื>นห้าพันเก้าร้อยสี>สิบเก้าบาทสามสิบหกสตางค์)

ระเบียบวาระที ๕ ญัตติเรือง ขอเสนอญัตติเรืองขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (วาระที ๑)
นายประสิทธิ2 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที> ๕ ญัตติเรื>อง
ขอเสนอญั ต ติ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ประจํ า ปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ในวาระที> ๑
เชิญฝ่ ายผูบ้ ริหาร
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาที>เคารพ กระผม
นายนิ มิตร จิ วะสันติ การ นายกเทศมตรี นคลําปาง บัดนีG ก็ ถึงเวลาตามงวดงบประมาณประจําปี ที> ทาง
เทศบาลนครลําปางจะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ เพื>อให้
สภาเทศบาลนครลําปางได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื>อให้ผูว้ ่าราชการจังหวัดประกาศใช้ในอันดับต่อไป
เพื>อเป็ นงบประมาณในการบริหารราชการในปี งบประมาณ ๒๕๕๔ ที>จะมีขึGนในเดือนตุลาคมนีG ผมในฐานะ
นายกเทศมนตรีฯ จึงขอเสนอญัตติ
เรื>อง เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้าพเจ้า นายนิ มิตร จิ วะสันติ การ นายกเทศมนตรี นครลําปาง ขอเสนอร่างเทศบัญญัติ
เรื>อง งบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ฉบับนีG มาเพื>อโปรดนํ าเสนอต่อที> ประชุมสภา
เทศบาลนครลําปางในสมัยประชุ มนีG ซึ> งได้เสนอบันทึ กหลักการและเหตุ ผลในการเสนอร่างเทศบัญญัติฯ
ดังกล่าวมาด้วยแล้ว
ขอแสดงความนับถือ
นิ มิตร จิวะสันติการ
(นายนิ มิตร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง

- ๑๔ บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
------------------------------------------------หลักการ
งบประมาณรายจ่ายทังสิ น

ยอดรวม

๓๗๒,๕๖๓,๘๗๖ บาท

ยอดรวม

๓๕๐,๐๓๙,๕๓๒ บาท

ประกอบด้วย
งบประมาณรายจ่ายทั วไป
แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี
ด้านบริหารทั วไป

ประกอบด้วย

๑.

แผนงานบริหารงานทั วไป

ยอดรวม

๖๓,๑๒๒,๓๙๐ บาท

๒.

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ยอดรวม

๑๕,๕๕๑,๗๗๐ บาท

ด้านบริการชุมชนและสังคม

ประกอบด้วย

๑.

แผนงานการศึกษา

ยอดรวม

๕๙,๒๗๖,๒๐๐ บาท

๒.

แผนงานสาธารณสุข

ยอดรวม

๑๙,๔๒๕,๙๓๐ บาท

๓.

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ยอดรวม

๓,๒๒๙,๒๒๐ บาท

๔.

แผนงานเคหะและชุมชน

ยอดรวม

๑๑๕,๘๘๗,๔๘๐ บาท

๕.

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ยอดรวม

๖,๑๙๓,๔๗๐ บาท

๖.

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ยอดรวม

๒๙,๑๑๗,๐๘๐ บาท

ด้านการเศรษฐกิจ

ประกอบด้วย

๑.

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ยอดรวม

๑๑,๑๐๒,๐๙๐ บาท

๒.

แผนงานการพาณิชย์

ยอดรวม

๓,๗๔๐,๖๘๐ บาท

ยอดรวม

๒๓,๓๙๓,๒๒๒ บาท

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

ยอดรวม

๒๒,๕๒๔,๓๔๔ บาท

งบประมาณเฉพาะการสถานธนานุบาล

ยอดรวม

๑๙,๔๑๗,๑๔๐ บาท

ด้านการดําเนินงานอืน
๑.

ประกอบด้วย

แผนงานงบกลาง

๑.

แผนงานการพาณิชย์

รวม

๑๗,๒๑๑,๘๔๐ บาท

๒.

แผนงานงบกลาง

รวม

๒,๒๐๕,๓๐๐ บาท

งบประมาณเฉพาะการสถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร

ยอดรวม

๓,๑๐๗,๒๐๔ บาท

๑.

แผนงานการพาณิชย์

รวม

๒,๙๕๕,๙๔๐ บาท

๒.

แผนงานงบกลาง

รวม

๑๕๑,๒๖๔ บาท

- ๑๕ เหตุผล
เพือใช้ในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผูบ้ ริหาร ทีได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิน
ตลอดปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๔ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพือสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางพิจารณาเห็นชอบต่อไป
----------------------------ร่าง
เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
----------------------โดยทีเป็ นการสมควรตังงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิมเติม ถึง (ฉบับที ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ ส่วนที ๕ มาตรา ๖๕
จึงตราเทศบัญญัติขึนไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครลําปาง และโดยอนุมตั ิของผูว้ ่าราชการ
จังหวัดลําปาง ดังต่อไปนี
ข้อ ๑. เทศบัญญัตินีเรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณพ.ศ.๒๕๕๔”
ข้อ ๒. เทศบัญญัตินีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ที ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓ เป็ นต้นไป
ข้อ ๓. งบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ตงั จ่ายเป็ นจํานวน
รวมทังสิ น ๓๗๒,๕๖๓,๘๗๖ บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดงั นี
ข้อ ๔. งบประมาณรายจ่ายทั วไป
๔.๑ ด้านบริหารทั วไป
แผนงานบริหารงานทั วไป

ยอดรวม

๖๓,๑๒๒,๓๙๐

บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ยอดรวม

๑๕,๕๕๑,๗๗๐

บาท

แผนงานการศึกษา

ยอดรวม

๕๙,๒๗๖,๒๐๐

บาท

แผนงานสาธารณสุข

ยอดรวม

๑๙,๔๒๕,๙๓๐

บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ยอดรวม

๓,๒๒๙,๒๒๐

บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

ยอดรวม

๑๑๕,๘๘๗,๔๘๐

บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ยอดรวม

๖,๑๙๓,๔๗๐

บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ยอดรวม

๒๙,๑๑๗,๐๘๐

บาท

ยอดรวม

๑๑,๑๐๒,๐๙๐

บาท

๔.๒ ด้านบริการชุมชนและสังคม

๔.๓ ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

- ๑๖ แผนงานการพาณิชย์

ยอดรวม

๓,๗๔๐,๖๘๐

บาท

ยอดรวม

๒๓,๓๙๓,๒๒๒

บาท

ยอดรวม

๑๙,๔๑๗,๑๔๐

บาท

๔.๔ ด้านการดําเนินงานอืน
แผนงานงบกลาง
ข้อ ๕. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
๕.๑ งบประมาณเฉพาะการสถานธนานุบาล
แผนงานการพาณิชย์

รวม

๑๗,๒๑๑,๘๔๐

บาท

แผนงานงบกลาง

รวม

๒,๒๐๕,๓๐๐

บาท

๓,๑๐๗,๒๐๔

บาท

๕.๒ งบประมาณเฉพาะการสถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร

ยอดรวม

แผนงานการพาณิชย์

รวม

๒,๙๕๕,๙๔๐

บาท

แผนงานงบกลาง

รวม

๑๕๑,๒๖๔

บาท

ข้อ ๖. ให้นายกเทศมนตรีนครลําปาง ปฏิบตั ิการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีไ ด้รบั อนุมตั ิ
ให้เป็ นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ฯลฯ
ข้อ ๗. ให้นายกเทศมนตรีนครลําปาง
ประกาศ

ณ

มีหน้าทีรกั ษาการให้เป็ นไปตามเทศบัญญัตินี
วันที

เดือน

พ.ศ.๒๕๕๓

(ลงนาม)
(นายนิมิตร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
เห็นชอบ
(ลงนาม)
(

)
ผูว้ ่าราชการจังหวัดลําปาง

นายประสิ ท ธิ2 หรรษ์หิ รัญ ประธานสภาเทศบาลนครลํา ปาง ในญั ต ติ ร่ า งเทศบัญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ วาระที> 1 นีG จะมีสมาชิกท่านใดอภิปรายเป็ นอย่างอื>น
หรือไม่ เชิญ ร้อยเอกศักดิชยั หงษ์ใจสี
ร้อยเอกศักดิ2ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนประธานสภาที> เคารพ ท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ทุกท่าน กระผมร้อยเอกศักดิชยั หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
จากที> ผ มดู ร่ า งเทศบัญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจํา ปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ งบประมาณทัG ง สิG น
๓๗๒,๕๖๓,๘๗๖ บาท เพื> อ นํ า มาพัฒ นาเทศบาลนครลํา ปางตามวิ สัย ทั ศ น์ ที> ว่ า “นครลํา ปางน่ า อยู่
นครเป็ นสุ ข สัง คมดี ง าม มรดกวัฒ นธรรมลํGา ค่ า ” ผมอยากให้ท่ า นสมาชิ ก ฯ ดู ใ นหน้ า ๑-๑๒ ของ
ร่างเทศบัญญัติฯ ในข้อ ๓ ของงบประมาณภาระหนีG ผูกพันประจําปี (ได้มีการก่อหนีG ผูกพันข้ามปี ) ในข้อ ๓
ประเภทค่าพัฒนาระบบสารสนเทศจํานวน ๖ ระบบ เป็ นเงิน ๑,๑๒๐,๐๐๐ บาท ได้เขียนไว้วา่

- ๑๗ มีการยกเลิกไว้ จึงอยากสอบถามท่านประธานไปถึงฝ่ ายบริหารว่างบมีแล้วไม่ได้ทาํ หรือว่าไม่มีงบประมาณ
จึงไม่ได้ดาํ เนิ นการ นี> คือหนึ> งประเด็น แต่ถา้ ไปดูที>หน้า ๓-๖๘ ในข้อ ๒ หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ก็มี
การตัGงงบประมาณไว้อีกครัGงหนึ> ง อยากสอบถามว่า ในหน้า ๑-๑๒ ว่ามีงบประมาณแล้วไม่ได้ทาํ หรือว่าไม่
มีงบประมาณจึงไม่ได้ทาํ ถึงได้ตGงั ไว้ในงบประมาณ ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๔ ขอบคุณครับ
นายประสิทธิ2 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ
นายนิ มิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขออนุ ญาตท่านประธานสภาฯชีG แจงใน
เรื>องของงบประมาณที>เกี>ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ จํานวน ๖ ระบบ ซึ>งเราตัGงงบประมาณจ่าย
ไว้เมื>อปี งบประมาณ ปี ๒๕๕๓ ในสัญ ญาว่าจ้างได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็ นคู่สัญญาว่าเป็ นผูร้ ับจ้าง
แต่ปรากฏว่าผูร้ บั จ้างก็ได้พฒ
ั นาระบบให้กบั เรามาได้ระดับหนึ> งแล้วหยุดไป จากจํานวน ๖ ระบบที>พฒ
ั นาได้
เราสามารถนํ ามาใช้ได้จริ งอยู่แค่ ๓ ระบบ แล้วหยุ ดไป เราจึงมีหนั งสื อทวงถามไปยังมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จํานวนหลายครัGง แต่ก็ไม่ได้รบั คําตอบจนกระทัง> ผิ ดเงื>อนไขในสัญญา เราจึงยกเลิกสัญญาแล้วจ่ายเงินเพียง
เฉพาะในงวดงานที>ได้ทาํ เสร็จแล้ว จึงเหลือเงินในงวดงานที>ยงั ไม่ได้จ่ายเนื> องจากยังไม่ได้ทาํ ให้เสร็จสิG นตาม
เงื> อนไขสัญญาในจํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดังกล่าวนีG จึงทําให้มียอดเงิ นเหลื อจากที> เราตัGงไว้ แต่ ใน
ขณะเดียวกันงานของเราก็ไม่สาํ เร็จ ยังมีระบบสารสนเทศที>จะต้องพัฒนาระบบต่อไปให้เกิดความสมบูรณ์ที>
ค้างไว้จากเดิ ม เช่น งานด้านของการบริ หารบุคคล และด้านอื>นๆ เราจึงได้ตGังงบประมาณเพิ> มเติ ม ดังที>
ท่านสมาชิกฯ ผูท้ รงเกียรติได้อภิปรายไว้ว่าเป็ นการพัฒนาระบบสารสนเทศเพิ>มเติมจากสิ>งที>ขาดหายไป จึง
เกิดรายการดังกล่าวขึG นมา ซึ>งก็เป็ นรายการที>ซบั ซ้อนแต่เป็ นรายการที>ต่อเนื> องจากเงินที>เราได้ตดั ไว้ ทําให้มี
ความไม่สมบูรณ์แบบ ขอบคุณครับ
นายประสิทธิ2 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง หวังว่าท่านสมาชิกสภาเทศบาล
ร้อยเอกศักดิชยั หงษ์ใจสี คงเข้าใจนะครับ จะมีสมาชิกท่านใดอภิปรายอีกหรือไม่ เชิญ คุณสันติ เขียวอุไร
นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาที>เคารพ กระผม
นายสันติ เขี ย วอุ ไ ร สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลําปาง ผมมี ป ระเด็ นเกี> ย วกับ การจัดตัGงงบประมาณอยู่
๒ ประเด็น ประเด็นแรกคือ เรื>องของการศึ กษา สําหรับงบประมาณรายจ่าย ประจําปี ๒๕๕๔ รวมทัGงสิG น
๗๐,๓๓๖,๙๘๐ บาท (เจ็ ด สิ บ ล้า นสามแสนสามหมื> น หกพั น เก้า ร้อ ยแปดสิ บ บาทถ้ว น) ตามความ
รายละเอี ย ดงบประมาณที> นําเสนอทุ ก ท่ าน ผมจึ งมี ป ระเด็ นที> จะเป็ นมุ มมองว่า นโยบายด้านการศึ ก ษา
ของเทศบาล ประกอบกั บ เทศบาลนครลํ า ปางมี โ รงเรี ย นในสั ง กัด ถึ ง ๖ แห่ ง งบประมาณรายจ่ า ย
ค่ อ นข้า งมาก ซึ> ง อาจจะต้อ งพัฒ นาถึ ง ด้า นโครงสร้า ง ด้า นการบริ ห ารจัดการ แต่ ที> อ ยากจะตัGง ให้เ ป็ น
ข้อสังเกตว่า งบประมาณที> ตGังไว้ผมยังไม่เห็ นเป็ นรูปธรรมชัดเจนในเรื> องของงบประมาณของการทําวิจัย
ซึ>งการทําวิจยั ผมคิดว่าเป็ นส่วนสําคัญในด้านการศึกษาเพราะเป็ นการสร้างองค์ความรูใ้ หม่ทางการศึกษา
ผมไม่แน่ ใจว่าในส่วนย่อยของโรงเรียนซึ>งจะต้องมีความเกี>ยวข้องกับการประเมินคุณภาพของการศึกษา หรือ
สมศ. มีขอ้ จํากัดอะไรบ้าง แต่เท่าที> ได้สังเกตจากร่างเทศบัญญัติฯ นีG การตัGงองค์ความรูใ้ หม่จากการวิจัย
ซึ> ง จะทํา ให้เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลในการจัดการระบบการศึ ก ษาของโรงเรี ย นเทศบาลเรา
ก็เป็ นที>สงั เกตที> จะต้องฝากไปทางผูบ้ ริหารว่า ในส่วนนีG เราให้ความสําคัญมากน้อยแค่ไหน เพราะว่าถ้าเป็ น
ภาระหน้าที>หลักของการศึกษาแล้ว การวิจยั เพื>อสร้างองค์ความรูใ้ หม่เป็ นสิ>งสําคัญที>จะต้องทําในปั จจุบนั นีG
และในประเด็ น ที สอง เพื> อ ประโยชน์ ข องสภาเทศบาลนครลํา ปาง ที> ท างสภาเราได้มี ก ารจัด ทํา แผน
ยุ ทธศาสตร์ของสภาเทศบาล ตามนโยบายแผนยุ ทธศาสตร์ฯ เรามีการบริ หารจัดการตามแผนงานซึ> งมี

- ๑๘ ยุ ทธศาสตร์การดําเนิ นงานอยู่ ๔ ด้าน ตามที> ท่านได้รบั ทราบแล้ว ซึ> งในปั จจุ บนั นีG สําหรับในปี หน้าเราก็ มี
เป้าหมายในการจัดทําแผนเพื>อจะยกระดับการดําเนิ นงานของสภาเทศบาลนครลําปางให้เป็ นสภาต้นแบบ
สืบเนื> องจากการที>เราจะต้องปรับปรุ งบริหารจัดการในส่วนของสภาเทศบาล และในขณะนีG เป็ นฝ่ ายกิจการ
สภาแห่งแรกของประเทศไทย ซึ> งเราได้มีการประชาสัมพันธ์และเป็ นที> ยอมรับของหน่ วยงานเทศบาลอื>นๆ
จากการที> เ รามี แ นวทางในเรื> อ งของการบริ ห ารจัด การ ก็ อ ยากจะฝากไปยัง ผู ้บ ริ ห ารให้ท่ า นดู แ ลและ
ให้ความสําคัญกับฝ่ ายกิจการสภา เพื>อที>จะให้เป็ นไปตามแผนการดําเนิ นงานของสภาเทศบาล ซึ> งจากการ
วิ เ คราะห์ง บประมาณในปี หน้ า นัG น ถ้า เรามี ก ารจัด สรรส่ ว นหนึ> ง ที> จ ะดํา เนิ น งานจัด ตัGงกองกิ จ การสภา
คงใช้งบประมาณไม่มากหรือใช้เท่าที>มีอยู่ ก็จะสามารถยกระดับจากฝ่ ายกิจการสภาเป็ นกองกิจการสภาได้
และจากที>ได้ดาํ เนิ นงานเมื>อเดื อนกรกฎาคมที>ผ่านมา เราได้มีการไปศึ กษาดูงานการจัดตัGงกองกิจการสภา
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ก็ได้รบั คําแนะนํา ข้อสังเกตต่างๆ มากพอสมควร รวมทัGงเทศบาล
ตําบลแม่ส าย เทศบาลตําบลเวี ยงเชี ยงแสน และเทศบาลเมื องพะเยา มี ก ารพบปะและมี ก ารสร้างภาคี
เครือข่ายของสภาเทศบาลนครลําปางกับเทศบาลอื>นๆ ต่างจังหวัด โดยได้นํากลับมาประกอบการพิจารณา
การดําเนิ นงานของสภาเขากับของสภาเรา ปรากฏว่าเรานํ าหน้าไปไกลพอสมควรในการบริ หารจัดการ
และได้รับ เกี ยรติ ท างท้องถิ> นจังหวัดฯ ที> ส่ งวิ ท ยากรมาให้คําแนะนํ า ให้ความรูใ้ นเรื> องของการขอจัดตัGง
กองกิ จ การสภานัG นมี ขGันตอนและดัช นี ชีG วัดอะไรบ้าง และเราได้ป ระเมิ นอย่ างคร่ าวๆ ไว้ แต่ ย ังไม่ไ ด้ตGัง
คณะกรรมการทํางาน ซึ> งจะเป็ นประโยชน์ อย่างมาก ถ้าทางฝ่ ายบริ หารจะช่วยกรุ ณาบรรจุเรื>องของการ
บริ หารจัดการในส่วนของกองกิ จการสภา และอาจจะเกี> ยวข้องกับงบประมาณในอนาคตกับทางสภาด้วย
ขอบคุณครับ
นายประสิทธิ2 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกท่านใดอภิปรายอีก
หรือไม่ เชิญ นายแพทย์วฒ
ั นา วานิ ชสุขสมบัติ
นายแพทย์วฒ
ั นา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ
ที> เคารพ และท่ านสมาชิ ก สภาฯ ผู ้ท รงเกี ย รติ กระผม นายแพทย์ว ัฒ นา วานิ ช สุ ขสมบัติ สมาชิ ก สภา
เทศบาลนครลําปาง ขอเรียนท่านประธานว่าในวาระที> ๑ ของหลักการในร่างเทศบัญญัติฯ ผมตัGงข้อสังเกต
และมีความเห็ นหลายประเด็ น ก่อนอื>นต้องขอขอบคุ ณฝ่ ายบริ หารโดยเฉพาะคณะกรรมการแผนพัฒนา
ท้องถิ>น และคณะกรรมการฝ่ ายสนับสนุ นแผนพัฒนาที>ได้จดั ทําเอกสารได้อย่างเรียบร้อยสมบูรณ์ เรียกได้ว่า
๑๐๐% ก็ว่าได้ เพราะว่ามีขอ้ มูลและรายละเอียดต่างๆ ที> น่าพอใจ ข้อมูลครบถ้วน ส่วนประเด็นที> ผมจะพูด
ถึงประเด็นแรก คือ เรื>องของรายรับ-รายจ่าย ถ้าดูจากร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี ๒๕๕๔
จํานวนเงิน ๒๒๗ ล้านบาท ซึ>งเมื>อเทียบกับปี งบประมาณปี ๒๕๕๓ จํานวนเงิน ๒๐๙ ล้านบาท ก็มีเพิ>มขึG น
ประมาณ ๑๘ ล้านบาท เป็ นรายได้จากการจัดเก็บในหมวดภาษี อากร เพิ>มขึG นประมาณ ๘% ส่วนรายได้ที>
ไม่ใช่จากการเก็บภาษี อากรหรือค่าธรรมเนี ยมอื>น ก็เพิ>มขึG นจากปี ๒๕๕๓ ประมาณ ๒๕% เรื>องรายจ่ายที>
ทําไว้ก็ได้ดุลเงินดีซึ>งแน่ นอนว่าจะต้องจ่ายให้น้อยกว่ารับ เพื>อที>จะไม่ให้เกิดปั ญหาในการดําเนิ นงาน แต่ใน
ความเห็นส่วนตัวนัG นผมคิ ดว่า การเพิ>มรายได้ก็คงจะมีทางอื>นทัGงรายได้จากการเก็ บภาษี ทGังทางตรงและ
ทางอ้อมถ้าเราจะเพิ>มให้มากกว่านีG นัG นคงไม่ง่ายนัก แต่เราสามารถควบคุมรายจ่าย ผมไม่ได้ใช้คาํ ว่า “ลด”
นะครับท่านประธาน ถ้าควบคุ มรายจ่ายให้อย่างพอดีและพอเพียงกับการใช้งานหรือดําเนิ นการ สมมุติว่า
ตัGงตัว เลขการควบคุ มรายจ่ ายงบประมาณในปี ๒๕๕๔ ที> ตGังไว้ตามนีG แต่ ถา้ เราสามารถควบคุ มให้ลดได้
๑๐% เท่ากับว่ามีรายรับเพิ>ม ๑๐% ซึ> งเหตุ ผลที> ผมอยากให้มีการเพิ>มขึG น คือ จะเห็ นได้ว่าจากแผนพัฒนา

- ๑๙ เทศบาลที> ได้สรุ ปไว้นGั น ในปี ๒๕๕๓ จํานวนโครงการทัGงหมดทําไปได้แค่ประมาณ ๘๒% เท่านัG น ส่วนอี ก
๘% นัGนไม่สามารถทําได้ คงจะมีปัญหาในเรื>องเงินงบประมาณ ท่านประธานก็ทราบดี ว่าในช่วงปี ที>ผ่านมา
งบอุดหนุ นก็ ดี งบจากภายนอกก็ดีที>เราได้ทํากันมาก็ ยงั ไม่ได้รบั มาเต็ มที> ซึ> งโครงการถนนไร้ฝ่ ุนก็ ยงั มีฝ่ ุ น
มากเหมือนเดิ ม แต่โดยเฉพาะในปี ๒๕๕๔ นัG น ยังมีอีกหลายๆ ด้าน เช่น ปรับปรุ งถนน ทําท่อระบายนํG า
เพิ> ม ขึG น ก็ ย ัง มี ค วามต้อ งการเพิ> ม ขึG นอี ก จากหลายๆ ชุ ม ชนทัGง ๔ เขต โดยเฉพาะเรื> อ งการขยายไฟฟ้ า
สาธารณะที>เราพูดกันง่ายๆ ว่า “ต่อสายดับ” ซึ>งต้องใช้เงินก็ยงั เป็ นปั ญหาความต้องการอยู่ ผมจึงคิดว่าจะ
ทําอย่างไรที>จะสามารถให้มีเงินรายรับหรือมีเงินเหลือเพิ>มขึG นมาก็มีความจําเป็ น ประเด็นที สอง คือ เรื>อง
ของความปลอดภัย ในประเด็ นที> เกี> ย วกับชี วิตและทรัพ ย์สิ น จากแผนพัฒ นาฯ สรุ ป ไว้ได้ดีมากว่าจัดการ
จราจรมาเป็ นอันดับหนึ> งในตัวเลขให้ไว้ว่า มีผูเ้ สียชีวิตวันละ ๓๐ คน แต่ก็ไม่ได้มีรายละเอียดไว้ว่าเฉพาะเขต
หรือระดับจังหวัด หรือระดับประเทศ ผมก็ไม่สามารถค้นหาระดับประเทศได้จึงเอาตามนีG จะเห็นได้ว่าเป็ น
ตั ว เลขที> ค่ อ นข้ า งสู ง พอสมควร ผมเชื> อ ว่ า ทุ ก ท่ า นที> อ ยู่ ใ นห้ อ งประชุ ม นีG ถ้ า เห็ น เส้ น จราจรนัG น
ลางเลือนในถนนหลายๆ สาย ถ้าเราดูจากถนนในเขตเทศบาลทัGง ๔ เขต แต่ละเขตไม่ตาํ > กว่า ๕๐ กิโลเมตร
เพราะฉะนัGนระยะ ๒๐๐ กิโลเมตรผมว่าเป็ นไปไม่ได้ที>จะหางบประมาณมาทาเส้นจราจรให้ชดั เจนขึG นทุกสาย
เพื>อความปลอดภัยในการใช้รถ จึงขอเรียนท่านประธานสภาไว้ว่าช่วยกันหาทางว่าจะทําอย่างไร อย่างน้อย
ถ้าดูในงบการใช้จ่ายเพื> อการจราจรนัG นแต่ ละปี ผมดูแล้วว่ามีเพี ยงประมาณ ๑ ล้านเศษ คิ ดว่าไม่เพี ยงพอ
จุดที>อนั ตรายที>สุดคือ ถนนบริเวณที>ผ่านหน้าโรงเรียนเคนเน็ ตแมคเคนซีไปเขื>อนยาง ถนนเส้นนีG เป็ นถนนที>
มีการจราจรติ ดขัดมากโดยเฉพาะช่วงเช้า-เย็น เข้างาน-เลิ กงาน ถ้าเป็ นคนที> ใช้ประจําคงไม่เกิดปั ญหา
ท่ านจะสังเกตได้ว่า ไม่มีเส้นสี ขาวหลงเหลื ออยู่ เลย แต่ ถา้ เป็ นคนนอกมาก็ จ ะมี บ างคนเพราะถนนหน้ า
โรงเรี ยนกว้างมาก มีถนนเลีG ยวขวาไปถนนเลี ยบริมนํG า แต่ช่วงที> จะตรงมาสามแยกเข้าเชิ งสะพานพัฒนา
ภาคเหนื อนัG นแคบและไม่มีเ ส้นสี ขาว กลางวันอาจจะไม่เกิ ด อันตราย แต่ ก ลางคื นผมคิ ด ว่าค่ อนข้างจะ
อันตรายพอสมควร ในความเห็นที>ผมได้คุยกับหลายๆ ท่าน ว่า ถ้าไม่สามารถหางบประมาณเพื>อขีดเส้นได้
บ่อยๆ หรือขีดซํGาได้ เราจะมีทางอื>นใดหรือไม่ สําหรับเส้นที>ทาไปแล้วประมาณ ๒ เดือนก็เลอะเทอะ ถ้าเรา
จะให้วิทยาลัยเทคนิ คเพื>อปรึกษาให้นําเครื>องมือมาล้างเส้นถนนให้สะอาด ก็อาจจะยืดอายุการใช้งานไปได้
อี กหลายเดื อน ประหยัดและถูกกว่าไปทาเส้นใหม่ เราสามารถนํ างบประมาณที> มีอยู่ไ ปทาเส้นใหม่เพิ> ม
ระยะทางไปได้ ก็เป็ นเรื>องที> น่าสนใจที>เราจะเนรมิตให้มีเส้นไปตลอด ทัGงเขตเมืองทัGง ๔ เขต ผมคิดว่าเป็ น
เรื> องที> ดี ประเด็นสุดท้าย คื อ ประเด็ นเกี> ยวกับด้านกี ฬา ซึ> งท่ านสมาชิ กฯ ก็ ไ ด้รับหนั งสื อร่วมงานกี ฬา
บาสเก็ตบอลที>โรงยิมโรงเรียนเทศบาล ๔ เมื>อเทียบกับในยุคก่อนๆ นัGน เราจัดมากก็จริงแต่ก็ไม่เพียงพอต่อ
ปั ญหาเยาวชนที> เกิ ดขึG น เพราะฉะนัG นจะเป็ นไปอย่างไรก็ ฝ ากไว้ว่าถ้าเราสามารถจัดการแข่งขันกี ฬาของ
เยาวชนให้เพิ> มมากขึG น ก็ จ ะเป็ นทางหนึ> งที> จ ะลดปั ญหาของเยาวชนหรื อวัย รุ่ นที> เราได้พ บเห็ นตามข่า ว
หนั งสื อพิ มพ์บ่ อยๆ ซึ> งมี ปั ญหาหลายด้าน เช่ น ด้านยาเสพติ ด ขับ รถไปไล่ ตีกันเหล่านีG เป็ นต้น เมื> อวัน
อาทิ ตย์ที>ผ่านมาผมได้เดิ นเล่นและไปรับประทานอาหารที> บริเวณสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา เห็ น
นักเรียนมาซ้อมกีฬากันอยูจ่ ึงสอบถามดู ปรากฏว่าเป็ นนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลซ้อมเก็บตัวที>จะไป
แข่งขันกีฬาเยาวชนที>จงั หวัดเพชรบูรณ์ ผมเห็นว่าดวงไฟมีการติดๆ ดับๆ อยู่บ่อยๆ ซึ>งมีปัญหาเกี>ยวกับเรื>อง
กุ ญ แจห้องควบคุ มไฟฟ้ า นี> ก็ เป็ นข้อมูลที> ไ ปพบเห็ นเอง ถ้าหากเราสามารถจัดการดูแ ลโรงยิ มโรงเรี ย น
เทศบาล ๔ ให้ใช้งานได้อย่างเต็มที>ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ>ง

- ๒๐ โดยสรุ ป แล้ว ในร่ างเทศบัญ ญัติ งบประมาณรายจ่ า ย ประจํา ปี ๒๕๕๔ นัG น เท่ า ที> ดูก็ มีค รบตาม
ยุทธศาสตร์ต่างๆ เป็ นอย่างดี อย่างที> ผมได้เรียนท่านประธานไปแล้วว่าไม่ได้มาก เช่น หมวดค่าที> ดินและ
สิ>งก่อสร้าง ของสํานักการช่างก็มีเพียง ๑๓ โครงการเท่านัGนในวงเงิน ๑๒.๘ ล้านบาท ๑๒ โครงการเป็ นงาน
สร้า งถนนและวางท่ อ ระบายนํG า ส่ ว นอี ก โครงการเป็ นงานทํ า ป้ ายและปรั บ ปรุ ง สวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ ก็อย่างที>ผมได้เรียนไว้วา่ ถ้าเรามีรายได้เพิ>มขึG นก็สามารถนํามาใช้ในสิ>งที>จาํ เป็ นที>ประชาชน
มีความต้องการเพิ>มมากขึG น โดยสรุ ปผมคิดว่าร่างเทศบัญญัติฯ ปี ๒๕๕๔ ก็มีความเหมาะสมในทุกๆ ด้าน
คงไม่มีปัญหาอะไรในการแปรญัตติ ก็ขอขอบคุณท่านประธานด้วยครับ
นายประสิทธิ2 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกท่านใดอภิปรายอีก
หรือไม่ เชิญ คุณจาตุรงค์ พรหมศร
นายจาตุรงค์ พรหมศร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนคร
ลําปาง ที>เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุ กท่าน กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร สมาชิกสภา
เทศบาลนครลําปาง เรื>องงบประมาณรายจ่ายประจําปี นัGนถื อว่าเป็ นหัวใจสําคัญที>ทางผูบ้ ริหารจะต้องนําไป
เป็ นกลไกดําเนิ นการแก้ไขปั ญ หาในท้องถิ> นในแต่ ละด้านตามที> ท่านนายกฯ ได้แถลงต่ อที> ประชุ มไปเมื> อ
สักครู่นีG แต่ ทGังนีG ทัGงนัG นเกี>ยวกับงบประมาณปี ๒๕๕๔ ผมยังมีประเด็ นที> ติดใจอยู่ตอ้ งการความชัดเจน คื อ
ประเด็นแรก ในส่วนของงบประมาณสํานั กการช่างที> ท่านสมาชิกฯ ได้อภิ ปรายไปเมื>อสักครู่นีGในส่วนของ
หมวดค่าที> ดินและสิ>งก่อสร้าง โดยเฉพาะค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค ซึ> งงบประมาณในร่างเทศบัญญัติฯ ใน
ส่วนนีG มีอยู่ทGังหมด ๑๒ รายการ โดยตัGงจ่ายจากเงินอุดหนุ นทัว> ไป สิ>งที>ผมกังวลคืองบประมาณของปี ที> ผ่าน
มาในหมวดค่าสาธารณู ปโภค เราก็ เคยตัGงจากงบอุ ดหนุ นทัว> ไปเช่นกัน ถ้าจําไม่ผิดท่ านผูบ้ ริ หารตัGงไว้ ๒
โครงการ แต่ จนป่ านนีG เกื อบสิG นปี งบประมาณแล้ว ก็ ไ ม่สามารถดําเนิ นการให้เกิ ดผลได้ ผมเข้าใจว่าไม่มี
งบประมาณ ถ้ามีงบประมาณท่ านคงทําไปแล้ว แต่ เมื>อเราไม่มีงบประมาณ เวลาเราพบกับประชาชนผู ้
เดื อดร้อนเราจะพูดว่าไม่มีงบประมาณนัG นดูจะสะดวกสบายและง่ายเกิ นไป เราเป็ นเทศบาลขนาดใหญ่ มี
งบประมาณในปี หนึ> งประมาณ ๓๐๐ ล้านบาท ปั ญหาความเดื อดร้อนบางสิ> งบางอย่างนัG นผูเ้ ดื อดร้อนได้
อดทนมาเป็ นเวลานานแล้ว ผมขอยกตัวอย่างนะครับว่า เมื>อปี งบประมาณ ๒๕๕๓ โครงการของชุ มชนป่ า
ขาม ๑ จัดไว้อยูใ่ นโครงการต้นๆ แต่ไม่สามารถขับเคลื>อนได้ ในปี งบประมาณนีG ก็เช่นกัน ในร่างเทศบัญญัติฯ
หน้าที> ๓-๑๔๒ ค่าก่อสร้างและสาธารณู ปโภค โครงการวางท่ อระบายนํG าทับหลังถนนป่ าขามนัG น ซึ> งได้
ผัดผ่ อนผูเ้ ดื อดร้อนมาหลายครัGงแล้ว ตัGงแต่ การจ่ ายขาดเงิ นสะสม แต่ ก็ มีก ารผิ ดพลาดทําให้ไ ม่ไ ด้ เมื> อ
ปี งบประมาณ ๒๕๕๓ ผูบ้ ริหารก็ได้ตGงั งบประมาณไว้โดยจ่ายจากเงินอุดหนุ นทัว> ไปเช่นกัน ขณะนีG เหลือเวลา
อีกไม่กี>วนั ก็สิGนปี งบประมาณแล้ว ผมคิ ดว่าคงจัดซืG อจัดจ้างไม่ทันแน่ และในปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ก็
ตัGงอยูใ่ นงบหมวดเงินอุดหนุ นและอยูใ่ นระดับต้นๆ เช่นกัน ผมก็กงั วลว่าจะสามารถดําเนิ นการได้จริงหรือไม่
ผมติ ดตามข้อมูลข่าวสารในเรื> องเงิ นอุ ดหนุ น ผมติ ดตามทัGงข่าวหนั งสื อพิ มพ์ ก็ เกิ ดความไม่แน่ ใจว่า ๑๒
โครงการนีG จะทําได้หรือไม่ เมื>อปี ที>แล้ว ๒ โครงการก็ไม่สามารถทําได้ เรื>องโครงการจะอยู่ในลําดับแรกหรือ
ลําดับใดนัG นผมไม่ติดใจหรอกครับ ไม่ว่าจะอยู่ลําดับไหนก็แล้วแต่ ถ า้ ไม่มีงบประมาณก็ ไม่ส ามารถทําได้
ปั ญหาความเดือดร้อนของชาวชุมชนป่ าขาม ๑ ช่วงนีG ฤดูฝนบางกลุ่มบางอาชีพก็ดีใจ แต่ชาวชุมชนป่ าขาม ๑
นัGน ใช่วงฤดูฝนเวลากลางคืนบางบ้านอาจจะนอนหลับสบาย ส่วนบางบ้านต้องตื>นขึG นมากลางดึกเพื>อวิดนํG า
เพราะถนนบริเวณนัG นไม่มีท่อระบายนํG าทําให้นGํ าไหลเข้าบ้านชาวบ้านต้องทนทุ กข์ทรมานมานานหลายปี
แล้ว ผมรับทราบปั ญหานีG และพบปะชาวบ้านก็พอๆ กับกับท่านนายกฯ ซึ>งได้รบั ทราบปั ญหาเช่นเดียวกันกับ

- ๒๑ ผม เพราะผมกับ ท่ า นนายกฯ มาจากการเลื อ กตัG ง เช่ น เดี ย วกัน ผมรับ ทราบท่ า นนายกฯ ก็ รับ ทราบ
เพราะฉะนัG นผมกังวลว่าเมื>อตัGงงบประมาณไว้จากเงินอุดหนุ นแล้วจะสามารถขับเคลื>อนได้หรือไม่ แต่ผมก็
เชื> อในความสามารถของผูบ้ ริ หาร และผมจะบอกกับชาวบ้านป่ าขามว่าให้อดทนไปอีกฤดูฝนหนึ> ง เชื>อใน
ความสามารถของผูบ้ ริหารที> ได้ตGังงบประมาณตรงนีG ไว้ สิ>งเดื อดร้อนต่างๆ เหล่านีG ไม่ได้มีอยู่จุดเดี ยว ต้อง
ยอมรับว่าในเทศบาลนีG ยังมีถนนที>ไม่เรียบร้อย ยังไม่สมบูรณ์ เดินทับที>เอกชน อยู่ทบั ที>สาธารณะ และยังมี
อีกหลายส่วนโดยเฉพาะในชุ มชนเทศบาล ๔ ผมก็ได้รบั ความกรุณาจากผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าที> สาํ นั กการ
ช่างที> จ ะทําถนนจากกลางชุ มชนเทศบาล ๔ ไปจนถึ งปากทางถนนดวงรัตน์ ซึ> งมี ปัญ หาทับซ้อนอยู่ในที>
เอกชนแต่ก็มีความคืบหน้าไปพอสมควรแล้ว ฉะนัGนผมขอฝากท่านประธานสภาผ่ านไปยังท่านผูบ้ ริหารว่า
ท่านต้องใช้ความสามารถขจัดปั ดเป่ าความทุ กข์รอ้ นตรงนีG ให้ดว้ ยเพราะเดื อดร้อนมานานแล้ว ประเด็น
ที สอง ที> ท่ านสมาชิ ก ฯ ได้พูด ถึ ง เรื> องความปลอดภัย ผมดู ในเรื> อ งรายรับ หน้า ๑-๓ ประเภทค่ า ปรับ
ผูก้ ระทําผิ ดกฎหมายจราจร เมื> อปี งบประมาณ ๒๕๕๓ ตัGงไว้แ ค่ ๗๐๐,๐๐๐ บาท ส่ ว นปี ๒๕๕๔ นีG ตัGง
ประมาณการไว้ที> ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผมไม่แปลกใจว่าเม็ ดเงิ นมาจากไหน ก็ จ ากค่ าปรับ ผูก้ ระทําผิ ด
กฎหมายจราจรซึ> งเป็ นรายรับทางหนึ> งตามพระราชบัญญัติเทศบาลฯ ตามมาตรา ๖๖ (๒) เราได้ค่าปรับ
จากศาลด้วยและได้ขา่ วว่าเจ้าหน้าที>ของกองคลังเทศบาลกําลังทําหนังสือขอทยอยรับเงินค่าปรับผูก้ ระทําผิ ด
มาเป็ นงวดๆ แต่ ถา้ เราดูที>รายจ่ายงบกลางในเรื> องค่าใช้จ่ายเกี> ยวกับกิ จการจราจรตัGงไว้แค่ ๗๐๐,๐๐๐
กว่าบาท ถ้าเที ยบกับเม็ดเงิ นที> ได้มา ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผมว่าตัวเลขไม่สมดุ ลกัน ในเรื> องไฟจราจร ทาสี
ตีเส้น เป็ นเรื>องเกี>ยวกับการแก้ไขปั ญหาความสงบเรียบร้อย เกี>ยวกับอันตราย และที>สาํ คัญประชาชนเป็ นผู ้
ได้รบั ประโยชน์ เราจะสังเกตได้วา่ ไฟสัญญาณจราจรในหลายๆ จุดทุกวันนีG ยังด้อยคุณภาพอยู่ อาจจะเป็ นไป
ได้ว่ า ใช้ม านานแล้ว ซึ> ง บางที ก็ ติ ด ๆ ดั บ ๆ แดงเป็ นเขี ย ว หรื อ เขี ย วเป็ นแดง หรื อ บางที ก็ แ ดงตลอด
ยกตัวอย่างเช่นสี>แยกสวนดอก สี>แยกศรีชุม ผมคิดว่าท่านประธานก็เคยผ่ าน และเคยพบเห็นบางครัGงก็ดับ
เป็ นสัปดาห์ ผมดูแล้วก็คิดว่าอาจจะเกิดจากความเก่า บางช่องสัญญาณก็มีนกมาทํารัง จึงเป็ นเรื>องที>จาํ เป็ น
จะต้องแก้ไขปั ญหาอีกด้านหนึ> ง และที>ท่านสมาชิกฯ ได้อภิปรายว่ามียอดผูป้ ระสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน
นัG นเกิ ด จากหลายๆ ส่ ว น เช่ น ผู ้ขับ ขี> สภาพถนน เป็ นต้น แต่ ถ า้ ได้รับ การปรับ ปรุ งแก้ไ ขเกี> ย วกับ เรื> อ ง
สัญญาณการจราจร ทาสีตีเส้นตรงไหนจอดได้หรือห้ามจอดก็เป็ นสิ>งจําเป็ น ประเด็นที สาม ข้อความใน
หน้าที> ๓-๔๑ ในข้อ ๘.๕ เมื>อนํ างบประมาณมาเที ยบกันระหว่างปี ๒๕๕๓ และ ปี ๒๕๕๔ แล้ว ปรากฏว่า
ข้อความตัวหนังสือเหมือนกันคัดลอกกันมาเลย ยกเว้นข้อ ๘.๕ ซืG อสีโทโมพลาสติก ส่วนข้อความและตัวเลข
ตรงกันหมด ฉะนัGนผมจึงให้ยอ้ นไปดูรายได้ที>หน้า ๑-๓ ดังกล่าว ที>ได้จากการปรับผูก้ ระทําทําผิ ดกฎหมาย
จราจร จํานวน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผมคิดว่าเราควรนําเงินส่วนนีG มาแก้ไขปั ญหาให้กบั ชาวบ้าน จึงฝากไว้ดว้ ย
เกี>ยวกับสัญญาณไฟ และอีกหลายๆ เรื>องที>ผมได้ยกตัวอย่างโดยต้องรีบแก้ไข ประเด็นทีสี เรื>องรายจ่ายงบ
กลาง ถ้าผมไม่พูดก็ถือว่าก้าวไม่ทนั ข่าว เกี>ยวกับเรื>องการจ่ายเงินค่าบํารุงให้กบั สมาคมสันนิ บาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย เป็ นข่าวอึกทึกครึกโครมมาก ผมเองในฐานะนักกฎหมายก็ยงั จับประเด็นไม่ค่อยถูกยังเกิด
ความสงสั ย อยู่ กรณี ก ารที> เ ทศบาลตัG ง งบประมาณรายจ่ า ยเป็ นค่ า บํ า รุ ง สมาคมสัน นิ บ าตเทศบาล
แห่งประเทศไทย กฤษฎีกาตีความว่าไม่มีกฎหมายรองรับ ประเด็นของกฤษฎีกาผมวางไว้เพราะผมก็ยงั ไม่
เห็นหนังสือ เพียงแต่ติดตามข่าวจากสื>อ แต่ถา้ ถามว่าผมเชื>อหรือไม่ ถ้าดูจากแหล่งข่าวแล้วผมเชื>อ แต่ก็มี
ประเด็ นมาพิ จ ารณาว่าการตัGงงบประมาณรายจ่ ายต่ างๆ นัG น เทศบาลจะต้องตัGงให้เป็ นไปตามระเบี ย บ
กฎหมายและหนั งสือสัง> การของกระทรวงมหาดไทย ซึ>งในเรื>องนีG ก็มีระบุไว้ในหน้า ๓-๔๐ ที> ได้อา้ งไว้เมื>อปี

- ๒๒ พ.ศ.๒๕๓๘ ก็ ย ังเป็ นประเด็ น สงสัย อยู่ ปั จจุ บัน นีG กระทรวงมหาดไทยก็ ดี กรมส่ งเสริ ม การปกครอง
ส่วนท้องถิ>นก็ดี ยังไม่มีหนังสือสัง> การยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ปี พ.ศ.๒๕๓๘ แต่อย่างใด ผมเอง
ก็ไม่ได้นิ>งนอนใจเพราะว่าเป็ นจํานวนเงินที> มากพอสมควร ซึ>งเมื>อตัGงไว้แล้วประชาชนได้รบั ประโยชน์ อะไร
จากค่าบํารุงส่วนนีG ก็ขอฝากเอาไว้ดว้ ยว่าต้องติดตาม และผมก็ทราบมาว่าทางกระทรวงมหาดไทย และกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ>นนัGน จะหาช่องทางหรือระเบียบที>จะมารองรับส่วนนีG ผมเองก็ไม่หนักใจที>จะ
ตัGงงบประมาณไว้ แต่ เมื>อตัGงงบประมาณไว้ผูท้ ี> จะเบิ กจ่ายต้องติ ดตามว่ามีการเปลี> ยนแปลงแก้ไขระเบี ยบ
หรือไม่อย่างไร ประเด็นทีห้า การตัGงงบประมาณเกี>ยวกับสะพานรัษฎาในหน้า ๓-๕๒ หัวข้อที> ๑๗ ตัGงไว้
๕๐๐,๐๐๐ บาท ผมก็ยอมรับว่าสะพานรัษฎานัGนคู่กบั จังหวัดลําปาง แต่การที>เราจะทําอะไรนัG นต้องดูวาระ
โอกาสที>จาํ เป็ นและสําคัญ และผมก็ไม่ขดั ข้องที>จะจัดนิ ทรรศการ ก็ให้ขอ้ สังเกตไว้ว่าในยามที>สภาวะการเงิน
การคลั ง ของเรามี ง บประมาณอยู่ จํ า กั ด จํ า เขี> ย อย่ า งที> ไ ด้ก ล่ า วไปแล้ว เมื> อ สั ก ครู่ เ กี> ย วกั บ โครงการ
สาธารณูปโภคบางโครงการทําไม่ได้ ฉะนัGนขอตัGงข้อสังเกตไว้ว่ามีความจําเป็ นหรือไม่ที>จะต้องทําทุกๆ ปี ซึ>ง
ต่ า งกับ กิ จ กรรมปี ใหม่ ส ากล หรื อ ว่า กิ จ กรรมประเพณี ปี ใหม่เ มื อง ถื อ ว่า เป็ นขนบธรรมเนี ย มประเพณี
วัฒนธรรมที>จะต้องสนับสนุ นส่งเสริม ปี ใหม่สากลจัดเพื>อเป็ นความสําราญแก่บุคคลในท้องถิ>น ปี ใหม่เมือง
ก็ถือว่าเป็ นกิจกรรมการมีส่วนร่วมทางประเพณี วฒ
ั นธรรมของบุคคลในท้องถิ> น แต่ในส่วนของการรําลึ ก
ประวัติศาสตร์สะพานรัษฎา ผมคิดว่าควรทําเท่าที>จาํ เป็ น ประเด็นทีหก งบประมาณในหน้าที> ๓-๗๕ ใน
ส่วนของกองคลังเกี>ยวกับเรื>องตูเ้ อกสารระบบอัตโนมัติ ในหลายๆ องค์กรที> จะบริการประชาชนให้รวดเร็ว
สะดวกนัG น ปั จจุบนั นีG นิ ยมใช้วิธีการทําธุ รกรรมผ่ านทางสถาบันการเงิ นหรือระบบอีเลคทรอนิ กส์ ไม่ค่อย
นิ ย มให้ป ระชาชนเดิ นทางมาอยู่ในองค์ก ร ไม่ว่าจะเป็ นการเสี ย ภาษี ต่างๆ เมื> อส่ วนราชการส่ งใบแจ้งก็
สามารถทําธุ รกรรมผ่ านธนาคารได้ แต่ ก็ไม่ควรที> จะสร้างภาระเกิ นความจําเป็ นสําหรับการจัดซืG อตูเ้ ก็ บ
เอกสารระบบอัตโนมัติ โดยส่วนตัวผมเองก็ยงั ไม่ค่อยเข้าใจถึงความประสงค์ จึงอยากจะฟั งความคิดเห็นของ
ทางผูเ้ สนอว่าจําเป็ นมากน้อยแค่ไหน ผมต้องรอฟั งคําชีG แจงเพื>อประกอบการตัดสินใจอีกครัGงหนึ> ง ประเด็น
ที เจ็ด เกี> ยวกับเรื> องราคามาตรฐานหรื อตามราคาท้องถิ> นที> อา้ งถึ งในงบประมาณนีG ปั จจุ บันตรงส่ วนนีG มี
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ซึ>งมีการแก้ไขใหม่ในเรื>องการสอบราคาที>ใช้คาํ ว่าราคาตามท้องถิ>น ถ้าผมจําไม่
ผิ ดเรี ยกว่า ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุ ของหน่ วยบริ หารราชการส่วนท้องถิ> น ที> จะมีผล
บังคับใช้ในวันที> ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ผมจึงให้ขอ้ สังเกตไว้ในเรื>องคําว่าราคาตามท้องถิ>นหรือตามราคา
มาตรฐาน เพราะระเบียบนีG มีขอ้ แก้ไขหลายข้อ ผมคิดว่าร่างเทศบัญญัติฯ นีG เมื>อผ่านสภาแล้วตามระบุไว้ว่ามี
ผลบังคับใช้ในวันที> ๑ ตุ ลาคม จึงต้องเกี>ยวข้องกับระเบียบนีG ผมจึงตัGงข้อสังเกตไว้อีกประเด็ นหนึ> งเช่นกัน
ขอบคุณครับ
นายประสิ ท ธิ2 หรรษ์หิ รัญ ประธานสภาเทศบาลนครลํา ปาง ท่ านสมาชิ ก ฯ ได้ใ ช้เ วลา
อภิปรายไปพอสมควร เชิญฝ่ ายบริหารชีG แจง
นายนิ มิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอบคุ ณครับท่ านประธานสภา เป็ น
ข้อสังเกตที>ดีที>ท่านสมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายให้ขอ้ สังเกตในประเด็นต่างๆ รวมทัGงชีG ถึ งจุดที>น่าสนใจหลายๆ
จุดในการบริหารราชการ ผมอยากจะเรียนท่านประธานสภาว่า สิ>งใดที>เราสามารถปฏิบตั ิได้ในหน้าที>ประจํา
เป็ นวิ สัย ในการปฏิ บัติ ไม่ ว่ า จะเป็ นข้อ บกพร่ อ งเล็ ก ๆ น้ อ ยๆ เรื> อ งไฟสัญ ญาณจราจร หรื อ เรื> อ งต่ า งๆ
สิ>งเหล่านีG ก็ จะต้องถูกบันทึ กโดยพนั กงานประจําและมีการประชุ มทุ กๆ วันจันทร์อยู่แล้วสําหรับพนั กงาน
ประจําในระดับผูอ้ าํ นวยการกอง ผูอ้ าํ นวยการสํานัก ข้อสังเกตทัGงหมดในวันนีG หรือสิ>งที>สามารถดําเนิ นการ

- ๒๓ หรื อปฏิบัติได้ทันที ก็จะนํ าไปดําเนิ นการและปฏิ บัติการ แต่สิ>งที> นอกเหนื อการควบคุ มของเทศบาล เช่น
การจ่ายเงินบํารุ งให้แก่สมาคมสันนิ บาตเทศบาลแห่งประเทศไทยนัG น ไม่ใช่แค่เฉพาะเทศบาลนครลําปาง
แต่ทุกๆ เทศบาลในประเทศไทยประมาณ ๒,๐๐๐ กว่าแห่ง ในเรื>องนีG ก็มีสาเหตุมาจากเมื>อปี พ.ศ.๒๕๕๑
ต่อเนื> องถึ งปี พ.ศ.๒๕๕๒ มีสาํ นั กงานตรวจเงินแผ่ นดิ นบางเขตบางพืG นที> ได้ให้เทศบาลส่งเงินคืนค่าบํารุ ง
สันนิ บาตเทศบาลแห่งประเทศไทย แต่ในส่วนใหญ่ของประเทศไทยรวมถึงเทศบาลนครลําปางซึ>งอยู่ในเขต
๙ ก็ไม่มีการท้วงติงหรือเรียกเงินคืน เมื>อเกิดกรณี นีGขึG นมาก็มีการนําไปอภิปรายในหลายพืG นที>ในหลายเวที
ก็ไม่มีวิธีการที>เป็ นมาตรฐานให้เทศบาลทุกแห่งปฏิบตั ิ เป็ นมาตรฐานเดียวกัน เพราะว่าเทศบาลต้องปฏิบตั ิ
ตามระเบียบก็ดี กฎหมายก็ดี หรือหนังสือสัง> การก็ดี ที>มาจากกระทรวงมหาดไทย หรือมาจากกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ>น ซึ>งเป็ นผูก้ าํ กับดูแลและผูบ้ งั คับบัญชาเทศบาลโดยตรง และหนังสือครัGงสุดท้ายที>มา
จากกระทรวงมหาดไทยเมื>อเดื อนพฤศจิ กายน ปี พ.ศ.๒๕๓๘ เรื> อง ให้เทศบาลจ่ายเงิ นบํารุ งค่าสมาชิ ก
สมาคมสันนิ บาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเป็ นสมาคมของทุ กๆ เทศบาล ซึ> งก่อตัGงขึG นก่อนเทศบาลมาเป็ น
เวลา ๕๐ ปี แล้ว หลังจากนัGนกระทรวงมหาดไทยก็มีมาตรฐานที>ชดั เจนว่าจะต้องปฏิบตั ิเป็ นแนวทางอย่างไร
ก็ได้ส่งให้คณะกฤษฎี กาตี ความ และคณะกฤษฎี กาชุ ดที> หนึ> งก็ตีความมาเมื>อวันที> ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓
ความว่าเทศบาลนัG นสามารถจ่ายรายจ่ายอื> นๆ ได้ตามกฎหมายของเทศบาล แต่ รายจ่ ายอื> นๆ จะต้องมี
กฎหมายหรือระเบียบรองรับไว้ ถึงแม้ว่ากฤษฎีกาจะตีความไว้อย่างนัGนก็ตาม เทศบาลของเราก็ไม่สามารถ
จะปฏิ บตั ิ ตามได้เพราะเป็ นสิ> งที> ยงั ปรากฏตามข่าวหน้าหนั งสื อพิ มพ์ ซึ> งไม่สามารถจะถื อเป็ นสาระได้ จะ
ปฏิบตั ิอย่างใดอย่างหนึ> งได้นGันก็ตอ้ งมีหนังสือสัง> การจากหน่ วยงานที>กาํ กับดูแลเราเหมือนผูบ้ งั คับบัญชาคือ
กระทรวงมหาดไทย ส่วนกระบวนการคณะกฤษฎีกาก็คงต้องส่งเรื> องไปยังกรมการปกครองส่วนท้องถิ> น
และกรมการปกครองส่วนท้องถิ> น จะดําเนิ นการอย่างไรก็ตอ้ งปฏิบตั ิ ตามนัG นในโอกาสต่อไป ในปั จจุบนั นีG
เราจะถื อเป็ นข่าวหนั งสือพิมพ์แล้วนํ ามาใช้เป็ นมาตรการในการปฏิบตั ิ ใดๆ ในข้อบัญญัติทอ้ งถิ>นของเราคง
ไม่ได้ สิ>งที>เกินความควบคุมของเราในประการที>สองนัGนคือ งบประมาณ โดยเฉพาะในเรื>องของรายได้ ซึ> ง
รายได้ที>อยู่ในการควบคุมและในการบริหารจัดการทัGงรายได้และรายจ่ายจริงๆ แล้ว เรามองเห็นเพียงว่าปี
หนึ> งเทศบาลเรามีรายได้ ๓๐๐ กว่าล้าน หรือ ๔๐๐ กว่าล้านต่างๆ แต่องค์ประกอบของรายได้นGั นมาจาก
หลายแห่ง หลายช่องทาง เช่น รายได้ที>เราสามารถจัดเก็บเองจากภาษี อากรของเรา ค่าธรรมเนี ยมต่างๆ
รายได้ที>มาจากภาษี จดั สรรคือ ภาษี มลู ค่าเพิ>มก็ดี ภาษี มลู ค่าเพิ>ม ๑ ใน ๙ ก็ดี ภาษี สุรา ภาษี สรรพสามิต
ค่าภาคหลวง ค่าอะไรต่อมิอะไรต่างๆ ที> เราไม่ได้จดั เก็บ แต่เป็ นภาษี ที>รฐั บาลเป็ นคนจัดเก็บแล้วจัดสรรมา
ให้เรา เช่น เงินอุดหนุ นก็มีหลายประเภท เงินอุดหนุ นตามภารกิจถ่ายโอนที>รฐั บาลโอนภารกิจมาให้ทอ้ งถิ>น
เงินอุดหนุ นที>ให้เทศบาลเลือกทําเองตามอํานาจหน้าที>และกฎหมายของเทศบาลก็เป็ นอีกประเภทหนึ> ง เงิน
อุดหนุ นที>รฐั บาลให้มาที>แตะต้องไม่ได้ที>รฐั บาลสัง> มาว่าจะต้องจ่ายเป็ นค่าอะไร เช่น นมโรงเรียน เบีG ยยังชีพ
ผูส้ งู อายุ คนพิการ หรืออะไรต่างๆ ซึ>งนี> เป็ นองค์ประกอบของรายได้ที>เห็นว่ามีรายได้ ๓๐๐-๔๐๐ ล้านบาท
แต่รายได้ที>อยู่ในขอบเขตที>เราสามารถบริหารจัดการเองได้คือรายได้จากการจัดเก็บ ซึ>งจริงๆ แล้วมาจาก
การจัดเก็ บ ภาษี โรงเรื อน ภาษี ป้าย ค่าธรรมเนี ยม ค่าปรับ รวมเป็ นเงิ นแค่ ๘๐ กว่าล้านบาท จากยอด
๓๐๐-๔๐๐ ล้านบาท ในขณะที>เงินเดือนค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนในแต่ละปี ที>ตอ้ งจ่ายนัGนประมาณ ๑๓๐ ล้าน
บาท เฉพาะรายได้จัดเก็ บของเราเองยังไม่พอที> จ ะจ่ายเป็ นเงิ นเดื อนค่าตอบแทน ฉะนัG นเราต้องรอดูว่า
รัฐบาลจะจัดสรรเงินอุดหนุ นให้กบั เทศบาลเท่าไหร่ หรือว่าจะมีภาษี ที>สามารถจัดสรรได้หรือไม่ มีเศรษฐกิจ
ดีหรือไม่ ภาษี มลู ค่าเพิ>ม การซืG อขายรถ ภาษี สรรพสามิต การซืG อขายเพชรพลอย ภาษี สุรา สิ>งต่างๆ เหล่านีG
เป็ นสิ>งที>รฐั บาลต้องพึ>งพาเพื>อพิจารณาว่าจะจัดสรรเท่าไหร่ เช่นเมื>อ ๒ ปี ที>แล้วเศรษฐกิจบ้านเมืองแย่มาก

- ๒๔ ฉะนัG นภาษี จดั สรรที> เราตัGงไว้ ไม่ว่าจะเป็ นภาษี มูลค่าเพิ>มมันไม่ได้เป็ นไปตามที> เราตัGงไว้ ในความเป็ นจริ ง
แล้วลดตํา> ลงมามากจนกระทบการเงินการคลังของท้องถิ>น เช่นเดียวกับเงินอุดหนุ นที>ให้เราทําตามอํานาจ
หน้าที>ที>เราทําได้ ยกตัวอย่างปี ๒๕๕๓ เงินอุดหนุ นที>รฐั บาลได้จดั สรรให้เทศบาล ๕๗,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐บาท
(ห้า หมื> นเจ็ ด พัน ล้า นบาท) และคณะกรรมาธิ ก ารแปรญัตติ งบประมาณ แปรญัต ติ อ อกไปทัGง หมด
๒๘,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองหมื> นแปดพันล้านบาท) ฉะนัG นยอดเงิ นจาก ๕๗,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(ห้าหมื>นเจ็ดพันล้านบาท) เหลือที>จะจัดสรรให้กบั เทศบาลต่างๆ เพียง ๒๙,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท(สองหมื>น
เก้า พัน ล้า นบาท) และเมื> อ ปี ๒๕๕๓ เราตัGง งบประมาณไว้ ๕๕,๐๐๐,๐๐๐(ห้า สิ บ ห้า ล้า นบาท) โดย
คาดคะเนว่ า เราควรจะได้ป ระมาณ ๕๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท(ห้า สิ บ หกล้า นบาท) แต่ ใ นที> สุ ด รัฐ บาลก็ ถู ก
คณะกรรมาธิการแปรญัตติตดั เงินออกไป ๒๘,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองหมื>นแปดพันล้านบาท) เฉลี>ยแล้ว
เทศบาลนครลําปาง ได้แค่ ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี>สิบสามล้านบาท) แสดงว่าจํานวนเงินที> เราหายไปคื อ
๓๐ กว่าล้านบาท ฉะนัGนโครงการต่างๆ ที>เราตัGงไว้นGันไม่วา่ จะเป็ นโครงการของสมาชิกสภาท่านใดท่านหนึ> ง
หรือเขตใดเขตหนึ> ง หมดเกลีG ยงไม่มีเหลือเลย สําหรับปี ๒๕๕๔ นีG เศรษฐกิจดีขึGนเราดูว่าไตรมาสที> ๓ ไตร
มาสที> ๔ ภาษี ที>จัดสรรส่งให้กบั เทศบาล ภาษี สุรา ภาษี สรรพสามิต และภาษี มูลค่าเพิ> ม เกื อบจะถึ งเป้า
งบประมาณที> เราตัGง ไว้ ปี ๒๕๕๔ นีG เราจึ ง ตัGงภาษี จัด สรรไว้มากกว่ าเดิ ม นิ ดหน่ อย แต่ เ ราหวังว่า จะได้
มากกว่านัG น ถ้าได้ม ากกว่านัG น ก็ จ ะตัGงให้เป็ นงบประมาณเพิ> ม เติ ม เรามาดูดา้ นเงิ นอุ ดหนุ นที> เทศบาล
สามารถทําได้ตามอํานาจหน้าที> ของเราเอง ปี นีG ตัGงไว้อยู่ ๕๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื>นห้าพันล้าน
บาท) จากที>เราติดตามข่าวสารข้อมูลในขัGนกรรมาธิการ ก็ปรากฏว่าถูกแปรญัตติออกไป ๘,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐
บาท (แปดพันล้านบาท) เราก็ พอใจที> ถู กแปรญัตติ ออกไป ๘,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท(แปดพันล้านบาท)
ขณะนีG ก็วิ>งเต้นเจรจากับกรรมาธิการและรัฐบาล เพราะเราได้รบั ความเดือดร้อนมาก แต่ที>เลวร้ายที>สุดคือ
กรณี ที> ๘,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท(แปดพันล้านบาท) ไม่ได้คืนมา ก็ ยงั มีเงิ นอุ ดหนุ น ๔๗,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐
บาท(สี> ห มื> น เจ็ ด พันล้า นบาท) ซึ> งดี ก ว่ าปี ที> แ ล้ว ที> เหลื อ เพี ย ง ๒๘,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท(สองหมื> นแปด
พันล้านบาท) ทําให้เงินอุดหนุ นปี นีG คงไม่เลวมากนัก คงไม่ถูกลดลงไปขนาดนัGน เราก็เลยตัGงงบประมาณเงิน
อุดหนุ นลับไว้จากที>เราเคยตัGงไว้ ๕๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบหกล้าน) เหลือเพียง ๕๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้า
สิบห้าล้านบาท) ฉะนัG นปี นีG ไม่น่าจะมีปัญหา และโครงการที> ท่านสมาชิกฯ บ่นๆ ผมก็ดูจากประสบการณ์
และการติดตามข่าวสาร โครงสร้างรายจ่ายของรัฐบาล
อย่างไรก็ ดีผ มก็ เข้าใจว่าเป็ นหน้าที> ของสมาชิ ก สภาเทศบาลซึ> งก็ เป็ นเจตนารมณ์ของผมเช่ นกัน
ที> สมาชิ กสภาเทศบาลจะต้องดูแลทุ กข์-สุ ขของพี> น้องประชาชน ความเดื อดร้อน ความต้องการ ปั ญหา
สาธารณูปโภค หรือต่างๆ นานา ถึงแม้จะเป็ นความรับผิ ดชอบของผมก็ตาม แต่ผมก็พยายามที>จะให้ภาระ
ความรับผิ ดชอบตรงนีG ให้อยู่กบั สมาชิกสภาเทศบาลให้มากที>สุด ผมก็พยายามบอกกับสมาชิกสภาเทศบาล
ว่างานด้านการแก้ไขปั ญหาความเดื อดร้อนต่ างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ>งด้านสาธารณู ปโภค ให้สมาชิกสภา
กรุณากลัน> กรองมาเพื>อพิจารณางบประมาณ ส่วนตัวผมเองก็จะทําในเรื>องของนโยบาย การบริหารจัดการ
และการพัฒนาบ้านเมืองไปสู่วนั ข้างหน้า ในข้อจํากัดเรื>องของการเงินเราจะต้องพิจารณาหลายๆ ด้าน
๑.ด้านสาธารณูปโภค ก็ตอ้ งจัดให้ประชาชนไม่เดือดร้อน
๒.ด้านการพัฒนา ก็จะต้องพิจารณาว่ามีความจําเป็ นมากน้อยแค่ไหนมีภาวะงบประมาณมากน้อย
อย่างไร ซึ> งปี นีG งบในการพัฒนาของบ้านเมืองเทศบาลในภาวะการเงินอย่างนีG ผมก็ไม่ได้เสนอโครงการ
พัฒนาเพื>อพัฒนาอะไรเป็ นพิเศษ

- ๒๕ ๓.ด้านการบริหารจัดการ เรื>องการบริหารจัดการเป็ นเรื>องที>ละเอียด เป็ นเรื>องที>ซบั ซ้อน เป็ นเรื>องที>
มี ความสํา คัญ เพราะเป็ นกลไกในการขับ เคลื> อ นงาน กลไกในการแก้ไ ขปั ญหา ฉะนัG น ไม่ ใช่ เ พี ย งแค่ ล ด
ค่าใช้จ่ายเท่านัG น แต่เฉพาะค่าใช้จ่ายที> จ่ายประจํา ค่าเงินเดือน ค่าตอบแทนก็ ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(หนึ> งร้อยห้าสิบล้านบาท) และยังมีค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุต่างๆ ยางมะตอย ค่าหินคุ ก สารพัดที>จะต้อง
ใช้ในงานประจําเพื>อแก้ไขปั ญหาให้กบั ชาวบ้าน ค่าซ่อมแซมดูแลความปกติสุขของราษฎร รวมกันแล้วใช้เงิน
เกื อ บ ๘๐% ของเงิ นงบประมาณ ทุ ก ๆ ปี เราจะเหลื อ เงิ น แค่ ๑๐% เท่ า นัG นเองที> จ ะเอาไปให้กับ
สาธารณู ป โภค ครุ ภัณฑ์ และการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการทํางานของพนั กงาน ไม่ว่าจะเป็ นการพัฒนา
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์เ พื> อ นํ า มาใช้ง าน ไม่ ว่ า ระบบต่ า งๆ ไม่ ว่ า จะเป็ นตู ้เ อกสารดัง กล่ า ว ซึ> ง ในช่ ว ง
ระยะเวลา ๕ ปี ที>ผมเข้ามาบริหารผมไม่ให้ซืGอตูเ้ อกสารเลย เพราะว่าเราพัฒนาระบบสารสนเทศเพื>อที>จะให้
ระบบสารสนเทศเป็ นลิG นชักเอกสาร เป็ น Database ของมัน เอกสารทางราชการก็มีความจําเป็ นจะต้องเก็บ
และสามารถนํ ามาใช้ไ ด้ตลอดเวลา เมื> อปี ที> ผ่ านมาเราก็ ตGังงบประมาณไว้ป ระมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เพื>อที>จะสร้างโรงเก็บพัสดุ และโรงเก็บเอกสารของกองคลัง ซึ> งกองคลังมีเอกสารพะเนิ นเทินทึกเลยนะครับ
กองไว้เกือบจะครึ>งห้องไม่สามารถทําลายทิG งได้เพราะต้องใช้อยู่เป็ นประจําทุ กวัน ประชาชนมาติ ดต่ อเสี ย
ภาษี ก็ดีหรื ออะไรต่ างๆ ก็ ดี และนั บวันเอกสารก็ เพิ> มมากขึG นๆ เราจึ งมีความจําเป็ นที> จะต้องไปหาระบบ
จัด เก็ บ เอกสารที> ไ ม่ ใ ช้พืG นที> แ ละไม่ ใ ช้ตู ้เ ก็ บ เอกสารอี ก ต่ อ ไปแล้ว บัง เอิ ญ เราไปพบตอนที> ไ ปดู ง านที>
กรมธนารักษ์ เป็ น Filing Stack แบบทันสมัย เป็ นชัGนสามารถกดปุ่ มเรี ยกเอกสารออกมาเป็ นชัGนๆ
และมี ช่ องสํา หรับ ส่ งเอกสารเป็ นชัGน ๆ มี โ ซ่ ห รื อ สายพานสํา หรับ ดึ งชัGนเอกสารขึG น-ลงได้ ซึ> ง ระบบนีG จะ
ประหยัดพืG นที> แ ละเพิ> มประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ก ารประชาชนและการจัด เก็ บ เอกสารได้อย่า งมหาศาล
นอกจากนีG ก็ไม่ตอ้ งไปสร้างโรงเก็บเอกสารและโรงเก็บพัสดุ เหมือนปี ที>แล้วที>ได้ตGงั งบประมาณไว้ และโชคดี
คืองบประมาณไม่เพียงพอจึงไม่ได้ตGงั โรงพัสดุขึGน และระบบนีG ใช้พืGนที>เพียง ๓ x ๓ เมตรครึ>งเท่านัGนเอง นี> ก็
เป็ นเครื> องเก็บเอกสารที> ทันสมัยซึ> งมีใช้อยู่ที>กรมธนารักษ์ นี> ก็เป็ นโดยรวมที> ผมได้ทําความเข้าใจให้ท่าน
สมาชิกฯ ผูท้ รงเกียรติได้เข้าใจได้รบั ทราบ แต่อย่างไรก็ดีก็ขอขอบคุณนําชีG แนะและข้อสังเกตที>ให้มา อะไรที>
เป็ นงานประจําเราก็จะเร่งแก้ไขปั ญหา อะไรที>เป็ นงานบริหารจัดการเราก็จะพยายามบริหารจัดการให้ดีที>สุด
ขอบคุณครับ
นายประสิทธิ2 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านนายกฯ ก็ชีGแจงโดยละเอียด
พอสมควรให้กบั ท่านสมาชิกฯ ได้รบั ทราบ จะมีสมาชิกท่านใดอภิ ปรายอีกหรือไม่ เมื>อไม่มี ผมจะปิ ดการ
อภิ ปรายและขอมติ จากที> ประชุ ม ในญัตติเรื>อง ขอเสนอญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (วาระที> ๑) สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึG น
มติทีประชุม ที>ประชุ มมีมติ เป็ นเอกฉันท์ เห็นชอบในหลักการของร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (วาระที> ๑)
นายประสิ ท ธิ2 หรรษ์หิ รั ญ ประธานสภาเทศบาลนครลํา ปาง ต่ อ ไปก่ อ นที> จ ะแต่ ง ตัG ง
คณะกรรมการแปรญัตติ และกําหนดระยะเวลาการแปรญัตติ ผมอยากให้ท่านเลขานุ การสภาได้ชีGแจงถึ ง
ระเบียบการประชุมในเรื>องนีG ให้ท่านสมาชิกฯ ได้ทราบโดยสังเขปก่อน เชิญท่านเลขานุ การสภาฯ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุ การสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาที> เคารพ
และเพื>อนสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ> น
พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๔๕ วรรคสาม ได้บญ
ั ญัติหลักการไว้ว่า “ญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสาม
วาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาในวาระที>สอง ให้กาํ หนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า

- ๒๖ ยี>สิบสี>ชวั > โมง นั บแต่สภาท้องถิ> นมีมติ รบั หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนัG น” ประกอบกับ ข้อ ๔๙
ความว่า “ญัตติร่างข้อบัญญัติที>สภาท้องถิ> นลงมติ รบั หลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณา ให้ประธานท้องถิ>นส่งร่างข้อบัญญัติให้คณะกรรมแปรญัตติโดยละเอียด และที>ประชุมสภาท้องถิ>น
จะต้องกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติดว้ ย” ตามระเบียบข้อบังคับที>ผมได้
ชีG แจงต่อที>ประชุม มีประเด็นที>จะต้องให้ท่านประธานสภาได้นําปรึกษาต่อที>ประชุ มสภาแห่งนีG รวมทัGงสิG นอยู่
๔ ประเด็ น คื อ ประเด็นแรก คือ สภาเทศบาลจะตัGงคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๔ จะตัGงคณะกรรมการจํานวนกี>คน ระหว่าง ๓-๗ คน ประเด็นที สอง คือจะ
เลือกสมาชิกสภาฯ คนใดบ้างให้เป็ นคณะกรรมการแปรญัตติ ประเด็นทีสาม คือ กําหนดระยะเวลาเสนอคํา
แปรญัตติ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ต้องกําหนดว่ามีจาํ นวนกี>วนั ประเด็นที สี คือ กําหนดระยะเวลาใน
การพิจารณาคําแปรญัตติที>เสนอต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ทัGงสี>ประเด็นนีG เป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับ
ประชุมสภาท้องถิ>น ดังนัGนผมจึงให้ประธานสภาฯ ได้ปรึกษาต่อที>ประชุมแห่งนีG
นายประสิ ท ธิ2 หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในลําดับ แรกนีG ผมขอท่ าน
สมาชิกฯ ได้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติจาํ นวนกี>คน เชิญ คุณอมลยา เจนตวนิ ชย์
นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาที>เคารพ
ข้าพเจ้า นางสาวอมลยา เจนตวนิ ชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๔ จํานวน ๕ คน
นายประสิทธิ2 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็ น
อย่างอื>นอีกหรือไม่ เมื>อไม่มี ขอผูร้ บั รองครับ มีผูร้ บั รองถูกต้อง
มติทีประชุม ที> ประชุ มมีมติ เห็ นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๔ จํานวน ๕ คน
นายประสิทธิ2 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอชื>อ
คณะกรรมการแปรญัตติ เชิญ คุณวิบลู ย์ ฐานิ สรากูล
นายวิ บูลย์ ฐานิ ส รากู ล สมาชิ กสภาเทศบาลนครลําปาง เรี ย นท่ านประธานสภาที> เคารพ
กระผม นายวิบลู ย์ ฐานิ สรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ นายพิทกั ษ์ แสนชมภู
นายประสิทธิ2 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็ น
อย่างอื>นอีกหรือไม่ เมื>อไม่มี ขอผูร้ บั รองครับ มีผูร้ บั รองถูกต้อง
มติทีประชุม ที> ป ระชุ มมี มติ เห็ นชอบให้ นายพิ ทัก ษ์ แสนชมภู เป็ นคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๔ คนที> ๑
นายประสิทธิ2 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอชื>อ
คณะกรรมการแปรญัตติคนที> ๒ เชิญ คุณสันติ เขียวอุไร
นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาที>เคารพ กระผม
นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ นายกิตติ จิวะสันติการ
นายประสิทธิ2 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็ น
อย่างอื>นอีกหรือไม่ เมื>อไม่มี ขอผูร้ บั รองครับ มีผูร้ บั รองถูกต้อง
มติทีประชุม ที> ประชุ มมีมติ เห็ นชอบให้ นายกิ ตติ จิ วะสันติ การ เป็ นคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๔ คนที> ๒

- ๒๗ นายประสิทธิ2 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอชื>อ
คณะกรรมการแปรญัตติคนที> ๓ เชิญ คุณสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาที>เคารพ
กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ นายนพดล ผดุงพงษ์
นายประสิทธิ2 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็ น
อย่างอื>นอีกหรือไม่ เมื>อไม่มี ขอผูร้ บั รองครับ มีผูร้ บั รองถูกต้อง
มติทีประชุม ที> ป ระชุ มมี มติ เห็ นชอบให้ นายนพดล ผดุ งพงษ์ เป็ นคณะกรรมการแปรญัต ติ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๔ คนที> ๓
นายประสิทธิ2 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอชื>อ
คณะกรรมการแปรญัตติคนที> ๔ เชิญ คุณสุทศั น์ พุทธวงค์
นายสุ ทัศ น์ พุ ท ธวงค์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํา ปาง เรี ย นท่ า นประธานสภาที> เ คารพ
กระผม นายสุทศั น์ พุทธวงค์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ นายสันติ เขียวอุไร
นายประสิทธิ2 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็ น
อย่างอื>นอีกหรือไม่ เมื>อไม่มี ขอผูร้ บั รองครับ มีผูร้ บั รองถูกต้อง
มติทีประชุม ที> ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ นายสัน ติ เขี ย วอุ ไ ร เป็ นคณะกรรมการแปรญั ต ติ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๔ คนที> ๔
นายประสิทธิ2 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอชื>อ
คณะกรรมการแปรญัตติคนที> ๕ เชิญ ร้อยเอกศักดิชยั หงษ์ใจสี
ร้อยเอกศักดิ2ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรี ยนท่านประธานสภาที> เคารพ
กระผม ร้อยเอกศักดิชยั หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์
นายประสิทธิ2 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็ น
อย่างอื>นอีกหรือไม่ เมื>อไม่มี ขอผูร้ บั รองครับ มีผูร้ บั รองถูกต้อง
มติทีประชุม ที>ประชุมมีมติเห็นชอบให้ จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ เป็ นคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๔ คนที> ๕
นายประสิทธิ2 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไปเป็ นการเสนอระยะเวลา
เสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ขอเชิญสมาชิกฯ เสนอระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ เชิญ คุณ
กิตติ จิวะสันติการ
นายกิ ตติ จิวะสันติการ สมาชิ กสภาเทศบาลนครลําปาง เรี ย นท่ านประธานสภาที> เคารพ
กระผม นายกิตติ จิวะสันติ การ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน ๓ วัน คือ ตัGงแต่วนั ที> ๑๗ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๓
นายประสิทธิ2 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็ น
อย่างอื>นอีกหรือไม่ เมื>อไม่มี ขอผูร้ บั รองครับ มีผูร้ บั รองถูกต้อง
มติทีประชุม ที>ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ
จํานวน ๓ วัน คือ ตัGงแต่วนั ที> ๑๗ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๓

- ๒๘ นายประสิทธิ2 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไปคณะกรรมการแปรญัตติ
จะใช้ระยะเวลาในการพิจารณาคําแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติกี>วนั เชิญ คุณกิตติ จิวะสันติการ
นายกิ ตติ จิวะสันติการ สมาชิ กสภาเทศบาลนครลําปาง เรี ย นท่ านประธานสภาที> เคารพ
กระผม นายกิตติ จิวะสันติ การ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอระยะเวลาในการพิจารณา
คําแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติ มีจาํ นวน ๒ วัน คือ ตัGงแต่วนั ที> ๒๐-๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๓
นายประสิทธิ2 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็ น
อย่างอื>นอีกหรือไม่ เมื>อไม่มี ขอผูร้ บั รองครับ มีผูร้ บั รองถูกต้อง
มติทีประชุม ที>ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีระยะเวลาในการพิจารณาคําแปรญัตติของคณะกรรมการ
แปรญัตติ มีจาํ นวน ๒ วัน คือ ตัGงแต่วนั ที> ๒๐-๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๓
นายประสิ ท ธิ2 หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เป็ นอันว่ า ร่ า งเทศบัญ ญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ เป็ นร่างข้อบัญญัติที>คา้ งพิจารณาอยู่ และในโอกาสนีG
ผมขอกําหนดวันนัดประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที> ๓ ครัGงที> ๒ ประจําปี ๒๕๕๓
ในวันศุกร์ที> ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
มติทีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที ๖ ญัตติเรือ งอืนๆ
นายประสิ ท ธิ2 หรรษ์หิ รั ญ ประธานสภาเทศบาลนครลํา ปาง จะมี ส มาชิ ก ฯ ท่ า นใด
จะเสนอญัตติ อื>นๆ อี กหรื อไม่ เมื>อไม่มีสมาชิ กท่านใดเสนอ ในนามของสภาเทศบาลขอกราบขอบคุ ณ
นายบุญทวี ฉิมพลี ท้องถิ>นจังหวัดลําปาง และนายนรศักดิ สุขสมบูรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ
และเรื>องร้องทุกข์ สื>อมวลชน และประธานชุมชน ตลอดจนข้าราชการทุกท่าน ที>ได้ร่วมการประชุมวันนีG ใน
นามของสภาเทศบาลผมขอขอบคุณมา ณ โอกาสนีG ผมขอปิ ดการประชุม
เลิกประชุม เวลา ๑๒.๓๐ น.

.....................................................
(นายประสิทธิ หรรษ์หิรญ
ั )
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง

.............................................................
(นายจาตุรงค์ พรหมศร)
เลขานุ การสภาเทศบาลนครลําปาง

