รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๔
วันศุกร์ท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง
----------------------------------

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

หรรษ์หริ ัญ
พรหมศร
ศิริพันธุ์
พงษ์ไพบูลย์
ประนมศรี
แสนชมภู
จิวะสันติการ
เจนตวนิชย์
ผดุงพงษ์
หงษ์ใจสี
เขียวอุไร
คุรุภากรณ์
เติงจันต๊ะ
พุทธวงค์
ฐานิสรากูล
อินเตชะ
แดงสร้อย
ดังควัฒนา
บรรจงจิตต์
พรรัตนพิทักษ์

ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง

ผู้ไม่มาประชุม
๑.น.พ.วัฒนา
๒.นางสุดารัตน์
๓.นางสาวขัตติยา

วานิชสุขสมบัติ
บุญมี
สาเภาทอง

รองประธานสภาเทศบาลนครลาปาง (ลากิจ)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง (ลากิจ)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง (ลากิจ)

-๒รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
๑.นายกิตติภูมิ
๒.นายประเสริฐ
๓.นายสุรพล
๔.นายนรเศรษฐ์
๕.นายมนัส
๖.นายเฉลิม
๗.นางอินทมาศ
๘.นายจาเนียร
๙.นางสาวสิรวิ ัลย์
๑๐.นายพีระยศ
๑๑.นายพงค์กร
๑๒.นางสาวสุนี
๑๓.นายสวัสดิ์
๑๔.นายสุทธิพันธ์
๑๕.นางอรวรรณ
๑๖.ว่าที่ ร้อยตรีวงค์เทวัญ
๑๗.นางสาวพัฒนี
๑๘.นางวรรณศรี
๑๙.นายจักรวรรดิ์
๒๐.นางศิรขิ วัญ
๒๑.นายอานาจ
๒๒.นายศิรมิ งคล
๒๓.นายไพทัน

นามวงค์
บุพพัณหสมัย
ตันสุวรรณ
จิวะสันติการ
วงษ์ชาญศรี
แก้วกระจ่าง
สมพงษ์
ทองกระสัน
เจริญกิจ
วิรัตน์เกษ
รัตนประเวศน์
อนงคศักดิ์
แก้วกระจ่าง
รัตนรังสรรค์
แขวงโสภา
ณ ลาพูน
เมืองใจมา
อินทราชา
จิตธารงสิริกุล
ไตรถาวร
ดวงใย
พรหมมูล
ใจแก้วแดง

รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
ที่ป รึก ษานายกเทศมนตรีนครลาปาง
ปลัดเทศบาลนครลาปาง
รองปลัดเทศบาลนครลาปาง
ผอ.สานักการช่าง
ผอ.กองคลัง
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
ผอ.ส่วนการโยธา
ผอ.ส่วนช่างสุขาภิบาล
ผูจ้ ัดการสถานธนานุบาล
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๖
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
หัวหน้างานโรงเรียน
หัวหน้างานกิจการสถานีขนส่ง
เจ้าหน้าที่รักษาความสงบ
เจ้าหน้าที่รักษาความสงบ
เจ้าหน้าที่รักษาความสงบ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ท่านทั้งหลายที่เคารพ วันนี้
เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปีพุทธศักราช
๒๕๕๔ บัดนี้สมาชิกได้เข้าประชุมครบองค์ประชุม ประกอบกับทางฝ่ายบริหาร หัวหน้าส่วนการงาน
ของเทศบาลนครลาปางได้เข้าร่วมประชุมพร้อมแล้ว ตลอดจนได้รับเกียรติจากผู้นาชุมชนและประชาชน
ที่สนใจเข้ารับฟังการประชุมในวันนี้ และได้เวลาตามกาหนดนัดหมายแล้ว คือ เวลา ๑๓.๓๐ น. ในการนี้
ผมขอเรียนเชิญ นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ได้ขึ้นมาทาหน้าที่เป็น
ประธานในที่ประชุมในครั้งนี้ ขอเรียนเชิญ

-๓นายประสิทธิ์ หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในนามสภาเทศบาลนคร
ล าปาง ขอต้อนรับ ท่านสื่อมวลชน ท่า นคณะกรรมการชุมชน และผู้มี เ กีย รติ ทุก ท่าน ที่ไ ด้ใ ห้เ กีย รติ
เข้ามาร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลนครลาปางในครั้งนีด้ ้วยความยินดียิ่ง

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
นายประสิ ทธิ์ หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง วั นนี้สภาเทศบาลนคร
ล าปางได้ เ รี ย กประชุ ม สภาเทศบาลนครล าปาง สมั ย ประชุ มสามั ญ สมั ย ที่ ๒ ครั้ง ที่ ๑ ประจ าปี
พุทธศักราช ๒๕๕๔ ในระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม ขอเชิญท่านเลขานุการสภา
เทศบาลฯ อ่านประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลาปาง ที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปางทุกท่าน กระผมนายจาตุรงค์ พรหมศร
เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ก่อนที่ท่านประธานในที่ประชุมจะได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระที่ ๑ ของการประชุมสภาในวัน นี้ กระผมมีป ระกาศของสภาเทศบาลนครลาปาง และหนังสือ
เทศบาลนครลาปาง เพื่อเรียนแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้
ประกาศสภาเทศบาลนครลาปาง
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๔
........................................

ตามประกาศสภาเทศบาลนครล าปาง เรื่ อ ง ก าหนดสมั ย ประชุ ม สามั ญ ประจ าปี
๒๕๕๔
และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจาปี ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔
ได้กาหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๔ มีกาหนด ๓๐ วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๑–๓๐
พฤษภาคม ๒๕๕๔ ดังความแจ้งแล้วนัน้
อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญ ญั ติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖
แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ จึ ง ประกาศเรี ย กประชุ ม สภาเทศบาลนครล าปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๔ มีกาหนด ๓๐ วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ พฤษภาคม
พ.ศ.๒๕๕๔
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
ประสิทธิ์ หรรษ์หริ ัญ
(นายประสิทธิ์ หรรษ์หริ ัญ)
ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง

-๔และ
หนังสือที่ ลป ๕๒๐๐๑/ ๒๒๕๖

สานักงานเทศบาลนครลาปาง
ถนนฉัตรไชย ลป ๕๒๑๐๐
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔
เรื่อง มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครลาปางเป็นผู้เสนอญัตติแทน
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
อ้างถึง หนังสือสภาเทศบาลนครลาปาง ที่ ๓๕ /๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ตามหนั ง สื อ อ้ า งถึ ง สภาเทศบาลนครล าปาง เชิ ญ ประชุ ม สภาเทศบาลนครล าปาง
สมั ย ประชุ ม สามั ญ สมั ย ที่ ๒ ครั้ ง ที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๔ ในวั น ศุ ก ร์ ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
เพื่อให้การประชุมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ข้าพเจ้า นายนิมิตร จิวะสันติการ
ตาแหน่ง นายกเทศมนตรีนครลาปาง ขอมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีฯ ที่รับผิดชอบสานักและกอง
เป็นผู้อภิปรายในการชีแ้ จง แถลง ญัตติต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง ดังรายชื่อต่อไปนี้
๑. นายกิตติภูมิ นามวงค์
รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
๒. นายประเสริฐ บุพพัณหสมัย
รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
๓. นายสุรพล ตันสุวรรณ
รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
๔. นายนรเศรษฐ์ จิวะสันติการ
รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
นิมิตร จิวะสันติการ
(นายนิมติ ร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
กระผมมีข้อเรื่องดังที่แจ้งให้ที่ประชุม ได้ทราบ จากนี้ไปขอเรีย นเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ท าหน้าที่
ในการประชุมครั้งนีต้ ่อไป ขอเรียนเชิญครับ
๑.๑ เรื่อง กล่าวไว้อาลัยให้กับ พันตรีสระ สุยะใจ อดีตสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในระเบียบวาระที่ ๑ ข้อที่
๑.๑ เรื่อง กล่าวไว้อาลัยให้กับ พันตรีสระ สุยะใจ อดีตสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ซึ่งได้เสียชีวิต
ด้วยโรคมะเร็งตับ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ศิริอายุ ได้ ๖๖ ปี พันตรีสระ สุยะใจ ได้เข้ารับ
ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๑ ตลอดการดารงตาแหน่ง

-๕สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง พันตรีสระ สุยะใจ ได้เสียสละเวลาอุทิศให้กับการปฏิบัติหน้า ที่ของ
สมาชิกสภาเทศบาล อย่างเต็มความสามารถ และได้เป็นคณะกรรมการของสภาเทศบาล อาทิ
๑.คณะกรรมการสามัญแปรญัตติร่างข้อบัญญัติของเทศบาลนครลาปาง
๒.คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์สภาเทศบาลนครลาปาง
๓.คณะกรรมการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สภาเทศบาลนครลาปาง ฝ่ายสวัสดิการชุม ชน
และฝ่ายสาธารณูปโภคชุมชน
๔.คณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาล ประจาปี ๒๕๕๓-๒๕๕๖
ได้เข้าร่วมกิจกรรมของเทศบาลนครลาปาง และชุมชนมาโดยตลอด เป็นบุคคลที่มีน้าใจมุ่งมั่น
ตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ จึงทาให้เป็นที่รักใคร่ของเพื่อนสมาชิกและทุกๆ คน จึงถึงวันที่ ๕ พฤษภาคม
๒๕๕๔ ก็ได้ถึงแก่กรรม รวมวาระการดารงตาแหน่ง ๒ ปี ๗ เดือน การจากไปของพันตรีสระ สุยะใจ
นามาซึ่งความเศร้าสลดให้แก่ครอบครัวแล้ว ยังนาความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อสภาเทศบาลและเพื่อน
สมาชิกสภาฯ เพื่อเป็นการไว้อาลัย แก่ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง พั นตรีสระ สุย ะใจ จึงขอให้
ทุ ก ท่ า นลุ ก ขึ้ น ยื น สงบนิ่ ง เพื่ อ ไว้ อ าลั ย ...ขอให้ ด วงวิ ญ ญาณของพั น ตรี ส ระ สุ ย ะใจ จงสิ ง สถิ ต ใน
สรวงสวรรค์ เสวยสุขในทิพย์วมิ านตลอดชั่วกาลนานด้วยเทอญ.

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก
ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๔ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ระเบียบวาระที่ ๒ ข้อที่
๒.๑ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑
ประจาปี ๒๕๕๔ วันที่ ๒๑ กุ มภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ จะมีสมาชิก ฯ ท่านใดขอแก้ไขหรือไม่ เชิญ
จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์
จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง เรียนท่านประธานสภา
ที่เคารพ ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาล รวมทั้งผู้ท รงเกียรติ
ท่านสื่อ มวลชน ท่านประธานชุมชนทั้งหลาย กระผม จ่าสิบ เอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ สมาชิก สภา
เทศบาลนครล าปาง ผมขอแก้ ไ ขรายงานการประชุ ม ฯ ในหน้ า ที่ ๙ บรรทั ด ที่ ๙ จากข้ อ ความ
“การปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรนั้นใช้งบประมาณไป ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)
ขึ้นไปจนถึ ง ๒,๕๐๐๐,๐๐๐ บาท(สองล้า นห้า แสนบาทถ้ วน)” แก้ ไขข้อ ความเป็ น “การปรั บ ปรุ ง
สัญญาณไฟจราจรนั้นใช้งบประมาณไป ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)ขึ้นไปจนถึง
๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท(สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)” และในหน้าที่ ๒๑ บรรทัดที่ ๘ จากข้อความ “นาฬิกา
ทีวี ตู้เยิน” แก้ไขข้อความเป็น “นาฬิกา ทีวี ตู้เย็น” ขอบคุณครับ

-๖นายประสิทธิ์ หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง จะมีสมาชิก ฯ ท่านใด
ขอแก้ ไขอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไ ข ผมจะขอมติในที่ประชุม สมาชิก ฯ ท่านใดเห็นชอบให้แก้ไ ข
ในรายงานการประชุ ม สมั ย ประชุ ม สามั ญ สมั ย แรก ครั้ ง ที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๔ วั น จั น ทร์ ที่ ๒๑
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และท่านใดเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ ดังกล่าว โปรดยกมือขึ้น
มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๔ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้
แก้ ไ ขรายงานฯ ในหน้ า ที่ ๙ บรรทั ด ที่ ๙ จากข้ อ ความ “การปรั บ ปรุ ง สั ญ ญาณไฟจราจรนั้ น
ใช้งบประมาณไป ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)ขึ้นไปจนถึง ๒,๕๐๐๐,๐๐๐ บาท
(สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)” แก้ไขข้อความเป็น “การปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรนั้นใช้งบประมาณไป
๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)ขึ้นไปจนถึง ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท(สองล้านห้าแสนบาท
ถ้ว น)” โดยตัด เลข ๐ ที่เ กิ นออกหนึ่งตัว และในหน้าที่ ๒๑ บรรทัดที่ ๘ จากข้อความ “นาฬิก า ทีวี
ตู้เยิน” แก้ไขข้อความเป็น “นาฬิกา ทีวี ตู้เย็น”

ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติเรื่อง ขอเสนอญัตติขอให้สภาเทศบาลนครลาปางพิจารณา
คั ด เลื อ กสมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง เพื่ อ แต่ ง ตั้ ง เป็ น คณะกรรมการพั ฒ นา
เทศบาลนครลาปาง จานวนหนึ่งคน แทนตาแหน่งที่ว่าง
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ
เรื่อง ขอเสนอญัตติขอให้สภาเทศบาลนครลาปางพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
เพื่ อ แต่ ง ตั้ ง เป็ น คณะกรรมการพั ฒ นาเทศบาลนครล าปาง จ านวนหนึ่ ง คน แทนต าแหน่ ง ที่ ว่ า ง
ขอเชิญฝ่ายบริหาร
นายประเสริฐ บุ พ พัณ หสมั ย รองนายเทศมนตรี น ครล าปาง เรี ย นท่า นประธานสภา
เทศบาลนครล าปาง ท่ า นสมาชิ ก สภาผู้ ท รงเกี ย รติ กระผม นายประเสริ ฐ บุ พ พั ณ หสมั ย
รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง ได้รับ มอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลาปาง ให้ เป็นผู้อภิป ราย
ชีแ้ จง หรือแถลงญัตติแทน
เรื่อง ขอเสนอญัตติขอให้สภาเทศบาลนครลาปาง พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
เพื่อแต่งตัง้ เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลาปาง จานวนหนึ่งคน แทนตาแหน่งที่ว่าง
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง

-๗ตามที่ นายนิมิ ตร จิ ว ะสัน ติก าร นายกเทศมนตรีน ครลาปาง ได้เ สนอญั ต ติขอให้ สภา
เทศบาลนครลาปาง พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปางจานวนหนึ่งคน เพื่อแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลาปาง ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ขอให้ ส ภาเทศบาลนครล าปาง พิ จ ารณาคั ด เลื อ กสมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง
เพื่ อ แต่ ง ตั้ ง เป็ น คณะกรรมการพั ฒ นาเทศบาลนครล าปาง จ านวนหนึ่ ง คน แทนต าแหน่ ง ที่ ว่ า ง
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยการจั ด ท าแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘ “ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย (๓) สมาชิก
สภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน”
เหตุผล
เดิมสภาเทศบาลนครลาปาง ได้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง จานวน
๓ คน ตามระเบียบฯ ได้แก่ ๑.นายกิตติ จิวะสันติการ ๒.พันตรีสระ สุยะใจ ๓.พันตรีวิชานนท์ แดงสร้อย
เข้ า ร่ ว มเป็ น คณะกรรมการพั ฒ นาเทศบาลนครล าปาง ในคราวประชุ ม สภาเทศบาลนครล าปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลนครลาปาง ต่อมาพันตรีสระ สุยะใจ ได้เสียชีวิต จึงพ้นจากการเป็นสมาชิกสภาเทศบาล
นครล าปาง และกรรมการพั ฒนาเทศบาลนครลาปาง ประกอบกั บขณะนี้เทศบาลนครลาปางอยู่ใ น
ระหว่างการจัดทาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗) ซึ่งจะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนมิถุนายน โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลาปาง ในการนี้
จึงต้องดาเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปางจานวนหนึ่งคน เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลนครลาปางให้ครบตามจานวนที่กาหนดไว้ในระเบียบฯ ต่อไป
ดังนั้น ขอได้โปรดนาเสนอต่อที่ประชุ มสภาเทศบาลนครลาปาง พิจารณาคัดเลือกสมาชิก
สภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลาปาง จานวนหนึ่งคน
แทนตาแหน่งที่ว่าง ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ นิมิตร จิวะสันติการ
ผูเ้ สนอ
(นายนิมติ ร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลาปาง

-๘นายประสิทธิ์ หรรษ์หริ ัญ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ญัตติขอให้สภาเทศบาลนคร
ลาปาง พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
นครลาปาง จานวนหนึ่งคน แทนตาแหน่งที่ว่าง สมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอ เชิญ นายอนุกูล ศิริพันธุ์
นายอนุ กู ล ศิ ริ พั น ธุ์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง เรี ย นประธานสภาที่ เ คารพ
ท่านสมาชิกสภาฯ และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายอนุกูล ศิริพันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาล
นครลาปาง ขอเสนอ นายสุรชัย ประนมศรี เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลาปาง ขอบคุณครับ
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอสมาชิกฯ รับรองตามที่
คุณอนุกูลฯ เสนอ มีผู้รับรองถูกต้อง จะมีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นบุคคลอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติ
ในที่ประชุม สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้ นายสุรชัย ประนมศรี เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนคร
ลาปาง ขอได้โปรดยกมือขึน้ มีมติเป็นเอกฉันท์
มติท่ีป ระชุม ที่ป ระชุม มีมติเป็นเอกฉั นท์ เ ห็นชอบให้ นายสุรชัย ประนมศรี สมาชิก สภา
เทศบาลนครลาปาง เพื่อแต่งตัง้ เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลาปางแทนตาแหน่งที่วา่ ง

ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติเรื่อง ขอเสนอญั ตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
งบประมาณรายจ่ า ยเฉพาะการสถานี ข นส่ ง ผู้ โ ดยสาร ป ระจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๔
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ
เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไ ขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่ง
ผูโ้ ดยสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ เชิญฝ่ายบริหารครับ
นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ
ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกี ยรติ กระผม นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง ได้รับ
มอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลาปาง ให้เป็นผู้อภิปราย ชี้แจง หรือแถลงญัตติแทน
เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่ง
ผูโ้ ดยสารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
ตามที่ นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ได้เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ ย นแปลงค าชี้ แจงงบประมาณรายจ่ า ยเฉพาะการสถานี ข นส่ ง ผู้ โ ดยสาร ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๔ แผนงานการพาณิชย์ งานสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลาปาง หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อ่นื ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้

-๙หลักการ
ขออนุมัตแิ ก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
ของงบประมาณรายจ่ ายเฉพาะการสถานีข นส่ งผู้โ ดยสาร หมวดค่า ครุ ภัณฑ์ ที่ ดินและสิ่งก่ อสร้า ง
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อื่น ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๔ ข้อ ๒๙ ระบุว่า “การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ
ปริ มาณ คุ ณ ภาพเปลี่ย นหรื อเปลี่ย นแปลงสถานที่ก่ อ สร้ าง ให้ เ ป็น อ านาจอนุมั ติ ของสภาท้ อ งถิ่ น ”
ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้
จากเดิม
แผงกั้ น จราจร ขนาดประมาณ ๑ x ๒ เมตร ชนิ ด ไม่ มี ล้ อ จ านวน ๖๐ แผงๆ ละ
๓,๑๐๐.- บาท เป็นเงิน ๑๘๖,๐๐๐.- บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (แผนพัฒนาสามปี หน้า ๕-๖๙)
แก้ไขเป็น
แผงกั้นจราจร ขนาดประมาณ ๑ x ๒ เมตร มีฐานเป็น ค.ส.ล. เสาและโครงสร้างส่วน
ต่ างๆ เป็ นเหล็ กรู ปพรรณ สามารถเคลื่ อนย้ ายได้ (ตามแบบแปลนเทศบาล) จ านวน ๖๐ แผงๆ ละ
๓,๑๐๐.- บาท เป็นเงิน ๑๘๖,๐๐๐.- บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (แผนพัฒนาสามปี หน้า ๕-๖๙)
เหตุผล
ด้วยสถานีขนส่งผู้โดยสาร เทศบาลนครลาปาง มีความจาเป็นต้องจัดระเบียบจราจรภายใน
สถานีขนส่งผู้โดยสาร เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความสะดวกต่อรถโดยสารเข้า -ออก
ภายในสถานีและความปลอดภัยของประชาชนที่มาใช้บริการ และได้ตั้งงบประมาณจัดซื้อแผงกั้นจราจร
เพื่อด าเนินการตามวัตถุประสงค์ดั งกล่าว แต่เนื่องจากคาชี้แจงงบประมาณเดิมที่ไ ด้ตั้งไว้นั้น แผงกั้น
จราจรแบบเดิมมีรายละเอียดในเรื่องของโครงสร้างและรูปแบบที่ไม่ชัดเจน แต่แผงกั้นจราจรแบบใหม่มี
ลักษณะพิเศษแตกต่างจากแผงกั้นจราจรที่มีอยู่ทั่วไป โดยจะมีตราสัญลักษณ์เฉพาะของเทศบาลนคร
ลาปาง และฐานเป็น ค.ส.ล. มีความมั่นคง แข็งแรง สวยงามและเหมาะสมกว่า ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึง
ภาพลักษณ์ที่ดีของสถานีขนส่งผู้โดยสาร เทศบาลนครลาปาง และทาให้ผู้มาใช้บริการเกิดความสะดวก
ในการสัญจร
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงมีความจาเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ย นแปลงคาชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ แผนงานการ
พาณิ ช ย์ งานสถานี ข นส่ ง ผู้ โ ดยสารเทศบาลนครล าปาง หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อื่น ตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร รายละเอียดแนบท้าย
ดังนั้น จึงขอได้โปรดนาเสนอต่อที่ประชุ มสภาเทศบาลนครลาปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายงบเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลาปาง

- ๑๐ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ แผนงานการพาณิ ชย์ หมวดค่ าครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อสร้ า ง
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อื่น ตามระเบียบดังกล่าวข้างต้นต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ นิมิตร จิวะสันติการ
ผูเ้ สนอ
(นายนิมติ ร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
นายประสิทธิ์ หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง จะมีสมาชิก ฯ ท่านใด
อภิปรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปราย ผมจะขอมติในที่ประชุมในญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๔ สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือขึน้ มีมติเป็นเอกฉันท์
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้แก้ไ ขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔

ระเบียบวาระที่ ๕ ญัตติเรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในสานักการศึกษา
แผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่กาหนดระดับ
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในระเบียบวาระที่ ๕ ญัตติ
เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัตโิ อนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ในสานักการศึกษา แผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่กาหนดระดับ เชิญฝ่ายบริหาร
นายนรเศรษฐ์ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง เรียนท่านประธานสภาฯ
ที่ เ คารพ และท่ า นสมาชิ ก ฯ ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น กระผม นายนรเศรษฐ์ จิ ว ะสั น ติ ก าร
รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง ได้รับ มอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลาปาง ให้ เป็นผู้อภิป ราย
ชีแ้ จง หรือแถลงญัตติแทน
เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในสานักการศึกษา แผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่กาหนดระดับ
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
ตามที่ นายนิมติ ร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในสานักการศึกษา
แผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่กาหนดระดับ ตามหลักการและเหตุผลดังนี้

- ๑๑ หลักการ
เพื่อขออนุมัติโ อนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๕๔ แผนงาน การศาสนา
วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานประเพณีสงกรานต์ ขณะนี้มีงบประมาณคงเหลือ ๔๙๖,๔๗๒.๙๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพัน
สี่ร้อยเจ็ดสิบสองบาทเก้าสิบสตางค์ ) ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการศึกษา งานการศึกษา
ไม่กาหนดระดับ เป็นเงิน ๒๘๑,๐๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) มีรายการรายละเอียด
ดังนี้
๑. ค่าครุภัณฑ์
๑.๑ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
๑) ชั้นวางรองเท้า ขนาด ๐.๔๗ x ๐.๙๒ x ๐.๔๕ เมตร จานวน ๔ ชุด ๆ ละ
๖,๕๐๐บาท เป็นเงิน ๒๖,๐๐๐ บาท
๒) บอร์ดแสดงแผนที่ท่องเที่ยว ขนาดประมาณ ๐.๘๐ x ๑.๒๐ เมตร
จานวน ๑ แผ่น เป็นเงิน ๗,๐๐๐ บาท
๑.๒ ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา
๑) หุน่ ไฟเบอร์จาลองคนผู้ชาย แบบลอยตัว พร้อมเสื้อผ้า จานวน ๑ ตัว
เป็นเงิน ๕๓,๐๐๐ บาท
๒) หุน่ ไฟเบอร์จาลองคนเด็กผูห้ ญิง แบบลอยตัว พร้อมเสือ้ ผ้า จานวน ๑ ตัว
เป็นเงิน ๒๖,๐๐๐ บาท
๓) หุน่ ไฟเบอร์จาลองคนผู้หญิง แบบนูนต่า จานวน ๑ ตัว
เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท
๔) เค้าโครงร่างแม่คา้ ผูห้ ญิง แบบเต็มตัว จานวน ๑ ชิน้ เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท
๕) ตัวอย่างจาลองสินค้าเบ็ดเตล็ด จานวน ๑ ชุด เช่น เกลือเม็ด, น้าตาลงบ,
รังผึง้ ,ปลาตะเพียนแห้ง, ใบเมี่ยง, ปูนแดง, ถั่วเน่า, หมากแห้ง, ยาสูบ,
ดอกงิ้ว, บุหรี่, ยาขื่น ฯลฯ เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท
๖) อุปกรณ์ตกแต่งในตลาด จานวน ๑ ชุด เช่น ร่ม, เก้าอี,้ ม่านกันสาด,
ค้ายันอาคาร, กระบุง, ตะกร้า ฯลฯ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
๒. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
๑) สร้างร้านถ่ายรูปจาลองพร้อมฉากประกอบเนือ้ ที่ประมาณ ๔ ตารางเมตร
จานวน ๑ แห่ง เป็นเงิน ๙๖,๐๐๐ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘๑,๐๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

- ๑๒ ทั้งนี้ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้
ลัก ษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ย นหรือโอนไปตั้ง จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เ ป็นอานาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่นอาศัยอานาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๔ ข้อ ๒๗
เหตุผล
เพื่อ ให้พ ิพิธ ภัณ ฑ์ข องเทศบาลนครลาปาง (อาคารภูมิ์ล คอร) มีค วามสมบูร ณ์ใ นการ
แสดงสิ ่ง ของต่า งๆ ที ่สื ่ อ ถึง วิถ ีช ีว ิต ขนบธรรมเนีย ม ประเพณี และวัฒ นธรรมต่า งๆ ของผู ้ค น
ในสมัย ก่อน ซึ่งผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์จะรู้สึก ได้ถึง ความสุนทรียภาพจากการสัมผัสได้อย่าง
ชัด เจนมากยิ่ง ขึ้น โดยเฉพาะในส่ว นของพื้น ที่ก ารจัด แสดงบริเ วณตลาดนานาชาติ และ เพิ่ม พื้น ที่
การจัด แสดงในส่ว นของร้านถ่ายรูป โบราณ เพื่อเพิ่มกิจกรรมสันทนาการ โดยการสามารถถ่ายรูป
เก็บ ไว้เ ป็น ที่ร ะลึก ได้ ประกอบกับ การบริห ารจัด การเรื่อ งการดูแ ลรัก ษาความสะอาดของอาคาร
สถานที่ ได้กาหนดให้ผู้เ ข้าเยี่ย มชมต้องถอดรองเท้า แต่ยัง ไม่ไ ด้จัดเตรีย มที่วางและเก็บ รองเท้าไว้
จึงมีความจาเป็นต้องจัดหาให้เพียงพออย่างเหมาะสม
ดัง นั้น จึง ขอได้โ ปรดนาเสนอต่อ ที่ป ระชุม สภาเทศบาลนครลาปาง เพื่อ พิจ ารณาอนุมัติ
โอนเงิน งบประมาณรายจ่า ยประจ าปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ รายละเอีย ดตามบัญ ชีโ อนเงิน
งบประมาณรายจ่ายฯ ที่แนบเรียนมาพร้อมนี้ ตามระเบียบฯ ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ นิมิตร จิวะสันติการ
ผูเ้ สนอ
(นายนิมติ ร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
นายประสิ ท ธิ์ หรรษ์ หิ รั ญ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ตามที่ ท่ า นรองนายก
เทศมนตรีได้เรียนต่อสภาเมื่อสักครู่ในเรื่องชั้นวางรองเท้าขนาด ๔๗ x ๙๒ x ๔๕ เมตร ซึ่งจะเป็น
การเข้าใจผิดว่าเป็นชั้นวางรองเท้าที่ใหญ่โตมโหฬารมาก ฉะนั้นในการถอดเทปรายงานการประชุมฯ นั้น
จะต้องเป็นชั้นวางรองเท้า ขนาด ๐.๔๗ x ๐.๙๒ x ๐.๔๕ เมตร จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่
เชิญ นายอนุกูล ศิริพันธุ์
นายอนุกูล ศิริพันธุ์ สมาชิ กสภาเทศบาลนครลาปาง เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผม
นายอนุกูล ศิริพันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง อยากให้ทางฝ่ายบริหารชี้แจงเกี่ยวกับค่าครุภัณฑ์
การศึกษา ในข้อที่ ๔ ความว่า “เค้าโครงร่างแม่ค้าผู้หญิง แบบเต็มตัว จานวน ๑ ชิ้น เป็นเงิน ๖,๐๐๐
บาท” ขอให้ขยายความให้ชัดเจนด้วย ขอบคุณครับ

- ๑๓ นายประสิทธิ์ หรรษ์หริ ัญ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญฝ่ายบริหารครับ
นายนรเศรษฐ์ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง เรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เ คารพ และท่านสมาชิก ฯ ในข้อที่ ๔ ความว่า “เค้าโครงร่างแม่ค้าผู้หญิง แบบเต็มตัว ” นั้น คาว่า
“เค้าโครงร่าง” นั้น จะไม่ใช่หนุ่ แบบเป็นตัวนะครับ แต่จะเป็นแบบ Die Cut และวัสดุเป็นไม้อัดขนาดใหญ่
เท่าตัวจริง ขอบคุณครับ
นายประสิทธิ์ หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง จะมีสมาชิก ฯ ท่านใด
อภิปรายหรือไม่ เชิญ นายสุคนธ์ อินเตชะ
นายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ
กระผม นายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ในส านั ก การศึ ก ษา แผนงานการศึ ก ษา งานการศึ ก ษาไม่ ก าหนดระดั บ เป็ น เงิ น ๒๘๑,๐๐๐ บาท
(สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพั นบาท) ซึ่งใช้ใ นการที่จะท าให้พิ พิธ ภัณฑ์ของเทศบาลนครลาปาง(อาคาร
ภูม์ลิ คอร)นีส้ มบูรณ์แบบ ผมคิดว่าสมควรได้รับความเห็นชอบจากสภาแห่งนี้ และเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดี สิ่งที่
จะเกิดประโยชน์แก่เยาวชนอย่างมาก อาจจะเป็นนักเรียนหรือคนในชุมชน ถือว่าเป็นโอกาสดีที่จะได้มี
สิ่ ง ของเหล่ า นี้ แ ก่ เ ยาวชน หรื อ ประชาชนทั่ ว ไปได้ เ ห็ น นะครั บ แต่ ผ มอยากให้ ดู ใ นข้ อ ที่ ๑.๒ ๑)
หุ่นไฟเบอร์จาลองคนผู้ชาย แบบลอยตัว พร้อมเสื้อผ้า จานวน ๑ ตัว เป็นเงิน ๕๓,๐๐๐ บาท และ ๒)
หุ่นไฟเบอร์จาลองคนเด็ กผู้หญิง แบบลอยตัว พร้อมเสื้อผ้า จานวน ๑ ตัว เป็ นเงิน ๒๖,๐๐๐ บาท
ทั้งสองข้อนี้มีจุดสังเกตว่า ราคาของหุ่นไฟเบอร์จาลองคนผู้ชาย กับ ราคาของหุ่นไฟเบอร์จาลองคน
เด็กผู้หญิง ทาไมถึงมีราคาแตกต่างกันมากมายขนาดนี้ ผลต่างของราคาอยู่ที่ประมาณ ๒๗,๐๐๐ บาท
ผมจึงอยากทราบว่าหุ่นทั้งสองข้อดังกล่าวนี้มีขนาดเท่าไหร่ ความสูงเท่าตัวคนจริงหรือไม่ อีกประเด็น
หนึ่งคือ ข้อ ๓) หุ่นไฟเบอร์จาลองคนผู้หญิง แบบนูนต่า จานวน ๑ ตัว เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท ซึ่งคาว่า
“แบบนูนต่า” จะมีหมายความว่า โผล่มาจากฉากหรือพื้นหลังออกมาไม่มาก ไม่เหมือนกับหุ่นแบบนูนสูง
ซึ่งจะเป็นแบบเห็ นทั้งด้ านหน้ าและด้านข้ างอย่ างชัด เจน และมีอยู่ด้ วยกั น ๓ แบบ คื อ แบบนูนต่ า
แบบนูนสู ง และแบบลอยตั ว ฉะนั้นผมจึ งไม่ แน่ ใ จว่ าแบบนู นต่ านี้จ ะเห็นชั ดเจนหรือ ไม่ จึง ขอเรีย น
ถามความคิดเห็นของฝ่ายบริหารว่าเพราะเหตุใดจึงได้นาเสนอหุ่นไฟเบอร์ จาลองแบบนูนต่าขึ้นมาใช้
ขอบคุณครับ
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เมื่อสักครู่ผมเห็นท่าน
สมาชิกฯ จะอภิปราย ผมขอให้สมาชิกฯ ได้อภิปรายเสร็จก่อนแล้วค่อยให้ฝ่ายบริหารสรุปทีเดียว เชิญ
จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์
จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง เรียนท่านประธานสภา
ที่เคารพ กระผม จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ตามที่นายสุคนธ์
อินเตชะ ได้อภิปรายไปเมื่อสักครู่ ขอบคุณครับ

- ๑๔ นายประสิทธิ์ หรรษ์หริ ัญ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญฝ่ายบริหารครับ
นายนรเศรษฐ์ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง เรียนท่านประธานสภา
ที่เคารพ ก่ อนอื่นต้องขออธิบ ายที่มาที่ไปก่อนนะครับว่า ตอนแรกหุ่นไฟเบอร์ของผู้ชายแบบลอยตัว
มีความสูงประมาณ ๑๗๐ เซนติเมตร ซึ่งเป็นมาตรฐานของชายไทย ส่วนหุ่นไฟเบอร์ของเด็กผู้หญิง
ที่ราคาต่างกันถึงสองเท่า เนื่องจากขนาดความสูงของเด็กผู้หญิงจะลดลงมาเกือบเท่าตัวคือประมาณ
๗๐ เซนติเ มตร จึงเป็นสาเหตุของราคาและขนาดความสูงที่แตกต่างกัน วัสดุในการท าหุ่นไฟเบอร์
เหล่านี้ ท่านสมาชิกฯ ที่ได้ไปศึกษาดูงานกับกระผมที่พิพิธภัณฑ์วัดไตรมิตร แถวๆ เยาวราช กรุงเทพฯ
ก็จะเห็นได้ว่าเป็นวัสดุแบบไหนและขนาดเป็นอย่างไร แต่ถ้าบางท่านที่ไม่ได้ไปนั้น ทางสภาฯ สามารถ
ทาเรื่องขอเชิญเข้าไปดูที่พิพิธภัณฑ์ก่อนที่จะเปิดให้บริการได้นะครับ งบประมาณที่ เราสร้างในครั้งแรก
นั้นขณะนี้ก็เสร็จสิ้นไปแล้วประมาณ ๙๐% และเราได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิของจังหวัดลาปาง ไม่ว่าจะเป็น
ผูร้ ู้ นักวิชาการ นักประวัติศาสตร์เข้าไปเยี่ยมชม ซึ่งได้ให้ comment ไว้ว่าเราจะเพิ่มเติมตรงส่วนไหนบ้าง
เพื่อจะให้พิพิธภัณฑ์มีความสมบูรณ์ขึ้น สิ่งที่ได้เสนอให้ท่านได้ทราบในวันนี้ก็ เป็นข้อมูลมาจากท่านผู้รู้
ในสายงานวั ฒ นธรรม ประวั ติ ศ าสตร์ ข องจั ง หวั ด ล าปาง ฉะนั้ น จึ ง ต้ อ งเพิ่ ม เติ ม สิ่ ง เหล่ า นี้ เ พื่ อ ให้ มี
ความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ในการเข้าเยี่ยมชมครั้งแรกนั้นก็มีความรู้สึกว่ายังขาดอะไรบางอย่างไป และ
ทาให้ยังไม่สมบูรณ์ ยกตัวอย่างเหมือนท่านจะสร้างบ้านขึ้นมาหนึ่งหลัง แล้วตั้งงบประมาณไว้ประมาณ
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งล้านบาท) แต่พอสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าท่านยังไม่พอใจก็จะต้อง
ท าให้ ส มบู ร ณ์ ขึ้ น ยิ่ ง กว่ า นี้ ดั ง นั้ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ข องเทศบาลนครล าปางนี้ เราก็ อ ยากจะท าให้ ดี ที่ สุ ด
ขอบคุณครับ
นายประสิทธิ์ หรรษ์หริ ัญ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ท่านรองนายกฯ แล้วเรื่องที่
สมาชิกฯ ได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องของหุ่นไฟเบอร์แบบนูนต่าด้วยครับ
นายนรเศรษฐ์ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง สาหรับเรื่องหุ่นแบบนูนต่า
ก็ มี ข นาดความสู ง ประมาณ ๑ เมตร และจะนู น ออกมาจากฝาผนั ง อย่ า งที่ ท่ า นสมาชิ ก ฯ ได้ พู ด ถึ ง
เมื่ อสั ก ครู่ แต่ ก็ จ ะนูน ออกมาเยอะพอสมควร ความจริง แล้ว อยากจะเชิ ญ ให้ ท่า นได้ ไ ปเห็น ด้ วยตา
ของท่านเองว่ารูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร เพราะให้ผมอธิบายก็อธิบายไม่ค่อยถูก หรือจะให้ถ่ายภาพมา
ให้ดูก็ยังคงนึกภาพกันไม่ออก ฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับอยากให้ไปดูจะเห็นได้ชัดเจน ขอบคุณครับ
นายประสิทธิ์ หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง จะมีสมาชิก ฯ ท่านใด
อภิปรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติในที่ประชุม ในระเบียบวาระที่ ๕ ญัตติเรื่อง ขอเสนอญัตติขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ในส านั ก การศึ ก ษา แผนงานการศึ ก ษา งานการศึ ก ษาไม่ ก าหนดระดั บ สมาชิ ก ฯ ท่ า นใดเห็ น ชอบ
โปรดยกมือขึน้ มีมติเห็นเป็นเอกฉันท์

- ๑๕ มติที่ประชุม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ป็ น เอกฉั น ท์ เห็ น ชอบ อนุ มั ติ โ อนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในสานักการศึกษา แผนงานการศึกษา
งานการศึกษาไม่กาหนดระดับ เป็นเงิน ๒๘๑,๐๐๐ บาท

ระเบียบวาระที่ ๖ ญั ต ติ เ รื่ อ ง ขอเสนอญั ต ติ ข ออนุ มั ติ ใ ช้ จ่ า ยเงิ น สะสมในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง แทนตาแหน่งที่ว่างจานวน ๘๔๓,๕๐๐ บาท
(แปดแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในระเบียบวาระที่ ๖ ญัตติ
เรื่ อ ง ขอเสนอญั ต ติ ข ออนุ มั ติ ใ ช้ จ่ า ยเงิ น สะสมในการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง
แทนตาแหน่งที่ว่างจานวน ๘๔๓,๕๐๐ บาท(แปดแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) เชิญฝ่ายบริหาร
ครับ
นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี
นครลาปาง ให้เป็นผู้อภิปราย ชีแ้ จง หรือแถลงญัตติแทน
เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จา่ ยเงินสะสมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
แทนตาแหน่งที่วา่ งจานวน ๘๔๓,๕๐๐ บาท (แปดแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
ตามที่ นายนิ มิ ต ร จิ ว ะสั น ติ ก าร นายกเทศมนตรี น ครล าปาง ได้ เ สนอญั ต ติ ข ออนุ มั ติ
ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลาปาง เพื่อดาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง เขต ๑
แทนต าแหน่ ง ที่ ว่ า ง เป็ น จ านวนเงิ น ๘๔๓,๕๐๐.-บาท (แปดแสนสี่ ห มื่ น สามพั น ห้ า ร้ อ ยบาทถ้ ว น)
ตามหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาล เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลนครล าปางแทนตาแหน่งที่ว่าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่า ยเงิน การฝากเงิ น การเก็ บ รัก ษาเงิ น และการตรวจเงิ นขององค์ก รปกครองท้ องถิ่น (ฉบั บ ที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ ประกอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่
๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๑๙ (๒) และพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้ อ งถิ่ น พ.ศ.๒๕๔๕ และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๗ และระเบี ย บ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๑๒ ประกอบข้อกาหนดคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย
การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น (ฉบั บ ที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ และหนั ง สื อ

- ๑๖ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๐.๔/ว ๒๖๙๘ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ เรื่อง กรอบค่าใช้จ่าย
ส าหรั บ การเลื อกตั้ งสมาชิก สภาท้องถิ่นหรือผู้ บ ริหารท้อ งถิ่น ในส่ วนที่ องค์ ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
รับผิดชอบ และการดาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง โดยเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ
การเตรีย มการเลือกตั้ง และด าเนินการเลือกตั้ง เป็นจานวนเงิน ๘๔๓,๕๐๐.-บาท (รายละเอีย ด
ตามเอกสารแนบ)
เหตุผล
เนื่องจากพันตรีสระ สุยะใจ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง เขตเลือกตั้งที่ ๑ ได้เสียชีวิตลง
ท าให้ส มาชิก ภาพการเป็ นสมาชิก สภาเทศบาลสิ้น สุดลง และจะต้อ งดาเนิ นการเลื อกตั้งสมาชิก สภา
เทศบาลนครลาปางแทนตาแหน่งที่ว่างภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นพ้นจากตาแหน่ง
(วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔) และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดลาปางได้กาหนดให้มีการ
เลือกตั้ งสมาชิก สภาเทศบาลนครล าปาง เขตเลือกตั้ง ที่ ๑ แทนตาแหน่งที่ว่ าง ในวั น อาทิต ย์ที่ ๒๖
มิถุนายน ๒๕๕๔ ประกอบกับเทศบาลนครลาปางไม่ได้ตงั้ งบประมาณเพื่อการนี้ไว้
ดังนัน้ จึงขออนุมัติใช้จา่ ยเงินสะสมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง เขตเลือกตั้ง
ที่ ๑ แทนตาแหน่งที่ว่าง โดยใช้งบประมาณเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น ๘๔๓,๕๐๐.-บาท (แปดแสนสี่หมื่น
สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ ปัจจุบันเทศบาลมียอดเงินสะสม ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ดังนี้
แบบรายงานยอดเงินสะสม ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔
เงินสะสม ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔
หัก เงินฝาก กสท.
ลูกหนี้เงินยืมสะสม
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน
ลูกหนี้ภาษีท้องที่
ลูกหนี้ภาษีป้าย
ผลต่างจากการชาระหนี้เงินกู้
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน
หัก สารองจ่ายกรณีฉุกเฉินอื่นๆ ร้อยละ ๒๕%

๒๑๕,๑๖๗,๔๔๗.๖๖
๗๕,๕๙๓,๒๕๑.๙๐
๒๕๖,๐๖๐.๐๐
๕๘๖,๔๔๒.๐๐
๒,๗๘๙.๖๗
๑๘๕,๒๔๐.๐๐
๗,๙๔๕,๐๐๐.๐๐
๖๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๔๙,๕๖๘,๗๘๓.๕๗
๖๕,๕๙๘,๖๖๔.๐๙
๑๖,๓๙๙,๖๖๖.๐๒
๔๙,๑๙๘,๙๙๘.๐๗

หัก จ่ายขาดเงินสะสมและเงินยืมสะสม (คงค้างเบิกจ่าย)
๑.โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะประตูเวียง
๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๒.โครงการก่อสร้างคลองระบายน้าในบ่อบาบัดน้าเสียเทศบาลนครลาปาง ๓,๙๓๐,๐๐๐.๐๐
๓.โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งแม่นาวั
้ งฝั่งขวา บริเวณท้ายฝาย
๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐
แม่วังเฉลิมพระเกียรติ
๔.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดา
๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

- ๑๗ ๕.โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนไฮเวย์ลาปาง-งาว(ทางเข้าบ้านร้อง)
ตัง้ แต่ถนนไฮเวย์ลาปาง-งาว ถึงสุดเขตเทศบาลนครลาปาง
๖.โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติดคอนกรีต ถนนเลียบคลองชลประทาน
ตัง้ แต่ถนนไฮเวย์ลาปาง-งาว ถึงบ้านเลขที่ ๙๕/๑
๗.โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้า ถนนสุขสวัสดิ์ ๑ ซอย ๘
๘.โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้า ถนนสุขสวัสดิ์ ๑ ซอย ๓๓
๙.โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้า ถนนสุขสวัสดิ์ ๑ ซอย ๓๕
๑๐.โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้า ถนนสุขสวัสดิ์ ๑ ซอย ๓๗
๑๑.ค่ารักษาพยาบาล สานักปลัด
๑๒.ค่ารักษาพยาบาล กองคลัง
๑๓.ค่าเช่าบ้าน กองคลัง
เงินสะสมคงเหลือในมือที่พอจ่ายได้ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔

๑,๒๔๐,๐๐๐.๐๐
๑,๒๔๘,๐๐๐.๐๐
๑,๓๖๐,๐๐๐.๐๐
๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐
๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐
๑,๓๓๐,๐๐๐.๐๐
๑๒๗,๗๑๓.๕๐
๒๐๔,๓๒๕.๕๐
๑๘,๐๐๐.๐๐

๓๖,๙๕๘,๐๓๙.๐๐
๑๒,๒๔๐,๙๕๙.๐๗

ดังนัน้ ขอได้โปรดเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของ
เทศบาลนครลาปาง จานวน ๘๔๓,๕๐๐.-บาท (แปดแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ นิมิตร จิวะสันติการ ผูเ้ สนอ
(นายนิมติ ร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
นายประสิ ท ธิ์ หรรษ์ หิ รั ญ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง จะมี ส มาชิ ก ฯ ท่ า นใด
อภิปรายหรือไม่ เชิญ จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์
จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง เรียนท่านประธานสภา
ที่เคารพ กระผม จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ในญัตติขออนุมัติ
ใช้จ่ายเงินสะสมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง แทนตาแหน่งที่ว่างจานวน ๘๔๓,๕๐๐
บาท(แปดแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ผมเห็นด้วยครับ แต่ยังข้องใจในงบประมาณบางรายการ
ของรายละเอี ย ดประมาณการค่ าใช้จ่ ายการเลื อกตั้ งสมาชิก สภาเทศบาลนครลาปาง เขต ๑ แทน
ตาแหน่งที่ว่าง วันเลือกตั้ง ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ หน้าที่ ๒ ในรายการที่ ๔ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
สาหรับคณะกรรมการการเลือกตั้ง /กปน./กนค. ตั้งงบประมาณไว้ ๖๕,๐๐๐ บาท(หกหมื่นห้าพันบาท)
ผมได้นับ คณะกรรมการทั้งหมดดู แ ล้วมีอยู่ประมาณ ๓๐๒ คน และผมเพิ่มให้อีก ๔๘ คน รวมเป็น
๓๕๐ คน ถ้าคิดเป็นค่าเครื่องดื่มคนละประมาณ ๒๐ บาท เป็นเงินประมาณ ๗,๐๐๐ บาท(เจ็ดพันบาท
ถ้ว น) และค่าอาหารคนละประมาณ ๕๐ บาท เป็นเงินประมาณ ๑๗,๕๐๐ บาท(หนึ่งหมื่นเจ็ดพัน

- ๑๘ ห้าร้อยบาท) รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นแล้วเป็นเงิน ๒๔,๕๐๐ บาท(สองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาท) แต่ใ นนี้
ตั้งงบประมาณไว้ ๖๕,๐๐๐ บาท ซึ่งผลต่างที่เหลืออีกประมาณ ๔๐,๕๐๐ บาท อยากทราบว่าจะเอาไป
ใช้ทาอะไร ผมจึงสงสัยว่าทาไมถึงได้ตั้งงบประมาณไว้มากมายขนาดนี้ เพราะงบประมาณเงินสะสมเป็น
เงินภาษีของประชาชน ควรจะนาเอาไปทาถนนหนทางที่มีประโยชน์กว่า อีกรายการหนึ่ง คือ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์การเลือกตั้ง/ค่าวัสดุสานักงาน ตัง้ ไว้ ๒๕,๐๐๐ บาท(สองหมื่นห้าพันบาท) และ ค่าวัสดุก่อสร้าง
สถานที่ นั บ คะแนน/วั ส ดุ จั ด หน่ ว ยเลื อ กตั้ ง และวั ส ดุ จั ด ท ากระดานประกาศผลการเลื อ กตั้ ง ตั้ ง ไว้
๓๐,๐๐๐ บาท(สามหมื่นบาท) รวมเป็นเงิน ๕๕,๐๐๐ บาท(ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ผมจึงอยากทราบว่า
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง เราก็เลือกมาตั้งหลายครั้งวัสดุอุปกรณ์ก็ยังเหลือใช้
ขอฝากที่ประชุมพิจารณาขอบคุณครับ
นายประสิ ท ธิ์ หรรษ์ หิ รั ญ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง อยากจะเรี ย นถาม
ฝ่ายบริหารเป็นความรู้ไว้เกี่ยวกับ คาว่า “กปน.” และ “กนค.” ย่อมาจากคาว่าอะไร
นายกิตติภูมิ นามวงค์ รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ รองนายกเทศมนตรี เกี่ยวกับญัตติ
ดังกล่าวในด้านงบประมาณที่จะใช้ในการดาเนินการ เพื่อให้เกิดความกระจ่างและเพื่อให้เป็ นไปตาม
ข้อระเบีย บอย่างชัดเจน ผมจะให้ท่านปลัดเทศบาลซึ่งมีฐานะเป็นผู้อานวยการการเลือกตั้งในครั้งนี้
เป็นผู้ชแี้ จงรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวได้อย่างชัดเจน ขอบคุณครับ
นายประสิทธิ์ หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชิญ ท่านปลัดเทศบาล
นครลาปาง
นายเฉลิม แก้วกระจ่าง ปลัดเทศบาลนครลาปาง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และ
ท่านสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ กระผม นายเฉลิม แก้วกระจ่าง ปลัดเทศบาลนครลาปาง ผมขอเรีย น
ในภาพรวมดังนี้ ประการแรก เมื่อเทียบกับการเลือกตั้งที่ผ่านมากับการเลือกตั้งในครั้งนี้ จะเห็นได้ว่ามี
ค่าใช้จ่ายลดลงกว่าครัง้ ที่ผ่านมาประมาณ ๑๑๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาท) ตามที่ท่านสมาชิกฯ
ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ ผมจะขอชี้แจงในเรื่องค่าอาหารและเครื่องดื่ม ของคณะกรรมการนั้น อาจจะไม่ได้มี
การกาหนดราคาที่ตายตัว และในรายการที่แจ้งไปในส่วนของค่าวัสดุ มองโดยยอดรวมแล้ว พวกนี้อยู่
ในหมวดค่าตอบแทนใช้ส อย ซึ่งค่าวั สดุโ ดยภาพรวมแล้วจะลดจากการเลือกตั้งที่ผ่านมา ประมาณ
๕๐,๐๐๐ บาท(ห้าหมื่นบาท) ถ้าเราหักกลบลบหนี้แล้ว แต่วัสดุบางอย่างที่เราเคยซือ้ แล้วในครั้งที่ผ่านมา
และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เราแจ้งไปยังคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง เราได้แจ้งให้ส่งคืนตอนส่งหีบ
บัตรเลือกตั้งทุกครั้ง แต่ใ นข้อเท็จจริงแล้วพอถึงเวลาส่งหีบ บัตรเลือกตั้ง วัสดุอุป กรณ์ต่างๆ เหล่านี้
ทางคณะกรรมการไม่ได้คืนให้เกือบทั้ งหมด อุปกรณ์ต่างๆ กปน. จะเอาไปหมด เช่น ปากกา ตลับชาด
ซึ่งวัสดุพวกนี้ได้ซื้อให้หลายๆ หน่วยเลือกตั้งก็หมดงบประมาณไปหลายหมื่นบาทเช่นกัน เพราะฉะนั้น
วั ส ดุ พ วกนี้ จึงไม่ ค่อยเหลื ออยู่ ยกตั ว อย่า งเช่ น ปากกาซื้อมาให้ก็ จะหายหมด กรรมการเอาไปบ้า ง
เจ้าหน้าที่ประจาหน่วยเลือกตั้งบ้าง นี่คอื ข้อเท็จจริง ประการที่ ๒ คาว่า “กนค.” ย่อมาจาก “กรรมการ

- ๑๙ นับคะแนน” และคาว่า “กปน.” ย่อมาจาก “กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง” ซึ่งแต่ละหน่วยเลือกตั้งนั้น
จะมีอยู่ ๑๐ คน ประการที่ ๓ ค่าตอบแทนในการเลือกตั้งครั้งก่อนเราตั้งไว้ ๒๙๐,๐๐๐ บาท(สองแสน
เก้ า หมื่ นบาท) ส่ว นครั้ง นี้เ หลื อเพีย ง ๑๘๐,๐๐๐ บาท(หนึ่ง แสนแปดหมื่ นบาท) จะเห็ นได้ว่ าลดลง
๑๐๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งแสนบาท) ประการที่ ๔ ค่าประชาสัมพันธ์ที่มีเพิ่มขึ้นมานั้น เราเพิ่มขึ้ นมาประมาณ
๖๐,๐๐๐ บาท(หกหมื่นบาท)เราตั้งใจไว้ว่าคราวนี้ในการประชุม กปน. และ กนค. แทนที่เราจะบรรยาย
เอง เราจะทาเป็นวีดีโอเป็นบางส่วน โดยฉายให้กรรมการดูทั้งเช้า -บ่าย ซึ่งจะทาให้ กปน. ทราบได้ว่า
ตั้งแต่เ วลา ๐๗.๐๐ น. ต้องทาอะไรบ้าง จะมีขั้นตอนอยู่ใ นวีดีโอทั้งหมด และในวันที่ ๒๖ มิถุ นายน
๒๕๕๔ จะเป็นการเลือกตั้ง สท. จะตรงกับการเลือกตั้งล่วงหน้า ส.ส. และจะใช้โรงเรียนเทศบาล ๔
เป็นสถานที่ในการประชุม ในขณะนี้ชาวบ้านเกิดการสับสน รวมทั้งการแถลงข่าวเมื่อเช้า สื่อมวลชนก็ยัง
สับสน เพราะฉะนั้นเราจะต้องออกไปประชาสัมพันธ์ เข้มในส่วนนี้ เพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดการสับสนว่า
เลื อ กตั้ ง สท. เลื อ กเฉพาะเขตเดี ย วคื อ เขต ๑ แต่ เ ขต ๒,เขต ๓,เขต ๔ ต้ อ งมาเลื อ กตั้ ง ส.ส.
ซึ่งระยะเวลาในการเลือกตั้ง สท. จะเลือกก่อน ส.ส. ๑ อาทิตย์ ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๔
ส่ ว นการเลื อ กตั้ ง ส.ส. ตรงกั บ วั น ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งจั ด คนในหน่ ว ยงาน
ประชาสัมพันธ์ของเราไปประชาสัมพันธ์ตามหน่วยเลือกตั้งเขต ๑ และจะต้องมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพิ่มขึ้น
ประการที่ ๕การขออนุมัติในครั้งนี้ เป็นการอนุมัติในวงเงิน ผมจึงขอเรียนว่ารายการค่าใช้จ่ายดังกล่าว
นั้น เอามาจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้ว แต่เราขออนุมัติยอดวงเงิน คือ ๘๔๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนสี่หมื่น
บาท) ขอสัญญาว่าจะใช้จ่ายอย่างประหยัด ผมก็ไม่อยากใช้จ่ายในส่วนนี้มากนัก และถ้ามีเงินเหลือก็จะ
ส่งคืน ในระหว่างการดาเนินการการเลือกตั้งนั้น ก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายบางอย่างเกิดขึ้น ตามระเบียบ
กฎหมายของ กกต. หรืออะไรก็แล้วแต่ ถ้าเราไม่ได้เตรียมการไว้ก่อน เราก็ไม่สามารถเบิกได้ผมจึงขอไว้
ในวงเงิน ๘๔๐,๐๐๐ บาท(แปดแสนสี่หมื่นบาท)ครับ หากเหลือก็จะส่งคืน และประการสุดท้าย ขอฝาก
ทางท่านสมาชิกสภาฯ ที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป โปรดรักษาสุขภาพด้วย ไม่อยากให้เกิดการเลือกตั้งซ่อมขึ้น
เป็นครั้งที่ ๔ อยากให้เลือกตั้งเป็นครั้งสุดท้าย และระยะเวลาที่เหลืออีก ๑ ปี ๕ เดือนนั้น โปรดรักษา
สุขภาพให้ดีอย่างยิ่งยวด ไม่อยากเลือกตั้งซ่อมเป็นครั้งที่ ๔ ขอกราบเรียนมาด้วยความเคารพครับ
ขอบคุณครับ
นายประสิทธิ์ หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านปลัดเทศบาลครับ
ผมอยากทราบความหมายคาย่อของ “กปน.” และ “กนค.” ผมคิดว่าสมาชิกสภาฯ ก็อยากทราบว่า
มาจากคาว่าอะไร
นายเฉลิม แก้วกระจ่าง ปลัดเทศบาลนครลาปาง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คาย่อ
ของ “กปน.” มาจาก “กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง ” แต่ละหน่วยจะมี เ จ้าหน้าที่ป ระจา ๑๐ คน
มีข้าราชการซึ่งเป็นครูของเรา ๑ คน มีเจ้าหน้าที่เป็นกรรมการโดยเลือกจากชุมชน ๖ คน มีนักศึกษา
๑ คน และเจ้าหน้าที่ตารวจ ๒ ท่าน รวมแล้วเป็น ๑๐ คน ส่วนคาย่อของ “กนค.” มาจาก “กรรมการ

- ๒๐ นับคะแนน” ซึ่งครั้งนี้เราจะเชิญทหารจาก มฑบ.๓๒ มานับคะแนน รวมทั้งนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลาปาง และเจ้าหน้าของเราเป็นบางส่วน ขอบคุณครับ
นายประสิทธิ์ หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง จะมีสมาชิก ฯ ท่านใด
อภิปรายหรือไม่ เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ ไพบู ล ย์ สมาชิก สภาเทศบาลนครล าปาง เรีย นท่านประธานสภา
ที่เ คารพ กระผม นายสมหมาย พงษ์ไ พบู ลย์ สมาชิก สภาเทศบาลนครล าปาง จากรายละเอีย ด
ค่าใช้จ่ายในหน้าที่ ๑ นับจากด้านล่างขึ้นมาบรรทัดที่ ๓ รายการค่าจ้างเหมาบันทึกวีดีโ อ ผมอยากให้
ฝ่ายบริหารชีแ้ จงด้วยครับ ซึ่งทางเทศบาลของเราก็มีอุปกรณ์ตรงนี้อยู่แล้ว ทาไมถึ งต้องจ้างบันทึกวีดีโอ
อีก เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท ขอบคุณครับ
นายกิตติภูมิ นามวงค์ รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ รองนายกเทศมนตรี ในเรื่อง
ค่าจ้างเหมาบันทึกวีดีโอนั้น ผมเข้าใจว่ามันมีความจาเป็นและมีความสาคัญอย่างยิ่งยวด ไม่ได้เกิดจาก
กระบวนการทางด้านอื่นในเรื่องของการบันทึกเทปวีดีโอ เพราะฉะนั้นในเรื่องของรายละเอียดผมจะให้
ท่านปลัดเทศบาลเป็นผู้ชีแ้ จง ขอบคุณครับ
นายเฉลิม แก้วกระจ่าง ปลัดเทศบาลนครลาปาง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และ
ท่านสมาชิก สภาฯ ในเรื่องของการบันทึกเทปวีดีโอ เราจะติดตั้งกล้องวงจรปิดหรือ CCTV ถ่ายทอด
ทุกขั้นตอนตั้งแต่เราไปรับบัตรเลือกตั้งมา วันเข้าอบรมและการนับคะแนน เราบันทึกไปได้บางส่วนแล้ว
แต่ส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมานั้นคือแทนที่เราจะนาไปฉายในห้องประชุม ทาในโปรแกรม Power Point ฉายเป็น
ฉากๆ เราจะจัดทาวีดีโอเป็นบางส่วน ซึ่งสามารถนาไปใช้เผื่ออี ก ๑ ปี ๕ เดือน ที่จะเลือกตั้ง ส.ท.ใหม่
และอีก ๓-๔ เดือนก็ จะมีการเลือกตั้งนายกฯ ต่อ เราจึงท าไว้เ พื่อใช้ใ นการอบรม กปน. และกนค.
ได้ตลอดไป สาหรับกล้องวีดีโอจะจ้างเหมามาติดตั้งในห้องเก็บบัตรและตอนนับคะแนน เราก็ทามาทุกๆ
ปีอยู่แล้วในส่วนนี้ จึงขอเรียนชีแ้ จง
นายประสิ ท ธิ์ หรรษ์ หิ รั ญ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง จะมี ส มาชิ ก ฯ ท่ า นใด
อภิปรายหรือไม่ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติในที่ประชุม ในญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง แทนตาแหน่งที่ว่างจานวน ๘๔๓,๕๐๐ บาท(แปดแสน
สี่หมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือขึน้ มีมติเห็นเป็นเอกฉันท์
มติที่ประชุม ที่ป ระชุ ม มีม ติ เ ห็ น เป็ นเอกฉั นท์ เห็ น ชอบ อนุมั ติใ ห้ ใ ช้ จ่ ายเงิ น สะสมในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง แทนตาแหน่งที่ว่าง จานวน ๘๔๓,๕๐๐ บาท(แปดแสนสี่หมื่น
สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

- ๒๑ ระเบียบวาระที่ ๗ ญัตติเรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมในการจัดซื้อ
เตาเผาศพปลอดมลพิษแบบใช้แก๊ส ประจาสุสานร่องสามดวง จานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐
บาท ( สองล้านบาทถ้วน )
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในระเบียบวาระที่ ๗ ญัตติ
เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมในการจัดซื้อเตาเผาศพปลอดมลพิษแบบใช้แก๊ส ประจา
สุสานร่องสามดวง จานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ( สองล้านบาทถ้วน ) เชิญฝ่ายบริหารครับ
นายกิตติภูมิ นามวงค์ รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ รองนายกเทศมนตรี ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลาปาง
ให้เป็นผู้อภิปราย ชี้แจง หรือแถลงญัตติแทน

เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมในการจัดซื้อเตาเผาศพปลอดมลพิษแบบใช้แก๊ส
ประจาสุสานร่องสามดวง จานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ( สองล้านบาทถ้วน )
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
ตามที่ นายนิมิตร จิวะสั นติก าร นายกเทศมนตรีนครลาปาง ได้เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้
จ่ายเงินสะสมในการจัดซื้อเตาเผาศพปลอดมลพิษแบบใช้แก๊สประจาสุสานร่องสามดวง จานวนเงิน
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท( สองล้านบาทถ้วน ) ตามหลักการและเหตุผลคือ
หลักการ
ขออนุ มั ติ ใ ช้ จ่ า ยเงิ น สะสม เพื่ อ จั ด ซื้ อ เตาเผาศพปลอดมลพิ ษ แบบใช้ แ ก๊ ส ประจ าสุ ส าน
ร่องสามดวง จานวนเงิน ๒.๐๐๐.๐๐๐ บาท อันเป็นกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ของเทศบาลนคร
ลาปางตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา
๕๔ ประกอบมาตรา ๕๗ ซึ่ ง เป็น การบริ ก ารด้ านบริ ก ารชุ มชนและสั ง คม และได้บ รรจุไ ว้ ใ น
แผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจใช้จ่ายเงินสะสม โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ (๑) ให้กระทาได้
เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการ
ชุมชนและสังคม ฯลฯ ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๓๑๖๑ ลงวันที่ ๑๒
ตุลาคม ๒๕๕๓ เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

- ๒๒ เหตุผล
ตามที่เทศบาลนครลาปาง ได้ก่อสร้างเมรุเผาศพพร้อมโถงประกอบพิธีที่สุสานร่องสามดวง
ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๓ โดยได้ก่อสร้ างห้องสาหรับเผาศพไว้ ๒ ห้องเผา แต่ห้องเผาที่มีเตาเผาศพ
ใช้แก๊ส จานวน ๑ ห้อง จึงเหลือห้องเผาว่างที่สามารถรองรับเตาเผาศพอีก ๑ ห้อง ประกอบกับ
เตาเผาศพปลอดมลพิษแบบแก๊สที่มีอยู่ มีอายุการใช้งานมานานและไม่สามารถที่จะทาการเผาศพ
มากเกินกว่า ๒ ศพ / วั นได้ เนื่องจากระบบควบคุมไม่ทางาน ทาให้เกิดความไม่สะดวกในการ
ให้บริการและไม่เพียงพอต่อความต้องการเผาศพของประชาชน เพื่อให้มีเตาเผาศพที่เพียงพอต่อ
การใช้บริการเผาศพของประชาชน และป้องกันปัญหาในกรณีที่เตาชารุด อีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดให้เตาเผาศพเป็นแหล่งกาเนิด
มลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๖
เพื่อป้ องกั นปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้ อม จึง ขออนุ มัติใ ช้ จ่ายเงิน สะสมของเทศบาลนครล าปาง
เพื่อจัดซื้อเตาเผาศพปลอดมลพิษแบบใช้แก๊สประจาสุสานร่ องสามดวง จานวน ๑ เตา จานวนเงิน
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ( สองล้านบาทถ้ว น ) ซึ่งมีรายละเอีย ดและคุณลัก ษณะของเตาเผาศพแบบ
ปลอดมลพิษ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
เงินสะสม ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔
หัก

หัก

เงินฝาก กสท.
ลูกหนี้เงินยืมสะสม
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน
ลูกหนี้ภาษีบารุงท้องที่
ลูกหนี้ภาษีป้าย
ผลต่างจากการชาระหนีก้ ู้เงิน
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน

๒๑๕,๑๖๗,๔๔๗.๖๖ บาท
๗๕,๕๙๓,๒๕๑.๙๐ บาท
๒๕๖,๐๖๐.๐๐ บาท
๕๘๖,๔๔๒.๐๐ บาท
๒,๗๘๙.๖๗ บาท
๑๘๕,๒๔๐.๐๐ บาท
๗,๙๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๖๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

สารองจ่ายกรณีฉุกเฉินอื่นๆ ร้อยละ ๒๕

หัก
จ่ายขาดเงินสะสมและเงินยืมสะสม(คงค้างเบิกจ่าย)
๑. โครงการก่อสร้างสวนสาธารณประตูเวียง
๒. โครงการก่อสร้างคลองระบายน้าบาบัดน้าเสียเทศบาลนครลาปาง
๓. โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งแม่นาฝั
้ ่งขวาฯ
๔. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดา
๕. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนไฮเวย์ลาปาง-งาว (ทางเข้าบ้านร้อง)ฯ
๖. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติคฯ ถนนเลียบคลองชลประทานฯ
๗. โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้า ถนนสุขสวัสดิ์ ๑ ซอย ๘

๑๔๙,๕๖๘,๗๘๓.๕๗ บาท
๖๕,๕๙๘,๖๖๔.๐๙ บาท
๑๖,๓๙๙,๖๖๖.๐๒ บาท
๔๙,๑๙๘,๙๙๘.๐๗ บาท

๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓,๙๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๑,๒๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๑,๒๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท
๑,๓๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท

- ๒๓ ๘. โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้า ถนนสุขสวัสดิ์ ๑ ซอย ๓๓
๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๙. โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้า ถนนสุขสวัสดิ์ ๑ ซอย ๓๕
๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๑๐. โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้า ถนนสุขสวัสดิ์ ๑ ซอย ๓๗ ๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๑๑. ค่ารักษาพยาบาล สานักปลัด
๑๒๗,๗๑๓.๕๐ บาท
๑๒. ค่ารักษาพยาบาล กองคลัง
๒๐๔,๓๒๕.๕๐ บาท
๑๓. ค่าเช่าบ้าน กองคลัง
๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท
รวม ๓๖,๙๕๘,๐๓๙.๐๐ บาท
ยอดเงินสะสมคงเหลือในมือพอจ่ายได้ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ จานวน
หัก
จ่ายเงินสะสมในระเบียบวาระที่ ๖
จานวน
ยอดเงินสะสมคงเหลือ
จานวน

๑๒,๒๔๐,๙๕๙.๐๗ บาท
๘๔๓,๕๐๐.๐๐ บาท
๑๑,๓๙๗๔๕๙.๐๗ บาท

ดั ง นั้ น ขอได้ โ ปรดน าเรี ย นต่ อ ที่ ป ระชุ ม สภาเทศบาลนครล าปาง เพื่ อ ขออนุ มั ติ ใ ช้
จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลาปางจานวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท(สองล้านบาทถ้วน) ตามระเบียบ
ดังกล่าวข้างต้นต่อไป
นายประสิทธิ์ หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง จะมีสมาชิก ฯ ท่านใด
อภิปรายหรือไม่ เชิญ นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
ในญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมในการจัดซื้อเตาเผาศพดังกล่าวนี้ ผมเห็นด้วยเนื่องจากว่าสุสาน
ร่ อ งสามดวงมี ช าวบ้ า นนิ ย มเผาศพเป็ น จ านวนมาก และความเชื่ อ ในทางศาสนาโดยมากก็ จ ะเป็ น
วันเดียวกัน หลายๆ วัดก็เผาพร้อมกัน และบางครั้งที่เคยไปร่วมพิธีก็มีถึง ๒-๓ ศพ หรือบางครั้งก็มีถึง
๔ ศพด้ว ยกั น เพราะฉะนั้นเตาเผาศพจึงค่อนข้างท างานหนัก ภายในวันเดีย วกั น ผมจึงมีข้อห่วงใย
ในเรื่องการตรวจสภาพและการบารุงรักษาหลังจากที่มีการใช้งานไปแล้ว ดังที่ปรากฏในเอกสารที่แจก
ให้ในแผ่นสุดท้ายนะครับ เกี่ยวกับเรื่องการรับประกัน การฝึกอบรมการใช้เครื่อง และมีข้อที่ ๔.๑, ๔.๒,
๔.๓ จะเกี่ยวข้องกับการตรวจสภาพและการบารุงรักษา ผมอยากจะให้เจ้าหน้าที่ให้ความสนใจ และ
เอาจริง เอาจัง ต่อการตรวจสภาพให้ มากยิ่งขึ้ น เพราะบางเครื่องระบบการท างานมีมูล ค่าหลายๆ
ล้านบาท ฉะนั้นหากมีชิ้นส่วนหรือมีอุปกรณ์ที่เราไม่ได้เอาใจใส่การตรวจสภาพอย่างจริงจัง เกิดการ
ชารุดเสียหายขึ้นมา ระบบทั้งหมดก็จะไม่สามารถดาเนินงานได้ จะทาให้การเผาศพมีปัญหา และสร้าง
ความเดือดร้อนต่อทางเจ้าภาพ นอกจากนี้แล้วในการจัดซื้ อจัดจ้าง ผมอยากจะให้เพิ่มเติมในเรื่องของ
บอร์ดเล็กๆ ที่แสดงถึงการตรวจสภาพและการบารุงรักษา ในที่นี้ก็จะเห็นว่ามีการตรวจในทุกๆ ๓ เดือน
และมีการรับประกัน ๒ ปี จึงอยากจะให้มีแผนแบบนี้ อาจจะเป็นประกาศติดไว้ในอาคาร เมื่อมีผู้ใ ด
ที่สนใจไปดูก็จะได้รวู้ ่าเตาเผานี้มีการบารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ และอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นการ
ควบคุมการทางานของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้วย ประชาชนก็ จะได้รู้ว่าเครื่องยนต์กลไกต่างๆ ที่มีนี้ ไม่ไ ด้

- ๒๔ ปล่อยไว้ให้มกี ารใช้งานโดยที่ไม่มีการดูแล ความจริงแล้วผมก็ไม่ทราบว่ามีแผนการดูแลรักษาเป็นประจา
หรือไม่ ถ้ามีก็ แล้วไป แต่ถ้ าไม่มีก็ อยากจะขอให้มีบอร์ดนี้ไว้ด้วยนะครับ คิดว่าคงไม่ได้เสียค่าใช้จ่าย
มากเท่าไหร่ ก็เป็นการดีเสียอีกและเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้รับทราบ โดยกาหนดไว้เลย
ว่าตรวจครั้ งนี้วั นที่ เ ท่า ไหร่ และก าหนดการที่จะตรวจครั้ง ต่อไปวั นที่เ ท่ าไหร่ ผมคิด ว่าในเรื่องการ
บารุงรักษานี้นะครับจะทาให้เครื่องยนต์เตาเผามีอายุการใช้งานได้นานขึ้น ถ้าเราสามารถเทียบเคียง
ง่ายๆ กับรถยนต์ของเราเอง ที่บ้างครัง้ เราใช้มาเป็น ๑๐ ปี ๑๕ ปี ก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่ นั่นเพราะเรา
มีการดูแลบารุงรักษาอย่างใกล้ชิดให้สามารถใช้งานได้นาน แต่ที่ฝ่ายบริหารได้รายงานว่า ๑๐ ปีก็จะ
ชารุดนั้น ผมเลยอยากจะให้ตั้งข้อสังเกตว่าการบารุงรักษานั้นมีเพียงพอหรือไม่ ถ้าทาได้ดีแล้ว แต่ยัง
ชารุดก็คงไม่วา่ กัน แต่ถ้ายังบกพร่องในเรื่องนี้ก็อยากให้เพิ่มเติมด้วยครับ
สรุ ป แล้ ว ผมเห็ น ด้ ว ยกั บ ญั ต ติ นี้ น ะครั บ และขอฝากข้ อ ห่ ว งใยในเรื่ อ งของการบ ารุ ง รั ก ษา
การตรวจสภาพ ขอฝากท่านประธานสภาไว้เท่านี้ ขอบคุณครับ
นายประสิทธิ์ หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง จะมีสมาชิก ฯ ท่านใด
อภิปรายหรือไม่ เชิญ นายอนุกูล ศิริพันธุ์
นายอนุกูล ศิริพันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ
กระผม นายอนุกูล ศิริพันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ผมเห็นด้วยกับการสร้างเตาเผา แต่ว่ามี
สิ่งหนึ่งที่ผมเป็นห่วงและสังเกตมาตัง้ แต่ปี พ.ศ.๒๕๕๓ ที่สร้างศาลาเผาศพเป็นเวลา ๑๐ ปี ทาให้เกิดผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น ที่สังเกตได้ถึงรถบรรทุกศพเวียนรอบศาลา
ที่ตั้ง ศพซึ่ งในศาลานั้นมี ทั้ง พระภิก ษุสงฆ์ และแขกผู้มี เ กีย รติ ตามขนบธรรมเนี ย มประเพณีเ ดิ มนั้ น
จะไม่เอาศพไปเวียนคนเป็น และบางครั้งศพเดิมยังไม่ทันเผาก็นาศพใหม่เข้าไปเวียน ปรากฏว่ามีการ
เอาศพไปเวียน และเวีย นคนเป็นเกิ ด ขึ้น ซึ่งมีพระภิก ษุสงฆ์ ผู้หลักผู้ใ หญ่ และชาวบ้านในเขตตาบล
เวี ย งเหนื อ ได้ ส อบถามมาหลายครั้ ง ฉะนั้ น จึ ง อยากให้ ฝ่ า ยบริ ห ารช่ ว ยก าหนดการเคลื่ อ นย้ า ยศพ
เพื่อไม่ใ ห้นาเอาศพคนตายไปเวีย นคนเป็น จึงเป็นสิ่งที่ท าให้ประเพณีเ ดิมของคนพื้นเมืองเปลี่ย นไป
และเปลี่ยนแปลงไปไม่ถึง ๑๐ ปี นีเ้ อง ก็ขอฝากฝ่ายบริหารด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
นายประสิ ท ธิ์ หรรษ์ หิ รั ญ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง จะมี ส มาชิ ก ฯ ท่ า นใด
อภิ ป รายอี ก หรื อ ไม่ เมื่ อ ไม่ มี ผมจะขอมติ ใ นที่ ป ระชุ ม ในญั ต ติ เ รื่ อ ง ขอเสนอญั ต ติ ข ออนุ มั ติ ใ ช้
จ่า ยเงิน สะสมในการจั ด ซื้ อเตาเผาศพปลอดมลพิษ แบบใช้แ ก๊ส ประจ าสุ สานร่ องสามดวง จ านวน
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ( สองล้านบาทถ้วน ) สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือขึน้
มติที่ประชุม ที่ป ระชุม มีม ติเ ป็น เอกฉั น ท์ อนุ มัติ ใ ห้ จ่า ยเงิน สะสมในการจัด ซื้อ เตาเผาศพ
ปลอดมลพิษแบบใช้แก๊ส ประจาสุสานร่องสามดวง จานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ( สองล้านบาทถ้วน )

- ๒๕ ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่น ๆ
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในระเบียบวาระที่ ๘ เรื่อง
อื่นๆ จะมีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอืน่ ๆ หรือไม่ เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง เรียนท่านประธานสภา
ที่ เ คารพ กระผม นายสมหมาย พงษ์ ไ พบู ล ย์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง เมื่ อ วั น ที่ ๑๐
พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น. ได้มีฝนตกอย่างหนัก ทาให้มีน้าท่วมในหลายๆ พื้นที่
โดยเฉพาะพื้นที่เขต ๑ ซึ่งชุมชนทุกชุมชนจะมีลาเหมืองชลประทานผ่านเกือบทุกชุมชน ก็มีอ ยู่ ๒ ชุมชน
ที่เกิดน้าท่วมมากกว่าจนแก้ไขลาบาก ผมขออนุญ าตท่านประธานสภาฯ นาเสนอภาพประกอบครับ
ตามภาพที่เห็นคือพื้นที่แถวๆ องค์การโทรศัพท์ เป็นเขตชุมชนปงสนุก และอีกภาพหนึ่งเป็นเขตชุมชน
ศรีบุญโยง หลังบ้านของนายแพทย์วัฒนาฯ เป็นลาเหมืองสาธารณะซึ่งน้าไหลไม่ทันครั บท่านประธาน
คือขาดการบ ารุงรักษาครับ ต่อไปเป็นภาพที่มีชาวบ้านที่รุกล้าลาเหมืองกั้นรั้วขวางลาเหมืองท าให้
น้าไหลไม่ทัน และได้โทรมาหาสมาชิกสภาฯ เขต ๑ ทุกคนจึงได้เข้าไปดูแล ผมจึงคิดว่าทาไมถึงเป็นเช่นนี้
ได้ทั้งที่เป็นลาเหมืองสาธารณะ ทาไมถึงมีรั้วของชาวบ้านมากั้ นไว้ จึงถามชาวบ้านว่าตอนที่ก่อสร้างนั้น
ได้เ ข้ามาขออนุญาตกับ ทางเทศบาลหรือไม่ แล้วทาไมถึงปล่อยให้ชาวบ้านก่อสร้างปิดกั้นลาเหมือง
ภาพนี้จะเห็นว่าเวลาชาวบ้านจะออกมาหาอาหารต้องใช้ยางนั่งออกมา และอีกภาพหนึ่งเป็นสภาพของ
กาแพงที่กั้นลาเหมืองไว้ ผมจึงได้ขออนุญาตเจ้าของบ้านนั้นทุบกาแพงออกเจ้าของบ้านก็อนุญาต พอทุบ
ได้ประมาณครึ่ง-๑ชั่วโมงน้าก็ไหลผ่านไปได้ด้วยดี อีกภาพหนึ่งเป็นบริเวณชุมชนบ้านดงม่อนกระทิง
ซึ่งเวลาฝนตกลงมาอย่างหนักจะทาให้น้าท่วมขัง อยู่ตลอด ปรากฏว่าบริเวณนี้ไม่มีท่อระบายน้าชาวบ้าน
กับประธานชุมชนจึงได้ประสานมาทางดับเพลิงของเทศบาลขอให้นาเครื่องสูบน้าไปสูบน้าออก ต้องนา
ท่อต่อออกไปถึงถนนใหญ่ก็ประมาณ ๕๐ เมตรซึ่งไกลมากครับ การที่น้าท่วมขังนั้นยังไม่เท่าไหร่ครับ
แต่ต้องทาให้เจ้าของบ้านนั่งเฝ้าเครื่องสูบน้าด้วยครับตั้งแต่ ๒ ทุ่มจนถึงตี ๔ เพราะกลัวเครื่องของหลวง
หาย และทางคณะกรรมการชุมชนต้องมานั่งเป็นเพื่อนด้วย ชาวบ้านได้เอาถุงปูนมากั้นไว้ก็ยังเอาไม่อยู่
เพราะบริเวณบ้านเป็นที่ต่า ผมมาคิดดูแล้วว่าที่น้าท่วมในครั้งนี้ถ้าเรามีมาตรการป้องกันหรือเตรียมการ
ไว้ก่ อน ก็ ค งจะไม่เ กิ ด เหตุก ารณ์อ ย่างนี้นะครับ ทั้ง นี้ทั้งนั้นก็ ขอขอบคุ ณทางเทศบาลที่แ ก้ไ ขปัญ หา
ได้ฉับ พลัน แต่มีข้อเสีย อย่างเดีย วครับ คือไม่มีน้ามัน ทางชาวบ้านต้องซื้อใส่ใ ห้ เช่น ที่ชุมชนบ้านดง
ม่อนกระทิงนี้เครื่องก็ทางานได้ประมาณ ๑ ชั่วโมงก็น้ามันหมด ชาวบ้านต้องจ่ายเงินค่าน้ามันเองเป็นเงิน
๕๐๐-๘๐๐ บาท คณะกรรมการชุ ม ชนก็ เ ห็ น ใจนะครั บ น้ าก็ ท่ ว มบ้ า นอยู่ แ ล้ ว ยั ง ต้ อ งจ่ า ยเงิ น เป็ น
ค่าน้ามันอีก ก็ขอฝากฝ่ายบริหารช่วยดูแลตรงนี้ด้วย ปัจจุบันผมก็ได้ไปสารวจดูแล้วว่ามีบางส่วนทาง
สานักการช่างทาการขุดลอกลาเหมืองให้แล้ว ขอบคุณครับ
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในระเบียบวาระที่ ๘ เรื่อง
อื่นๆ จะมีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ เชิญ นายสุคนธ์ อินเตชะ

- ๒๖ นายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ
กระผม นายสุ ค นธ์ อิ น เตชะ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง ผมขอเสริ ม จากที่ คุ ณ สมหมายฯ
ได้อภิปรายไปเมื่อสักครู่นะครับ ว่าภัยธรรมชาตินั้นมันจะเกิดขึ้นอย่างกะทันหันแบบนี้ ผมคิดว่าหลายๆ
ชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อน ในกรณีที่น้าท่วมเมื่อวันที่ ๙-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ สร้างความเสียหาย
ให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก ที่ชุมชนพระธาตุนาก่วมเหนือซึ่งเป็นลาเหมือง ปรากฏว่าชาวบ้านล้อมรั้ว
ที่ลาเหมืองเป็นบล็อคซีเมนต์ และมีวัชพืช ขึ้นมากมายทาให้การระบายน้าไม่สะดวก อีกประการหนึ่งคือ
เรื่ องท่อ ระบายน้าที่มี ดิ น อุ ด ตั น ก็ อยากจะขอความอนุเ คราะห์ กั บ ทางสานัก การช่า งได้ ดาเนิ นการ
ขอฝากไปทางฝ่ายบริหาร ขอขอบคุณครับ
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ก็ขอฝากทางผู้อานวยการ
สานักการช่างซึ่งได้เข้าร่วมประชุม รับเรื่องนี้ไปในวันนี้ด้วย และในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ นี้ จะเป็น
วันที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจึงขอเชิญชวนทุกท่านไปใช้สิทธิในการเลือกตั้ง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน เพราะจะมีผ ลถึงคุณสมบัติในการสมัครเป็นสมาชิกสภาเทศบาล
ในครั้งต่อไป จะมีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ เมื่อไม่มี ผมขอปิดการประชุม
เลิกประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น.

.........................................................
(นายประสิทธิ์ หรรษ์หริ ัญ)
ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง

.............................................................
(นายจาตุรงค์ พรหมศร)
เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง

