
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง 
สมยัประชุมสามญั  สมยัที� ๓  ครั�งที� ๑  ประจาํปี  ๒๕๕๓ 

วนัจนัทรที์�  ๑๖  สงิหาคม  ๒๕๕๓  เวลา  ๑๐.๓๐ น. 
ณ  หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง 

------------------------- 
 

รายนามผูเ้ขา้ประชุม 
 ๑.นายประสิทธิ� หรรษ์หิรญั ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 ๒.น.พ.วฒันา วานิชสุขสมบติั รองประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง  

 ๓.นายจาตุรงค ์ พรหมศร สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง   

 ๔.นายอนุกลู ศิริพนัธุ ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง   

 ๕.นายสมหมาย พงษ์ไพบลูย ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง   

 ๖.พนัตรีสระ สุยะใจ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง   

 ๗.นายพิทกัษ์ แสนชมภ ู สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  
 ๘.นายกิตติ จิวะสนัติการ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง   
 ๙.นางสาวอมลยา เจนตวนิชย ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  
 ๑๐.นายนพดล  ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง   

 ๑๑.รอ้ยเอกศกัดิ�ชยั หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง   

 ๑๒.นายสนัติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง   

 ๑๓.นางสุดารตัน์ บุญมี สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง   

 ๑๔.นายจรญู เติงจนัต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง   

 ๑๕.นายสุทศัน์ พุทธวงค ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง   

 ๑๖.นายวิบลูย ์ ฐานิสรากลู สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง   

 ๑๗.นายสุคนธ ์ อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง   

 ๑๘.พนัตรีวิชานนท ์ แดงสรอ้ย สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง   

 ๑๙.นางสาวขตัติยา สาํเภาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง   

 ๒๐.จ.ส.อ.สมบรูณ ์ บรรจงจิตต ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  
 ๒๑.นายสมชาย   ดงัควฒันา สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 ๒๒.นางอวยพร พรรตันพิทกัษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  
 

ผูไ้ม่มาประชุม 
 ๑.นายสมบรูณ ์ คุรุภากรณ ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง (ลากิจ)  
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รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
 ๑.นายนิมิตร จิวะสนัติการ นายกเทศมนตรีนครลาํปาง 
 ๒.นายกิตติภมิู นามวงค ์ รองนายกเทศมนตรีนครลาํปาง 
 ๓.นายประเสริฐ บุพพณัหสมยั รองนายกเทศมนตรีนครลาํปาง   

 ๔.นายสุรพล ตนัสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลาํปาง  
 ๕.นายมนัส วงษ์ชาญศรี ที>ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลาํปาง 
 ๖.นายกิตติพงศ ์ จิรเมธาธร ที>ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลาํปาง  

 ๗.นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
 ๘.นายเฉลิม แกว้กระจ่าง รองปลดัเทศบาลนครลาํปาง 
 ๙.นางสาวภารดี เสลานนท ์ รองปลดัเทศบาลนครลาํปาง  

 ๑๐.นางอินทมาศ สมพงษ์ รองปลดัเทศบาลนครลาํปาง 
 ๑๑.นางจนัทรส์ม เสียงดี ผอ.สาํนักการศึกษา 
 ๑๒.นายจาํเนียร ทองกระสนั ผอ.สาํนักการช่าง   

 ๑๓.นางรศัมีไขมุ่ก พรอ้มเพรียง ผอ.กองคลงั   

 ๑๔.นายประสงค ์ เรือนสอน ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
 ๑๕.นายพีระยศ วิรตัน์เกษ หวัหนา้สาํนักปลดัเทศบาล 
 ๑๖.นายพงคก์ร รตันประเวศน์ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ>งแวดลอ้ม 
 ๑๗.นางสาวสุนี อนงคศกัดิ� ผอ.กองสวสัดิการสงัคม 
 ๑๘.นายสวสัดิ� แกว้กระจ่าง ผอ.ส่วนการโยธา 
 ๑๙.นายสุทธิพนัธ ์ รตันรงัสรรค ์ ผอ.ส่วนช่างสุขาภิบาล 
 ๒๐.นายสุเทพ บุญมายอง ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสรา้ง 
 ๒๑.นายอรรณพ สิทธิวงค ์ ผอ.ส่วนควบคุมอาคารและผงัเมือง 
 ๒๒.นายเสนีย ์  วิไลจิตต ์ ผูจ้ดัการสถานธนานุบาล 
 ๒๓.นางสาวอุษา สมคิด รอง ผอ.สาํนักการศึกษา 
 ๒๔.นายไพศาล ลาภจรสัแสงโรจน์ ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓ 
 ๒๕.นางประนอม สายโกสุม ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๕ 
 ๒๖.วา่ที> ร.ต.วงคเ์ทวญั ณ ลาํพนู ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๖ 
 ๒๗.นางสาวพฒันี เมืองใจมา             หวัหนา้ฝ่ายกิจการสภา 
 ๒๘.นางวรรณศรี อินทราชา หวัหนา้ฝ่ายแผนงานฯ 
 ๒๙.นางฐิติรตัน์ คุณชมภ ู หวัหนา้ฝ่ายเลขานุการผูบ้ริหาร 
 ๓๐.นางรุ่งทิพย ์ กุลโมรานนท ์ หวัหนา้งานประชาสมัพนัธ ์
 ๓๑.นางสนันตน์ชินา แกว้คาํอา้ย หวัหนางานจดัการและพฒันาฯ 
 ๓๒.นางวิไล วงศพ์รม หวัหนา้งานจดัทาํงบประมาณ 
 ๓๓.นางเบญจวรรณ จินตนพงศพ์นัธุ ์ หวัหนา้งานตรวจสอบภายใน 
 ๓๔.นางพชันิดา สุวรรณจกัร นักวิชาการคลงั ๗ ว. 
 ๓๕.นางเบญญาภา ตน้กนัยา นักวิชาการประชาสมัพนัธ ์
 ๓๖.นางสาวญาดา ณ วงคจ์นัทร ์ เจา้หนา้ที>วิเคราะหน์โยบายฯ 
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เริ�มประชุมเวลา  ๑๐.๓๐ น. 
 

นายจาตุรงค ์ พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลาํปาง   ท่านทัGงหลายที>เคารพครบั วนันีG
เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง สมยัประชุมสามญั สมยัที> ๓ ครัGงที> ๑ ประจาํปีพุทธศกัราช ๒๕๕๓   
บดันีG สมาชิกไดเ้ขา้ประชุมครบองค์ประชุม และไดเ้วลาตามที>นัดหมายไวแ้ลว้ พรอ้มทัGงไดร้ับเกียรติจาก 
นายบุญทวี ฉิมพลี ทอ้งถิ>นจงัหวดัฯ และแขกผูมี้เกียรติ ประกอบกบัทางฝ่ายบริหาร หวัหน้าส่วนการงาน 
ตลอดจนผูนํ้าชุมชนและประชาชนที>สนใจรบัฟังการประชุมในวนันีG  และไดเ้วลาตามกาํหนดนัดหมายแลว้ 
คือ เวลา ๑๐.๓๐ น. ในการนีG ผมขอเรียนเชิญ นายประสิทธิ�  หรรษ์หิรญั  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง 
ไดขึ้G นมาทาํหนา้ที>เป็นประธานในที>ประชุมในครัGงนีG  ขอเรียนเชิญครบั 

 

 นายประสิทธิ2  หรรษหิ์รญั   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง   วนันีG สภาเทศบาลนครลาํปาง 
ไดเ้รียกประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง สมยัประชุมสามญั สมยัที> ๓  ครัGงที>  ๑ ประจาํปีพุทธศกัราช ๒๕๕๓  
ในระเบียบวาระที>  ๑ เรื>อง ประธานแจ้งให้ที>ประชุมทราบ ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลฯ   
อ่านประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 นายจาตุรงค ์ พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลาํปาง   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล
นครลําปาง ที> เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร  
เลขานุการสภาเทศบาลนครลาํปาง ก่อนที>ท่านประธานในที>ประชุมจะไดด้ําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระที>  ๑  ของการประชุมสภาในวนันีG   กระผมมีประกาศของสภาเทศบาลนครลาํปาง และหนังสือเทศบาล
นครลาํปาง เพื>อเรียนแจง้ใหที้>ประชุมไดร้บัทราบ ดงันีG  
 

ประกาศสภาเทศบาลนครลาํปาง 

เรื>อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง สมยัประชุมสามญั สมยัที> ๓ ประจาํปี ๒๕๕๓ 
......................................................... 

 

  ตามประกาศสภาเทศบาลนครลาํปาง เรื>อง  กาํหนดสมยัประชุมสามญั ประจาํปี ๒๕๕๓ 
และสมยัประชุมสามญั สมยัแรก ประจาํปี ๒๕๕๔  ลงวนัที> ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๓  ไดก้าํหนดสมยัประชุม
สามัญ สมัยที>  ๓ ประจําปี ๒๕๕๓ มีกําหนด ๓๐ วัน เริ>มต้นตัG งแต่วันที>  ๑-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓  
ดงัความแจง้แลว้นัGน 
 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไ้ข
เพิ>มเติมถึง (ฉบบัที> ๑๓)พ.ศ.๒๕๕๒ ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล 
นครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที> ๓ ประจําปี ๒๕๕๓ มีกําหนด ๓๐ วัน เริ>มตน้ตัGงแต่วันที> ๑-๓๐ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

   ประกาศ  ณ  วนัที>  ๑๒  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๓ 
 

    ประสิทธิ�  หรรษ์หิรญั 
(นายประสิทธิ�  หรรษ์หิรญั) 

      ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง 
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และ 
ประกาศสภาเทศบาลนครลาํปาง 

เรื>อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง สมยัประชุมสามญั 

สมยัที> ๓  ครัGงที> ๑ ประจาํปี  ๒๕๕๓ 

........................................ 
 

  ตามประกาศสภาเทศบาลนครลาํปาง  เรื>อง กาํหนดสมยัประชุมสามญั ประจาํปี ๒๕๕๓  

และสมยัประชุมสามญั สมยัแรก ประจําปี ๒๕๕๔ ลงวนัที> ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ไดก้าํหนดสมยัประชุม
สามญั สมยัที> ๓ ประจําปี ๒๕๕๓  มีกําหนด ๓๐ วนั  เริ>มตน้ตัGงแต่วนัที> ๑– ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓ 
รายละเอียดความแจง้แลว้นัGน 

 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไ้ข
เพิ>มเติมถึง (ฉบบัที> ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ จึงประกาศใหเ้รียกประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง สมยัประชุมสามญั 
สมยัที> ๓ ครัGงที> ๑ ประจาํปี ๒๕๕๓ ในวนัจนัทรที์>  ๑๖  สิงหาคม ๒๕๕๓ 
 

   ประกาศ  ณ  วนัที>  ๖  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

ประสิทธิ�  หรรษ์หิรญั 
(นายประสิทธิ�  หรรษ์หิรญั) 

ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 
และ 
หนังสือที>  ลป ๕๒๐๐๑/ ๓๗๕๙           สาํนักงานเทศบาลนครลาํปาง  
        ถนนฉตัรไชย   ลป  ๕๒๑๐๐ 
 

                              ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๕๓ 
 

เรื>อง มอบหมายใหร้องนายกเทศมนตรีนครลาํปางเป็นผูเ้สนอญตัติแทน 
 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 

อา้งถึง หนังสือสภาเทศบาลนครลาํปาง ที>  ว ๙๕/๒๕๕๓ ลงวนัที> ๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ 
 

  ตามหนังสืออ้างถึง สภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 
สมัยประชุมสามญั สมัยที> ๓  ประจําปี ๒๕๕๓  ในวนัจันทร์ที> ๑๖ สิงหาคม  ๒๕๕๓  เวลา ๑๐.๓๐ น.   
ณ  หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง ความละเอียดแจง้แลว้ นัGน 
 

เพื>อใหก้ารประชุมดังกล่าว เป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย ขา้พเจา้ นายนิมิตร  จิวะสนัติการ 
ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีฯ ที> รับผิดชอบสํานัก 
และกองเป็นผูแ้ทนในการตอบกระทู ้และเสนอญตัติต่อสมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  ดงัรายชื>อต่อไปนีG   
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๑. นายกิตติภมิู  นามวงค ์    รองนายกเทศมนตรีนครลาํปาง     
๒. นายประเสริฐ  บุพพณัหสมยั  รองนายกเทศมนตรีนครลาํปาง 
๓. นายสุรพล  ตนัสุวรรณ  รองนายกเทศมนตรีนครลาํปาง 
๔. นายนรเศรษฐ  จิวะสนัติการ  รองนายกเทศมนตรีนครลาํปาง 

 

จึงเรียนมาเพื>อโปรดทราบและดาํเนินการต่อไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 นิมิตร  จิวะสนัติการ 
(นายนิมิตร  จิวะสนัติการ) 
นายกเทศมนตรีนครลาํปาง 

 

กระผมมีขอ้เรื>องดังที>แจง้ใหที้>ประชุมได้ทราบ จากนีG ไปขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ทําหน้าที> 
ในการประชุมครัGงนีG ต่อไป ขอเรียนเชิญครบั 
 

นายประสิทธิ2   หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ในนามสภาเทศบาล 
นครลาํปาง ขอตอ้นรบันายบุญทวี ฉิมพลีย ์ทอ้งถิ>นจงัหวดัลาํปาง  นายนรศักดิ�   สุขสมบรูณ ์ หวัหน้ากลุ่ม
งานกฎหมาย ระเบียบและเรื>องรอ้งทุกขจ์งัหวดัลาํปาง และแขกผูมี้เกียรติ สื>อมวลชน คณะกรรมการชุมชน 
ที>ไดใ้หเ้กียรติเขา้มาร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลนครลาํปางในครัGงนีG ดว้ยความยินดียิ>ง 

 
ระเบียบวาระที� ๑  เรื�องที�ประธานแจง้ใหที้�ประชุมทราบ 

๑.๑ เรื�อง  การกล่าวไวอ้าลยัใหก้ับนายบุญทอง  ใจมา  อดีตสมาชิกสภาเทศบาล
นครลาํปาง 

นายประสิทธิ2  หรรษหิ์รญั  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง  ระเบียบวาระที>  ๑  ขอ้ที> ๑.๑ 
เรื>อง การกล่าวไว ้อาลัยให้กับนายบุญทอง  ใจมา  อดีตสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เมื>อวันที>  
๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๓ ที> ผ่านมาได้มีสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ๑ ท่าน ได้เสียชีวิต คือ  
นายบุญทอง  ใจมา ไดเ้ขา้รบัตําแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  เมื>อวนัที>  ๒๘  กนัยายน ๒๕๕๑ 
ตลอดการดาํรงตาํแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  นายบุญทอง  ใจมา  ไดเ้สียสละเวลาอุทิศใหก้บั
การปฏิบัติหน้าที>ของสมาชิกสภาเทศบาล อย่างเต็มความสามารถ และไดเ้ป็นคณะกรรมการของสภา
เทศบาล  อาทิ  คณะกรรมการสามญัประจาํสภาเทศบาล  , คณะกรรมการแผนยุทธศาสตรส์ภาเทศบาล 
ฝ่ายสวสัดิการชุมชน และเขา้ร่วมกิจกรรมของเทศบาลนครลาํปางและชุมชนดว้ยดีมาโดยตลอด  เป็นบุคคล
ที>มีนํGาใจเอืG อเฟืG อเผื>อแผ่ ประนีประนอม  จึงทาํใหเ้ป็นที>รกัใคร่ของเพื>อนสมาชิกและทุกๆ คน  และเมื>อวนัที>
วนัที> ๒๐  กรกฎาคม ๒๕๕๓ ที>ผ่านมา ก็ไดถึ้งแก่กรรมดว้ยโรคมะเร็งตบั รวมวาระการดาํรงตาํแหน่ง  ๑ ปี 
๑๐  เดือน  เพื>อเป็นการไวอ้าลยัแก่เพื>อนสมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  นายบุญทอง  ใจมา  จึงขอให ้
ทุกท่านยืนสงบนิ>งเพื>อไวอ้าลยั ขอใหทุ้กท่านในที>แห่งนีG รวมใจเป็นหนึ>งเดียว เพื>อเป็นพลงันุภาพอนัยิ>งใหญ่ 
วิงวอนต่อสวรรค์ ขอไดโ้ปรดรับเอาดวงวิญญาณของนายบุญทอง  ใจมา สิงสถิตในสรวงสวรรค์ เสวยสุข 
ในทิพยว์ิมาน ตลอดชั >วกาลนานดว้ยเทอญ ขอบคุณทุกท่านครบั 
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ระเบียบวาระที�  ๒  เรื�อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง 

          ๒.๑ เรื�อง รบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง สมัยประชุมสามัญ 
สมยัที� ๒ ครั�งที� ๑ ประจาํปี  ๒๕๕๓  วนัจนัทรที์�  ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๕๓ 

นายประสิทธิ2  หรรษหิ์รญั   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง   ระเบียบวาระที>  ๒  ขอ้ที> ๒.๑ 
เรื>อง รบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมยัประชุมสามญั สมยัที> ๒ ครัGงที> ๑ ประจาํปี  
๒๕๕๓ วนัจนัทรที์> ๒๑ มิถุนายน  ๒๕๕๓ จะมีสมาชิกท่านใดขอแกไ้ขหรือไม ่เชิญคุณกิตติ  จิวะสนัติการ 

นายกิตติ  จิวะสนัติการ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  เรียนประธานสภาฯที>เคารพ กระผม  
นายกิตติ  จิวะสนัติการ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  ขอแกไ้ขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนคร
ลําปาง เมื>อวันที>  ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ ในหน้า ๓๓ บรรทัดที>  ๑๐ จากขา้งล่าง ภาษาอังกฤษ จาก  
“Model trade” เปลี>ยนตวั “l” เป็นตวั “r” และ “n” เป็น “Modern trade” ขอบคุณครบั 

นายประสิทธิ2  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง   จะมีสมาชิกท่านใดขอแกไ้ข
หรือไม่ เมื>อไม่มีผู ้ใดขอแกไ้ข ผมจะขอมติที>ประชุม สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบรายงานการประชุมสภา
เทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ  สมัยที> ๒ ครัGงที>  ๑ ประจําปี  ๒๕๕๓  เมื>อวันจันทร์ที>   ๒๑  
มิถุนายน  ๒๕๕๓ ขอไดโ้ปรดยกมือขึG น ที>ประชุมมีมติรบัรองเป็นเอกฉนัท ์

มตทิี�ประชุม ที>ประชุมมีมติใหแ้กไ้ขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง เมื>อวนัที> ๒๑ 

มิถุนายน ๒๕๕๓ ในหน้า ๓๓ บรรทดัที> ๑๐ จากขา้งล่าง ภาษาองักฤษ จาก “Model trade” เปลี>ยนตวั “l” 
เป็นตวั “r” และ “n” เป็น “Modern trade” และมีมติเป็นเอกฉนัท ์ รบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
นครลาํปาง สมยัประชุมสามญั สมยัที> ๒ ครัGงที> ๑ ประจาํปี  ๒๕๕๓  วนัจนัทรที์>  ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๕๓ 

 
ระเบียบวาระที� ๓   ญตัติเรื�อง  ขอเสนอญตัติเรื�องขออนุมตัิจ่ายขาดเงินสะสมของ

เทศบาลนครลาํปาง ในการเลือกตั�งสมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง แทนตาํแหน่งที�ว่าง 
จาํนวน ๙๔๓.๕๐๐ บาท (เกา้แสนสี�หมื�นสามพนัหา้รอ้ยบาทถว้น) 

นายประสิทธิ2  หรรษหิ์รญั   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง  ในระเบียบวาระที> ๓  ญตัติเรื>อง  
ขอเสนอญัตติเรื>องขออนุมติัจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลาํปาง ในการเลือกตัGงสมาชิกสภาเทศบาล
นครลาํปาง แทนตาํแหน่งที>วา่ง จาํนวน ๙๔๓,๕๐๐ บาท ขอเชิญผูบ้ริหาร 

นายนิมิตร  จวิะสนัตกิาร  นายกเทศมนตรีนครลาํปาง   เรียนท่านประธานสภาที>เคารพ กระผม
นายนิมิตร  จิวะสนัติการ  นายกเทศมตรีนครลาํปาง สืบเนื>องมาจากการเสียชีวิตของสมาชิกสภาเทศบาล
นครลําปาง คือ นายบุญทอง ใจมา ท่านประธานไดใ้หค้วามกรุณาใหพ้วกเราไดส้งบนิ>งร่วมไวอ้าลัยไป 
เมื>อสักครู่ นีG  จึงทําให้สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางขาดหายไป ๑ ตําแหน่ง ผมในฐานะที> เป็น
นายกเทศมนตรีนครลาํปาง ขอเสนอญตัติ 
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เรื>อง ขอเสนอญตัติขออนุมติัจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลาํปาง  ในการเลือกตัGงสมาชิกสภา 
เทศบาลนครลาํปาง แทนตาํแหน่งที>วา่ง 
 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 

  ขา้พเจา้ นายนิมิตร  จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ขอเสนอญัตติ  เรื>อง   
ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง ในการเลือกตัGงสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
แทนตําแหน่งที>ว่าง เพื>อดําเนินการเลือกตัGงสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เป็นจํานวนเงิน ๙๔๓,๕๐๐ 
บาท (เกา้แสนสี>หมื>นสามพนัหา้รอ้ยบาทถว้น)  ตามหลกัการและเหตุผล  ดงันีG  

หลกัการ 
  เพื>อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล เป็นค่าใชจ้่ายในการดําเนินการเลือกตัGง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง แทนตาํแหน่งที>ว่าง  ตามมาตรา  ๑๙ (๒)   แห่ง พระราชบญัญติัเทศบาล  
พ.ศ.๒๔๙๖  และแกไ้ขเพิ>มเติมถึง (ฉบบัที> ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒   และจะตอ้งดาํเนินการเลือกตัGงสมาชิกสภา
เทศบาลนครลาํปาง แทนตําแหน่งที>ว่าง ภายใน ๖๐ วนั  นับแต่วนัที>สมาชิกสภาทอ้งถิ>นพน้จากตําแหน่ง 
ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตัGงสมาชิกสภาทอ้งถิ>นหรือผู ้บริหารท้องถิ>น พ.ศ.๒๕๔๕  
และแกไ้ขเพิ>มเติมถึง(ฉบับที> ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖  และกฎหมายไดก้ําหนดไวต้ามระเบียบคณะกรรมการ 
การเลือกตัGง ว่าดว้ยการเลือกตัGงสมาชิกสภาทอ้งถิ>นหรือผูบ้ริหารทอ้งถิ>น พ.ศ. ๒๕๔๖ แกไ้ขเพิ>มเติมถึง
(ฉบบัที> ๕) พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอ้ ๑๒ และเพื>อปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรบัเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรกัษาเงิน และการตรวจเงินขององคก์รปกครองทอ้งถิ>น (ฉบบัที> ๒)  
พ.ศ.๒๕๔๘  ขอ้ ๘๙  ขอ้กําหนดคณะกรรมการการเลือกตัGงว่าดว้ยการเลือกตัGงสมาชิกสภาทอ้งถิ>นหรือ
ผูบ้ริหารทอ้งถิ>น (ฉบบัที> ๗)  พ.ศ.๒๕๕๐ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที> มท ๐๘๙๐.๔/ว ๒๖๙๘ ลงวนัที> 
๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๐  เรื>อง  กรอบค่าใชจ้่ายสาํหรบัการเลือกตัGงสมาชิกสภาทอ้งถิ>นหรือผูบ้ริหารทอ้งถิ>น  
ในส่วนที>องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ>นรบัผิดชอบ และการดาํเนินการเลือกตัGงสมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
เป็นโครงการตามแผนพฒันาเทศบาลนครลาํปาง ๓ ปี (๒๕๕๓ – ๒๕๕๕) ในยุทธศาสตรที์> ๕  ยุทธศาสตร์
การสรา้งชุมชนเขม้แข็งและเป็นสุข   แนวทางการพฒันา ขอ้ ๕.๕  ส่งเสริมพฒันาประชาธิปไตย โดยเป็น
ค่าใชจ้่ายที>เกี>ยวกับการเตรียมการเลือกตัGง และดําเนินการเลือกตัGง เป็นจํานวนเงิน ๙๔๓,๕๐๐ บาท  
(เกา้แสนสี>หมื>นสามพนัหา้รอ้ยบาทถว้น)   

เหตผุล 
  เนื>องจาก นายบุญทอง   ใจมา  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง ไดเ้สียชีวิตลงทาํใหส้มาชิก
ภาพการเป็นสมาชิกสภาเทศบาลสิG นสุดลง และคณะกรรมการการเลือกตัG งประจําจังหวัดลําปาง 
ไดก้าํหนดใหมี้การเลือกตัGงสมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง เขต ๑  แทนตาํแหน่งที>ว่าง ในวนัอาทิตยที์> ๑๒  
กนัยายน  ๒๕๕๓ 
               จากเหตุผลดังกล่าว  จึงมีความจําเป็นจะตอ้งดําเนินการเลือกตัGงสมาชิกสภาเทศบาล
นครลําปาง  โดยใชง้บประมาณเป็นจาํนวนเงินทัGงสิG น  ๙๔๓,๕๐๐ บาท (เกา้แสนสี>หมื>นสามพันหา้รอ้ย 
บาทถว้น) แต่เทศบาลนครลําปางไม่ไดต้ัGงงบประมาณเพื>อการนีG ไว ้ จึงมีความจําเป็นตอ้งใชเ้งินสะสม 
ของเทศบาลดาํเนินการเลือกตัGงดงักล่าว และเทศบาลนครลาํปาง  มียอดเงินสะสม  ดงันีG .-  
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เงินสะสม ณ วนัที� ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓  ๑๘๒,๕๔๑,๒๗๒.๓๐ บาท 
หกั เงินฝาก  กสท.    ๗๑,๓๕๔,๔๒๔.๓๓ 
 ลกูหนีG เงินยืมสะสม             ๑,๖๖๔.๐๐ 
 ลกูหนีG ภาษีโรงเรือน         ๗๓๖,๔๓๖.๐๐ 
 
 ลกูหนีG ภาษีทอ้งที>             ๔,๘๓๙.๘๓ 
 ลกูหนีG ภาษีป้าย          ๒๐๗,๗๗๐.๒๕ 
 ผลต่างจากการชาํระหนีG เงินกู ้     ๖,๙๓๐,๐๐๐.๐๐ 
 เงินเดือน ค่าจา้ง ค่าตอบแทน   ๖๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๓๙,๒๓๕,๑๓๔.๔๑ บาท 
           ๔๓,๓๐๖,๑๓๗.๘๙ บาท 
หกั สาํรองจ่ายกรณีฉุกเฉินอื>น ๆ รอ้ยละ ๒๕      ๑๐,๘๒๖,๕๓๔.๔๗ บาท 
           ๓๒,๔๗๙,๖๐๓.๔๒ บาท 
หกั จ่ายขาดเงินสะสมและเงินยืมสะสม(คงคา้งเบิกจ่าย) 
 ๑.โครงการปรบัปรุงภายในอาคารสาํนักงานเทศบาลเป็นหอเกียรติยศ  ๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
 ๒.เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                    ๕,๓๐๐.๐๐  บาท 
 ๓.เงินประโยชน์ตอบแทนอื>นเป็นกรณีพิเศษ(โบนัส)     ๑๑,๐๘๘.๐๐  บาท 
 ๔..เงินเดือน                   ๓๒,๗๐๐.๐๐  บาท 
 ๕.เงินเพิ>มต่าง ๆ                   ๒๑,๖๐๐.๐๐  บาท 
 ๖.ค่าเช่าบา้น                    ๑๔,๔๐๐.๐๐  บาท 
 ๗.โครงการก่อสรา้งสวนสาธารณะประตเูวียง         ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
 ๘.ค่ารกัษาพยาบาล                 ๗๐๑,๗๑๓.๕๐ บาท 
               ๒๓,๗๘๖,๘๐๑.๕๐ บาท 
เงินสะสมคงเหลือในมือที�พอจา่ยได ้ณ วนัที� ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓       ๘,๖๙๒,๘๐๑.๙๒  บาท 
      ดังนัGน  ขอไดโ้ปรดนําเรียนต่อที>ประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง  เพื>อขออนุมติัจ่ายขาด 
เงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง จํานวน ๙๔๓,๕๐๐ บาท (เกา้แสนสี>หมื>นสามพันหา้รอ้ยบาทถว้น)  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  
และการตรวจเงิน ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ>น (ฉบบัที> ๒) พ.ศ.๒๕๔๘  ขอ้ ๘๙   ต่อไป 
 

                 ขอแสดงความนับถือ 
 

               ลงชื>อ นิมิต  จิวะสนัติการ       ผูเ้สนอ 
            (นายนิมิตร   จิวะสนัติการ) 
            นายกเทศมนตรีนครลาํปาง 
 

   ลงชื>อ  พนัตรี      สระ  สุยะใจ      ผูร้บัรอง               ลงชื>อ     พิทกัษ์  แสนชมภ ู ผูร้บัรอง 
                       ( สระ  สุยะใจ )                  (นายพิทกัษ์    แสนชมภ)ู 
               สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง        สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
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นายประสิทธิ2  หรรษหิ์รญั   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง   ในระเบียบวาระที> ๓ ญตัติ เรื>อง 
ขอเสนอญตัติขออนุมติัจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลาํปาง  ในการเลือกตัGงสมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลาํปาง แทนตาํแหน่งที>วา่ง จะมีสมาชิกท่านใดอภิปรายหรือไม ่เชิญคุณจาตุรงค ์ พรหมศร  

นายจาตุรงค ์ พรหมศร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  เรียนท่านประธานสภาที>เคารพ 
เพื>อนสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ในญัตติ เรื>อง ขอเสนอญัตติขออนุมติัจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล 
นครลําปางในการเลือกตัGงสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง แทนตําแหน่งที>ว่างลง เมื>อสักครู่ผมไดฟั้ง 
ผู ้เสนอญัตติแถลงในตัวเลข ท่านอาจจะพูดคลาดเคลื>อนจากข้อความที> ระบุในญัตติ ท่านพูดว่า 
๙๔๓,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ (เกา้แสนสี>หมื>นสามพนัหา้รอ้ยลา้นบาท) ตรงนีG ผมคิดว่าท่านคงจะพดูคลาดเคลื>อน
ผิดหลงไป ในความเป็นจริงแลว้คือ ๙๔๓,๕๐๐๐ (เกา้แสนสี>หมื>นสามพนัหา้รอ้ยบาทถว้น)ท่านประธานครบั 
ผมพิจารณาในระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้กฎหมายแลว้ เห็นว่าหลกัการที>ท่านแถลงไวเ้มื>อสกัครู่นีG ก็เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ>น พ.ศ.๒๕๔๗ แกไ้ขเพิ>มเติม ฉบบัที> ๒ พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ้ ๘๙ ตรงนีG ผมเห็นชอบดว้ย 
ซึ>งถา้พิจารณาแลว้การจ่ายเงินในกรณีแบบนีG  เราน่าจะจ่ายจากงบกลางหรือเงินสาํรองจ่าย แต่ผมเขา้ใจว่า
ช่วงนีG เป็นปลายงบประมาณแลว้ ซึ>งเงินในส่วนตรงนัGนคงจะหมดไปแลว้ ก็มีความจาํเป็นที>จะตอ้งใชว้ิธีจ่าย
จากเงินสะสมตามระเบียบฯ ที>ท่านไดเ้สนอไปเมื>อสกัครู่แลว้ ประกอบดว้ยขอ้เท็จจริงแลว้ อาํนาจของหน้าที>
ของทอ้งถิ>นโดยเฉพาะการจดัการเลือกตัGงสมาชิกสภาฯ ใหเ้ป็นไปตาม พระราชบญัญติัการเลือกตัGง ตามที>ได้
กาํหนดไว ้เมื>อตาํแหน่งว่างลง ก็ตอ้งดาํเนินการตามเหตุผลดงักล่าว ผมจึงเห็นชอบต่อการเสนอใหจ้่ายขาด
เงินสะสมตามที>ท่านไดแ้ถลงต่อสภาเมื>อสกัครู่นีG  ขอบคุณครบั 

นายประสิทธิ2  หรรษหิ์รัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง   จะมีสมาชิกท่านใดอภิปราย
หรือไม่ เมื>อไม่มี ผมจะขอมติที>ประชุมสภา ญัตติ เรื>อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
ของเทศบาลนครลาํปาง  ในการเลือกตัGงสมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง แทนตําแหน่งที>ว่าง จาํนวนเงิน 
๙๔๓,๕๐๐ บาท  สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ ขอไดโ้ปรดยกมือขึG น ที>ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท ์

มติที�ประชุม  ที>ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  อนุมติัใหจ้่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง   
ในการเลือกตัGงสมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง แทนตาํแหน่งที>ว่าง จาํนวนเงิน ๙๔๓,๐๐๐ บาท(เกา้แสน 
สี>หมื>นสามพนัหา้รอ้ยบาทถว้น) 
 

ระเบียบวาระที� ๔   ญตัติเรื�อง  ขอเสนอญตัติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเทศบาล
นครลาํปาง เพื�อขยายเขตระบบจาํหน่ายไฟฟ้าพรอ้มติดตั�งหมอ้แปลงของโรงเรียน
เทศบาล ๕ (บา้นศรีบุญเรือง)จาํนวน ๙๘๕,๙๔๙.๓๖ บาท (เกา้แสนแปดหมื�นหา้พัน 
เกา้รอ้ยสี�สบิเกา้บาทสามสบิหกสตางค)์ 

นายประสิทธิ2  หรรษหิ์รญั   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง  ในระเบียบวาระที> ๔  ญตัติเรื>อง 
ขอเสนอญตัติขออนุมติัจ่ายขาดเงินสะสมเทศบาลนครลาํปาง เพื>อขยายเขตระบบจาํหน่ายไฟฟ้าพรอ้มติดตัGง
หมอ้แปลงของโรงเรียนเทศบาล ๕ (บา้นศรีบุญเรือง) จาํนวน ๙๘๕,๙๔๙.๓๖ บาท (เกา้แสนแปดหมื>น 
หา้พนัเกา้รอ้ยสี>สิบเกา้บาทสามสิบหกสตางค)์ ขอเชิญผูบ้ริหาร 

นายนิมิตร  จวิะสนัตกิาร  นายกเทศมนตรีนครลาํปาง   เรียนท่านประธานสภาที>เคารพ กระผม
นายนิมิตร  จิวะสนัติการ  นายกเทศมตรีนคลาํปาง  ขอเสนอญตัติ 
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เรื>อง ขอเสนอญตัติขออนุมติัจ่ายขาดเงินสะสมเทศบาลนครลาํปาง เพื>อขยายเขตระบบจาํหน่ายไฟฟ้า 
          พรอ้มติดตัGงหมอ้แปลงของโรงเรียนเทศบาล ๕ (บา้นศรีบุญเรือง) จาํนวน ๙๘๕,๙๔๙.๓๖ บาท 
 (เกา้แสนแปดหมื>นหา้พนัเกา้รอ้ยสี>สิบเกา้บาทสามสิบหกสตางค)์ 
 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 

  ขา้พเจา้ นายนิมิตร  จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ขอเสนอญัตติ เรื>อง  
ขออนุมติัจ่ายขาดเงินสะสมเทศบาลนครลาํปาง  เพื>อขยายเขตระบบจาํหน่ายไฟฟ้า พรอ้มติดตัGง หมอ้แปลง
ของโรงเรียนเทศบาล ๕ (บา้นศรีบุญเรือง) จํานวนเงิน ๙๘๕,๙๔๙.๓๖บาท (เกา้แสนแปดหมื>นหา้พัน 
เกา้รอ้ยสี>สิบเกา้บาทสามสิบหกสตางค)์ ตามหลกัการและเหตุผลดงันีG  

หลกัการ 
ขอจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลาํปาง   เพื>อกระทาํกิจการซึ>งอยู่ในอาํนาจหน้าที>ของ

เทศบาลนครลําปาง ในการจัดการศึกษาอันเป็นการดา้นบริการชุมชนและสังคมและเพื>อใหเ้ป็นไปตาม  
ขอ้  ๘๙  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการรบัเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรกัษา
เงิน และการตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ>น (ฉบบัที> ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยดาํเนินการขยายเขต
ระบบจําหน่ายไฟฟ้าพรอ้มติดตัGงหมอ้แปลงของโรงเรียนเทศบาล ๕ (บา้นศรีบุญเรือง) จํานวนเงิน 
๙๘๕,๙๔๙.๓๖  บาท  (เกา้แสนแปดหมื>นหา้พนัเกา้รอ้ยสี>สิบเกา้บาทสามสิบหกสตางค)์ และโครงการปรบั
ระบบไฟฟ้าในโรงเรียนเทศบาล ๕ (บา้นศรีบุญเรือง) เป็นโครงการตามแผนพฒันาเทศบาลนครลาํปาง 
๓ ปี (๒๕๕๓-๒๕๕๕) ในยุทธศาสตรที์> ๓ ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการศึกษา กีฬา และเยาวชน แนวทางการ
พฒันา ขอ้ ๓.๑ พฒันาการศึกษาทัGงในและนอกระบบอยา่งมีคุณภาพ เพื>อสรา้งสงัคมแห่งการเรียนรู ้ 

เหตผุล 
  เพื>อดาํเนินการขยายเขตระบบจาํหน่ายไฟฟ้า พรอ้มติดตัGงหมอ้แปลงของโรงเรียนเทศบาล 
๕ (บา้นศรีบุญเรือง) เนื>องจากหมอ้แปลงไฟฟ้าเดิมของโรงเรียนมีกาํลงัไฟฟ้าไม่เพียงพอกบัความตอ้งการ 
ทําใหไ้ฟฟ้าดับระหว่างการเรียนการสอนหรือทํากิจกรรมของโรงเรียนอยู่บ่อยครัGง อีกทัGง สายไฟฟ้าใน
โรงเรียนชาํรุดและเสื>อมสภาพหลายจุด  ทําใหอ้าจเป็นอนัตรายต่อนักเรียน และพนักงานครูของโรงเรียน   
จากเหตุผลดังกล่าวขา้งตน้จึงมีความจาํเป็นตอ้งจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลาํปางเพื>อดาํเนินการ
ขยายเขตระบบจาํหน่ายไฟฟ้าพรอ้มติดตัGงหมอ้แปลงของโรงเรียนเทศบาล ๕ (บา้นศรีบุญเรือง) จาํนวนเงิน  
๙๘๕,๙๔๙.๓๖  บาท   (เกา้แสนแปดหมื>นหา้พนัเกา้รอ้ยสี>สิบเกา้บาทสามสิบหกสตางค)์    
 

เงินสะสม ณ วนัที� ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓   ๑๘๒,๕๔๑,๒๗๒.๓๐ บาท 
หกั เงินฝาก  กสท.    ๗๑,๓๕๔,๔๒๔.๓๓ 
 ลกูหนีG เงินยืมสะสม             ๑,๖๖๔.๐๐ 
 ลกูหนีG ภาษีโรงเรือน         ๗๓๖,๔๓๖.๐๐ 
 ลกูหนีG ภาษีทอ้งที>             ๔,๘๓๙.๘๓ 
 ลกูหนีG ภาษีป้าย          ๒๐๗,๗๗๐.๒๕ 
 ผลต่างจากการชาํระหนีG เงินกู ้     ๖,๙๓๐,๐๐๐.๐๐ 
 เงินเดือน ค่าจา้ง ค่าตอบแทน   ๖๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๓๙,๒๓๕,๑๓๔.๔๑ บาท 
           ๔๓,๓๐๖,๑๓๗.๘๙ บาท 
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หกั สาํรองจ่ายกรณีฉุกเฉินอื>น ๆ รอ้ยละ ๒๕      ๑๐,๘๒๖,๕๓๔.๔๗ บาท 
           ๓๒,๔๗๙,๖๐๓.๔๒ บาท 
หกั จ่ายขาดเงินสะสมและเงินยืมสะสม(คงคา้งเบิกจ่าย) 
 ๑.โครงการปรบัปรุงภายในอาคารสาํนักงานเทศบาลเป็นหอเกียรติยศ   ๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
 ๒.เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                   ๕,๓๐๐.๐๐  บาท 
 ๓.เงินประโยชน์ตอบแทนอื>นเป็นกรณีพิเศษ(โบนัส)     ๑๑,๐๘๘.๐๐  บาท 
 ๔..เงินเดือน                    ๓๒,๗๐๐.๐๐ บาท 
 ๕.เงินเพิ>มต่าง ๆ                   ๒๑,๖๐๐.๐๐ บาท 
 ๖.ค่าเช่าบา้น                    ๑๔,๔๐๐.๐๐ บาท 
 ๗.โครงการก่อสรา้งสวนสาธารณะประตเูวียง          ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
 ๘.ค่ารกัษาพยาบาล                 ๗๐๑,๗๑๓.๕๐ บาท 
               ๒๓,๗๘๖,๘๐๑.๕๐ บาท 
เงินสะสมคงเหลือในมือที�พอจ่ายได ้ณ วนัที� ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓        ๘,๖๙๒,๘๐๑.๙๒ บาท 
 

  หกัจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลาํปาง ในระเบียบวาระที> ๓ จาํนวน ๙๔๓,๕๐๐ บาท 
(เกา้แสนสี>หมื>นสามพนัหา้รอ้ยบาทถว้น)  คงเหลือเงินสะสม ๗,๗๔๙,๓๐๑.๙๒  บาท (เจ็ดลา้นเจ็ดแสน 
สี>หมื>นเกา้พนัสามรอ้ยหนึ>งบาทเกา้สิบสองสตางค)์  
  ดงันัGน  ขอไดโ้ปรดนําเรียนต่อที>ประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง เพื>อขออนุมติัจ่ายขาดเงิน
สะสมของเทศบาลนครลาํปาง จาํนวนเงิน ๙๘๕,๙๔๙.๓๖ บาท (เกา้แสนแปดหมื>นหา้พนัเกา้รอ้ยสี>สิบเกา้
บาทสามสิบหกสตางค)์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการรบัเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ>น (ฉบับที> ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ้ ๘๙  
ต่อไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

(ลงชื>อ)       นิมิตร  จิวะสนัติการ       ผูเ้สนอ 
(นายนิมิตร  จิวะสนัติการ) 
นายกเทศมนตรีนครลาํปาง 

 

(ลงชื>อ)      จรญู  เติงจนัตะ     ผูร้บัรอง           (ลงชื>อ)     สนัติ  เขียวอุไร      ผูร้บัรอง 
           (นายจรญู  เติงจนัต๊ะ)                                   (นายสนัติ  เขียวอุไร) 
       สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง                               สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 

นายประสิทธิ2  หรรษหิ์รญั   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง   ในระเบียบวาระที> ๔ ญตัติ เรื>อง
ขอนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเทศบาลนครลําปาง เพื>อขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า           
พร้อมติดตัGงหม้อแปลงของโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านศรีบุญเรือง) จํานวน ๙๘๕,๙๔๙.๓๖ บาท  
(เก้าแสนแปดหมื>นห้าพันเก้าร้อยสี> สิบเก้าบาทสามสิบหกสตางค์) ในหัวข ้อหลักการ บรรทัดที>  ๒  
ความว่า “ของเทศบาลนครลําปาง ในการจัดการศึกษาฯ” ตกสระ “อา” ช่วยแก้ไขด้วยนะครับ  
จะมีสมาชิกท่านใดอภิปรายหรือไม ่เชิญคุณสุคนธ ์ อินเตชะ 
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นายสุคนธ ์ อินเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  เรียนท่านประธานสภาที>เคารพและ

สมาชิกฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุคนธ์  อินเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  ตามที>ท่าน
นายกเทศมนตรีฯ เสนอญตัติ ขออนุมติัจ่ายขาดเงินสะสมเทศบาลนครลาํปาง เพื>อขยายเขตระบบจาํหน่าย
ไฟฟ้า พรอ้มติดตัGงหมอ้แปลงของโรงเรียนเทศบาล ๕ (บา้นศรีบุญเรือง) จํานวน ๙๘๕,๙๔๙.๓๖ บาท  
(เกา้แสนแปดหมื>นหา้พนัเกา้รอ้ยสี>สิบเกา้บาทสามสิบหกสตางค)์ นัGน  กระผมพรอ้มสมาชิกสภาไดไ้ปดูงาน
ในส่วนของโรงเรียนเทศบาล ๕ และตอ้งขอขอบคุณผูบ้ริหาร ครูอาจารย ์และนักเรียนที>ไดใ้หก้ารตอ้นรับ
เป็นอย่างดี โรงเรียนเทศบาล ๕ (บา้นศรีบุญเรือง) มีหลายสิ>งหลายอย่างที>จะขอเสริมในที>นีG ว่า โดยเฉพาะ
เรื>องอาคารเรียน เช่น อาคารศรีสุเรนทร ์อาคารหลงันีG ไมมี่หอ้งนํGาในตวัอาคาร ซึ>งมีปัญหาในการเขา้หอ้งนํGา
ของนักเรียน ทําใหต้อ้งเสียเวลาเรียนที>ตอ้งลงไปเขา้หอ้งนํGาในชัGนล่าง และอาคารชัยนาทนเรนทร์ เป็น
อาคาร ๔ ชัGน  พบปัญหาหอ้งนํGาเกิดรั >วซึมลงสู่ชัGนล่างทําใหมี้กลิ>นเหม็น คิดว่าควรรีบเร่งดําเนินการแกไ้ข
โดยด่วน เพราะไดร้ับผลกระทบต่อสุขภาพจิตของครู นักเรียนเป็นอย่างมาก ผมมีเรื>องชีG แจงใหท่้านได้
รบัทราบเพียงเท่านีG  ขอบคุณครบั 

นายประสิทธิ2  หรรษหิ์รญั   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง   จะมีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
หรือไม ่เนื>องจากนายสุคนธ ์ อินเตชะ เป็นหนึ>งในคณะกรรมการของสภาเทศบาลที>ไดร้บัการแต่งตัGงใหดู้แล
เรื>องการศึกษาร่วมกับคณะกรรมการอีกหลายท่าน ได้ไปเห็นข้อบกพร่องต่างๆ นําเสนอต่อท่าน
นายกเทศมนตรีฯ เพื>อหาทางแกไ้ขต่อไป จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย เชิญคุณสนัติ  เขียวอุไร 

นายสนัติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  เรียนท่านประธานสภาที>เคารพ  กระผม  
นายสนัติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  ผมขออนุญาตอภิปรายเสริมในส่วนของนายสุคนธ์ฯ 
ในฐานะที>กระผมเป็นประธานคณะกรรมการการศึกษาของสภาเทศบาลแห่งนีG  จากที>ท่านสมาชิกฯ ได้
อภิปรายไปเมื>อสักครู่ คือ จากที>ได้มีโอกาสเขา้ไปเยี>ยมโรงเรียนในฐานะกรรมการ เป็นตัวแทนของ
ประชาชนเขา้ไปช่วยสอดส่องดูแลในเรื>องของการศึกษา ประเด็นปัญหาสาํคญัที>เราไดไ้ปพบคือ ญตัติที>ท่าน
นายกฯ ไดนํ้าเสนอในสภาแห่งนีG เพื>อที>จะระบุขยายเขตหมอ้แปลงไฟฟ้า ผมคิดว่าเป็นสิ>งสาํคัญที>เราตอ้ง
ดําเนินการ เพราะว่าจากปัญหาไฟฟ้าเรื>องเดียวที>เราพบ ซึ>งส่งผลกระทบต่อปัญหาหลายๆ ดา้น ทัGงดา้น
บริหารจดัการ ดา้นการเรียนการสอน โรงเรียนแห่งนีG ที>เราไดไ้ปสมัผัส มีอาคารหลายหลงัซึ>งปัญหาอาจจะ
สืบเนื>องจากมีการสรา้งอาคารหลงัใหมเ่พิ>มเติม ทาํใหมี้ปัญหาไฟฟ้าไม่เพียงพอ ในวนัที>เราไปเยี>ยมโรงเรียน
ก็เกิดปัญหา คือ เกิดกระแสไฟฟ้าช๊อตบริเวณหน้าโรงเรียน สาเหตุมาจากระบบไฟฟ้าไม่เพียงพอ และไดไ้ป
เยี>ยมหอ้งเรียนต่างๆ  หอ้งเรียนคอมพิวเตอรที์>ไม่ค่อยไดใ้ชง้าน อาจจะส่งผลกระทบต่อนักเรียนที>ไม่ไดร้บั
การเรียนการสอนอย่างเต็มที>เนื>องจากระบบไฟฟ้า  มีหอ้งเรียนที>สอนเรื>องการทําเซรามิค ซึ>งใชเ้ตาไฟฟ้า
เซรามิค จากการสอบถามนัG นถ้า เ ปิดใช้งานเมื>อไหร่กระแสไฟฟ้าที> จะไปโหลดในส่วนอื>นๆ ก็ 
ส่งผลกระทบต่อนักเรียนหลายดา้นพอสมควร  ก็เท่าที>ฟังการบรรยายสรุปของทางผูบ้ริหารโรงเรียน ก็พอจะ
ทําใหเ้ห็นความสําคัญ ผมก็อยากจะเรียนท่านสมาชิกฯ ในหอ้งประชุมนีG ไดช้่วยพิจารณาว่า ความจาํเป็น 
ขัGนพืG นฐานขัGนแรกที>จะส่งผลกระทบซึ>งถา้มีตรงนีG แลว้ ระบบการเรียนการสอนก็จะสามารถพัฒนาได ้ 
และเติมเต็มในส่วนของการเรียนการสอนไดเ้ต็มที> จึงขออภิปรายเพิ>มเติมแค่นีG  ขอบคุณครบั 
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นายประสิทธิ2  หรรษหิ์รัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง   จะมีสมาชิกท่านใดอภิปราย

หรือไม่ เมื>อไม่มี ผมจะขอมติที>ประชุม ญัตติ เรื>องขอเสนอญัตติขออนุมติัจ่ายขาดเงินสะสมเทศบาล 
นครลําปาง เพื>อขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าพร้อมติดตัG งหม้อแปลงของโรงเ รียนเทศบาล ๕  
(บา้นศรีบุญเรือง) จาํนวน ๙๘๕,๙๔๙.๓๖ บาท (เกา้แสนแปดหมื>นหา้พนัเกา้รอ้ยสี>สิบเกา้บาทสามสิบหก
สตางค)์  สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ ขอไดโ้ปรดยกมือขึG น ที>ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท ์

มติที�ประชุม  ที>ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  อนุมัติใหจ้่ายขาดเงินสะสมเทศบาลนครลําปาง  
เพื>อขยายเขตระบบจาํหน่ายไฟฟ้าพรอ้มติดตัGงหมอ้แปลงของโรงเรียนเทศบาล ๕ (บา้นศรีบุญเรือง) จาํนวน 
๙๘๕,๙๔๙.๓๖ บาท (เกา้แสนแปดหมื>นหา้พนัเกา้รอ้ยสี>สิบเกา้บาทสามสิบหกสตางค)์ 

 

ระเบียบวาระที� ๕   ญัตติเรื�อง  ขอเสนอญัตติเรื�องขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (วาระที� ๑) 

นายประสิทธิ2  หรรษหิ์รญั   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง  ในระเบียบวาระที> ๕ ญัตติเรื>อง  
ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ในวาระที>  ๑   
เชิญฝ่ายผูบ้ริหาร 

นายนิมิตร  จวิะสนัตกิาร  นายกเทศมนตรีนครลาํปาง   เรียนท่านประธานสภาที>เคารพ กระผม
นายนิมิตร  จิวะสันติการ  นายกเทศมตรีนคลําปาง บัดนีG ก็ถึงเวลาตามงวดงบประมาณประจําปี ที>ทาง
เทศบาลนครลาํปางจะไดเ้สนอร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ เพื>อให้
สภาเทศบาลนครลาํปางไดพิ้จารณาใหค้วามเห็นชอบ เพื>อใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัประกาศใชใ้นอนัดบัต่อไป 
เพื>อเป็นงบประมาณในการบริหารราชการในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ที>จะมีขึG นในเดือนตุลาคมนีG  ผมในฐานะ
นายกเทศมนตรีฯ จึงขอเสนอญตัติ 
 

เรื>อง เสนอร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย  ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๔ 
 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 

ขา้พเจา้ นายนิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอร่างเทศบัญญัติ 
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บนัทึกหลกัการและเหตผุล 

ประกอบรา่งเทศบญัญตัิงบประมาณรายจา่ย ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๔ 

ของเทศบาลนครลาํปาง  อาํเภอเมืองลาํปาง  จงัหวดัลาํปาง 

 ------------------------------------------------- 

หลกัการ 

งบประมาณรายจา่ยทั�งสิ� น  ยอดรวม     ๓๗๒,๕๖๓,๘๗๖ บาท 

ประกอบดว้ย     
งบประมาณรายจา่ยทั �วไป  ยอดรวม     ๓๕๐,๐๓๙,๕๓๒  บาท 

แยกรายละเอียดตามแผนงานได ้ ดงันี�     
ดา้นบรหิารทั �วไป ประกอบดว้ย    

 ๑. แผนงานบรหิารงานทั �วไป ยอดรวม      ๖๓,๑๒๒,๓๙๐  บาท 
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 ๒. แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม      ๑๙,๔๒๕,๙๓๐  บาท 
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ดา้นการเศรษฐกิจ ประกอบดว้ย    

 ๑. แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม      ๑๑,๑๐๒,๐๙๐  บาท 

 ๒. แผนงานการพาณิชย ์ ยอดรวม        ๓,๗๔๐,๖๘๐  บาท 

ดา้นการดาํเนินงานอื�น  ประกอบดว้ย    

 ๑. แผนงานงบกลาง  ยอดรวม      ๒๓,๓๙๓,๒๒๒  บาท 

งบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ ยอดรวม      ๒๒,๕๒๔,๓๔๔ บาท 

งบประมาณเฉพาะการสถานธนานุบาล ยอดรวม ๑๙,๔๑๗,๑๔๐  บาท 

 ๑. แผนงานการพาณิชย ์ รวม ๑๗,๒๑๑,๘๔๐  บาท 

 ๒. แผนงานงบกลาง  รวม ๒,๒๐๕,๓๐๐  บาท 

งบประมาณเฉพาะการสถานีขนสง่ผูโ้ดยสาร ยอดรวม ๓,๑๐๗,๒๐๔  บาท 

 ๑. แผนงานการพาณิชย ์ รวม        ๒,๙๕๕,๙๔๐  บาท 

 ๒. แผนงานงบกลาง  รวม ๑๕๑,๒๖๔  บาท 
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เหตผุล 

  เพื�อใชใ้นการดาํเนินงานตามนโยบายของคณะผูบ้รหิาร ที�ไดว้างแผนไวต้ามแผนพฒันาทอ้งถิ�น 
 ตลอดปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๔ จงึเสนอรา่งเทศบญัญตัิงบประมาณรายจา่ย  ประจาํปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๕๔  งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๔  เพื�อสมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปางพิจารณาเห็นชอบตอ่ไป 

 ----------------------------- 
รา่ง 

เทศบญัญตั ิ

งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ของเทศบาลนครลาํปาง  อาํเภอเมืองลาํปาง  จงัหวดัลาํปาง 

 ----------------------- 

  โดยที�เป็นการสมควรตั�งงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ   พ.ศ.๒๕๕๔  อาศยัอาํนาจตามความ 

ในพระราชบญัญตัิเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไ้ขเพิ�มเติม ถึง (ฉบบัที� ๑๓)  พ.ศ.๒๕๕๒ สว่นที� ๕ มาตรา ๖๕ 

จงึตราเทศบญัญตัิขึ� นไว ้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครลาํปาง และโดยอนุมตัิของผูว่้าราชการ 

จงัหวดัลาํปาง ดงัตอ่ไปนี�  

  ขอ้ ๑. เทศบญัญตัินี� เรียกว่า เทศบญัญตัิงบประมาณรายจา่ย  ประจาํปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๔” 

  ขอ้ ๒. เทศบญัญตัินี� ใหใ้ชบ้งัคบัตั�งแตว่นัที�  ๑  ตลุาคม  พ.ศ.๒๕๕๓  เป็นตน้ไป  

  ขอ้ ๓. งบประมาณรายจา่ย  ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๔  ใหต้ั�งจา่ยเป็นจาํนวน  

รวมทั�งสิ� น ๓๗๒,๕๖๓,๘๗๖ บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดด้งันี�    

  ขอ้ ๔. งบประมาณรายจา่ยทั �วไป    

              ๔.๑  ดา้นบรหิารทั �วไป    

               แผนงานบริหารงานทั �วไป ยอดรวม  ๖๓,๑๒๒,๓๙๐  บาท 

               แผนงานการรกัษาความสงบภายใน ยอดรวม   ๑๕,๕๕๑,๗๗๐ บาท 

                        ๔.๒  ดา้นบริการชุมชนและสงัคม    

               แผนงานการศึกษา ยอดรวม    ๕๙,๒๗๖,๒๐๐  บาท 

               แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม    ๑๙,๔๒๕,๙๓๐  บาท 

               แผนงานสงัคมสงเคราะห ์ ยอดรวม     ๓,๒๒๙,๒๒๐ บาท 

               แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม ๑๑๕,๘๘๗,๔๘๐  บาท 

               แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน ยอดรวม      ๖,๑๙๓,๔๗๐  บาท 

               แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ ยอดรวม ๒๙,๑๑๗,๐๘๐  บาท 

      

               ๔.๓  ดา้นการเศรษฐกิจ    

               แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม    ๑๑,๑๐๒,๐๙๐  บาท 
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               แผนงานการพาณิชย ์ ยอดรวม      ๓,๗๔๐,๖๘๐  บาท 

              ๔.๔  ดา้นการดาํเนินงานอื�น    

               แผนงานงบกลาง ยอดรวม   ๒๓,๓๙๓,๒๒๒ บาท 

  ขอ้ ๕. งบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ    

         ๕.๑  งบประมาณเฉพาะการสถานธนานุบาล ยอดรวม ๑๙,๔๑๗,๑๔๐  บาท 

               แผนงานการพาณิชย ์ รวม ๑๗,๒๑๑,๘๔๐  บาท 

               แผนงานงบกลาง รวม ๒,๒๐๕,๓๐๐  บาท 

         ๕.๒  งบประมาณเฉพาะการสถานีขนสง่ผูโ้ดยสาร ยอดรวม ๓,๑๐๗,๒๐๔  บาท 

               แผนงานการพาณิชย ์ รวม      ๒,๙๕๕,๙๔๐  บาท 

               แผนงานงบกลาง รวม ๑๕๑,๒๖๔  บาท 

  ขอ้ ๖. ใหน้ายกเทศมนตรีนครลาํปาง  ปฏิบตัิการเบิกจา่ยเงินงบประมาณที�ไดร้บัอนุมตั ิ

ใหเ้ป็นไปตามระเบียบการเบิกจา่ยเงินขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น ฯลฯ 

  ขอ้ ๗. ใหน้ายกเทศมนตรีนครลาํปาง      มีหนา้ที�รกัษาการใหเ้ป็นไปตามเทศบญัญตัินี�  
       

    ประกาศ    ณ    วนัที�       เดือน                 พ.ศ.๒๕๕๓ 

                                                                        (ลงนาม)      

                               (นายนิมิตร  จวิะสนัติการ)  

                                นายกเทศมนตรีนครลาํปาง 
       
                เห็นชอบ    
    (ลงนาม)            
                  (                                 )    
                     ผูว่้าราชการจงัหวดัลาํปาง    

 
นายประสิทธิ2  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง  ในญัตติร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ วาระที> 1 นีG  จะมีสมาชิกท่านใดอภิปรายเป็นอย่างอื>น
หรือไม ่เชิญ รอ้ยเอกศกัดิ�ชยั  หงษ์ใจสี 

รอ้ยเอกศกัดิ2ชัย  หงษใ์จสี  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  เรียนประธานสภาที>เคารพ  ท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง ทุกท่าน กระผมรอ้ยเอกศกัดิ�ชยั  หงษ์ใจสี  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  
จากที>ผมดูร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ งบประมาณทัGงสิG น 
๓๗๒,๕๖๓,๘๗๖ บาท เพื>อนํามาพัฒนาเทศบาลนครลําปางตามวิสัยทัศน์ที>ว่า “นครลําปางน่าอยู ่
นครเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมลํGาค่า” ผมอยากให้ท่านสมาชิกฯ ดูในหน้า ๑-๑๒ ของ 
ร่างเทศบญัญัติฯ ในขอ้ ๓ ของงบประมาณภาระหนีG ผูกพนัประจาํปี (ไดมี้การก่อหนีG ผูกพนัขา้มปี) ในขอ้ ๓ 
ประเภทค่าพฒันาระบบสารสนเทศจาํนวน ๖ ระบบ เป็นเงิน ๑,๑๒๐,๐๐๐ บาท ไดเ้ขียนไวว้า่ 
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มีการยกเลิกไว ้จึงอยากสอบถามท่านประธานไปถึงฝ่ายบริหารว่างบมีแลว้ไม่ไดท้าํ หรือว่าไม่มีงบประมาณ
จึงไมไ่ดด้าํเนินการ นี>คือหนึ>งประเด็น แต่ถา้ไปดทีู>หนา้ ๓-๖๘  ในขอ้ ๒  หมวดค่าครุภณัฑค์อมพิวเตอร ์ก็มี
การตัGงงบประมาณไวอี้กครัGงหนึ>ง อยากสอบถามว่า ในหน้า ๑-๑๒ ว่ามีงบประมาณแลว้ไม่ไดท้าํ หรือว่าไม่
มีงบประมาณจึงไมไ่ดท้าํ ถึงไดต้ัGงไวใ้นงบประมาณ ประจาํปี พ.ศ.๒๕๕๔ ขอบคุณครบั 

นายประสิทธิ2  หรรษหิ์รญั   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง   เชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ 
นายนิมิตร  จิวะสนัติการ  นายกเทศมนตรีนครลาํปาง  ขออนุญาตท่านประธานสภาฯชีG แจงใน

เรื>องของงบประมาณที>เกี>ยวขอ้งกบัการพฒันาระบบสารสนเทศ จาํนวน ๖ ระบบ ซึ>งเราตัGงงบประมาณจ่าย
ไวเ้มื>อปีงบประมาณ ปี ๒๕๕๓ ในสัญญาว่าจา้งไดว้่าจา้งมหาวิทยาลัยแม่โจเ้ป็นคู่สัญญาว่าเป็นผูร้ับจา้ง  
แต่ปรากฏวา่ผูร้บัจา้งก็ไดพ้ฒันาระบบใหก้บัเรามาไดร้ะดบัหนึ>งแลว้หยุดไป จากจาํนวน ๖ ระบบที>พฒันาได้
เราสามารถนํามาใชไ้ดจ้ริงอยู่แค่ ๓ ระบบ  แลว้หยุดไป เราจึงมีหนังสือทวงถามไปยงัมหาวิทยาลยัแม่โจ ้
จาํนวนหลายครัGง แต่ก็ไม่ไดร้บัคาํตอบจนกระทั >งผิดเงื>อนไขในสญัญา เราจึงยกเลิกสญัญาแลว้จ่ายเงินเพียง
เฉพาะในงวดงานที>ไดท้าํเสร็จแลว้ จึงเหลือเงินในงวดงานที>ยงัไม่ไดจ้่ายเนื>องจากยงัไม่ไดท้าํใหเ้สร็จสิG นตาม
เงื>อนไขสัญญาในจํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดังกล่าวนีG   จึงทําใหมี้ยอดเงินเหลือจากที>เราตัGงไว ้แต่ใน
ขณะเดียวกนังานของเราก็ไม่สาํเร็จ ยงัมีระบบสารสนเทศที>จะตอ้งพฒันาระบบต่อไปใหเ้กิดความสมบรูณที์>
คา้งไวจ้ากเดิม เช่น  งานดา้นของการบริหารบุคคล และดา้นอื>นๆ เราจึงไดต้ัGงงบประมาณเพิ>มเติม ดังที>
ท่านสมาชิกฯ ผูท้รงเกียรติไดอ้ภิปรายไวว้่าเป็นการพฒันาระบบสารสนเทศเพิ>มเติมจากสิ>งที>ขาดหายไป จึง
เกิดรายการดงักล่าวขึG นมา ซึ>งก็เป็นรายการที>ซบัซอ้นแต่เป็นรายการที>ต่อเนื>องจากเงินที>เราไดต้ดัไว ้ทาํใหมี้
ความไมส่มบรูณแ์บบ ขอบคุณครบั 

นายประสิทธิ2  หรรษหิ์รญั   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง   หวงัว่าท่านสมาชิกสภาเทศบาล
รอ้ยเอกศกัดิ�ชยั หงษ์ใจสี คงเขา้ใจนะครบั จะมีสมาชิกท่านใดอภิปรายอีกหรือไม ่เชิญ คุณสนัติ  เขียวอุไร 

นายสนัติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  เรียนท่านประธานสภาที>เคารพ  กระผม  
นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ผมมีประเด็นเกี>ยวกับการจัดตัGงงบประมาณอยู ่
๒ ประเด็น  ประเด็นแรกคือ เรื>องของการศึกษา สาํหรบังบประมาณรายจ่าย ประจาํปี ๒๕๕๔ รวมทัGงสิG น  
๗๐,๓๓๖,๙๘๐ บาท (เจ็ดสิบล้านสามแสนสามหมื>นหกพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ตามความ
รายละเอียดงบประมาณที>นําเสนอทุกท่าน ผมจึงมีประเด็นที>จะเป็นมุมมองว่า นโยบายดา้นการศึกษา 
ของเทศบาล ประกอบกับเทศบาลนครลําปางมีโรงเรียนในสังกัดถึง ๖ แห่ง งบประมาณรายจ่าย 
ค่อนขา้งมาก ซึ>งอาจจะต้องพัฒนาถึงด้านโครงสรา้ง ด้านการบริหารจัดการ แต่ที>อยากจะตัGงใหเ้ป็น
ขอ้สังเกตว่า งบประมาณที>ตัGงไวผ้มยงัไม่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนในเรื>องของงบประมาณของการทําวิจัย  
ซึ>งการทาํวิจยั ผมคิดว่าเป็นส่วนสาํคญัในดา้นการศึกษาเพราะเป็นการสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ทางการศึกษา 
ผมไมแ่น่ใจวา่ในส่วนยอ่ยของโรงเรียนซึ>งจะตอ้งมีความเกี>ยวขอ้งกบัการประเมินคุณภาพของการศึกษา หรือ 
สมศ. มีขอ้จํากดัอะไรบา้ง แต่เท่าที>ไดส้ังเกตจากร่างเทศบญัญัติฯ นีG  การตัGงองค์ความรูใ้หม่จากการวิจัย  
ซึ>งจะทําใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการระบบการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลเรา 
ก็เป็นที>สงัเกตที>จะตอ้งฝากไปทางผูบ้ริหารว่า ในส่วนนีG เราใหค้วามสาํคญัมากน้อยแค่ไหน เพราะว่าถา้เป็น
ภาระหน้าที>หลกัของการศึกษาแลว้ การวิจยัเพื>อสรา้งองคค์วามรูใ้หม่เป็นสิ>งสาํคญัที>จะตอ้งทาํในปัจจุบนันีG  
และในประเด็นที� สอง  เพื>อประโยชน์ของสภาเทศบาลนครลําปาง ที>ทางสภาเราได้มีการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ของสภาเทศบาล ตามนโยบายแผนยุทธศาสตร์ฯ เรามีการบริหารจัดการตามแผนงานซึ>งมี 
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ยุทธศาสตรก์ารดําเนินงานอยู่ ๔ ดา้น ตามที>ท่านไดร้บัทราบแลว้ ซึ>งในปัจจุบนันีG สาํหรบัในปีหน้าเราก็มี
เป้าหมายในการจดัทาํแผนเพื>อจะยกระดบัการดาํเนินงานของสภาเทศบาลนครลาํปางใหเ้ป็นสภาตน้แบบ 
สืบเนื>องจากการที>เราจะตอ้งปรบัปรุงบริหารจดัการในส่วนของสภาเทศบาล และในขณะนีG เป็นฝ่ายกิจการ
สภาแห่งแรกของประเทศไทย ซึ>งเราไดมี้การประชาสมัพนัธ์และเป็นที>ยอมรบัของหน่วยงานเทศบาลอื>นๆ 
จากการที> เรามีแนวทางในเรื>องของการบริหารจัดการ ก็อยากจะฝากไปยังผู ้บริหารใหท่้านดูแลและ 
ใหค้วามสาํคญักบัฝ่ายกิจการสภา เพื>อที>จะใหเ้ป็นไปตามแผนการดาํเนินงานของสภาเทศบาล ซึ>งจากการ
วิเคราะห์งบประมาณในปีหน้านัGน ถ้าเรามีการจัดสรรส่วนหนึ> งที>จะดําเนินงานจัดตัGงกองกิจการสภา  
คงใชง้บประมาณไม่มากหรือใชเ้ท่าที>มีอยู่ ก็จะสามารถยกระดับจากฝ่ายกิจการสภาเป็นกองกิจการสภาได ้
และจากที>ไดด้าํเนินงานเมื>อเดือนกรกฎาคมที>ผ่านมา เราไดมี้การไปศึกษาดูงานการจดัตัGงกองกิจการสภา  
ณ  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเชียงราย ก็ไดร้บัคาํแนะนํา ขอ้สงัเกตต่างๆ มากพอสมควร  รวมทัGงเทศบาล
ตําบลแม่สาย เทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน และเทศบาลเมืองพะเยา มีการพบปะและมีการสรา้งภาคี
เครือขา่ยของสภาเทศบาลนครลาํปางกบัเทศบาลอื>นๆ ต่างจงัหวดั  โดยไดนํ้ากลบัมาประกอบการพิจารณา
การดําเนินงานของสภาเขากับของสภาเรา ปรากฏว่าเรานําหน้าไปไกลพอสมควรในการบริหารจัดการ  
และไดร้ับเกียรติทางทอ้งถิ>นจังหวัดฯ ที>ส่งวิทยากรมาใหค้ําแนะนํา ใหค้วามรูใ้นเรื>องของการขอจัดตัGง 
กองกิจการสภานัGนมีขัGนตอนและดัชนีชีG วัดอะไรบา้ง และเราไดป้ระเมินอย่างคร่าวๆ ไว ้แต่ยังไม่ไดต้ัGง
คณะกรรมการทํางาน ซึ>งจะเป็นประโยชน์อย่างมาก  ถา้ทางฝ่ายบริหารจะช่วยกรุณาบรรจุเรื>องของการ
บริหารจัดการในส่วนของกองกิจการสภา และอาจจะเกี>ยวขอ้งกับงบประมาณในอนาคตกบัทางสภาดว้ย 
ขอบคุณครบั 

นายประสิทธิ2  หรรษหิ์รญั   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง   จะมีสมาชิกท่านใดอภิปรายอีก
หรือไม ่เชิญ นายแพทยว์ฒันา  วานิชสุขสมบติั 

นายแพทยว์ฒันา  วานิชสุขสมบตัิ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ 
ที>เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติ กระผม นายแพทยว์ัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภา
เทศบาลนครลาํปาง  ขอเรียนท่านประธานว่าในวาระที> ๑ ของหลกัการในร่างเทศบญัญติัฯ ผมตัGงขอ้สงัเกต
และมีความเห็นหลายประเด็น  ก่อนอื>นตอ้งขอขอบคุณฝ่ายบริหารโดยเฉพาะคณะกรรมการแผนพฒันา
ทอ้งถิ>น และคณะกรรมการฝ่ายสนับสนุนแผนพฒันาที>ไดจ้ดัทาํเอกสารไดอ้ยา่งเรียบรอ้ยสมบรูณ ์เรียกไดว้่า 
๑๐๐% ก็ว่าได ้เพราะว่ามีขอ้มลูและรายละเอียดต่างๆ ที>น่าพอใจ ขอ้มลูครบถว้น  ส่วนประเด็นที>ผมจะพูด
ถึงประเดน็แรก คือ เรื>องของรายรบั-รายจ่าย ถา้ดูจากร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย ประจาํปี ๒๕๕๔  
จาํนวนเงิน ๒๒๗ ลา้นบาท ซึ>งเมื>อเทียบกบัปีงบประมาณปี ๒๕๕๓ จาํนวนเงิน ๒๐๙ ลา้นบาท ก็มีเพิ>มขึG น
ประมาณ ๑๘ ลา้นบาท เป็นรายไดจ้ากการจดัเก็บในหมวดภาษีอากร เพิ>มขึG นประมาณ ๘%  ส่วนรายไดที้>
ไม่ใช่จากการเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมอื>น ก็เพิ>มขึG นจากปี ๒๕๕๓ ประมาณ ๒๕%  เรื>องรายจ่ายที>
ทาํไวก็้ไดดุ้ลเงินดีซึ>งแน่นอนว่าจะตอ้งจ่ายใหน้้อยกว่ารบั เพื>อที>จะไม่ใหเ้กิดปัญหาในการดําเนินงาน แต่ใน
ความเห็นส่วนตัวนัGนผมคิดว่า การเพิ>มรายไดก็้คงจะมีทางอื>นทัGงรายไดจ้ากการเก็บภาษีทัGงทางตรงและ
ทางออ้มถา้เราจะเพิ>มใหม้ากกว่านีG นัGนคงไม่ง่ายนัก แต่เราสามารถควบคุมรายจ่าย ผมไม่ไดใ้ชค้าํว่า “ลด” 
นะครบัท่านประธาน  ถา้ควบคุมรายจ่ายใหอ้ย่างพอดีและพอเพียงกบัการใชง้านหรือดําเนินการ สมมุติว่า
ตัGงตัวเลขการควบคุมรายจ่ายงบประมาณในปี ๒๕๕๔ ที>ตัGงไวต้ามนีG  แต่ถา้เราสามารถควบคุมใหล้ดได ้
๑๐% เท่ากับว่ามีรายรบัเพิ>ม ๑๐% ซึ>งเหตุผลที>ผมอยากใหมี้การเพิ>มขึG น คือ จะเห็นไดว้่าจากแผนพฒันา 
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เทศบาลที>ไดส้รุปไวนั้Gน ในปี ๒๕๕๓ จาํนวนโครงการทัGงหมดทําไปไดแ้ค่ประมาณ ๘๒% เท่านัGน ส่วนอีก 
๘% นัGนไม่สามารถทําได ้คงจะมีปัญหาในเรื>องเงินงบประมาณ ท่านประธานก็ทราบดีว่าในช่วงปีที>ผ่านมา
งบอุดหนุนก็ดี งบจากภายนอกก็ดีที>เราไดท้ํากันมาก็ยงัไม่ไดร้บัมาเต็มที> ซึ>งโครงการถนนไรฝุ่้นก็ยงัมีฝุ่น
มากเหมือนเดิม แต่โดยเฉพาะในปี ๒๕๕๔ นัGน ยงัมีอีกหลายๆ ดา้น เช่น ปรับปรุงถนน ทําท่อระบายนํGา
เพิ>มขึG น ก็ยังมีความตอ้งการเพิ>มขึG นอีกจากหลายๆ ชุมชนทัGง ๔ เขต โดยเฉพาะเรื>องการขยายไฟฟ้า
สาธารณะที>เราพูดกนัง่ายๆ ว่า “ต่อสายดับ” ซึ>งตอ้งใชเ้งินก็ยงัเป็นปัญหาความตอ้งการอยู่ ผมจึงคิดว่าจะ
ทาํอย่างไรที>จะสามารถใหมี้เงินรายรบัหรือมีเงินเหลือเพิ>มขึG นมาก็มีความจาํเป็น  ประเด็นที� สอง คือ เรื>อง
ของความปลอดภัยในประเด็นที>เกี>ยวกับชีวิตและทรัพยสิ์น จากแผนพัฒนาฯ สรุปไวไ้ดดี้มากว่าจัดการ
จราจรมาเป็นอนัดบัหนึ>งในตวัเลขใหไ้วว้่า มีผูเ้สียชีวิตวนัละ ๓๐ คน แต่ก็ไม่ไดมี้รายละเอียดไวว้่าเฉพาะเขต 
หรือระดับจงัหวดั หรือระดบัประเทศ ผมก็ไม่สามารถคน้หาระดบัประเทศไดจึ้งเอาตามนีG  จะเห็นไดว้่าเป็น
ตัว เลขที> ค่อนข้างสู งพอสมควร ผมเ ชื> อว่ า ทุก ท่านที> อยู่ ในห้องประชุมนีG ถ้า เ ห็นเส้นจราจรนัG น 
ลางเลือนในถนนหลายๆ สาย ถา้เราดูจากถนนในเขตเทศบาลทัGง ๔ เขต แต่ละเขตไม่ตํ >ากว่า ๕๐ กิโลเมตร 
เพราะฉะนัGนระยะ ๒๐๐ กิโลเมตรผมวา่เป็นไปไมไ่ดที้>จะหางบประมาณมาทาเสน้จราจรใหช้ดัเจนขึG นทุกสาย
เพื>อความปลอดภยัในการใชร้ถ จึงขอเรียนท่านประธานสภาไวว้่าช่วยกนัหาทางว่าจะทาํอย่างไร อย่างน้อย
ถา้ดูในงบการใชจ้่ายเพื>อการจราจรนัGนแต่ละปีผมดูแลว้ว่ามีเพียงประมาณ ๑ ลา้นเศษ คิดว่าไม่เพียงพอ  
จุดที>อนัตรายที>สุดคือ ถนนบริเวณที>ผ่านหน้าโรงเรียนเคนเน็ตแมคเคนซีไปเขื>อนยาง ถนนเสน้นีG เป็นถนนที>
มีการจราจรติดขดัมากโดยเฉพาะช่วงเชา้-เย็น เขา้งาน-เลิกงาน  ถา้เป็นคนที>ใชป้ระจาํคงไม่เกิดปัญหา 
ท่านจะสังเกตไดว้่าไม่มีเสน้สีขาวหลงเหลืออยู่เลย แต่ถา้เป็นคนนอกมาก็จะมีบางคนเพราะถนนหน้า
โรงเรียนกวา้งมาก มีถนนเลีG ยวขวาไปถนนเลียบริมนํGา  แต่ช่วงที>จะตรงมาสามแยกเขา้เชิงสะพานพัฒนา
ภาคเหนือนัGนแคบและไม่มีเสน้สีขาว กลางวันอาจจะไม่เกิดอันตราย แต่กลางคืนผมคิดว่าค่อนขา้งจะ
อนัตรายพอสมควร  ในความเห็นที>ผมไดคุ้ยกบัหลายๆ ท่าน ว่า ถา้ไม่สามารถหางบประมาณเพื>อขีดเสน้ได้
บ่อยๆ หรือขีดซํGาได ้เราจะมีทางอื>นใดหรือไม่ สาํหรบัเสน้ที>ทาไปแลว้ประมาณ ๒ เดือนก็เลอะเทอะ ถา้เรา
จะใหว้ิทยาลยัเทคนิคเพื>อปรึกษาใหนํ้าเครื>องมือมาลา้งเสน้ถนนใหส้ะอาด ก็อาจจะยืดอายุการใชง้านไปได้
อีกหลายเดือน ประหยดัและถูกกว่าไปทาเสน้ใหม่ เราสามารถนํางบประมาณที>มีอยู่ไปทาเสน้ใหม่เพิ>ม
ระยะทางไปได ้ก็เป็นเรื>องที>น่าสนใจที>เราจะเนรมิตใหมี้เสน้ไปตลอด ทัGงเขตเมืองทัGง ๔ เขต ผมคิดว่าเป็น
เรื>องที>ดี  ประเด็นสุดทา้ย คือ  ประเด็นเกี>ยวกับดา้นกีฬา ซึ>งท่านสมาชิกฯ ก็ไดร้ับหนังสือร่วมงานกีฬา 
บาสเก็ตบอลที>โรงยิมโรงเรียนเทศบาล ๔ เมื>อเทียบกบัในยุคก่อนๆ นัGน เราจดัมากก็จริงแต่ก็ไม่เพียงพอต่อ
ปัญหาเยาวชนที>เกิดขึG น เพราะฉะนัGนจะเป็นไปอย่างไรก็ฝากไวว้่าถา้เราสามารถจัดการแข่งขนักีฬาของ
เยาวชนใหเ้พิ>มมากขึG น ก็จะเป็นทางหนึ> งที>จะลดปัญหาของเยาวชนหรือวัยรุ่นที>เราไดพ้บเห็นตามข่าว
หนังสือพิมพ์บ่อยๆ ซึ>งมีปัญหาหลายดา้น เช่น ดา้นยาเสพติด ขับรถไปไล่ตีกันเหล่านีG เป็นตน้  เมื>อวัน
อาทิตยที์>ผ่านมาผมไดเ้ดินเล่นและไปรับประทานอาหารที>บริเวณสวนสาธารณะหา้แยกหอนาฬิกา เห็น
นักเรียนมาซอ้มกีฬากนัอยูจึ่งสอบถามด ูปรากฏวา่เป็นนักเรียนโรงเรียนในสงักดัเทศบาลซอ้มเก็บตวัที>จะไป
แขง่ขนักีฬาเยาวชนที>จงัหวดัเพชรบรูณ ์ผมเห็นวา่ดวงไฟมีการติดๆ ดบัๆ อยู่บ่อยๆ ซึ>งมีปัญหาเกี>ยวกบัเรื>อง
กุญแจหอ้งควบคุมไฟฟ้า นี> ก็เป็นขอ้มูลที>ไปพบเห็นเอง ถา้หากเราสามารถจัดการดูแลโรงยิมโรงเรียน
เทศบาล ๔ ใหใ้ชง้านไดอ้ยา่งเต็มที>ก็จะเกิดประโยชน์อยา่งยิ>ง  
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โดยสรุปแลว้ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี ๒๕๕๔ นัGน เท่าที>ดูก็มีครบตาม
ยุทธศาสตรต่์างๆ เป็นอย่างดี อย่างที>ผมไดเ้รียนท่านประธานไปแลว้ว่าไม่ไดม้าก เช่น หมวดค่าที>ดินและ
สิ>งก่อสรา้ง ของสาํนักการช่างก็มีเพียง ๑๓ โครงการเท่านัGนในวงเงิน ๑๒.๘ ลา้นบาท ๑๒ โครงการเป็นงาน
สร้างถนนและวางท่อระบายนํG า ส่วนอีกโครงการเป็นงานทําป้ายและปรับปรุงสวนสาธารณะ 
เฉลิมพระเกียรติ ก็อยา่งที>ผมไดเ้รียนไวว้า่ถา้เรามีรายไดเ้พิ>มขึG นก็สามารถนํามาใชใ้นสิ>งที>จาํเป็นที>ประชาชน
มีความตอ้งการเพิ>มมากขึG น โดยสรุปผมคิดว่าร่างเทศบญัญติัฯ ปี ๒๕๕๔ ก็มีความเหมาะสมในทุกๆ ดา้น 
คงไมมี่ปัญหาอะไรในการแปรญตัติ ก็ขอขอบคุณท่านประธานดว้ยครบั 

นายประสิทธิ2  หรรษหิ์รญั   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง   จะมีสมาชิกท่านใดอภิปรายอีก
หรือไม ่เชิญ คุณจาตุรงค ์ พรหมศร 

นายจาตรุงค ์ พรหมศร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนคร
ลาํปาง ที>เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปางทุกท่าน กระผม นายจาตุรงค ์ พรหมศร  สมาชิกสภา
เทศบาลนครลาํปาง เรื>องงบประมาณรายจ่ายประจาํปีนัGนถือว่าเป็นหวัใจสาํคญัที>ทางผูบ้ริหารจะตอ้งนําไป
เป็นกลไกดําเนินการแกไ้ขปัญหาในทอ้งถิ>นในแต่ละดา้นตามที>ท่านนายกฯ ไดแ้ถลงต่อที>ประชุมไปเมื>อ
สกัครู่นีG  แต่ทัGงนีG ทัGงนัGนเกี>ยวกับงบประมาณปี ๒๕๕๔ ผมยงัมีประเด็นที>ติดใจอยู่ตอ้งการความชดัเจน คือ  
ประเด็นแรก  ในส่วนของงบประมาณสาํนักการช่างที>ท่านสมาชิกฯ ไดอ้ภิปรายไปเมื>อสกัครู่นีG ในส่วนของ
หมวดค่าที>ดินและสิ>งก่อสรา้ง โดยเฉพาะค่าก่อสรา้งสาธารณูปโภค ซึ>งงบประมาณในร่างเทศบญัญัติฯ ใน
ส่วนนีG มีอยู่ทัGงหมด ๑๒ รายการ โดยตัGงจ่ายจากเงินอุดหนุนทั >วไป สิ>งที>ผมกงัวลคืองบประมาณของปีที>ผ่าน
มาในหมวดค่าสาธารณูปโภค เราก็เคยตัGงจากงบอุดหนุนทั >วไปเช่นกัน ถา้จําไม่ผิดท่านผูบ้ริหารตัGงไว ้๒ 
โครงการ แต่จนป่านนีG เกือบสิG นปีงบประมาณแลว้ก็ไม่สามารถดําเนินการใหเ้กิดผลได ้ผมเขา้ใจว่าไม่มี
งบประมาณ ถา้มีงบประมาณท่านคงทําไปแลว้  แต่เมื>อเราไม่มีงบประมาณ เวลาเราพบกับประชาชนผู้
เดือดรอ้นเราจะพูดว่าไม่มีงบประมาณนัGนดูจะสะดวกสบายและง่ายเกินไป เราเป็นเทศบาลขนาดใหญ่มี
งบประมาณในปีหนึ>งประมาณ ๓๐๐ ลา้นบาท ปัญหาความเดือดรอ้นบางสิ>งบางอย่างนัGนผูเ้ดือดรอ้นได้
อดทนมาเป็นเวลานานแลว้ ผมขอยกตัวอย่างนะครบัว่า เมื>อปีงบประมาณ ๒๕๕๓ โครงการของชุมชนป่า
ขาม ๑ จดัไวอ้ยูใ่นโครงการตน้ๆ แต่ไมส่ามารถขบัเคลื>อนได ้ในปีงบประมาณนีG ก็เช่นกนั ในร่างเทศบญัญติัฯ 
หน้าที> ๓-๑๔๒  ค่าก่อสรา้งและสาธารณูปโภค โครงการวางท่อระบายนํGาทับหลังถนนป่าขามนัGน ซึ>งได้
ผัดผ่อนผูเ้ดือดรอ้นมาหลายครัGงแลว้ ตัGงแต่การจ่ายขาดเงินสะสม แต่ก็มีการผิดพลาดทําใหไ้ม่ได ้เมื>อ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ผูบ้ริหารก็ไดต้ัGงงบประมาณไวโ้ดยจ่ายจากเงินอุดหนุนทั >วไปเช่นกนั ขณะนีG เหลือเวลา
อีกไม่กี>วนัก็สิG นปีงบประมาณแลว้ ผมคิดว่าคงจดัซืG อจัดจา้งไม่ทันแน่ และในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ก็
ตัGงอยูใ่นงบหมวดเงินอุดหนุนและอยูใ่นระดบัตน้ๆ เช่นกนั ผมก็กงัวลว่าจะสามารถดาํเนินการไดจ้ริงหรือไม ่
ผมติดตามขอ้มูลข่าวสารในเรื>องเงินอุดหนุน ผมติดตามทัGงข่าวหนังสือพิมพ์ ก็เกิดความไม่แน่ใจว่า ๑๒ 
โครงการนีG จะทาํไดห้รือไม่ เมื>อปีที>แลว้ ๒ โครงการก็ไม่สามารถทาํได ้เรื>องโครงการจะอยู่ในลาํดบัแรกหรือ
ลําดับใดนัGนผมไม่ติดใจหรอกครับ ไม่ว่าจะอยู่ลําดับไหนก็แลว้แต่ถา้ไม่มีงบประมาณก็ไม่สามารถทําได ้ 
ปัญหาความเดือดรอ้นของชาวชุมชนป่าขาม ๑ ช่วงนีG ฤดูฝนบางกลุ่มบางอาชีพก็ดีใจ แต่ชาวชุมชนป่าขาม ๑ 
นัGน ใช่วงฤดูฝนเวลากลางคืนบางบา้นอาจจะนอนหลบัสบาย ส่วนบางบา้นตอ้งตื>นขึG นมากลางดึกเพื>อวิดนํGา
เพราะถนนบริเวณนัGนไม่มีท่อระบายนํGาทําใหนํ้Gาไหลเขา้บา้นชาวบา้นตอ้งทนทุกขท์รมานมานานหลายปี
แลว้ ผมรบัทราบปัญหานีG และพบปะชาวบา้นก็พอๆ กบักบัท่านนายกฯ ซึ>งไดร้บัทราบปัญหาเช่นเดียวกนักบั 
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ผม เพราะผมกับท่านนายกฯ มาจากการเลือกตัGงเช่นเดียวกัน ผมรับทราบท่านนายกฯ ก็รับทราบ
เพราะฉะนัGนผมกงัวลว่าเมื>อตัGงงบประมาณไวจ้ากเงินอุดหนุนแลว้จะสามารถขบัเคลื>อนไดห้รือไม่ แต่ผมก็
เชื>อในความสามารถของผูบ้ริหาร และผมจะบอกกับชาวบา้นป่าขามว่าใหอ้ดทนไปอีกฤดูฝนหนึ>ง เชื>อใน
ความสามารถของผูบ้ริหารที>ไดต้ัGงงบประมาณตรงนีG ไว ้สิ>งเดือดรอ้นต่างๆ เหล่านีG ไม่ไดมี้อยู่จุดเดียว ตอ้ง
ยอมรบัว่าในเทศบาลนีG ยงัมีถนนที>ไม่เรียบรอ้ย ยงัไม่สมบรูณ ์เดินทับที>เอกชน อยู่ทบัที>สาธารณะ และยงัมี
อีกหลายส่วนโดยเฉพาะในชุมชนเทศบาล ๔  ผมก็ไดร้บัความกรุณาจากผูบ้ริหารและเจา้หน้าที>สาํนักการ
ช่างที>จะทําถนนจากกลางชุมชนเทศบาล ๔ ไปจนถึงปากทางถนนดวงรัตน์ ซึ>งมีปัญหาทับซอ้นอยู่ในที>
เอกชนแต่ก็มีความคืบหน้าไปพอสมควรแลว้  ฉะนัGนผมขอฝากท่านประธานสภาผ่านไปยงัท่านผูบ้ริหารว่า 
ท่านตอ้งใชค้วามสามารถขจัดปัดเป่าความทุกขร์อ้นตรงนีG ใหด้ว้ยเพราะเดือดรอ้นมานานแลว้  ประเด็น 
ที� สอง  ที> ท่านสมาชิกฯ ได้พูดถึงเรื>องความปลอดภัย ผมดูในเรื>องรายรับหน้า ๑-๓  ประเภทค่าปรับ
ผูก้ระทําผิดกฎหมายจราจร เมื>อปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ตัGงไวแ้ค่ ๗๐๐,๐๐๐ บาท  ส่วนปี ๒๕๕๔ นีG  ตัGง
ประมาณการไวที้> ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ผมไม่แปลกใจว่าเม็ดเงินมาจากไหน  ก็จากค่าปรับผูก้ระทําผิด
กฎหมายจราจรซึ>งเป็นรายรบัทางหนึ>งตามพระราชบญัญัติเทศบาลฯ ตามมาตรา ๖๖ (๒) เราไดค่้าปรับ
จากศาลดว้ยและไดข้า่ววา่เจา้หนา้ที>ของกองคลงัเทศบาลกาํลงัทาํหนังสือขอทยอยรบัเงินค่าปรบัผูก้ระทาํผิด
มาเป็นงวดๆ   แต่ถา้เราดูที>รายจ่ายงบกลางในเรื>องค่าใชจ้่ายเกี>ยวกบักิจการจราจรตัGงไวแ้ค่ ๗๐๐,๐๐๐  
กว่าบาท ถา้เทียบกบัเม็ดเงินที>ไดม้า ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผมว่าตัวเลขไม่สมดุลกนั ในเรื>องไฟจราจร ทาสี  
ตีเสน้ เป็นเรื>องเกี>ยวกบัการแกไ้ขปัญหาความสงบเรียบรอ้ย เกี>ยวกบัอนัตราย และที>สาํคญัประชาชนเป็นผู ้
ไดร้บัประโยชน์ เราจะสงัเกตไดว้า่ไฟสญัญาณจราจรในหลายๆ จุดทุกวนันีG ยงัดอ้ยคุณภาพอยู่ อาจจะเป็นไป
ได้ว่าใช้มานานแล้ว ซึ>งบางทีก็ติดๆ ดับๆ แดงเป็นเขียว หรือเขียวเป็นแดง หรือบางทีก็แดงตลอด 
ยกตวัอย่างเช่นสี>แยกสวนดอก สี>แยกศรีชุม ผมคิดว่าท่านประธานก็เคยผ่าน และเคยพบเห็นบางครัGงก็ดับ
เป็นสปัดาห ์ ผมดแูลว้ก็คิดวา่อาจจะเกิดจากความเก่า บางช่องสญัญาณก็มีนกมาทาํรงั จึงเป็นเรื>องที>จาํเป็น
จะตอ้งแกไ้ขปัญหาอีกดา้นหนึ>ง  และที>ท่านสมาชิกฯ ไดอ้ภิปรายว่ามียอดผูป้ระสบภยัจากการใชร้ถใชถ้นน
นัGนเกิดจากหลายๆ ส่วน เช่น ผู ้ขับขี> สภาพถนน เป็นต้น แต่ถา้ได้รับการปรับปรุงแกไ้ขเกี>ยวกับเรื>อง
สญัญาณการจราจร ทาสีตีเสน้ตรงไหนจอดไดห้รือหา้มจอดก็เป็นสิ>งจําเป็น   ประเด็นที� สาม ขอ้ความใน
หน้าที> ๓-๔๑ ในขอ้ ๘.๕ เมื>อนํางบประมาณมาเทียบกนัระหว่างปี ๒๕๕๓ และ ปี ๒๕๕๔ แลว้ ปรากฏว่า
ขอ้ความตวัหนังสือเหมือนกนัคดัลอกกนัมาเลย ยกเวน้ขอ้ ๘.๕ ซืG อสีโทโมพลาสติก ส่วนขอ้ความและตวัเลข
ตรงกนัหมด ฉะนัGนผมจึงใหย้อ้นไปดูรายไดที้>หน้า ๑-๓ ดงักล่าว ที>ไดจ้ากการปรบัผูก้ระทาํทาํผิดกฎหมาย
จราจร จาํนวน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผมคิดวา่เราควรนําเงินส่วนนีG มาแกไ้ขปัญหาใหก้บัชาวบา้น จึงฝากไวด้ว้ย
เกี>ยวกบัสญัญาณไฟ และอีกหลายๆ เรื>องที>ผมไดย้กตวัอย่างโดยตอ้งรีบแกไ้ข  ประเด็นที� สี�   เรื>องรายจ่ายงบ
กลาง ถา้ผมไม่พูดก็ถือว่ากา้วไม่ทนัข่าว  เกี>ยวกบัเรื>องการจ่ายเงินค่าบาํรุงใหก้บัสมาคมสนันิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย เป็นขา่วอึกทึกครึกโครมมาก ผมเองในฐานะนักกฎหมายก็ยงัจบัประเด็นไม่ค่อยถูกยงัเกิด
ความสงสัยอยู่  กรณีการที> เทศบาลตัGงงบประมาณรายจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล 
แห่งประเทศไทย กฤษฎีกาตีความว่าไม่มีกฎหมายรองรบั ประเด็นของกฤษฎีกาผมวางไวเ้พราะผมก็ยงัไม่
เห็นหนังสือ เพียงแต่ติดตามข่าวจากสื>อ  แต่ถา้ถามว่าผมเชื>อหรือไม่ ถา้ดูจากแหล่งข่าวแลว้ผมเชื>อ  แต่ก็มี
ประเด็นมาพิจารณาว่าการตัGงงบประมาณรายจ่ายต่างๆ นัGน เทศบาลจะตอ้งตัGงใหเ้ป็นไปตามระเบียบ
กฎหมายและหนังสือสั >งการของกระทรวงมหาดไทย ซึ>งในเรื>องนีG ก็มีระบุไวใ้นหน้า ๓-๔๐ ที>ไดอ้า้งไวเ้มื>อปี  



 - ๒๒ - 
  
พ.ศ.๒๕๓๘  ก็ยังเป็นประเด็นสงสัยอยู่  ปัจจุบันนีG  กระทรวงมหาดไทยก็ดี กรมส่งเสริมการปกครอง 
ส่วนทอ้งถิ>นก็ดี ยงัไมมี่หนังสือสั >งการยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ปี พ.ศ.๒๕๓๘ แต่อย่างใด  ผมเอง
ก็ไม่ไดนิ้>งนอนใจเพราะว่าเป็นจาํนวนเงินที>มากพอสมควร ซึ>งเมื>อตัGงไวแ้ลว้ประชาชนไดร้บัประโยชน์อะไร
จากค่าบาํรุงส่วนนีG  ก็ขอฝากเอาไวด้ว้ยวา่ตอ้งติดตาม และผมก็ทราบมาว่าทางกระทรวงมหาดไทย และกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถิ>นนัGน จะหาช่องทางหรือระเบียบที>จะมารองรบัส่วนนีG  ผมเองก็ไม่หนักใจที>จะ
ตัGงงบประมาณไว ้แต่เมื>อตัGงงบประมาณไวผู้ที้>จะเบิกจ่ายตอ้งติดตามว่ามีการเปลี>ยนแปลงแกไ้ขระเบียบ
หรือไม่อย่างไร ประเด็นที� หา้  การตัGงงบประมาณเกี>ยวกบัสะพานรษัฎาในหน้า ๓-๕๒  หวัขอ้ที> ๑๗  ตัGงไว ้
๕๐๐,๐๐๐ บาท  ผมก็ยอมรบัว่าสะพานรษัฎานัGนคู่กบัจงัหวดัลาํปาง แต่การที>เราจะทาํอะไรนัGนตอ้งดูวาระ 
โอกาสที>จาํเป็นและสาํคญั และผมก็ไมข่ดัขอ้งที>จะจดันิทรรศการ  ก็ใหข้อ้สงัเกตไวว้่าในยามที>สภาวะการเงิน
การคลังของเรามีงบประมาณอยู่จํากัดจําเขี>ย อย่างที> ได้กล่าวไปแล้วเมื>อสักครู่ เกี>ยวกับโครงการ
สาธารณูปโภคบางโครงการทาํไม่ได ้ฉะนัGนขอตัGงขอ้สงัเกตไวว้่ามีความจาํเป็นหรือไม่ที>จะตอ้งทาํทุกๆ ปี ซึ>ง
ต่างกับกิจกรรมปีใหม่สากล หรือว่ากิจกรรมประเพณีปีใหม่เมือง ถือว่าเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี
วฒันธรรมที>จะตอ้งสนับสนุนส่งเสริม  ปีใหม่สากลจดัเพื>อเป็นความสาํราญแก่บุคคลในทอ้งถิ>น  ปีใหม่เมือง
ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมการมีส่วนร่วมทางประเพณีวฒันธรรมของบุคคลในทอ้งถิ>น  แต่ในส่วนของการราํลึก
ประวติัศาสตรส์ะพานรษัฎา ผมคิดว่าควรทาํเท่าที>จาํเป็น  ประเด็นที� หก  งบประมาณในหน้าที> ๓-๗๕  ใน
ส่วนของกองคลงัเกี>ยวกบัเรื>องตูเ้อกสารระบบอตัโนมติั ในหลายๆ องคก์รที>จะบริการประชาชนใหร้วดเร็ว 
สะดวกนัGน ปัจจุบนันีG นิยมใชว้ิธีการทําธุรกรรมผ่านทางสถาบนัการเงินหรือระบบอีเลคทรอนิกส ์ ไม่ค่อย
นิยมใหป้ระชาชนเดินทางมาอยู่ในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการเสียภาษีต่างๆ เมื>อส่วนราชการส่งใบแจง้ก็
สามารถทําธุรกรรมผ่านธนาคารได ้แต่ก็ไม่ควรที>จะสรา้งภาระเกินความจําเป็นสําหรบัการจัดซืG อตูเ้ก็บ
เอกสารระบบอตัโนมติั  โดยส่วนตวัผมเองก็ยงัไมค่่อยเขา้ใจถึงความประสงค ์จึงอยากจะฟังความคิดเห็นของ
ทางผูเ้สนอวา่จาํเป็นมากนอ้ยแค่ไหน  ผมตอ้งรอฟังคาํชีG แจงเพื>อประกอบการตดัสินใจอีกครัGงหนึ>ง  ประเด็น
ที� เจ็ด เกี>ยวกับเรื>องราคามาตรฐานหรือตามราคาทอ้งถิ>นที>อา้งถึงในงบประมาณนีG  ปัจจุบันตรงส่วนนีG มี
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ซึ>งมีการแกไ้ขใหม่ในเรื>องการสอบราคาที>ใชค้าํว่าราคาตามทอ้งถิ>น ถา้ผมจาํไม่
ผิดเรียกว่า ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการพัสดุของหน่วยบริหารราชการส่วนทอ้งถิ>น ที>จะมีผล
บงัคบัใชใ้นวนัที> ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓  ผมจึงใหข้อ้สงัเกตไวใ้นเรื>องคาํว่าราคาตามทอ้งถิ>นหรือตามราคา
มาตรฐาน เพราะระเบียบนีG มีขอ้แกไ้ขหลายขอ้ ผมคิดวา่ร่างเทศบญัญติัฯ นีG  เมื>อผ่านสภาแลว้ตามระบุไวว้่ามี
ผลบงัคบัใชใ้นวนัที> ๑ ตุลาคม  จึงตอ้งเกี>ยวขอ้งกบัระเบียบนีG  ผมจึงตัGงขอ้สงัเกตไวอี้กประเด็นหนึ>งเช่นกัน 
ขอบคุณครบั 

นายประสิทธิ2  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง   ท่านสมาชิกฯ ไดใ้ชเ้วลา
อภิปรายไปพอสมควร เชิญฝ่ายบริหารชีG แจง 

นายนิมิตร  จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครลาํปาง  ขอบคุณครับท่านประธานสภา เป็น
ขอ้สงัเกตที>ดีที>ท่านสมาชิกสภาฯ ไดอ้ภิปรายใหข้อ้สงัเกตในประเด็นต่างๆ รวมทัGงชีG ถึงจุดที>น่าสนใจหลายๆ 
จุดในการบริหารราชการ ผมอยากจะเรียนท่านประธานสภาวา่ สิ>งใดที>เราสามารถปฏิบติัไดใ้นหน้าที>ประจาํ 
เป็นวิสัยในการปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นขอ้บกพร่องเล็กๆ น้อยๆ เรื>องไฟสัญญาณจราจร หรือเรื>องต่างๆ  
สิ>งเหล่านีG ก็จะตอ้งถูกบันทึกโดยพนักงานประจําและมีการประชุมทุกๆ วนัจันทร์อยู่แลว้สาํหรบัพนักงาน
ประจาํในระดบัผูอ้าํนวยการกอง ผูอ้าํนวยการสาํนัก ขอ้สงัเกตทัGงหมดในวนันีG หรือสิ>งที>สามารถดาํเนินการ 
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หรือปฏิบัติไดท้ันทีก็จะนําไปดําเนินการและปฏิบัติการ  แต่สิ>งที>นอกเหนือการควบคุมของเทศบาล เช่น 
การจ่ายเงินบาํรุงใหแ้ก่สมาคมสนันิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยนัGน ไม่ใช่แค่เฉพาะเทศบาลนครลาํปาง 
แต่ทุกๆ เทศบาลในประเทศไทยประมาณ ๒,๐๐๐ กว่าแห่ง  ในเรื>องนีG ก็มีสาเหตุมาจากเมื>อปี พ.ศ.๒๕๕๑ 
ต่อเนื>องถึงปี พ.ศ.๒๕๕๒ มีสาํนักงานตรวจเงินแผ่นดินบางเขตบางพืG นที>ไดใ้หเ้ทศบาลส่งเงินคืนค่าบาํรุง
สนันิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย แต่ในส่วนใหญ่ของประเทศไทยรวมถึงเทศบาลนครลาํปางซึ>งอยู่ในเขต 
๙ ก็ไม่มีการทว้งติงหรือเรียกเงินคืน  เมื>อเกิดกรณีนีG ขึG นมาก็มีการนําไปอภิปรายในหลายพืG นที>ในหลายเวที 
ก็ไม่มีวิธีการที>เป็นมาตรฐานใหเ้ทศบาลทุกแห่งปฏิบติัเป็นมาตรฐานเดียวกนั เพราะว่าเทศบาลตอ้งปฏิบติั
ตามระเบียบก็ดี กฎหมายก็ดี หรือหนังสือสั >งการก็ดี ที>มาจากกระทรวงมหาดไทย หรือมาจากกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนทอ้งถิ>น ซึ>งเป็นผูก้าํกบัดแูลและผูบ้งัคบับญัชาเทศบาลโดยตรง และหนังสือครัGงสุดทา้ยที>มา
จากกระทรวงมหาดไทยเมื>อเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ.๒๕๓๘  เรื>อง ใหเ้ทศบาลจ่ายเงินบํารุงค่าสมาชิก
สมาคมสนันิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเป็นสมาคมของทุกๆ เทศบาล ซึ>งก่อตัGงขึG นก่อนเทศบาลมาเป็น
เวลา ๕๐ ปีแลว้  หลงัจากนัGนกระทรวงมหาดไทยก็มีมาตรฐานที>ชดัเจนว่าจะตอ้งปฏิบติัเป็นแนวทางอย่างไร 
ก็ไดส้่งใหค้ณะกฤษฎีกาตีความ และคณะกฤษฎีกาชุดที>หนึ>งก็ตีความมาเมื>อวนัที> ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓  
ความว่าเทศบาลนัGนสามารถจ่ายรายจ่ายอื>นๆ ไดต้ามกฎหมายของเทศบาล แต่รายจ่ายอื>นๆ จะตอ้งมี
กฎหมายหรือระเบียบรองรบัไว ้ ถึงแมว้่ากฤษฎีกาจะตีความไวอ้ย่างนัGนก็ตาม เทศบาลของเราก็ไม่สามารถ
จะปฏิบติัตามไดเ้พราะเป็นสิ>งที>ยงัปรากฏตามข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ ซึ>งไม่สามารถจะถือเป็นสาระได ้จะ
ปฏิบติัอยา่งใดอย่างหนึ>งไดนั้Gนก็ตอ้งมีหนังสือสั >งการจากหน่วยงานที>กาํกบัดูแลเราเหมือนผูบ้งัคบับญัชาคือ 
กระทรวงมหาดไทย  ส่วนกระบวนการคณะกฤษฎีกาก็คงตอ้งส่งเรื>องไปยงักรมการปกครองส่วนทอ้งถิ>น 
และกรมการปกครองส่วนทอ้งถิ>น จะดาํเนินการอย่างไรก็ตอ้งปฏิบติัตามนัGนในโอกาสต่อไป  ในปัจจุบนันีG
เราจะถือเป็นข่าวหนังสือพิมพแ์ลว้นํามาใชเ้ป็นมาตรการในการปฏิบติัใดๆ ในขอ้บญัญัติทอ้งถิ>นของเราคง
ไม่ได ้ สิ>งที>เกินความควบคุมของเราในประการที>สองนัGนคือ งบประมาณ โดยเฉพาะในเรื>องของรายได ้ ซึ>ง
รายไดที้>อยู่ในการควบคุมและในการบริหารจดัการทัGงรายไดแ้ละรายจ่ายจริงๆ แลว้ เรามองเห็นเพียงว่าปี
หนึ>งเทศบาลเรามีรายได ้๓๐๐ กว่าลา้น หรือ ๔๐๐ กว่าลา้นต่างๆ  แต่องคป์ระกอบของรายไดนั้Gนมาจาก
หลายแห่ง หลายช่องทาง เช่น รายไดที้>เราสามารถจดัเก็บเองจากภาษีอากรของเรา ค่าธรรมเนียมต่างๆ  
รายไดที้>มาจากภาษีจดัสรรคือ ภาษีมลูค่าเพิ>มก็ดี ภาษีมลูค่าเพิ>ม ๑ ใน ๙ ก็ดี  ภาษีสุรา  ภาษีสรรพสามิต  
ค่าภาคหลวง ค่าอะไรต่อมิอะไรต่างๆ ที>เราไม่ไดจ้ดัเก็บ แต่เป็นภาษีที>รฐับาลเป็นคนจดัเก็บแลว้จดัสรรมา
ใหเ้รา  เช่น เงินอุดหนุนก็มีหลายประเภท เงินอุดหนุนตามภารกิจถ่ายโอนที>รฐับาลโอนภารกิจมาใหท้อ้งถิ>น 
เงินอุดหนุนที>ใหเ้ทศบาลเลือกทาํเองตามอาํนาจหนา้ที>และกฎหมายของเทศบาลก็เป็นอีกประเภทหนึ>ง  เงิน
อุดหนุนที>รฐับาลใหม้าที>แตะตอ้งไม่ไดที้>รฐับาลสั >งมาว่าจะตอ้งจ่ายเป็นค่าอะไร เช่น นมโรงเรียน เบีG ยยงัชีพ
ผูส้งูอายุ คนพิการ หรืออะไรต่างๆ  ซึ>งนี> เป็นองคป์ระกอบของรายไดที้>เห็นว่ามีรายได ้๓๐๐-๔๐๐ ลา้นบาท  
แต่รายไดที้>อยู่ในขอบเขตที>เราสามารถบริหารจดัการเองไดคื้อรายไดจ้ากการจดัเก็บ ซึ>งจริงๆ แลว้มาจาก
การจัดเก็บ ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ รวมเป็นเงินแค่ ๘๐ กว่าลา้นบาท จากยอด 
๓๐๐-๔๐๐ ลา้นบาท  ในขณะที>เงินเดือนค่าใชจ้่ายค่าตอบแทนในแต่ละปีที>ตอ้งจ่ายนัGนประมาณ ๑๓๐ ลา้น
บาท  เฉพาะรายไดจ้ัดเก็บของเราเองยงัไม่พอที>จะจ่ายเป็นเงินเดือนค่าตอบแทน ฉะนัGนเราตอ้งรอดูว่า
รฐับาลจะจดัสรรเงินอุดหนุนใหก้บัเทศบาลเท่าไหร่ หรือว่าจะมีภาษีที>สามารถจดัสรรไดห้รือไม่ มีเศรษฐกิจ
ดีหรือไม ่ภาษีมลูค่าเพิ>ม การซืG อขายรถ ภาษีสรรพสามิต การซืG อขายเพชรพลอย ภาษีสุรา สิ>งต่างๆ เหล่านีG
เป็นสิ>งที>รฐับาลตอ้งพึ>งพาเพื>อพิจารณาว่าจะจดัสรรเท่าไหร่  เช่นเมื>อ ๒ ปีที>แลว้เศรษฐกิจบา้นเมืองแย่มาก 
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ฉะนัGนภาษีจดัสรรที>เราตัGงไว ้ไม่ว่าจะเป็นภาษีมูลค่าเพิ>มมนัไม่ไดเ้ป็นไปตามที>เราตัGงไว ้ ในความเป็นจริง
แลว้ลดตํ >าลงมามากจนกระทบการเงินการคลงัของทอ้งถิ>น  เช่นเดียวกบัเงินอุดหนุนที>ใหเ้ราทาํตามอาํนาจ
หนา้ที>ที>เราทาํได ้ยกตวัอย่างปี ๒๕๕๓ เงินอุดหนุนที>รฐับาลไดจ้ดัสรรใหเ้ทศบาล ๕๗,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐บาท
(หา้หมื>นเจ็ดพันลา้นบาท) และคณะกรรมาธิการแปรญัตติงบประมาณ แปรญัตติออกไปทัGงหมด 
๒๘,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองหมื>นแปดพันลา้นบาท) ฉะนัGนยอดเงินจาก ๕๗,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(หา้หมื>นเจ็ดพนัลา้นบาท) เหลือที>จะจดัสรรใหก้บัเทศบาลต่างๆ เพียง ๒๙,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท(สองหมื>น
เกา้พันลา้นบาท)  และเมื>อปี ๒๕๕๓ เราตัGงงบประมาณไว ้๕๕,๐๐๐,๐๐๐(หา้สิบหา้ลา้นบาท) โดย
คาดคะเนว่าเราควรจะได้ประมาณ ๕๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท(หา้สิบหกลา้นบาท) แต่ในที> สุดรัฐบาลก็ถูก
คณะกรรมาธิการแปรญตัติตดัเงินออกไป ๒๘,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองหมื>นแปดพนัลา้นบาท) เฉลี>ยแลว้
เทศบาลนครลาํปาง ไดแ้ค่ ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี>สิบสามลา้นบาท) แสดงว่าจํานวนเงินที>เราหายไปคือ  
๓๐ กวา่ลา้นบาท  ฉะนัGนโครงการต่างๆ ที>เราตัGงไวนั้Gนไมว่า่จะเป็นโครงการของสมาชิกสภาท่านใดท่านหนึ>ง
หรือเขตใดเขตหนึ>ง หมดเกลีG ยงไม่มีเหลือเลย  สาํหรบัปี ๒๕๕๔ นีG  เศรษฐกิจดีขึG นเราดูว่าไตรมาสที> ๓ ไตร
มาสที> ๔ ภาษีที>จัดสรรส่งใหก้บัเทศบาล ภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต และภาษีมูลค่าเพิ>ม เกือบจะถึงเป้า
งบประมาณที>เราตัGงไว ้ปี ๒๕๕๔ นีG  เราจึงตัGงภาษีจัดสรรไวม้ากกว่าเดิมนิดหน่อย แต่เราหวังว่าจะได้
มากกว่านัGน ถา้ไดม้ากกว่านัGนก็จะตัGงใหเ้ป็นงบประมาณเพิ>มเติม  เรามาดูดา้นเงินอุดหนุนที>เทศบาล
สามารถทําไดต้ามอํานาจหน้าที>ของเราเอง ปีนีG ตัGงไวอ้ยู่ ๕๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หา้หมื>นหา้พันลา้น
บาท) จากที>เราติดตามขา่วสารขอ้มลูในขัGนกรรมาธิการ ก็ปรากฏว่าถูกแปรญตัติออกไป ๘,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท (แปดพันลา้นบาท) เราก็พอใจที>ถูกแปรญัตติออกไป ๘,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท(แปดพันลา้นบาท) 
ขณะนีG ก็วิ>งเตน้เจรจากบักรรมาธิการและรฐับาล เพราะเราไดร้บัความเดือดรอ้นมาก  แต่ที>เลวรา้ยที>สุดคือ
กรณีที> ๘,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท(แปดพันลา้นบาท) ไม่ไดคื้นมา ก็ยงัมีเงินอุดหนุน ๔๗,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท(สี>หมื>นเจ็ดพันลา้นบาท) ซึ>งดีกว่าปีที>แลว้ที> เหลือเพียง ๒๘,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท(สองหมื>นแปด
พนัลา้นบาท) ทาํใหเ้งินอุดหนุนปีนีG คงไมเ่ลวมากนัก คงไม่ถูกลดลงไปขนาดนัGน เราก็เลยตัGงงบประมาณเงิน
อุดหนุนลบัไวจ้ากที>เราเคยตัGงไว ้๕๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หา้สิบหกลา้น) เหลือเพียง ๕๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หา้
สิบหา้ลา้นบาท) ฉะนัGนปีนีG ไม่น่าจะมีปัญหา  และโครงการที>ท่านสมาชิกฯ บ่นๆ ผมก็ดูจากประสบการณ์
และการติดตามขา่วสาร โครงสรา้งรายจ่ายของรฐับาล   

อย่างไรก็ดีผมก็เขา้ใจว่าเป็นหน้าที>ของสมาชิกสภาเทศบาลซึ>งก็เป็นเจตนารมณ์ของผมเช่นกัน  
ที>สมาชิกสภาเทศบาลจะตอ้งดูแลทุกข-์สุขของพี>น้องประชาชน ความเดือดรอ้น ความตอ้งการ ปัญหา 
สาธารณูปโภค หรือต่างๆ นานา  ถึงแมจ้ะเป็นความรบัผิดชอบของผมก็ตาม แต่ผมก็พยายามที>จะใหภ้าระ
ความรบัผิดชอบตรงนีG ใหอ้ยู่กบัสมาชิกสภาเทศบาลใหม้ากที>สุด ผมก็พยายามบอกกบัสมาชิกสภาเทศบาล
ว่างานดา้นการแกไ้ขปัญหาความเดือดรอ้นต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ>งดา้นสาธารณูปโภค ใหส้มาชิกสภา
กรุณากลั >นกรองมาเพื>อพิจารณางบประมาณ ส่วนตัวผมเองก็จะทาํในเรื>องของนโยบาย การบริหารจดัการ 
และการพฒันาบา้นเมืองไปสู่วนัขา้งหนา้  ในขอ้จาํกดัเรื>องของการเงินเราจะตอ้งพิจารณาหลายๆ ดา้น   

๑.ดา้นสาธารณูปโภค ก็ตอ้งจดัใหป้ระชาชนไมเ่ดือดรอ้น   
๒.ดา้นการพฒันา ก็จะตอ้งพิจารณาว่ามีความจาํเป็นมากน้อยแค่ไหนมีภาวะงบประมาณมากน้อย

อย่างไร ซึ>งปีนีG งบในการพัฒนาของบา้นเมืองเทศบาลในภาวะการเงินอย่างนีG  ผมก็ไม่ไดเ้สนอโครงการ
พฒันาเพื>อพฒันาอะไรเป็นพิเศษ  

 



 - ๒๕ - 
 

๓.ดา้นการบริหารจดัการ  เรื>องการบริหารจดัการเป็นเรื>องที>ละเอียด เป็นเรื>องที>ซบัซอ้น เป็นเรื>องที>
มีความสําคัญเพราะเป็นกลไกในการขับเคลื>อนงาน กลไกในการแกไ้ขปัญหา ฉะนัGนไม่ใช่เพียงแค่ลด
ค่าใชจ้่ายเท่านัGน  แต่เฉพาะค่าใชจ้่ายที>จ่ายประจาํ ค่าเงินเดือน ค่าตอบแทนก็ ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(หนึ>งรอ้ยหา้สิบลา้นบาท) และยงัมีค่าสาธารณูปโภค ค่าวสัดุต่างๆ ยางมะตอย ค่าหินคุก สารพดัที>จะตอ้ง
ใชใ้นงานประจาํเพื>อแกไ้ขปัญหาใหก้บัชาวบา้น ค่าซ่อมแซมดูแลความปกติสุขของราษฎร รวมกนัแลว้ใชเ้งิน
เกือบ ๘๐% ของเงินงบประมาณ  ทุกๆ ปี เราจะเหลือเงินแค่ ๑๐% เท่านัGนเองที>จะเอาไปใหก้ับ
สาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ และการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื>อนํามาใชง้าน ไม่ว่าระบบต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นตู ้เอกสารดังกล่าว ซึ>งในช่วง
ระยะเวลา ๕ ปีที>ผมเขา้มาบริหารผมไม่ใหซื้G อตูเ้อกสารเลย เพราะว่าเราพฒันาระบบสารสนเทศเพื>อที>จะให้
ระบบสารสนเทศเป็นลิG นชกัเอกสาร เป็น Database ของมนั เอกสารทางราชการก็มีความจาํเป็นจะตอ้งเก็บ
และสามารถนํามาใชไ้ดต้ลอดเวลา  เมื>อปีที>ผ่านมาเราก็ตัGงงบประมาณไวป้ระมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
เพื>อที>จะสรา้งโรงเก็บพสัดุ และโรงเก็บเอกสารของกองคลงั ซึ>งกองคลงัมีเอกสารพะเนินเทินทึกเลยนะครบั 
กองไวเ้กือบจะครึ>งหอ้งไม่สามารถทําลายทิG งไดเ้พราะตอ้งใชอ้ยู่เป็นประจาํทุกวนั ประชาชนมาติดต่อเสีย
ภาษีก็ดีหรืออะไรต่างๆ ก็ดี และนับวนัเอกสารก็เพิ>มมากขึG นๆ เราจึงมีความจําเป็นที>จะตอ้งไปหาระบบ
จัดเก็บเอกสารที>ไม่ใช ้พืG นที>และไม่ใช ้ตู ้เก็บเอกสารอีกต่อไปแล้ว บังเอิญเราไปพบตอนที>ไปดูงานที> 
กรมธนารักษ์ เป็น Filing Stack แบบทันสมัย เป็นชัGนสามารถกดปุ่มเรียกเอกสารออกมาเป็นชัGนๆ  
และมีช่องสําหรับส่งเอกสารเป็นชัGนๆ มีโซ่หรือสายพานสําหรับดึงชัGนเอกสารขึG น-ลงได ้ซึ>งระบบนีG จะ
ประหยัดพืG นที>และเพิ>มประสิทธิภาพในการบริการประชาชนและการจัดเก็บเอกสารไดอ้ย่างมหาศาล  
นอกจากนีG ก็ไม่ตอ้งไปสรา้งโรงเก็บเอกสารและโรงเก็บพสัดุ เหมือนปีที>แลว้ที>ไดต้ัGงงบประมาณไว ้และโชคดี
คืองบประมาณไม่เพียงพอจึงไม่ไดต้ัGงโรงพสัดุขึG น  และระบบนีG ใชพื้G นที>เพียง ๓ x ๓ เมตรครึ>งเท่านัGนเอง นี> ก็
เป็นเครื>องเก็บเอกสารที>ทันสมยัซึ>งมีใชอ้ยู่ที>กรมธนารักษ์  นี> ก็เป็นโดยรวมที>ผมไดท้ําความเขา้ใจใหท่้าน
สมาชิกฯ ผูท้รงเกียรติไดเ้ขา้ใจไดร้บัทราบ แต่อย่างไรก็ดีก็ขอขอบคุณนําชีG แนะและขอ้สงัเกตที>ใหม้า อะไรที>
เป็นงานประจาํเราก็จะเร่งแกไ้ขปัญหา อะไรที>เป็นงานบริหารจดัการเราก็จะพยายามบริหารจดัการใหดี้ที>สุด 
ขอบคุณครบั 

นายประสิทธิ2  หรรษหิ์รญั   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง   ท่านนายกฯ ก็ชีG แจงโดยละเอียด
พอสมควรใหก้บัท่านสมาชิกฯ ไดร้บัทราบ จะมีสมาชิกท่านใดอภิปรายอีกหรือไม่ เมื>อไม่มี  ผมจะปิดการ
อภิปรายและขอมติจากที>ประชุม ในญัตติเรื>อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (วาระที> ๑)  สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึG น 
 มตทิี�ประชุม ที>ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท ์ เห็นชอบในหลกัการของร่างเทศบญัญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (วาระที> ๑) 
 นายประสิทธิ2  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง   ต่อไปก่อนที>จะแต่งตัG ง
คณะกรรมการแปรญัตติ และกําหนดระยะเวลาการแปรญัตติ ผมอยากใหท่้านเลขานุการสภาไดชี้G แจงถึง
ระเบียบการประชุมในเรื>องนีG ใหท่้านสมาชิกฯ ไดท้ราบโดยสงัเขปก่อน เชิญท่านเลขานุการสภาฯ 
 นายจาตุรงค ์ พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลาํปาง  เรียนท่านประธานสภาที>เคารพ 
และเพื>อนสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถิ>น 
พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ้ ๔๕ วรรคสาม ไดบ้ญัญัติหลกัการไวว้่า “ญัตติร่างขอ้บญัญติังบประมาณจะพิจารณาสาม
วาระรวดเดียวไมไ่ด ้และในการพิจารณาในวาระที>สอง ใหก้าํหนดระยะเวลาเสนอคาํแปรญตัติไวไ้ม่น้อยกว่า 
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ยี>สิบสี>ชั >วโมง นับแต่สภาทอ้งถิ>นมีมติรบัหลกัการแห่งร่างขอ้บญัญัติงบประมาณนัGน” ประกอบกบั ขอ้ ๔๙ 
ความว่า “ญัตติร่างขอ้บญัญติัที>สภาทอ้งถิ>นลงมติรบัหลกัการแลว้ ถา้จะตอ้งส่งใหค้ณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณา ใหป้ระธานทอ้งถิ>นส่งร่างขอ้บญัญติัใหค้ณะกรรมแปรญตัติโดยละเอียด และที>ประชุมสภาทอ้งถิ>น
จะตอ้งกาํหนดระยะเวลาเสนอคาํแปรญตัติต่อคณะกรรมการแปรญตัติดว้ย” ตามระเบียบขอ้บงัคบัที>ผมได้
ชีG แจงต่อที>ประชุม มีประเด็นที>จะตอ้งใหท่้านประธานสภาไดนํ้าปรึกษาต่อที>ประชุมสภาแห่งนีG รวมทัGงสิG นอยู ่
๔ ประเด็น คือ  ประเด็นแรก คือ สภาเทศบาลจะตัGงคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบญัญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจาํปี พ.ศ.๒๕๕๔ จะตัGงคณะกรรมการจาํนวนกี>คน ระหว่าง ๓-๗ คน  ประเด็นที� สอง คือจะ
เลือกสมาชิกสภาฯ คนใดบา้งใหเ้ป็นคณะกรรมการแปรญตัติ  ประเดน็ที� สาม คือ กาํหนดระยะเวลาเสนอคาํ
แปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ตอ้งกาํหนดว่ามีจาํนวนกี>วนั  ประเด็นที� สี�  คือ กาํหนดระยะเวลาใน
การพิจารณาคาํแปรญตัติที>เสนอต่อคณะกรรมการแปรญตัติ  ทัGงสี>ประเด็นนีG เป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบั
ประชุมสภาทอ้งถิ>น ดงันัGนผมจึงใหป้ระธานสภาฯ ไดป้รึกษาต่อที>ประชุมแห่งนีG   

นายประสิทธิ2  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง   ในลําดับแรกนีG  ผมขอท่าน
สมาชิกฯ ไดเ้สนอคณะกรรมการแปรญตัติจาํนวนกี>คน เชิญ คุณอมลยา  เจนตวนิชย ์

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  เรียนท่านประธานสภาที>เคารพ 
ขา้พเจา้ นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย ์สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง ขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ 
ร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย ประจาํปี พ.ศ.๒๕๕๔  จาํนวน ๕ คน  

นายประสิทธิ2  หรรษหิ์รญั   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็น
อยา่งอื>นอีกหรือไม ่เมื>อไมมี่ ขอผูร้บัรองครบั  มีผูร้บัรองถูกตอ้ง  

มตทิี�ประชุม ที>ประชุมมีมติเห็นชอบใหมี้คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจาํปี พ.ศ.๒๕๕๔ จาํนวน ๕ คน  

นายประสิทธิ2  หรรษหิ์รญั   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง   ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอชื>อ
คณะกรรมการแปรญตัติ  เชิญ คุณวิบลูย ์ ฐานิสรากลู 

นายวิบูลย ์ ฐานิสรากูล  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  เรียนท่านประธานสภาที>เคารพ  
กระผม นายวิบลูย ์ ฐานิสรากลู  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง ขอเสนอ นายพิทกัษ์  แสนชมภ ู

นายประสิทธิ2  หรรษหิ์รญั   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็น
อยา่งอื>นอีกหรือไม ่เมื>อไมมี่ ขอผูร้บัรองครบั  มีผูร้บัรองถูกตอ้ง  

มตทิี�ประชุม ที>ประชุมมีมติเห็นชอบให ้นายพิทักษ์  แสนชมภู เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
ร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย ประจาํปี พ.ศ.๒๕๕๔ คนที> ๑ 

นายประสิทธิ2  หรรษหิ์รญั   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง   ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอชื>อ
คณะกรรมการแปรญตัติคนที> ๒  เชิญ คุณสนัติ  เขียวอุไร 

นายสนัติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  เรียนท่านประธานสภาที>เคารพ  กระผม 
นายสนัติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง ขอเสนอ นายกิตติ จิวะสนัติการ 

นายประสิทธิ2  หรรษหิ์รญั   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็น
อยา่งอื>นอีกหรือไม ่เมื>อไมมี่ ขอผูร้บัรองครบั  มีผูร้บัรองถูกตอ้ง  

มตทิี�ประชุม ที>ประชุมมีมติเห็นชอบให ้นายกิตติ  จิวะสนัติการ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
ร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย ประจาํปี พ.ศ.๒๕๕๔ คนที> ๒ 
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นายประสิทธิ2  หรรษหิ์รญั   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง   ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอชื>อ

คณะกรรมการแปรญตัติคนที> ๓  เชิญ คุณสมหมาย  พงษ์ไพบลูย ์
นายสมหมาย  พงษไ์พบูลย ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  เรียนท่านประธานสภาที>เคารพ  

กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบลูย ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง ขอเสนอ นายนพดล  ผดุงพงษ์ 
นายประสิทธิ2  หรรษหิ์รญั   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็น

อยา่งอื>นอีกหรือไม ่เมื>อไมมี่ ขอผูร้บัรองครบั  มีผูร้บัรองถูกตอ้ง  
มตทิี�ประชุม ที>ประชุมมีมติเห็นชอบให ้นายนพดล  ผดุงพงษ์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

ร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย ประจาํปี พ.ศ.๒๕๕๔ คนที> ๓ 
นายประสิทธิ2  หรรษหิ์รญั   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง   ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอชื>อ

คณะกรรมการแปรญตัติคนที> ๔  เชิญ คุณสุทศัน์  พุทธวงค ์
นายสุทัศน์  พุทธวงค ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  เรียนท่านประธานสภาที>เคารพ  

กระผม นายสุทศัน์  พุทธวงค ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง ขอเสนอ นายสนัติ  เขียวอุไร 
นายประสิทธิ2  หรรษหิ์รญั   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็น

อยา่งอื>นอีกหรือไม ่เมื>อไมมี่ ขอผูร้บัรองครบั  มีผูร้บัรองถูกตอ้ง  
มตทิี�ประชุม ที>ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นายสันติ  เขียวอุไร เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

ร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย ประจาํปี พ.ศ.๒๕๕๔ คนที> ๔ 
นายประสิทธิ2  หรรษหิ์รญั   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง   ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอชื>อ

คณะกรรมการแปรญตัติคนที> ๕  เชิญ รอ้ยเอกศกัดิ�ชยั  หงษ์ใจสี 
รอ้ยเอกศักดิ2ชัย  หงษใ์จสี  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  เรียนท่านประธานสภาที>เคารพ  

กระผม รอ้ยเอกศกัดิ�ชยั  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง ขอเสนอ จ่าสิบเอกสมบรูณ ์ บรรจงจิตต ์
นายประสิทธิ2  หรรษหิ์รญั   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็น

อยา่งอื>นอีกหรือไม ่เมื>อไมมี่ ขอผูร้บัรองครบั  มีผูร้บัรองถูกตอ้ง  
มตทิี�ประชุม ที>ประชุมมีมติเห็นชอบให ้ จ่าสิบเอกสมบรูณ ์ บรรจงจิตต ์เป็นคณะกรรมการแปร

ญตัติร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย ประจาํปี พ.ศ.๒๕๕๔ คนที> ๕ 
นายประสิทธิ2  หรรษหิ์รญั   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง   ต่อไปเป็นการเสนอระยะเวลา

เสนอคาํแปรญตัติต่อคณะกรรมการแปรญตัติ ขอเชิญสมาชิกฯ เสนอระยะเวลาเสนอคาํแปรญตัติ เชิญ คุณ
กิตติ  จิวะสนัติการ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  เรียนท่านประธานสภาที>เคารพ 
กระผม นายกิตติ  จิวะสนัติการ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง ขอเสนอระยะเวลาเสนอคาํแปรญตัติต่อ
คณะกรรมการแปรญตัติ จาํนวน ๓ วนั  คือ ตัGงแต่วนัที> ๑๗ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๓ 

นายประสิทธิ2  หรรษหิ์รญั   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็น
อยา่งอื>นอีกหรือไม ่เมื>อไมมี่ ขอผูร้บัรองครบั  มีผูร้บัรองถูกตอ้ง  

มตทิี�ประชุม ที>ประชุมมีมติเห็นชอบใหมี้ระยะเวลาเสนอคาํแปรญตัติต่อคณะกรรมการแปรญตัติ 
จาํนวน ๓ วนั  คือ ตัGงแต่วนัที> ๑๗ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๓ 
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นายประสิทธิ2  หรรษหิ์รญั   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง   ต่อไปคณะกรรมการแปรญตัติ

จะใชร้ะยะเวลาในการพิจารณาคาํแปรญตัติของคณะกรรมการแปรญตัติกี>วนั เชิญ คุณกิตติ  จิวะสนัติการ 
นายกิตติ  จิวะสันติการ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  เรียนท่านประธานสภาที>เคารพ 

กระผม นายกิตติ  จิวะสนัติการ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  ขอเสนอระยะเวลาในการพิจารณา 
คาํแปรญตัติของคณะกรรมการแปรญตัติ มีจาํนวน ๒ วนั คือ ตัGงแต่วนัที> ๒๐-๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ 

นายประสิทธิ2  หรรษหิ์รญั   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็น
อยา่งอื>นอีกหรือไม ่เมื>อไมมี่ ขอผูร้บัรองครบั  มีผูร้บัรองถูกตอ้ง  

มตทิี�ประชุม  ที>ประชุมมีมติเห็นชอบใหมี้ระยะเวลาในการพิจารณาคาํแปรญตัติของคณะกรรมการ
แปรญตัติ มีจาํนวน ๒ วนั คือ ตัGงแต่วนัที> ๒๐-๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ 

นายประสิทธิ2  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง  เป็นอันว่า ร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ เป็นร่างขอ้บญัญติัที>คา้งพิจารณาอยู่ และในโอกาสนีG  
ผมขอกาํหนดวนันัดประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง สมยัประชุมสามญั สมยัที> ๓ ครัGงที> ๒ ประจาํปี ๒๕๕๓ 
ในวนัศุกรที์>  ๒๗  สิงหาคม ๒๕๕๓  เวลา ๑๓.๓๐ น. 

มตทิี�ประชุม  รบัทราบ 
 

ระเบียบวาระที�  ๖ ญตัตเิรื�องอื�นๆ  
นายประสิทธิ2  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใด 

จะเสนอญัตติอื>นๆ อีกหรือไม่ เมื>อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ ในนามของสภาเทศบาลขอกราบขอบคุณ 
นายบุญทวี  ฉิมพลี ทอ้งถิ>นจงัหวดัลาํปาง และนายนรศกัดิ�  สุขสมบรูณ ์ หวัหน้ากลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ 
และเรื>องรอ้งทุกข ์สื>อมวลชน และประธานชุมชน ตลอดจนขา้ราชการทุกท่าน ที>ไดร่้วมการประชุมวนันีG  ใน
นามของสภาเทศบาลผมขอขอบคุณมา ณ โอกาสนีG  ผมขอปิดการประชุม 

 

เลิกประชุม  เวลา  ๑๒.๓๐ น. 
 

 
 
.....................................................     ............................................................. 
     (นายประสิทธิ�  หรรษ์หิรญั)      (นายจาตุรงค ์ พรหมศร) 
  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง        เลขานุการสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 

 


