
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  คร้ังที่ ๑  ประจ าปี  ๒๕๕๔ 
วันจันทร์ที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 
------------------------- 

 
รายนามผู้เข้าประชุม 
 ๑.นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 
 ๒.น.พ.วัฒนา วานิชสุขสมบัติ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  
 ๓.นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง  
 ๔.นายอนุกูล ศิริพันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง   
 ๕.นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง   
 ๖.นายสุรชัย ประนมศรี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 
 ๗.นายพิทักษ์ แสนชมภู สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง   
 ๘.นายกิตต ิ จิวะสันติการ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง   
 ๙.นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  
 ๑๐.นายนพดล  ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง   
 ๑๑.ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง   
 ๑๒.นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง   
 ๑๓.นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง   
 ๑๔.นางสุดารัตน์ บุญม ี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง   
 ๑๕.นายจรูญ เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง   
 ๑๖.นายสุทัศน์ พุทธวงค ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง   
 ๑๗.นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง   
 ๑๘.นายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง   
 ๑๙.พันตรีวิชานนท์ แดงสร้อย สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  
 ๒๐.นางสาวขัตติยา ส าเภาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง   
 ๒๑.นายสมชาย ดังควัฒนา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง   
 ๒๒.จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง   
 ๒๓.นางอวยพร พรรัตนพิทักษ ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑.พันตรีสระ สุยะใจ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง (ลาป่วย) 
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑.นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง 
 ๒.นายกติติภูมิ นามวงค ์ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 
 ๓.นายประเสริฐ บุพพัณหสมัย รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 
 ๔.นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 
 ๕.นายมนัส วงษ์ชาญศรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครล าปาง  
 ๖.นายเกษม   แช่มช้อย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครล าปาง  
 ๗.นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครล าปาง 
 ๘.นายเฉลิม แก้วกระจ่าง ปลัดเทศบาลนครล าปาง 
 ๙.นางสาวภารดี เสลานนท์ รองปลัดเทศบาลนครล าปาง  
 ๑๐.นางอินทมาศ สมพงษ ์ รองปลัดเทศบาลนครล าปาง 
 ๑๑.นางสาวอุษา สมคิด รก. ผอ.ส านักการศึกษา 
 ๑๒.นายจ าเนียร ทองกระสัน ผอ.ส านักการช่าง  
 ๑๓.นางสาวสิริวัลย์ เจริญกิจ ผอ.กองคลัง    
 ๑๔.นายพีระยศ วิรัตน์เกษ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 ๑๕.นายพงค์กร รัตนประเวศน์ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 ๑๖.นางสาวสุนี อนงคศักดิ ์ ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
 ๑๗.นายสวัสดิ์ แก้วกระจ่าง ผอ.ส่วนการโยธา 
 ๑๘.นายสุทธิพันธ์ รัตนรังสรรค์ ผอ.ส่วนช่างสุขาภิบาล 
 ๑๙.นายสุเทพ บุญมายอง ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง 
 ๒๐.นายอรรณพ สิทธิวงค ์ ผอ.ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง 
 ๒๑.นางอรวรรณ แขวงโสภา ผู้จัดการสถานธนานุบาล  
 ๒๒.นายไพศาล ลาภจรัสแสงโรจน์ ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓ 
 ๒๓.นางยุพิน ตังคธาร ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๔ 
 ๒๔.นางประนอม สายโกสุม ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๕ 
 ๒๕.นางสาวพัฒนี เมืองใจมา             หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 
 ๒๖.ส.ต.ต.หญิงฐิติรัตน์  คุณชมภู หัวหน้าฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร 
 ๒๗.นางวรรณศรี อินทราชา หัวหน้าฝ่ายแผนงานและนโยบาย 
 ๒๘.นายวสันต์ สุวรรณ์วงค ์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา 
 ๒๙.นางเบญจวรรณ จินตนพงค์พันธุ์ หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 ๓๐.นางวิไล วงค์พรหม หัวหน้างานจัดท างบประมาณ 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 
นายจาตุรงค์   พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง    ท่านทั้ งหลายที่ เคารพ 

วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจ าปีพุทธศักราช 
๒๕๕๔  บัดนี้สมาชิกได้เข้าประชุมครบองค์ประชุม ประกอบกับทางฝ่ายบริหาร หัวหน้าส่วนการงาน  
ของเทศบาลนครล าปางได้เข้าร่วมประชุมพร้อมแล้ว ตลอดจนได้รับเกียรติจากผู้น าชุมชนและประชาชนที่สนใจ
เข้ารับฟังการประชุมในวันนี้ และได้เวลาตามก าหนดนัดหมายแล้ว คือ เวลา ๑๐.๐๐ น. ในการนี้ผมขอ 
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เรียนเชิญ นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ได้ขึ้นมาท าหน้าที่เป็นปร ะธาน 
ในที่ประชุมในครั้งนี้ ขอเรียนเชิญ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ในนามสภาเทศบาลนครล าปาง ได้รับ
เกียรติจากนายบุญทวี ฉิมพลีย์  ท้องถิ่นจังหวัดล าปาง  นายนรศักดิ์  สุขสมบูรณ์  หัวหน้างานกฎหมายระเบียบ
เรื่องร้องทุกข์ และแขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชนคณะกรรมการชุมชน  ที่ได้ให้เกียรติเข้ามาร่วมฟังการประชุมสภา
เทศบาลนครล าปางในครั้งนี้ด้วยความยินดียิ่ง 

 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   วันนี้สภาเทศบาลนครล าปางได้เรียก
ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  ครั้งที่  ๑ ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๕๔   
ในระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลฯ  อ่านประกาศ
เรียกประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 
 นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล 
นครล าปาง ที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปางทุกท่าน กระผม นายจาตุรงค์  พรหมศร เลขานุการ
สภาเทศบาลนครล าปาง ก่อนที่ท่านประธานในที่ประชุมจะได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวา ระที่  ๑   
ของการประชุมสภาในวันนี้  กระผมมีประกาศของสภาเทศบาลนครล าปาง และหนังสือเทศบาลนครล าปาง  
เพ่ือเรียนแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้ 
 

     ประกาศสภาเทศบาลนครล าปาง 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง  สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี  ๒๕๕๔ 

........................................ 
  ตามประกาศสภาเทศบาลนครล าปาง เรื่อง ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี ๒๕๕๓  และ
สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี ๒๕๕๔  ลงวันที่  ๓  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๓  ได้ก าหนดสมัยประชุม
สามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  ๒๕๕๔  มีก าหนด ๓๐ วัน  เริ่มต้นตั้งแต่วันที่  ๑ กุมภาพันธ์ – ๒ มีนาคม  ๒๕๕๔   
ดังความแจ้งแล้วนั้น 
 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๑๓)  พ.ศ.๒๕๕๒  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล
นครล าปาง  สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี  ๒๕๕๔  มีก าหนด ๓๐ วัน เริ่มต้นตั้ งแต่วันที่ 
๑ กุมภาพันธ์ – ๒ มีนาคม  ๒๕๕๔ 
 

   ประกาศ   ณ   วันที่  ๑๗   มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

ประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ 
(นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ) 

ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 
และ 
หนังสือที่  ลป ๕๒๐๐๑/ ๖๙๑           ส านักงานเทศบาลนครล าปาง  
        ถนนฉัตรไชย   ลป  ๕๒๑๐๐ 
                              ๑๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ 
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เรื่อง มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครล าปางเป็นผู้เสนอญัตติแทน 
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 
 

อ้างถึง หนังสือสภาเทศบาลนครล าปาง ที่  ๑๕ /๒๕๕๔  ลงวันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ 
  ตามหนังสืออ้างถึง สภาเทศบาลนครล าปาง  เชิญประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้ งที่  ๑ ประจ าปี  ๒๕๕๔ ในวันจันทร์ที่   ๒๑  กุมภาพันธ์   ๒๕๕๔  
เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 
 

            เพ่ือให้การประชุมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ข้าพเจ้า นายนิมิตร จิวะสันติการ 
ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีฯ  ที่รับผิดชอบส านักและกอง 
เป็นผู้แทนในการตอบกระทู้ และเสนอญัตติต่อสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  ดังรายชื่อต่อไปนี้  
   ๑. นายกิตติภูมิ  นามวงค์     รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง     

๒. นายประเสริฐ  บุพพัณหสมัย  รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 
๓. นายสุรพล  ตันสุวรรณ   รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 
๔. นายนรเศรษฐ์  จิวะสันติการ  รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการต่อไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
นิมิตร  จิวะสันติการ 

(นายนิมิตร  จิวะสันติการ) 
นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

กระผมมีข้อเรื่องดังที่แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบ จากนี้ ไปขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ท าหน้าที่ 
ในการประชุมครั้งนี้ต่อไป  ขอเรียนเชิญครับ 
 

 ๑.๑ เรื่อง รายงานผลการประเมินการจัดมาตรฐานบริการสาธารณะโดยตนเอง (ปตอ.) 
นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ในระเบียบวาระที่ ๑ ข้อที่ ๑.๑ เรื่อง 

รายงานผลการประเมินการจัดมาตรฐานบริการสาธารณะโดยตนเอง (ปตอ.) รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจก
ให้กับสมาชิกฯ และคณะผู้บริหารไปเรียบร้อยแล้ว น าเรียนที่ประชุมทราบ 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  ๒     เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง   
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง  สมัยประชุมสามัญสมัยที่   ๔   

ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๓ วันที่  ๙  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   ระเบียบวาระที่  ๒ ข้อที่ ๒.๑ เรื่อง 

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  ๔  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๓ 
วันที่  ๙  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไขหรือไม่ เชิญครับ คุณสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม 
นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  ผมขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ  ในหน้าที่ ๒๘ 
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บรรทัดที่ ๕ จากด้านล่าง ค าว่า “modern tread”  นั้นสะกดแบบนี้ผิด ที่ถูกต้องคือ “modern trade” 
ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์   หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง    จะมีสมาชิกฯ ท่านใด 
ขอแก้ไขอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไข ผมจะขอมติในที่ประชุม สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขในรายงาน 
การประชุม สมัยประชุมสามัญสมัยที่  ๔  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๓ วันที่  ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และ
เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ ดังกล่าว โปรดยกมือขึ้น มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง  
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  ๔  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๓ วันที่  ๙  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓  และให้แก้ไข
รายงานฯ ในหน้าที่ ๒๘ บรรทัดที่ ๕ จากด้านล่าง ค าว่า “modern tread”  เป็นค าว่า “modern trade” 

 

ระเบียบวาระที่  ๓     กระทู้ถาม   
๓.๑ กระทู้ถาม เรื่อง แนวทางให้มีและบ ารุง การแก้ไขปัญหาสิ่งปฏิกูลภายในท่อระบายน้ า  

ในพื้นที่เทศบาลนครล าปาง 
นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง    ระเบียบวาระที่  ๓  ข้อที่ ๓.๑ 

กระทู้ถาม เรื่อง แนวทางให้มีและบ ารุง การแก้ไขปัญหาสิ่งปฏิกูลภายในท่อระบายน้ า ในพ้ืนที่เทศบาล  
นครล าปาง โดย จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์  เชิญครับ 

จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท้องถิ่นจังหวัด ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน กระผม จ่าสิบเอกสมบูรณ์  
บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  มีกระทู้ถามนายกเทศมนตรีนครล าปาง ดังนี้  

 

วันที่  ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ 

เรื่อง ขอตั้งกระทู้ถาม 
 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 
 

ข้าพเจ้า จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอตั้งกระทู้ถาม
นายกเทศมนตรีนครล าปาง เรื่อง  แนวทางให้มีและบ ารุง การแก้ไขปัญหาสิ่งปฏิกูลภายในทางระบายน้ า  
ในพ้ืนที่เทศบาลนครล าปาง เพ่ือการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองว่า  
“ด้วยจากที่ปรากฏข้อเท็จจริงอย่างชัดแจ้งว่าในพ้ืนที่เทศบาลนครล าปางอันเป็นสังคมเมืองนั้น มีสิ่งปฏิกูล 
อันเกิดจากการด ารงชีพของประชาชนจากการใช้สอยพ้ืนที่ในการด ารงชีพอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่
อาศัย ประกอบธุรกิจ การค้า การขาย รวมถึงการประกอบภารกิจของเทศบาลเอง เช่น ตลาดเทศบาล ตลาด
ชั่วคราว งานเทศกาลต่างๆ ท าให้เกิดปัญหาขยะและสิ่งปฏิกูล โดยส่วนหนึ่งของขยะและสิ่งปฏิกูลเหล่านั้น  
ได้ตกหล่นลงสู่ถนนและทางระบายน้ า ในละแวกนั้นๆ ท าให้เกิดมลภาวะ เช่น กลิ่นเหม็นท่ออุดตัน น้ าท่วมขัง 
จากปัญหาดังกล่าว เห็นว่า ควรที่จะมีแนวทางหรือวิธีการให้มีและบ ารุง ทางระบายน้ าอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องเป็นระยะ เพ่ือบ าบัดและขจัดปัญหาดังกล่าวเสียบ้าง” ดังนั้น จึงขอตั้งกระทู้ถามนายกเทศมนตรี 
นครล าปางว่า ท่านมีแนวทางในการด าเนินการให้มีและบ ารุง รวมทั้งแก้ไขปัญหาในเรื่องข้างต้นอย่างไร หากมี  
แนวทางการด าเนินการแล้ว ท่านจะลงมือด าเนินการได้เมื่อใด 

 

จึงขอตั้งกระทู้ถามนี้มาเพ่ือได้โปรดด าเนินการให้ต่อไปด้วย 
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ขอแสดงความนับถือ 

จ.ส.อ.      สมบูรณ์  บรรจงจิตต์ 
  ( สมบูรณ์  บรรจงจิตต์ ) 

        สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 
 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   เชิญ นายกเทศมนตรีนครล าปาง
ตอบกระทู้ถาม 

นายนิมิตร  จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครล าปาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิก
สภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผม นายนิมิตร  จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครล าปาง  ในนามของฝ่ายบริหาร 
ต้องขอขอบคุณที่ท่านได้ตั้งกระทู้ถามในเรื่องดังกล่าวนี้ ประเด็นที่หนึ่ง ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล
โดยตรง และมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม ถ้าดูภาพรวมโดยทั่วไปก็สามารถบอกได้ว่าเทศบาลนครล าปาง 
เป็นเมืองหนึ่งที่เป็นเมืองที่ใหญ่ แต่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสะอาดและมีสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่ใน
ระดับที่น่าพอใจ ทั้งนี้เนื่องจากเรามีนโยบายในการที่จะพัฒนาสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงระบบการรักษาความ
สะอาดหรือสุขาภิบาลในระดับเทศบาลของเราเอง  ประเด็นที่สอง  เราได้มีระบบการจัดการขยะหรือการให้
หน่วยงานเอกชนข้างนอกเป็นผู้ด าเนินการจัดการขยะและเก็บขน โดยมีคณะกรรมการคอยดูแลอยู่อย่างใกล้ชิด 
มีการตรวจสอบติดตามในเรื่องของการจัดการของการเก็บขยะอย่างใกล้ชิดทุกๆ วัน ก็ดูสภาพโดยทั่วไปแล้ว 
ความสะอาดก็ดี ขยะตกค้างก็ดีไม่ว่าจะเป็นบนถนน แหล่งชุมชน และตลาดก็มีปัญหาน้อยลง ซึ่งสภาพโดยรวม
ก็เป็นที่รับได้ ที่ส าคัญพ่ีน้องประชาชนก็มีความตื่นตัว ให้ความสนใจและให้ความร่วมมือ ทั้งในระดับประชาชน
ทั่วไปและระดับชุมชนที่ช่วยกันจัดการด้านบริหารการจัดการขยะของตนเอง ความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยจึงกระจายอยู่ทั่วทุกๆ มุม ทุกๆ ชุมชน แต่อย่างไรก็ตามปัญหาก็เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
เพราะตามที่ท่านสมาชิกฯ ได้กล่าวในกระทู้ว่า เทศบาลเรานั้นเป็นสังคมเมืองใหญ่ มีประชาชากรจ านวนมาก 
ทั้งประชากรในทะเบียนบ้านของเรา ที่เป็นพลเมืองของเทศบาลนครล าปาง และประชากรแฝงที่มาอยู่ในเขต
เทศบาลนครล าปาง โดยไม่ได้มีทะเบียนบ้านรวมถึงประชากรที่สัญจรไปมา ที่เข้ามารับบริการในสถานพยาบาล 
มาโรงเรียน มาติดต่อส่วนราชการ มาท าธุรกิจการซื้อขายในเมือง ในแต่ละวันต้องรองรับผู้คนที่เข้ามาใช้บริการ
ในเมืองของเรา เมื่อคนมากก็มีปัญหามลภาวะมากจนหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่มลภาวะที่เรามองเห็น เช่น ขยะ สิ่งที่
ไม่พึงประสงค ์ซึ่งถ้าเราสามารถมองเห็นก็สามารถจัดการได้ แต่ปัญหาใหญ่ในกระทู้ถามก็คงเป็นเรื่องของระบบ
รางระบายน้ าที่มักจะส่งกลิ่นเหม็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูร้อน ฤดูแล้งซึ่งเราขาดน้ า เป็นปัญหาที่เกิดมานาน
แล้วและยังคงอยู่  จึงต้องมีแผนในการที่จะปรับปรุงแก้ไขอยู่ในอนาคต ประเด็นที่สาม เรามีท่อระบายน้ าที่นับดู
แล้วก็หลายร้อยกโิลเมตร ตามถนน ตามซอกซอย ตามมุมต่างๆ เวียนไปตามถนนในเขตเทศบาล ผมก็จ าตัวเลข
ไม่ได้ว่ารวมทั้งหมดประมาณ ๒๓๐ กิโลเมตร จะมีท่อระบายน้ าเรียงรายอยู่ซึ่งมีตั้งแต่มีการจัดตั้งเทศบาล จนถึง
เทศบาลที่มีประชากรอยู่จ านวนไม่กี่พันคน และเพ่ิมขึ้นมาเป็นหมื่นคน ท่อระบายน้ าต่างๆ มีหลายเส้นทาง
จ านวนมากที่ยังคงใช้ท่อระบายน้ าเดิม ซึ่งเมื่อก่อนก็ยังมีประชากรอยู่ไม่มาก การใช้ท่อระบายน้ าขนาด ๐.๔๐ 
เมตร และท่อระบายน้ าขนาด ๐.๖๐ เมตร ก็ยังใช้อยู่มากมายในปัจจุบัน  และก็มีจ านวนไม่น้อยที่ใช้อยู่นั้น 
ซึ่งเราก็ไม่อยากจะกล่าวโทษคนที่เป็นช่างควบคุมงานรุ่นก่อนสมัยก่อนที่ไม่ค่อยได้เอาใจใส่สร้างให้เป็นไป 
ตามแบบและให้ได้มาตรฐาน บางครั้งเมื่อท างานเสร็จก็มีเศษทราย เศษปูน เศษหิน เหล่านี้ก็ถูกเททิ้งไปลงใน  
ท่อระบายน้ าที่สร้างไว้ พอนานๆ ไปก็ก่อตัวแข็งขึ้นมาเป็นปูนเป็นก้อน ตรงนี้ก็เป็นอุปสรรคในการระบายน้ า 
หลายๆ แห่งก็ทรุดตกท้องช้าง และอีกประการหนึ่งก็มีท่อระบายน้ าที่ก่อสร้างขึ้นใหม่ที่จะใช้สวมต่อกับ  
ท่อระบายน้ าเล็กๆ เพ่ือให้เชื่อมโยงกัน ส าหรับท่อระบายน้ ารุ่นใหม่ๆ ก็มีปัญหาน้อยลงเพราะเราเอาใจใส่เรื่อง
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มาตรฐานในการก่อสร้างมากขึ้น ตลอดจนการก าหนดขนาดของท่อระบายน้ าเป็นท่อขนาดค่อนข้างใหญ่ท าให้
สามารถระบายน้ าได้  ฉะนั้นท่อระบายน้ ารุ่นก่อนก็จะมีปัญหาในเรื่องของการตื้นเขิน ท่อตัน ไม่ได้ระดับ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูแล้งซึ่งเราไม่มีน้ ามาใช้ในการช าระล้างท่อระบายน้ า ก็จะท าให้เกิดการแห้งกรัง ส่งกลิ่น
เหม็น  ประเด็นที่สี่ โดยเฉพาะเศษขยะ เศษสิ่งของที่ใช้แล้ว เศษอาหาร น้ าเสีย มีประชาชนจ านวนไม่น้อย  
ซึ่งก็อาจจะเป็นค าพูดที่หนักเกินไปคือ “มักง่าย” ไม่ว่าจะเป็นน้ าแกง น้ าหม้อก๋วยเตี๋ยว หรืออะไรต่างๆ ก็น ามา
เทลงท่อระบายน้ าหน้าบ้าน เป็นความง่ายที่ท าให้มันพ้นๆ ไป แทนที่จะสามารถเก็บเอาไว้ในถุงแล้วน าไปไว้ที่
หน้าบ้านเหมือนขยะทั่วๆ ไป จากนั้นรถขยะก็จะมาเก็บไปก าจัดต่อไป ซึ่งเราก็พยายามรณรงค์และพูดคุยกับ
ประชาชนบ่อยๆ ก็ปัญหาเดิมๆ ยังเกิดขึ้นอยู่เสมอๆ โดยเฉพาะปัญหาที่หนักที่สุดคือประชาชน ชาวบ้าน  
ที่มักง่ายมากกว่านั้นอีก คือ เจาะท่อระบายน้ าจากบ่อซึมของส้วมภายในบ้านโดยตรงลงท่อระบายน้ าสาธารณะ  
มีจ านวนเยอะมากและเราไม่สามารถตรวจสอบได้ตลอดสม่ าเสมอ  แต่ถึงจะตรวจสอบเจอก็มีค่าปรับไม่เกิน 
๒๐๐ บาท ซึ่งในเทศบัญญัติฯ ก็มีก าหนดไว้ไม่เกิน ๒๐๐ บาท เท่านั้น ก็ไม่มีใครสนใจที่จะช่วยเหลือปรับปรุง
หรือท าอะไรที่เป็นภาระของตนเองในบ้าน ตรงนี้ก็เป็นปัญหาที่ส าคัญ ประเด็นที่ห้า เรามีแนวทางที่จะส ารวจ 
ท่อระบายน้ าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากปัญหาต่างๆ เราก็ส ารวจหมด เพราะในที่สุด
แล้วเราจ าเป็นที่จะต้องเปลี่ยนท่อระบายน้ ารุ่นเก่า เปลี่ยนทั้งหมดเมืองก็จะใช้เวลาค่อนข้า งมาก และ 
ใช้งบประมาณค่อนข้างมาก แต่ส าหรับข้อมูลที่ส ารวจมานั้นก็พร้อมที่จะบรรจุในแผนงบประมาณรายจ่าย 
ในแต่ละปีๆ เตรียมไว้  ส าหรับประชาชนที่ทิ้งขว้างสิ่งปฏิกูลลงสู่ท่อระบายน้ า เราก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปคอยดูแล  
ไปแนะน าซ้ าไปซ้ ามาก็ยังเกิดปัญหาเดิมๆ อีก เป็นสิ่งซ้ าซาก อย่างไรก็ดีเพ่ือที่จะเป็นการบรรเทาปัญหา 
ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและกลิ่นที่รบกวน เราก็มีส่วนของงานช่างสุขาภิบาลที่ แผนที่จะรอกท่อระบายน้ า  
ล้างท่อระบายน้ าอยู่ ๓ แผน คือ แผนที่ ๑  แผนที่ต้องไปด าเนินการล้างท่อระบายน้ าเป็นประจ าตามแผนงาน 
ที่วางไว้ว่าวันไหนไปจะไปถนนเส้นไหนสายไหน แผนที่ ๒ การหมุนเวียนไปตามบริเวณที่มีปัญหามากๆ เช่น 
ตลาดสดเทศบาลบริเวณศาลากลางเก่า เราก็ไปวันเว้นวัน  ตลาดรัษฎา  และที่ส าคัญอ่ืนๆ อีก แผนที่ ๓  ซึ่ง
ความจริงก็ไม่ได้เป็นแผน แต่เป็นเรื่องท่ีชาวบ้านได้ร้องเรียนมาแล้วเราก็ไปให้บริการทันที นี่สิ่งที่เราก าลังเผชิญ
อยู่และที่เราได้เตรียมการไว้  ส าหรับแผนการปฏิบัติการนั้นเป็นรายละเอียดของการปฏิบัติงานก็ขอมอบให้
ส านักการช่างอธิบายให้ฟัง ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   เชิญ คุณจ าเนียร  ทองกระสัน  
ผู้อ านวยการส านักการช่าง อธิบายครับ 

นายจ าเนียร  ทองกระสัน  ผู้อ านวยการส านักการช่าง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิก
สภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายจ าเนียร  ทองกระสัน  ผู้อ านวยการส านักการช่าง  เกี่ยวกับรายละเอียด
แผนการปฏิบัติงานในการดูดล้างท่อระบายน้ าของเทศบาลนครล าปางที่ท่านนายกฯ ได้ชี้แจง อีกส่วนหนึ่งเราได้
ออกเทศบัญญัตฯิ การก่อสร้างบ่อบ าบัดน้ าเสียในอาคาร เป็นบ่อตักเศษขยะและเศษอาหารจากครัวเรือน ซึ่งเรา
ได้ออกเทศบัญญัติไปเมื่อปี ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา ซึ่งมีผลบังคับใช้กับอาคารหลังใหม่ที่ก าลังก่อสร้าง เราจะบังคับให้
มีการก่อสร้างบ่อบ าบัดน้ าเสียด้วยทุกครัวเรือน และขอความร่วมมือจากอาคารหลังเก่าให้เพ่ิมการก่อสร้างเพ่ือ
ดูแลรักษาก่อนที่จะปล่อยลงสู่แหล่งน้ าหรือท่อระบายน้ าสาธารณะ ส่วนเรื่องการบ ารุงรักษาท่อระบายน้ า
สาธารณะในส่วนที่ช่างสุขาภิบาลก าลังด าเนินการอยู่ก็คือ 

๑.เราได้ท าระบบ EM ในการปล่อยลงไปในแหล่งน้ าสาธารณะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นท่อระบายน้ าหรือ 
ในแม่น้ าท่ีมีคุณภาพน้ าที่ต่ า โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งเราก็จะปล่อย EM ลงไปในแหล่งน้ าสาธารณะเป็นประจ า 
ครั้งละประมาณ ๖,๐๐๐ ลิตร ต่อ ๑ อาทิตย์  
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๒.การออกดูดล้างท่อระบายน้ าโดยรถดูดโคลนเลนซึ่งออกปฏิบัติหน้าที่ทุกวัน โดยแบ่งออกเป็นท าตาม
ค ารอ้งที่ทางประชาชนร้องขอเข้ามาผ่านทางศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของเทศบาล ส่วนนี้เราต้องออกท าทุกวัน
อยู่แล้วโดยเฉพาะฤดูแล้งที่ไม่มีน้ าฝนมาช่วยชะล้างกลิ่นท่อระบายน้ า เดิมเราก็มีการขุดรอกท่อระบายน้ าโดยใช้
แรงงานจากผู้ต้องหาจากเรือนจ ากลาง 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายอีก
หรือไม่ เชิญ จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์ 

จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ 
และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 
ตามที่ทางส านักการช่างบอกว่าถ้าประชาชนได้ร้องเรียนมาถึงจะน ารถออกไป แต่ผมคิดว่ามันไม่จ าเป็นหรอก
ครับ ส าหรับตลาดสดแล้วควรจะออกไปเป็นประจ าทุกวัน และการใช้ EM ผมคิดว่ามันก็ไม่ค่อยได้ผลหรอกครับ 
ขอบคุณครับ 

 

๓.๒ กระทู้ถาม เรื่อง การปรับปรุง แก้ไขหรือพัฒนาภารกิจให้มีและบ ารุงสัญญาณไฟจราจร 
ในพื้นที่เทศบาลนครล าปาง 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง    ระเบียบวาระที่  ๓  ข้อที่ ๓.๒ 
กระทู้ถาม กระทู้ถาม เรื่อง การปรับปรุง แก้ไขหรือพัฒนาภารกิจให้มีและบ ารุงสัญญาณไฟจราจรในพ้ืนที่
เทศบาลนครล าปาง เชิญ คุณจาตุรงค์  พรหมศร 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม 
นายจาตุรงค์  พรหมศร  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  ขอตั้งกระทู้ถามต่อนายกเทศมนตรีนครล าปาง เรื่อง 
การปรับปรุง แก้ไขหรือพัฒนาภารกิจ ให้มีและบ ารุงสัญญาณไฟจราจรในพื้นที่เทศบาลนครล าปาง ความรวมว่า 
สืบเนื่องจากสัญญาณไฟจราจรในพ้ืนที่เทศบาลนครล าปาง บางแห่งบางจุด ได้มีและใช้งานเป็นเวลานานแล้ว 
ปรากฏว่าสัญญาณไฟบางจุดเสื่อมสภาพและประสิทธิภาพ อีกทั้งไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ความเป็นจริง 
ในปัจจุบันด้วย ก่อให้เกิดปัญหากับผู้คนที่สัญจรไป-มา หรือที่ใช้ยวดยานพาหนะอยู่เป็นนิตย์ จึงเล็งเห็นว่าอาจ
ก่อให้เกิดภยันตราย ยังความเสียหายแก่ชีวิต ทรัพย์สินของผู้สัญจร ทั้งนี้ปัญหาที่ประสบพบเห็นบ่อยๆ คือ 
สัญญาณไฟช ารุดบกพร่อง ประสิทธิภาพหรือระบบควบคุมการท างานของสัญญาณไฟผิดพลาดบกพร่อง และ
กรณีซึ่งเป็นปัญหาที่อาจน าไปสู่การเกิดอุบัติเหตุอีกประการหนึ่ง คือ สัญญาณไฟทางตรงและทางเลี้ยวขวา  
ของช่องทางเดินรถที่แล่นสวนทางกัน ก็ใช้สัญญาณไฟเขียวในขณะเดียวกัน เช่น จุดแยกสวนดอก แยกศรีชุม 
แยกโรงฆ่าสัตว์ จากสภาพปัญหาและกรณีดังกล่าว เป็นภารกิจที่ต้องรับผิดชอบและรีบเร่งจัดการแก้ไข 
ปรับปรุงหรือพัฒนาให้มีมาตรฐานที่ทันสมัยตามหลักวิศวกรรมจราจร เพราะถือว่าเป็นสาธารณูปการที่ส าคัญ
อย่างยิ่งยวด จึงใคร่ตั้งกระทู้ถามนายกเทศมนตรีนครล าปาง ว่า “ท่านมีโครงการ แนวทางในการด าเนินการ
ปรับปรุง แก้ไข พัฒนา ให้มีและบ ารุงสัญญาณไฟจราจรดังข้อเรื่องและแก้ไขปัญหาข้างต้นอย่างไร รวมถึง
สามารถเร่งรีบด าเนินการเรื่องนี้ได้หรือไม่ เพียงใด"  จึงขอเรียนกระทู้ถามนี้มาเพ่ือได้โปรดด าเนินการในส่วน 
ที่เก่ียวข้องให้ส าเร็จลุล่วงต่อไปด้วย ขอบคุณครับ  

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   เชิญ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 
ตอบกระทู้ถาม 

นายสุรพล  ตันสุวรรณ  รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง  เรียนท่านประธานสภาที่ เคารพ  
ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผม นายสุรพล  ตันสุวรรณ  รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง  ได้รับ
มอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครล าปางให้ตอบกระทู้ถามของสมาชิกสภาฯ ที่ได้ตั้งกระทู้ถามในสภาแห่งนี้ 
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ก่อนอ่ืนต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ที่ได้ให้ความเป็นห่วง รวมไปถึงผู้ใช้การจราจรและผู้สัญจรในเขต
เทศบาลนครล าปาง เกี่ยวกับเรื่องสัญญาณไฟจราจรในเขตเทศบาลนครล าปาง ขอเรียนว่าเรื่องระบบ
ไฟสัญญาณการจราจรในเขตเทศบาลนครล าปางนั้น ทางเทศบาลนครล าปางเราได้เคยท าโครงการ และขอ
งบประมาณอุดหนุนไปยังต้นสังกัด คือ กระทรวงมหาดไทย ผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านกรม
โยธาธิการและผังเมือง รวมถึงกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเพื่อของบประมาณอุดหนุนในเรื่องปรับปรุงระบบ
สัญญาณไฟจราจรทั้งหมดในเขตเทศบาลนครล าปาง ปรากฏว่าเราได้รับงบประมาณสนับสนุนเป็นบางส่วน  
ที่ผ่านมาจะเห็นว่ามีสัญญาณไฟจราจรระบบดิจิตอลหลายๆ แห่ง และสัญญาณไฟจราจรแบบเก่าคือระบบ
อนาลอกท่ียังด้อยประสิทธิภาพตามท่ีท่านสมาชิกสภาฯ ได้กล่าวถึง ก็ยอมรับว่าการปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร
นั้นใช้งบประมาณไป ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)ขึ้นไปจนถึง ๒,๕๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)  แต่อย่างไรก็ตามทางเทศบาลนครล าปางได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่า
งานจราจรของ สภ.เมืองล าปาง กรมโยธาธิการผังเมือง รวมไปถึงแขวงการทางในการปรับปรุงสัญญาณไฟ
จราจรเป็นระยะ จะเห็นว่าสามแยกทีต่ัดถนนดวงรัตน์ ถนนพหลโยธิน หรือก็คือแยกล าปางเวียงทองนั้น ก็มีการ
ปรับสัญญาณไฟจราจร รวมไปถึงห้าแยกเพ็ญทรัพย์ ถนนดวงรัตน์ ถนนฉัตรไชย และถนนเวียงละคอร ก็มีการ
ปรับสัญญาณไฟจราจรให้เข้ากับปริมาณผู้ใช้รถ  สามแยกโรงน้ าแข็งก็เช่นกัน รวมไปถึงที่ท่านสมาชิกสภาฯ  
ได้เอ่ยถึงก็คือไม่ให้เลี้ยวขวาตัดกลับทางตรงแยกสี่หน้าวัดท่าคราวน้อย และห้าแยกประตูชัยก็เช่นกัน และแยก
ถนนตัดใหม่หรือถนนเขลางค์นครตัดกับถนนพหลโยธิน ซึ่งผมเห็นว่าเป็นการมองการไกลของท่านสมาชิกฯ 
เนื่องจากว่าสัญญาณไฟจราจรที่ท่านได้เอ่ยถึงนั้น ไม่ว่าจะเป็นสี่แยกถนนสวนดอกตัดกับถนนพหลโยธิน  
หรือตรงสี่แยกมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ล าปาง  รวมไปถึงสี่แยกศรีชุม ถนนพหลโยธินตัดกับ 
ถนนทิพย์วรรณหรือข้างวัดซิกส์ ทั้งสองจุดนี้ทางเทศบาลนครล าปางให้ความเป็นห่วงอย่างมาก และรวมไปถึง
แยกดอนปาน แยกบุญถึง ก็คือ สี่แยกที่ตัดถนนท่าคราวน้อยกับถนนเวียงละคอร  สี่แยกสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดล าปางตัดถนนพหลโยธินกับถนนจันทรสุรินทร์ เนื่องจากว่าบริเวณดังกล่าวนั้นจะต้องรองรับกับ
ห้างสรรพสินค้าใหม่ที่จะเกิดข้ึนในบริเวณข้างซุปเปอร์ไฮเวย์ ถนนพหลโยธิน ถนนทิพย์วรรณ และถนนสวนดอก  
ทางเทศบาลนครล าปางก็มีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องของการจัดระเบียบจราจรร่วมกับแขวงการทาง  
และ สภ.เมืองล าปาง  รวมไปถึงระบายน้ าเพราะแก้มลิงในบริเวณดังกล่าวจะหายไปเป็ นพ้ืนที่หลายหมื่น 
ตารางเมตร ฉะนั้นผมเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องเร่งด่วนที่เราควรจะต้องปรับปรุงบริเวณแยกถนนสวนดอก 
กับแยกศรีชุมถนนพหลโยธิน ซึ่งทางเทศบาลนครล าปางได้ออกไปปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรให้เดินทีละข้าง 
คือ จากโรงเรียนล าปางกัลยาณีมาจะเลี้ยวขวา ก็จะไม่ให้สวนทางกับรถที่สวนทางมาจากโรงเรียนบุญวาทย์
วิทยาลัย แต่งานจราจร สภ.เมืองล าปาง ได้ร้องขอให้เหมือนเดิมเนื่องจากว่านอกเวลาเร่งด่วนแล้ว ถ้าปรับให้
เดินทีละข้างจะใช้ระยะเวลามากจนเกินไป และในช่วงเวลาเร่งด่วนก็จะมีเจ้าหน้าที่จราจรจาก สภ.เมืองล าปาง 
ไปก ากับอยู่ในบริเวณดังกล่าวอยู่ จึงขอเรียนให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรค ในการบังคับใช้และรวมไปถึงการ
ก าหนดเครื่องหมายจราจรนั้น จะเป็นเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดล าปาง ซึ่งได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จราจรจาก 
สภ.เมืองล าปาง เป็นผู้ด าเนินการ แต่อย่างไรก็ตามเรามีการประชุมหารือกันอย่างต่อเนื่องในเรื่องของการ
ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาระบบการจราจรในเส้นทางดังกล่าว  แผนพัฒนาของเทศบาลฯ ก็ได้ระบุในเรื่องของ
การแก้ไข บ ารุงรักษา ไม่เฉพาะเรื่องของสัญญาณไฟจราจร การตีเส้น แผงจราจร การก าหนดเส้นทางจราจร  
และล่าสุดนั้นมีการหารือกันระหว่างส านักการช่าง ส านักปลัดเทศบาล และงานจราจร สภ .เมืองล าปาง เรื่อง
ของการก าหนดเส้นทางการจราจรบนถนนเจริญเมือง คือบริ เวณหน้าห้างเสรีสรรพสินค้า จะก าหนดเรื่องของ
การจอดรถ การเดินรถ และการก าหนดให้มีการเดินรถให้สอดคล้องกับสภาพการจราจรในปัจจุบัน ผมก็
ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปางอีกครั้ง และขอยืนยันว่าเราไม่ได้นิ่งนอนใจ เราก็มีการวางแผน



 

 
- ๑๐ - 

ล่วงหน้าส าหรับการจราจรเพ่ือรองรับการสัญจรในบริเวณเขตเทศบาล เพ่ือรองรับการสัญจรในบริเวณ 
เขตเทศบาลนครล าปาง รวมไปถึงทางหลวงแผ่นดินที่จะผ่านในเขตเทศบาล ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  คุณจาตุรงค์ฯ มีค าถามเพ่ิมเติมอีก
หรือไม่ เชิญครับ 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ในเบื้องต้น
ผมก็ขอขอบคุณทางตัวแทนฝ่ายผู้บริหารที่ได้ชี้แจงในกระทู้ ผมมีความเข้าใจในระดับหนึ่ง แต่ท่านประธานครับ
ความสวยงามกับความปลอดภัยนั้น ความปลอดภัยต้องมาก่อนและจะรีรออยู่ไม่ได้ ต้องมีโครงการที่ชัดเจน  
ผมเข้าใจที่ผู้ตอบกระทู้ชี้แจงว่า เมืองเราก าลังพัฒนาดังนั้นสิ่งเหล่านี้จะต้องพัฒนาตามไปด้วย ในส่วนของเรื่อง
งบประมาณผมก็ยังกังวลอยู่ว่าในเรื่องเงินอุดหนุนคงไม่แน่นอนหรอกครับ แต่เม็ดเงินที่ผมปรากฏข้อเท็จจริงอยู่
ก็คือค่าปรับจากการกระท าผิดตาม พ.ร.บ.จราจร ที่องค์กรของเราคือเทศบาลฯ ได้รับจากค่าปรับของทางศาล
เป็นเม็ดเงินที่สูงพอสมควร และได้มีการด าเนินการไปแล้วบางส่วน ผมถือว่าเม็ดเงินตรงนี้เอากลับไปสู่ท้องถิ่น 
น าไปพัฒนาให้กับประชาชน เป็นการบริการสาธารณะซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนได้รับโดยทางตรง เรื่องการทาสี 
ตีเส้น การปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรเหล่านี้ผมต้องขอขอบคุณ และขอฝากประเด็นดังกล่าวเอาไว้ด้วย 
ขอบคุณครับ 

 

ระเบียบวาระที่  ๔ ญัตติ เรื่อง  การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ระยะเวลา 
และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี ๒๕๕๔ สมัยที่ ๒ สมัยที่ ๓ และสมัยที่ ๔ 
และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี ๒๕๕๕ และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ 
ประจ าปี ๒๕๕๕  สมัยแรก 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ในระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ เรื่อง   
การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี ๒๕๕๔ 
สมัยที่ ๒ สมัยที่ ๓ และสมัยที่ ๔ และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี ๒๕๕๕ และระยะเวลาของ 
สมัยประชุมสามัญประจ าปี ๒๕๕๕ สมัยแรก เชิญ  คุณจาตุรงค์  พรหมศร 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  เรียนท่านประธานที่เคารพ และสมาชิกฯ 
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายจาตุรงค์  พรหมศร  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอญัตติ 

 

เรื่อง ขอเสนอญัตติ  เรื่อง  การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัย
ประชุมสามัญ ประจ าปี ๒๕๕๔ สมัยที่ ๒ สมัยที่ ๓ และสมัยที่ ๔  และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ 
ประจ าปี  ๒๕๕๕  และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ๒๕๕๕ สมัยแรก     

 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 
 

ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติ เทศบาล พ .ศ .๒๔๙๖ แก้ ไข เ พ่ิมเติมถึ ง  ฉบับที่  ๑๓  
พ.ศ.๒๕๕๒  มาตรา ๒๔ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย  สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุม
สมัยสามัญประจ าปี ให้สภาเทศบาลก าหนด  และในมาตรา ๒๔ นี้ วรรคท้าย  ได้บัญญัติไว้ว่าสมัยประชุมสามัญ
สมัยหนึ่งๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสามสิบวัน  แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการ
จังหวัด  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗   



 

 
- ๑๑ - 

          ข้อ ๑๑ (๒) ให้สภาเทศบาลก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจ าปี แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด 
แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรกของ  ปีถัดไป 
และมีก าหนดกี่วัน   
         และข้อ ๒๑  การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม  
สมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลา
ของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญ
ประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ ๑๑  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   

 ดังนั้น  เพ่ือถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๑๓   
พ.ศ.๒๕๕๒  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ดังกล่าว
ข้างต้น จึงเสนอญัตติดังกล่าวต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง  เพ่ือให้ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 
น าปรึกษาในที่ประชุมสภานี้เกี่ยวกับการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม
สมัยประชุมสามัญ ประจ าปี ๒๕๕๔ สมัยที่ ๒ สมัยที่ ๓ และสมัยที่ ๔  และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี  
๒๕๕๕  และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ๒๕๕๕ สมัยแรก     
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปางพิจารณาต่อไปด้วย 
 

      ขอแสดงความนับถือ 
ลงชื่อ      จาตุรงค์  พรหมศร     ผู้เสนอ 

(นายจาตุรงค์  พรหมศร) 
สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

ลงชื่อ     กิตติ  จิวะสันติการ     ผู้รับรอง                 ลงชื่อ       วิบูลย ์ ฐานิสรากูล     ผูร้ับรอง 
        (นายกิตติ  จิวะสันติการ)                                           (นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล)            
     สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง                                       สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   ตามที่คุณจาตุรงค์  พรหมศร 
ได้เสนอญัตติต่อสภา ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๕๔ เชิญ  
คุณกิตติ  จิวะสันติการ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผม 
นายกิตติ  จิวะสันติการ  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  ผมขออนุญาตเสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒  
ประจ าปี ๒๕๕๔  มีก าหนดระยะเวลา ๓๐ วัน  เริ่มต้นตั้งแต่วันที่  ๑ – ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   ขอสมาชิกฯ รับรองตามที่ คุณกิตติ  
จิวะสันติการ เสนอ มีผู้รับรองถูกต้อง จะมีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  ผมจะขอมติในที่ประชุม  
มีมติเป็นเอกฉันท ์

มติที่ประชุม    มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ก าหนดระยะเวลาการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ 
ประจ าปี ๒๕๕๔ มีก าหนดระยะเวลา ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔  

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   ต่อไปเป็นการก าหนดสมัยประชุม
สามัญสมัยที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๕๔ เชิญ คุณวิบูลย์  ฐานิสรากูล 



 

 
- ๑๒ - 

นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผม  
นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  ผมขออนุญาตเสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓  
ประจ าปี ๒๕๕๔  มีก าหนดระยะเวลา ๓๐ วัน  เริ่มต้นตั้งแต่วันที่  ๑ – ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔  

นายประสิทธิ์   หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   ขอสมาชิกฯ รับรองตามที่  
คุณวิบูลย์  ฐานิสรากูล เสนอ มีผู้รับรองถูกต้อง จะมีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ผมจะขอมติในที่
ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท ์

มติที่ประชุม    มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ก าหนดระยะเวลาการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ 
ประจ าปี ๒๕๕๔ มีก าหนดระยะเวลา ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔  

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   ต่อไปเป็นการก าหนดสมัยประชุม
สามัญสมัยที่ ๔ ประจ าปี ๒๕๕๔ เชิญ คุณอมลยา  เจนตวนิชย์ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  เรียนท่านประธานที่เคารพ ดิฉัน 
นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  ดิฉันขออนุญาตเสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 
๔  ประจ าปี ๒๕๕๔  มีก าหนดระยะเวลา  ๓๐ วัน  เริ่มต้นตั้งแต่วันที่  ๑ – ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔  

นายประสิทธิ์   หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   ขอสมาชิกฯ รับรองตามที่  
คุณอมลยา  เจนตวนิชย์ เสนอ มีผู้รับรองถูกต้อง จะมีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ผมจะขอมติในที่
ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท ์

มติที่ประชุม    มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ก าหนดระยะเวลาการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔  
ประจ าปี ๒๕๕๔  มีก าหนดระยะเวลา  ๓๐ วัน  เริ่มต้นตั้งแต่วันที่  ๑ – ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   ต่อไปเป็นการก าหนดสมัยประชุม
สามัญสมัยแรก ประจ าปี ๒๕๕๕ เชิญ คุณอนุกูล  ศิริพันธุ์ 

นายอนุกูล  ศิริพันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผม นายอนุกูล  
ศิริพันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  ผมขออนุญาตเสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๕๕   
มีก าหนดระยะเวลา ๓๐ วัน  เริ่มต้นตั้งแต่วันที่  ๑  กุมภาพันธ์ – ๑  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๕   

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ขอสมาชิกฯ รับรองตามที่ คุณอนุกูล 
ศิริพันธุ์  เสนอ มีผู้รับรองถูกต้อง จะมีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ผมจะขอมติในที่ประชุม มีมติ
เป็นเอกฉันท ์

มติที่ประชุม   มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ก าหนดระยะเวลาการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก 
ประจ าปี ๒๕๕๕  มีก าหนดระยะเวลา ๓๐ วัน  เริ่มต้นตั้งแต่วันที่  ๑  กุมภาพันธ์ – ๑  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๕   
 

ระเบียบวาระที่  ๕ ญัตติเรื่อง  ขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบการจ่ายเงิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ในระเบียบวาระที่ ๕ ญัตติ เรื่อง  
ขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบการจ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ หมวดเงินอุดหนุน ประเภท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เชิญฝ่ายผู้บริหารครับ 

นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม 
นายสุรพล  ตันสุวรรณ  รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครล าปาง  
ให้เสนอญัตติ 

 



 

 
- ๑๓ - 

เรื่อง ขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบการจ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  หมวดเงิน 
อุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 
 

           ข้าพเจ้า นายนิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอรับ           
ความเห็นชอบการจ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  ในส านักการศึกษา แผนงานการศึกษา        
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รายการเงินอุดหนุนการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ประจ าปี ๒๕๕๓ ระดับภาคและ
ระดับประเทศ จ านวน ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)  ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
              เพ่ือขอรับความเห็นชอบการจ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ของส านักการศึกษา  แผนงาน
การศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  หมวดค่าวัสดุ  ประเภทค่าวัสดุอาหารเสริม (นม)  ซึ่งได้
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดเงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายการเงิน
อุดหนุนการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ประจ าปี ๒๕๕๓ ระดับภาคและระดับประเทศ 
จ านวน ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ ทวิ ระบุว่า “การจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ (๘) เงินอุดหนุน 
เทศบาลจะกระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว” 

เหตุผล 
          ด้วยในปีพุทธศักราช ๒๕๕๓  เป็นช่วงเวลามหามงคล เนื่องในวโรกาสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมี 
พระชนมายุครบ ๘๓ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการ
ส่งเสริมการพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารี  ยุวกาชาดของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ 
เป็นการถวายความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้ก าหนดให้มี “การจัดงานชุมนุมลูกเสือ
ท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ปี ๒๕๕๓” ขึ้นระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓ - เมษายน ๒๕๕๔ เทศบาล 
นครล าปาง จึงได้จัดส่งหมู่ลูกเสือ / เนตรนารี ของโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมการชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย เทิดไท้
องค์ราชัน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ทั้งในระดับภาคและระดับประเทศ จ านวนอย่างละ ๑ หมู่ เพ่ือให้เป็นไปตาม
นโยบายในการส่งเสริมการพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงมีความจ าเป็นต้องขอรับความเห็นชอบการจ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๔ ในส านักการศึกษา แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  หมวดเงินอุดหนุน 
ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายการเงินอุดหนุนการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย    
เทิดไท้องค์ราชัน ประจ าปี ๒๕๕๓ ระดับภาค และระดับประเทศ จ านวน ๔๐,๐๐๐ บาท  

ดังนั้น จึงขอได้โปรดน าเรียนเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การจ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔  หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๖๗ ทวิ ต่อไป  

 ขอแสดงความนับถือ 
                                                    (ลงชื่อ)    นิมิตร  จิวะสันติการ     ผู้เสนอ 
                                                              (นายนมิิตร  จิวะสันติการ) 
                                                            นายกเทศมนตรีนครล าปาง 



 

 
- ๑๔ - 

 (ลงชื่อ)        สันติ  เขียวอุไร         ผู้รับรอง                 (ลงชื่อ)     นพดล  ผดุงพงษ์     ผู้รับรอง 
               (นายสันติ  เขียวอุไร)                                           (นายนพดล  ผดุงพงษ์) 
        สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง                                สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 
 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ในญัตติเรื่อง  ขอเสนอญัตติขอรับ
ความเห็นชอบการจ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ได้แจกเอกสารเพ่ิมเติมให้กับท่านสมาชิกฯ เพ่ือพิจารณาด้วย แต่ผมขอแก้ไข
ข้อความในบัญชีโอนเงินรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๔ ในบรรทัดที่ ๒ เปลี่ยนค าว่า “อนุมัติเมื่อวันที่....”  
ให้ถูกต้องด้วยนะครับ  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่ เชิญ คุณจาตุรงค์  พรหมศร 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายจาตุรงค์  พรหมศร  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  เกี่ยวกับญัตติ
ขอรับความเห็นชอบการจ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผมได้พิจารณาจากหลักการและเหตุผลแล้วเห็นว่าเหตุผลเพ่ือการจัดส่ง 
หมู่ลูกเสือ/เนตรนารีของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ในกรณีการจัดงานตามที่เจ้าของญัตติ
ได้แถลงไปเมื่อสักครู่นี้ ผมพิจารณาแล้วเห็นว่ากิจการลูกเสือ/เนตรนารี สามารถเทียบเคียงหรือประมวลแล้ว 
ถือว่าเป็นภารกิจทางด้านการศึกษา และจัดเป็นภารกิจของเทศบาลที่ต้องมีหน้าที่ในการกระท า ส่วนการตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ในกรณีดังกล่าวนั้น ผมพิจารณาแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงมีหลักเกณฑ์และหลักการที่ถูกต้อง
เป็นไปตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยที่ได้มีหนังสือด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๔  ลงวันที่ ๘ 
มกราคม ๒๕๕๓ ที่วางหลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ยึดถือปฏิบัติในเรื่องการตั้งงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดเงินอุดหนุนและการจ่ายเงินอุดหนุน และยังเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้  
ในประกาศของคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องคป์กครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล ในการให้บริการสาธารณะ ตามหนังสือ
ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒  ดังนั้นในญัตติฯ นี้ ผมพิจารณาแล้วผมเห็นด้วยและให้ความเห็นชอบ แต่ก็มี
ข้อสังเกตในเรื่องการโอนมาตั้งเป็นรายการใหม่ ผมเข้าใจครับท่านประธานฯ ว่าเป็นอ านาจของฝ่ายบริหาร 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณฯ ในข้อ ๒๖ เรื่องวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๔๑ ที่โอนมาจากหมวดค่าวัสดุฯประเภทอาหารเสริม คือ นม ซึ่งแม้ว่าจะเป็น
ปลายปีการศึกษาแล้วก็ตาม ผมก็เกรงว่าจะไปกระทบกับค่านมของโรงเรียน โดยเฉพาะเด็กเล็กระดับประถม 
ซึ่งมีระเบียบ มีหนังสือสั่งการที่ก าหนดเรื่องจ านวน ปริมาณ ระยะเวลา ที่ต้องจัดให้พอเพียง มีคุณภาพ  
ถึงจะโอนมาแค่ ๔๐,๐๐๐ บาท มาตั้งเป็นรายการใหม่ตามระเบียบที่ท่านสามารถจะท าได้ แต่ผมก็ขอให้
ข้อสังเกตตรงนี้ว่า อย่างไรก็ตามเมื่อโอนมาใช้ในภารกิจที่เป็นหน้าที่อีกด้านหนึ่งก็จริงอยู่  แต่ท่านผู้เกี่ยวข้อง 
ก็ต้องเตรียมการไม่ให้กระทบต่อภารกิจหรือกระทบต่อการอุดหนุนในส่วนของนมโรงเรียนด้วย ผมขอฝากไว้ 
ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์   หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง    จะมีสมาชิกฯ ท่านใด 
อภิปรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปราย ผมจะขอมติในที่ประชุมในญัตติเรื่อง  ขอเสนอญัตติขอรับความ
เห็นชอบการจ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือขึ้น มีมติเห็นเป็นเอกฉันท์ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  เห็นชอบให้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 
หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายการเงินอุดหนุนการจัดงานชุมนุมลูกเสือ



 

 
- ๑๕ - 

ท้องถิ่นไทย  เทิดไท้องค์ราชัน ประจ าปี ๒๕๕๓ ระดับภาค และระดับประเทศ จ านวน ๔๐,๐๐๐ บาท  
(สี่หมื่นบาทถ้วน) และให้เทศบาลฯ  ด าเนินการขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง  ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖  มาตรา ๖๗ ทวิ การจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ (๘) ต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่  ๖ ญัตติเรื่อง  ขอเสนอญัตติเพื่อขอรับความเห็นชอบให้สถานธนานุบาล
เทศบาลนครล าปาง ท าสัญญากู้ เบิกเงินเกินบัญชีใหม่ จ านวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
( สิบห้าล้านบาทถ้วน ) 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ในระเบียบวาระที่ ๖ ญัตติ เรื่อง   
ขอเสนอญัตติเพ่ือขอรับความเห็นชอบให้สถานธนานุบาลเทศบาลนครล าปาง ท าสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีใหม่ 
จ านวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ( สิบห้าล้านบาทถ้วน ) เชิญฝ่ายบริหารครับ 

นายประเสริฐ  บุพพัณหสมัย  รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ  
ที่เคารพ กระผม นายประเสริฐ  บุพพัณหสมัย  รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง ได้รับมอบหมายจาก
นายกเทศมนตรีนครล าปาง ให้เสนอญัตติ 
เรื่อง     ขอเสนอญัตติเพ่ือขอรับความเห็นชอบให้สถานธนานุบาลเทศบาลนครล าปางท าสัญญากู้เบิกเงิน 
 เกินบัญชีใหม่จ านวน  ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน)   
 

เรียน    ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 
 

 ข้าพเจ้านายนิมิตร  จิวะสันติการ  ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีนครล าปาง  ขอเสนอญัตติ  เรื่อง ขอรับ
ความเห็นชอบให้สถานธนานุบาลเทศบาลนครล าปางท า สัญญากู้ เบิก เงิน เกินบัญชี ใหม่  จ านวน 
๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท  (สิบห้าล้านบาทถ้วน)   ตามหลักการและเหตุผล  ดังนี้  

หลักการ 
 เพ่ือให้มีการท าสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีใหม่ของสถานธนานุบาลเทศบาลนครล าปางกับธนาคาร
พาณิชย์  วงเงินจ านวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน)  ซึ่งมีอายุสัญญาครั้งละ ๑ ปี และให้
สามารถต่ออายุสัญญาได้  ๔  ครั้ง  และเมื่อรวมระยะเวลาที่จะต้องส่งคืนเงินต้นทั้งหมดนับตั้งแต่การท าสัญญา
ครั้งแรกแล้วจะต้องไม่เกิน  ๕  ปี ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไป ตามหนังสือสั่งการของส านักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๑.๕/ว ๑๔๗  ลงวันที่  ๒๘ กรกฎาคม   ๒๕๔๖ ข้อ ๔  ซึ่งจะต้อง 
ได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบค าสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๔๔๙ / ๒๕๕๓ 
สั่ง ณ วันที่  ๑๓ ตุลาคม   ๒๕๕๓  โดยขออนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

เหตุผล 
  เนื่องจากสัญญากู้เงินเบิกเงินเกินบัญชีของสถานธนานุบาลเทศบาลนครล าปาง  ตามบัญชีกระแส

รายวัน  (O.D.)  เลขที่ ๕๐๓-๖-๐๕๑๓๒-๗  ที่ท าไว้กับธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาล าปาง  
ฉบับลงวันที่  ๘  พฤษภาคม  ๒๕๔๙  วงเงินจ านวน  ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ซึ่ง 
ใกล้ระยะเวลาที่จะหมดอายุสัญญาการต่อสัญญาระยะเวลา  ๕  ปี  ในวันที่   ๗  พฤษภาคม   ๒๕๕๔ นี้แล้ว 

  ขณะนี้สถานธนานุบาลเทศบาลนครล าปาง  มีสถานะการเงิน ณ วันที่  ๑๙ มกราคม   ๒๕๕๔  ดังนี้ 
๑. เงินสดในมือ     จ านวนเงิน ๒๕,๕๘๙.๐๗   บาท 

         เงินฝากธนาคารกรุงไทย  (ประจ า)  จ านวนเงิน   ๑,๐๐๐.๐๐    บาท 
         เงินฝากธนาคารกรุงไทย  (ออมทรัพย์)  จ านวนเงิน   ๑,๐๐๐.๐๐    บาท 
 



 

 
- ๑๖ - 

                   ๒.  หนี้สินต่าง ๆ ได้แก่ 
      ๒.๑  เงินกู้จากส านักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  จ านวน  ๑,๖๙๔,๖๗๒.๐๕  บาท 
      ๒.๒  เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารกรุงไทย จ ากัด   (มหาชน) สาขาล าปาง ตาม
สัญญาฉบับที่  ๑ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๘  วงเงินจ านวน   ๑๐,๐๐๐.๐๐๐.๐๐  บาท 
      ๒.๓  เงินกู้ เบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารกรุงไทย จ ากัด   (มหาชน) สาขาล าปาง          
ตามสัญญาฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙ วงเงินจ านวน  ๑๕,๐๐๐.๐๐๐.๐๐ บาท 
      ๒.๔  เงินกู้ เบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารกรุงไทย จ ากัด  (มหาชน) สาขาล าปาง          
ตามสัญญาฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑ วงเงินจ านวน ๒๐,๐๐๐.๐๐๐.๐๐บาท 
     ๓.  ทรัพย์รับจ าน าคงเหลือ  จ านวน  ๘๕๔๓ ราย จ านวน เงิน  ๑๒๔,๙๗๔,๗๐๐.๐๐  บาท 
 ในการนี้ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาล าปาง  ได้คิดดอกเบี้ยส าหรับเบิกเงินเกินบัญชี(O.D.)  
ในอัตราร้อยละ ๒ บาทต่อปี   โดยคิดจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ าของธนาคารร้อยละ ๐.๗๕  บาท บวก
ร้อยละ  ๑.๒๕  บาท 

                             ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงจ าเป็นต้องท าสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีใหม่ เพ่ือท าให้สถานธนานุบาล  
มีสภาพคล่องทางการเงินและท าให้เกิดความเชื่อม่ันต่อสถานธนานุบาลของเทศบาลนครล าปาง  
 ดังนั้น  ขอได้โปรดน าเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการท า
สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารกรุงไทย จ ากัด(มหาชน) สาขาล าปาง วงเงินจ านวน ๑๕,๐๐๐.๐๐๐.๐๐ 
บาท  (สิบห้าล้านบาทถ้วน)  แทนสัญญาฉบับเดิม  ซึ่งครบก าหนดระยะเวลาต่อสัญญา ๕ ปี  ดังกล่าว ทั้งนี้ 
เพ่ือให้กิจการสถานธนานุบาลสามารถด าเนินงานได้ต่อไป 

         ขอแสดงความนับถือ 
          (ลงชื่อ)         นิมิตร จิวะสันติการ         ผู้เสนอ           

                                                      (นายนิมิตร  จิวะสันติการ) 
                                                     นายกเทศมนตรีนครล าปาง 
(ลงชื่อ)  จ.ส.อ.   สมบูรณ์  บรรจงจิตต์    ผู้รับรอง           (ลงชื่อ)     พิทักษ์  แสนชมภู     ผู้รับรอง 
                    (สมบูรณ์  บรรจงจิตต์)                                   (นายพิทักษ์  แสนชมภู) 
              สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง                          สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 
 

นายประสิทธิ์   หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง    จะมีสมาชิกฯ ท่านใด 
อภิปรายหรือไม่ เชิญ คุณจาตุรงค์  พรหมศร 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง    กราบเรียนท่านประธานสภา 
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายจาตุรงค์  พรหมศร  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  เกี่ยวกับ
ญัตติ เรื่อง  ขอเสนอญัตติเพ่ือขอรับความเห็นชอบให้สถานธนานุบาลเทศบาลนครล าปาง ท าสัญญากู้เบิกเงิน
เกินบัญชีใหม่ จ านวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ( สิบห้าล้านบาทถ้วน ) ผมพิจารณาในหลักการและเหตุผลแล้ว  
ผมเข้าใจว่าการท าสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีใหม่นั้น คือการต่ออายุสัญญา ไม่ได้ไปกู้เงินใหม่ จ านวนเงิน 
๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ( สิบห้าล้านบาทถ้วน ) ไม่ไดเ้ป็นการกู้เงินเข้ามาเพ่ิมเติม แต่เป็นบัญชีเดิม เป็นสัญญาเดิม
ที่ได้ท าไว้เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ผมคิดว่าผมเข้าใจอย่างนี้คงจะถูกต้อง แต่ไม่ทราบว่าเพ่ือนสมาชิกฯ  
ที่อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้จะมีความคิดเห็นเป็นประการอ่ืนหรือไม่ ก็คือการต่อสัญญา ซึ่งผมได้ดูในระเบียบหนังสือ
สั่งการของส านักงาน จสท. หรือของกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปรากฏอยู่ในหลักการของญัตติฯ นี้  
ตามหนังสือที่ มท ๐๘๐๑.๕/ว ๑๔๗ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖  และดูจากข้อเท็จจริงแล้วเดิมนั้นเรา 
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ท าสัญญากู้ไว้กับธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาล าปาง  ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙ วงเงิน 
๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ( สิบห้าล้านบาทถ้วน ) และมีการต่อสัญญากันมาแล้วทั้งหมด ๓ ครั้ง ครั้งนี้ถือว่าเป็น 
ครั้งที่ ๔  ในกรณีต่อสัญญานั้นจะต้องเสนออนุมัติต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือไม่ตรงนี้ก็ต้อง
พิจารณา เพราะเราไม่ได้กู้ใหม่แต่เป็นการต่อสัญญา อยากให้ท่านผู้เกี่ยวข้องไปดูตามหนังสือดังกล่าว ซึ่งกรณีนี้
ผมไม่อาจก้าวล่วง แต่ที่ต้องลุกขึ้นมาอภิปรายครั้งนี้ก็เพ่ืออยากให้มีการเข้าใจที่ชัดแจ้ง เข้าใจถูกต้องตรงกัน  
ผมพิจารณาดูแล้วในหลักการและเหตุผล ผมเห็นชอบในญัตติฯ นี้ ตามที่ผู้เสนอญัตติได้แถลงไปเมื่อสักครู่ 
ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   ก็เป็นอันที่เข้าใจว่าเป็นการ 
ต่อสัญญาใหม่ซึ่งสัญญาเก่าหมดอายุ จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายอีกหรือไม่ เชิญนายแพทย์ วัฒนา   
วานิชสุขสมบัติ 

นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภา 
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภา
เทศบาลนครล าปาง  ในกรณีนี้ไม่ว่าจะต่อสัญญาหรือท าสัญญาใหม่ก็ดีผมว่าก็เป็นเรื่องที่จะต้องท า แต่เมื่อ 
มาพิจารณาในเรื่องของวงเงินแล้วเห็นว่าอาจจะน้อยไป เพราะว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจช่วงนี้  เราก็ไม่รู้ว่าใคร
รวยขึ้นหรือไม่ เมื่อรวยขึ้นก็ซื้อข้าวของเครื่องใช้กันไว้เยอะแยะ และในยามขัดสนก็ต้องอาศัยโรงรับจ าน า 
สังเกตได้ว่าเมื่อปี ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา ก็ท าสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีขึ้นมาครั้งหนึ่ง ฉะนั้นจ านวนวงเงินทั้งหมด 
ที่ได้ท าการกู้เบิกเงินเกินบัญชีนั้น เท่าที่ผมดูผมคิดว่าพอถึงฤดูกาลเปิดเทอมใหม่  และในช่วงนี้ราคาทองค า 
ได้ปรับตัวสูงขึ้น และได้ทราบมาว่ามีคนเอาทองมาจ าน ากันมากขึ้น ถ้าหากว่าวงเงินจ านวนนี้ยังไม่พออยากจะ
ให้ท าเพ่ิมอีกในคราวหน้าเป็นจ านวนเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
ซึ่งสถานธนานุบาลก็คงไม่ได้จ ากัดเฉพาะคนในเขตเทศบาล คนนอกเขตก็มาใช้บริการได้ด้วย นี้ก็เป็นข้อเสนอ 
เป็นความเห็นที่ได้น าเรียนให้ที่ประชุมทราบ ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   ในระเบียบวาระที่ ๖ นี้ เป็นการ 
ต่อสัญญาใหม่ซึ่งสัญญาเก่าหมดอายุ ในกรณีที่ เพ่ิมวงเงินนั้นอยู่ในส่วนของระเบียบวาระที่ ๗ จะมีสมาชิกฯ  
ท่านใดอภิปรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติในที่ประชุม ในญัตติ  เรื่อง  ขอเสนอญัตติเพ่ือขอรับความ
เห็นชอบให้สถานธนานุบาลเทศบาลนครล าปาง ท าสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีใหม่ จ านวน  ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
( สิบห้าล้านบาทถ้วน ) สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือขึ้น มีมติเห็นเป็นเอกฉันท์ 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  เห็นชอบให้สถานธนานุบาลเทศบาลนครล าปาง  
ท าสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีใหม่  จ านวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ( สิบห้าล้านบาทถ้วน )  
 

ระเบียบวาระที่  ๗ ญัตติเรื่อง  ขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบกู้เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
ออมสิน สาขาสบตุ๋ย จ านวน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ( ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน ) 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ในระเบียบวาระที่ ๗ ญัตติ เรื่อง   
ขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบกู้เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารออมสิน สาขาสบตุ๋ย จ านวน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
( ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน ) เชิญฝ่ายบริหารครับ 

นายประเสริฐ  บุพพัณหสมัย รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง   เรียนท่านประธานสภาฯ  
ที่เคารพ กระผม นายประเสริฐ  บุพพัณหสมัย  รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง ได้รับมอบหมายจาก
นายกเทศมนตรีนครล าปาง ให้เสนอญัตติ 
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เรื่อง   ขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบกู้เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารออมสิน สาขาสบตุ๋ย  จ านวน   
        ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน)   
 

เรียน      ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 
 

 ข้าพเจ้า  นายนิมิตร   จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอเ สนอญัตติ เรื่อง ขอรับ 
ความเห็นชอบให้สถานธนานุบาลเทศบาลนครล าปาง กู้เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารออมสิน สาขาสบตุ๋ย จ านวน  
๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน)  เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการสถานธนานุบาล 

หลักการ 
 เพ่ือขอรับความเห็นชอบกู้เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารออมสิน สาขาสบตุ๋ย  จังหวัดล าปาง จ านวน 
๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือส านักงาน  จ.ส.ท. กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๑.๕/ว ๑๔๗ ลงวันที่  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖  ข้อ ๒ การกู้เงินเบิกเกินบัญชี
กับธนาคารพาณิชย์ให้สถานธนานุบาลขอรับความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบค าสั่ง
กระทรวงมหาดไทย ที่ ๔๔๙ / ๒๕๕๓ สั่ง ณ วันที่  ๑๓ ตุลาคม   ๒๕๕๓  โดยขออนุมัติรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย 

เหตุผล 
  เนื่องจากวงเงินกู้เบิกเกินบัญชีของสถานธนานุบาลเทศบาลนครล าปาง  ตามบัญชีกระแสรายวัน 

(O.D.)  เลขที่   ๕๐๓ -๖ -๐๕๑๓๒ -๗  จ านวน ๔๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท(สี่ สิ บห้ าล้ านบาทถ้ วน )  
ไมเ่พียงพอแก่การให้บริการ ประกอบกับมีประชาชนให้ความเชื่อถือ และไว้วางใจสถานธนานุบาลเทศบาลนคร
ล าปางน าทรัพย์สินมาจ าน ามากขึ้น และปัจจุบันทองค ามีราคาสูงขึ้น  เงินทุนหมุนเวียนที่มี อยู่ จึงไม่เพียงพอ 
แก่การให้บริการประชาชน   สถานธนานุบาลฯ  จึงจ าเป็นต้องจัดหาเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือให้สถานธนานุบาล
เทศบาลนครล าปาง มีสภาพคล่องในการบริการประชาชน  โดยขอกู้ เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารออมสิน สาขา
สบตุ๋ย  จังหวัดล าปาง จ านวน  ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) อัตราดอกเบี้ย  MOR-๒ %          
ต่อปี (ปัจจุบัน MOR  เท่ากับ  ๖.๒๕% ต่อปี ไม่มีหลักประกัน   อัตราดอกเบี้ยที่สถานธนานุบาลฯ ได้รับโดย
เฉลี่ยร้อยละ ๙ ต่อปี โดยค านวณจากอัตราดอกเบี้ยที่สถานธนานุบาลได้รับจากการให้บริการประชาชน ดังนี้ 

  ๑.  เงินต้นไม่เกิน   ๕,๐๐๐.๐๐  บาท     คิดดอกเบี้ยร้อยละ  ๐.๕๐ บาท ต่อเดือน  
  ๒.   เงินต้นเกินกว่า  ๕,๐๐๐.๐๐  บาท   แต่ไม่เกิน    ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท   คิดดอกเบี้ย  

ร้อยละ  ๑.๐๐ บาท ต่อเดือน  
 ๓.  เงินต้นเกินกว่า   ๓๐,๐๐๐.๐๐  บาท  แต่ไม่เกิน   ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท    คิดดอกเบี้ย 
ร้อยละ  ๑.๒๕ บาท ต่อเดือน   
                ทั้งนี้ รวมวงเงินกู้เดิมและกู้เพ่ิมเป็นเงิน ๗๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดสิบล้านบาทถ้วน)  
 

           ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงจ า เป็นต้องกู้ เบิกเงินเกินบัญชี เ พ่ิมเติม  เ พ่ือท าให้สถานธนานุบาล 
มีสภาพคล่องทางการเงินอันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนได้ในระดับหนึ่งและ ท าให้เกิดความ
เชื่อมั่นต่อสถานธนานุบาลของเทศบาลนครล าปาง  ข้าพเจ้าจึงน าเสนอญัตติ ฯ มาเพ่ือขอรับความเห็นชอบ 
กู้เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารออมสิน  สาขาสบตุ๋ย  จังหวัดล าปาง  จ านวน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบห้า
ล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้  เพื่อให้กิจการสถานธนานุบาลสามารถด าเนินการไปได้ด้วยดี  

ดังนั้น  ขอได้โปรดน าเสนอท่ีประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ต่อไป 
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         ขอแสดงความนับถือ 
          (ลงชื่อ)         นิมิตร  จิวะสันติการ           ผู้เสนอ           

                                                      (นายนิมิตร  จิวะสันติการ) 
                                                      นายกเทศมนตรีนครล าปาง 
 (ลงชื่อ)  จ.ส.อ.    สมบูรณ์  บรรจงจิตต์    ผู้รับรอง          (ลงชื่อ)     พิทักษ์  แสนชมภู     ผู้รับรอง 
                      (สมบูรณ์  บรรจงจิตต์)                                  (นายพิทักษ์  แสนชมภู) 
                สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง                         สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 
 

นายประสิทธิ์   หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง    จะมีสมาชิกฯ ท่านใด 
อภิปรายหรือไม่  เชิญ จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์  

จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 
ที่เคารพ กระผม จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ผมในฐานะผู้รับรองญัตติฯ นี้ 
อยากจะเรียนให้ท่านทราบว่าสถานธนานุบาลของเทศบาลนครล าปางนั้น เป็นที่พ่ึงของพ่ีน้องประชาชน  
ในจังหวัดล าปางเพ่ือน าสิ่งของมาจ าน า และน าเงินไปใช้จ่ายในเหตุที่จ าเป็น เรามาดูสัญญาเก่าก่อนว่าเรากู้เงิน
มาจ านวน ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในครั้งที่แล้ว แต่ขณะนี้เรามีทรัพย์สินทั้งหมด ๘,๕๔๓ ราย เป็นจ านวนเงิน 
๑๒๔,๙๗๔,๗๐๐ บาท เมื่อคิดเป็นก าไรแล้ว จะได้เป็นจ านวนเงินอยู่ที่  ๗๙,๙๗๐,๗๐๐ บาท ซึ่งเป็นก าไร 
ที่สูงมาก เพราะสถานธนานุบาลของเทศบาลนครล าปางนั้น จ าเป็นจะต้องหาเงินมาเพ่ือรองรับพ่ีน้องประชาชน
ที่จะพ่ึงพาอาศัยในการจ าน าสิ่งของกับสถานธนานุบาล และอีกภายในสองเดือนข้างหน้านี้ โรงเรียน 
ก็จะเปิดเทอมใหม่แล้ว ผู้ปกครองบางท่านก็จ าเป็นต้องใช้เงินน าไปเป็นค่าใช้จ่ายในค่าเล่าเรียนของบุตรหลาน 
ซึ่งผมได้เรียนถามกับผู้จัดการสถานธนานุบาลว่า เพดานการกู้เงินของเราให้ประชาชนสูงสุด จ านวนเงิน 
๕๐๐,๐๐๐ บาท/คน ผมคิดว่ามันสูงเกินไป เพราะคนที่เอาทรัพย์สินมาจ าน า ๕๐๐,๐๐๐ บาทนั้น คงไม่ใช่ 
คนจนหรอกครับ ผมคิดว่าเราอย่าไปหวังผลก าไรให้มาก ให้หวังในการช่วยเหลือประชาชนที่มาพ่ึงพาเราจะ
ดีกว่า  และตามที่ท่านนายกฯ ได้ขออนุมัติกู้เงินธนาคารออมสิน สาขาสบตุ๋ย จ านวนเงิน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ผมคิดว่าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้โรงเรียนก็จะเปิดเทอมแล้ว จ านวนเงิน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาทนี้ คิดว่า 
คงจะน้อยไปไม่สามารถเพียงพอต่อความต้องการของพ่ีน้องประชาชน ในความจริงที่สัญญาระบุไว้ว่าไม่มีหลัก
ค้ าประกัน แต่ตัวท่านนายกฯ  ปลัดเทศบาล และผอ.กองคลังจะต้องเป็นผู้ค้ าประกัน ซึ่งคงจะเมตตาเพ่ิมให้อีก
สัก ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  จะได้หรือไม่ ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์   หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง    จะมีสมาชิกฯ ท่านใด 
อภิปรายหรือไม่  เชิญ คุณสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
กระผม นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ในญัตติขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบ 
กู้เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารออมสิน สาขาสบตุ๋ย จ านวน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน)  
หรือการขอ O.D. ผมมีความเข้าใจในเหตุนะครับ เพียงแต่ว่าการกู้ครั้ งนี้จะเป็นการก่อหนี้ เ พ่ิมอีก 
๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ( ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน )  ผมอยากจะขอให้สถานธนานุบาลถ้าเป็นไปได้ขอให้น างบดุล  
งบการเงิน งบก าไรขาดทุน มาให้พิจารณาเพ่ิมเติมด้วยนะครับ เพราะบอกเพียงแต่ว่าเงินหมุนเวียนไม่พอแล้ว
จะขอกู้เพ่ิม และขอพิจารณาผ่านสภาโดยไม่มีข้อมูลให้พิจารณาดูว่าที่ผ่านมานั้น ประสิทธิภาพการท างานเป็น
อย่างไรบ้าง และมีทรัพย์สิน หนี้สินอยู่มากน้อยเท่าไหร่ และความจ าเป็นมากน้อยเพียงใด ถ้าท่านประธาน 
จะพิจารณาก็จะเห็นว่าแม้แต่ในวาระที่ ๘ ญัตติ เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาล 
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นครล าปาง เพ่ือด าเนินการตามนโยบาย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค การบริการชุมชนและ
สังคม จ านวน ๙ โครงการ เป็นจ านวนเงิน ๒๑,๖๐๘,๐๐๐ บาท ( ยี่สิบเอ็ดล้านหกแสนแปดพันบาทถ้วน ) นั้น 
ก็ยังมีข้อมูลแต่ละรายการว่าเป็นเงินเท่าไหร่ เพราะฉะนั้น ในญัตติฯ นี้ ผมจึงขอให้มีข้อมูลเพ่ิมเติมเข้ามาเพ่ือจะ
เป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าคัญที่จะพิจารณาว่าสมควรที่จะให้หรือไม่ หรือว่าจะให้จ านวนเท่าไหร่ ในญัตติฯ นี้  
ส่วนตัวกระผมขอไม่ยกมือให้นอกเสียจากว่าจะได้เห็นข้อมูลที่ชัดแจ้งกว่านี้ ขอบคุณมากครับ 

นายประสิทธิ์   หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง    จะมีสมาชิกฯ ท่านใด 
อภิปรายหรือไม่  เชิญ คุณจาตุรงค์  พรหมศร  

นายจาตุรงค์  พรหมศร  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และ
ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายจาตุรงค์  พรหมศร  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เกี่ยวกับญัตติเรื่อง 
ขอรับความเห็นชอบกู้เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารออมสิน สาขาสบตุ๋ย จ านวน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบห้าล้าน
บาทถ้วน ) ตามท่ีผู้แทนฝ่ายบริหารได้แถลงหลักการและเหตุผลไปเมื่อสักครู่ ท่านประธานครับภารกิจด้านหนึ่ง
ของเทศบาลนี้ ได้มีก าหนดอยู่ใน พ.ร.บ.เทศบาลฯ  ชัดแจ้งว่า ให้บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
และมีการด าเนินการโรงรับจ าน า หรือ สินเชื่อท้องถิ่น  การให้มีและด าเนินการโรงรับจ าน าหรือสถานสินเชื่อ
ท้องถิ่นนั้น เป็นภารหน้าที่หนึ่งซึ่งถือว่าเป็นภารกิจที่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม  
ในการด าเนินการโรงรับจ าน านั้นจะมีระเบียบกฎหมายอยู่คือ พ.ร.บ.โรงรับจ าน า พ.ศ.๒๕๐๕ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
พ.ศ.๒๕๓๔ จะมีรายละเอียดอยู่ ซึ่งผมจะไม่น ามาพูดถึงตรงนี้ นอกจากนั้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การควบคุมและด าเนินงานสถาธนานุบาลของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๑๖ รวมถึงแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง พ.ศ.๒๕๓๒ ซึ่งมีระเบียบก าหนดเอาไว้ให้หน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ด าเนินงานกิจการ 
โรงรับจ าน าต้องยึดถือปฏิบัติซึ่งจะมีเป็นหมวดอยู่ ผมคิดว่ากลไกในการตรวจสอบนั้นทางกระทรวงมหาดไทย 
มีและควบคุมอยู่แล้ว ตัวผมเองไม่กังวลหรอกครับว่าจะเอาเงินไปใช้ผิดประเภทหรือไม่ มีงบดุลหรือไม่  
เป็นหน้าที่อันส าคัญซึ่งผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตรวจสอบเป็นเบื้องต้นอยู่แล้ว ท่านประธานครับกิจการโรงรับจ าน า
ที่ผมบอกว่าเป็นภารกิจอันส าคัญ ในปัจจุบันนี้มีสถาบันการเงินอยู่จ านวนมาก แต่เราต้องยอมรับว่ามีพ่ีน้อง
ประชาชนจ านวนหนึ่งที่เขาไม่มีโอกาส ไม่มีทรัพย์สิน ไม่มีหลักประกันที่จะไปใช้บริการกับสถาบันการเงิน
เหล่านั้น เช่น การจดทะเบียนจ านอง ขออนุมัติเงินกู้ก็ยุ่งยาก ฉะนั้นทางเลือกของเขาก็มีทางเลือกเดียวส าหรับ 
ผู้มีรายได้น้อย หาเช้ากินค่ าและมีภาระเยอะโดยเฉพาะในเศรษฐกิจปัจจุบันนี้มีเงินอยู่ ๔๐-๕๐ บาทก็ยังซื้อ
น้ ามันปาล์มไม่ได้ หรือถ้ามีก็แทบจะหาซื้อไม่ได้ ฉะนั้นอย่างที่เพ่ือนสมาชิกฯ ได้บอกว่าจะมีการเปิดภาคเรียน 
ในปีการศึกษาใหม่ ส าหรับคนที่เป็นครูบาอาจารย์นั้นไม่ต้องห่วงหรอกครับเพราะว่ามีเงินเดือน แต่คนที่มี  
บุตรหลานที่ต้องไปเรียนหนังสือนั้น บางคนมีลูก ๓-๔ คน เรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับปริญญา  
แต่ในระดับปริญญานั้นก็ยังดีว่ามีกองทุนกู้ยืมเรียน ส่วนในระดับประถมถึงแม้จะมีโครงการเรียนฟรีแต่ก็ไม่ได้ฟรี 
ทุกอย่างนะครับ ผู้ปกครองมีภาระรอบด้าน ในการเปิดเทอมภาคเรียนใหม่แต่ละครั้งก็วิ่งกันให้วุ่น ฉะนั้นหนทาง
หรือทางเลือกหนึ่งที่เป็นที่นิยมใช้บริการก็คือโรงรับจ าน า และส่วนมากแล้วก็จะเป็นโรงรับจ าน าของรัฐ เพราะมี
ดอกเบี้ยที่ถูกกว่าโรงรับจ าน าของเอกชน หรือจะไปพ่ึงพากู้ เงินจากสถาบันการเงินก็ยุ่งยาก ดังที่กล่าวแล้ว  
แต่การพ่ึงพาโรงรับจ าน า การจ าน านั้นก็ไม่ยุ่งยาก การน าทองค ามาจ าน าถ้าเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้วว่า 
เป็นทองค าแท้ก็จ่ายเงินเดี๋ยวนั้นได้ ระยะเวลาการจ าน าก็สามารถเลื่อนหรือขยายการไถ่ถอนไปได้ โดยช าระ
ดอกเบี้ย ผมตระหนักและเข้าใจตรงนี้ ความจริงการยื่นญัตติในเวลานี้นั้นผมคิดว่ายังช้าไปด้วยซ้ า เพราะตาม
หลักการและเหตุผลเมื่อหลังจากสภาฯ เห็นชอบแล้ว ปัจจุบันก็มีระเบียบใหม่ว่าจะต้องส่งไปให้รัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงมหาดไทยอนุมัติ แต่ก่อนนั้นเมื่อทางสภาฯ พิจารณาเห็นชอบก็ส่งไปให้กับทางผู้ว่าราชการจังหวัด
อนุมัติได้ ฉะนั้นสภาฯ แห่งนี้เป็นต้นทางในการพิจารณาเห็นชอบ อะไรที่เป็นประโยชน์กับองค์กรเทศบาล  



 

 
- ๒๑ - 

และพ่ีน้องประชาชนแล้ว เราก็ควรที่จะร่วมกันพิจารณา ท่านประธานครับ การบริหารจัดการสถานธนานุบาล
เทศบาลนครล าปาง ในช่วงงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๔ ก็มีปรากฏอยู่ในงบประมาณรายจ่ายของเทศบาล 
เกี่ยวกับเรื่องผลก าไรที่สถานธนานุบาลอุดหนุนมาให้เทศบาลแห่งนี้ ถ้าผมจ าไม่ผิดก็คงอยู่ที่ประมาณ 
๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งท าให้เห็นถึงการบริหารจัดการของสถานธนานุบาลนั้นไม่ได้ท าความเสียหาย และในทาง
กลับกันก็ยังมีเงินอุดหนุนให้กับทางเทศบาล จ านวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ด้วยระเบียบ กฎและกติกาเกี่ยวกับ
สถานธนานุบาลเทศบาลฯ ไม่เคยไปอุดหนุน จะมีก็แต่การจัดตั้งเทศบาลครั้งแรกเท่านั้น สถานธนานุบาลนั้น 
ที่ตั้งอาคารก็เป็นของเทศบาล ในส่วนของทรัพย์สินที่สถานธนานุบาลมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นแก้ว แหวน เงิน ทอง 
นาฬิกา ทีวี ตู้เยิน ก็เป็นของผู้ที่น าของมาจ าน าทั้งนั้น จะมีก็เพียงแต่ผลก าไรเล็กๆ น้อยๆ ที่จะเป็นค่าใช้จ่าย 
ฉะนั้นผมคิดว่าตามญัตตินี้ เป็นแนวทางที่เทศบาลนี้จะท าได้ ที่สถาบันการเงินต้องการให้เทศบาลเป็นผู้กู้ และ 
ผู้ค้ านั้นเพราะอะไร ก็เพราะว่าองค์กรเทศบาลนั้นเป็นทบวงการเมือง เป็นนิติบุคคล มีหลักทรัพย์ มีความ
น่าเชื่อถือ จึงสามารถกู้เงินได้ และเม็ดเงินกู้นี้ก็น าไปส่งเสริมสนับสนุนให้กับสถานธนานุบาล ตามที่ผมได้กล่าว
กับท่านประธานไปเมื่อสักครู่นี้ว่าเป็นการส่งเสริมบ ารุงการท ามาหากินของราษฎร ถึงแม้ไม่ใช่ทางตรงก็เป็น
ทางอ้อม ฉะนั้น เรื่องจ านวนเงิน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาทนี้ ผมไม่ติดใจนะครับก็ถือว่าผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องที่
รับผิดชอบได้พิจารณาแล้วว่าเพียงพอ ถ้าไม่เพียงพอหรือขาดตกบกพร่องอะไรท่านก็ต้องทบทวนหรือพิจารณา 
ของท่านเอง ผมได้พิจารณาตามหลักการและเหตุผลที่ผมน าเรียนกับท่านประธานฯ และท่านสมาชิกฯ  
แล้วเมื่อสักครู่นี้ ผมเห็นว่าญัตติฯ นี้เป็นภารกิจหน้าที่ของเทศบาล เป็นประโยชน์ต่อองค์กรเทศบาล ต่อพ่ีน้อง
ประชาชน ดังนั้นผมให้ความเห็นชอบด้วย ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่  
เมื่อไม่มี ผมจะขอมติในที่ประชุม  ในญัตติ เรื่อง  ขอเสนอญัตติเพ่ือขอรับความเห็นชอบกู้เงินเบิกเกินบัญชี
ธนาคารออมสิน สาขาสบตุ๋ย จ านวน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ( ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน ) สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ 
โปรดยกมือขึ้น มีมติเห็นเป็นเอกฉันท์ 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก ( จ านวน ๑๙ เสียง ) เห็นชอบให้สถานธนานุบาล 
เทศบาลนครล าปาง  กู้เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารออมสิน สาขาสบตุ๋ย จ านวน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
( ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน ) 
 

ระเบียบวาระที่  ๘ ญัตติเรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนคร
ล าปาง เพื่อด าเนินการตามนโยบาย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค การบริการ
ชุมชนและสังคม จ านวน ๙ โครงการ เป็นจ านวนเงิน ๒๑,๖๐๘,๐๐๐ บาท ( ยี่สิบเอ็ดล้านหก
แสนแปดพันบาทถ้วน ) 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ในระเบียบวาระที่ ๘ ญัตติ เรื่อง  
ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง เพ่ือด าเนินการตามนโยบาย ด้านโครงสร้าง 
พ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค การบริการชุมชนและสังคม จ านวน ๙ โครงการ เป็นจ านวนเงิน 
๒๑,๖๐๘,๐๐๐ บาท ( ยี่สิบเอ็ดล้านหกแสนแปดพันบาทถ้วน ) เชิญฝ่ายผู้บริหารครับ  

นายกิตติภูมิ  นามวงค์ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพกระผม 
นายกิตติภูม ิ นามวงค ์ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอเสนอญัตติ 
เรื่อง   ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปางเพ่ือด าเนินการตามนโยบาย 
        ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค การบริการชุมชนและสังคม จ านวน ๙ โครงการ  
        เป็นจ านวนเงิน ๒๑,๖๐๘,๐๐๐ บาท ( ยี่สิบเอ็ดล้านหกแสนแปดพันบาทถ้วน ) 



 

 
- ๒๒ - 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 
 

ข้าพเจ้า นายนิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสมของเทศบาลนครล าปางเพ่ือด าเนินการตามนโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค  
การบริการชุมชน และสังคม จ านวน ๙ โครงการ  เป็นจ านวนเงิน ๒๑,๖๐๘,๐๐๐ บาท ( ยี่สิบเอ็ดล้านหกแสน
แปดพันบาทถ้วน )  ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง เพ่ือกระท ากิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ

เทศบาลนครล าปาง ซึ่งเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค การบริการชุมชนและสังคม  
โดยเป็นโครงการที่ด าเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลนครล าปาง ๓ ปี (๒๕๕๔ – ๒๕๕๖) และเพ่ือให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้
จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ (๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่
ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการเพ่ิมพูน
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้  
ต้องเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๓๑๖๑ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ เรื่อง  
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เอกสารแนบท้าย) 

เหตุผล 
ด้วยโครงการดังกล่าวที่จะด าเนินการไม่สามารถจัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ เนื่ องจาก

ยอดประมาณรายรับมีไม่เพียงพอที่จะด าเนินการโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานได้ สาเหตุจาก
งบประมาณรายจ่ายประจ าค่อนข้างสูง และยอดเงินรายรับประเภทเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นในรอบปีที่ผ่านมาต่ ากว่าที่ประมาณรายรับไว้ อีกทั้งบางโครงการเป็นโครงการที่จ าเป็นต้องด าเนินการ
อย่างเร่งด่วน ภายหลังจากที่ได้จัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีไปเรียบร้อยแล้ว ประกอบกับ  
เป็นการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในเรื่อง “โครงการถนนไร้ฝุ่น” ซึ่งยังคงมีอีกหลายเส้นทางที่ยังไม่ได้ 
การพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ โดยจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อประชาชน
เป็นส าคัญ และท้องถิ่นอาจขาดโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา จึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องด าเนินการ  
ตามรายละเอียดโครงการต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
- ๒๓ - 

หน่วยงาน แผนงาน งาน 
โครงการ 

เหตุผล ล าดับ
ที ่

รายละเอียด 

ส านัก   
การช่าง 

เคหะและ
ชุมชน 

ไฟฟ้า
ถนน 

๑ โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ า
ภายในบ่อบ าบัดน้ าเสียเทศบาลนคร
ล าปาง 
- โดยท าการก่อสร้างคลองระบายน้ า 
คสล.ขนาดท้องคลอง กว้างประมาณ 
๕.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ 
๑๓๘.๐๐ เมตร พร้อมท่อลอดเหลี่ยม 
ค.ส.ล. ขนาดประมาณ ๒.๘๐ x ๕.๕๐ 
เมตร ยาวประมาณ ๑๒.๐๐ เมตร 
จ านวน ๒ ชุด และก่อสร้างท านบดิน 
พร้อมปูผิ วแอสฟัลท์ติ คคอนกรีต 
ขนาดกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร 
หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ 
๑๔๗.๐๐ เมตร และงานอ่ืนๆ ตาม
แบบแปลนเทศบาล งบประมาณ 
๓,๙๓๐,๐๐๐ บาท (ตามแผนพัฒนา
เทศบาล  ๓  ปี  ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ 
(เพ่ิมเติม) หน้าที่ ๙ 

เ พ่ื อ เ ป็ น ก า ร แ ก้ ไ ข
ปัญหาการระบายน้ า
จากสภาวะน้ าท่วมพ้ืนที่
การเกษตรของชุมชน
บริเวณใกล้เคียงกับบ่อ
บ า บั ด น้ า เ สี ย ข อ ง
เทศบาลนครล าปาง ซึ่ง
ได้รับความเสียหาย อัน
เนื่องมาจากผลของการ
ก่อสร้างระบบบ าบัดน้ า
เสีย จึงมีความจ าเป็น
เ ร่ ง ด่ ว น ที่ จ ะ ต้ อ ง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
โดย เร็ ว  เ พ่ือป้อ งกัน
ปัญหาสภาวะน้ าท่วม
อีกในฤดูกาลน้ าหลาก
ครั้งต่อไป   

ส านัก   
การช่าง 

เคหะและ
ชุมชน 

ไฟฟ้า
ถนน 

๒ โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่ ง
แม่น้ าวังฝั่งขวา บริเวณท้ายฝายแม่วัง
เฉลิมพระเกียรติ (เขื่อนยาง) 
- โดยท าการรื้ อ พนังป้องกันตลิ่ ง     
ค.ส.ล. ที่ช ารุดเสียหายเดิมออกพร้อม
ขนทิ้ง แล้วก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่ง 
ค.ส.ล.แบบลาดเอียงใหม่ ความสูง
ประมาณ ๖.๐๐ เมตร  ความยาว
ประมาณ ๖๙.๐๐ เมตร และงานอ่ืนๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาล งบประมาณ 
๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท (ตามแผนพัฒนา
เทศบาล  ๓  ปี  ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ 
(เพ่ิมเติม) หน้าที่ ๑๐ 

 เ พ่ือก่อสร้างทดแทน
พนังป้องกันตลิ่งเดิมที่
ช ารุดเสียหาย เนื่องจาก
ถูกกระแสน้ ากัดเซาะใน
ฤดูน้ าหลากที่ผ่ านมา 
หากไม่เร่งด าเนินการ
ก่อสร้างใหม่อาจส่งผล
ให้พนังป้องกันตลิ่งใน
ส่วนต่อเนื่องเสียหาย
เพ่ิมมากข้ึน อันจะส่งผล
ก ร ะ ท บ ต่ อ ค ว า ม
เดือดร้อนในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
ที่อยู่อาศัยใกล้เคียง 

 
 
 



 

 
- ๒๔ - 

หน่วยงาน แผนงาน งาน 
โครงการ 

เหตุผล ล าดับ
ที ่

รายละเอียด 

ส านัก   
การช่าง 

เคหะและ
ชุมชน 

สวน 
สาธารณะ 
 

๓ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้า
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม 
- โดยท าการขุดลอกสระน้ าพร้อมท า
การปรับปรุงภูมิทัศน์ ทางเดินเท้า 
ไฟฟ้าส่องสว่าง วางระบบระบายน้ า 
และงานอ่ืนๆ ตามแบบแปลนเทศบาล 
งบประมาณ ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ตาม
แผนพัฒนาเทศบาล ๓ ปี ๒๕๕๔ – 
๒๕๕๖ หน้าที่ ๕ – ๑๘๙) 

 เ นื่ อ ง จ า ก ส ภ า พ 
แวดล้อมปัจจุบันมี
ค ว า ม เ สื่ อ ม โ ท ร ม 
สิ่ งก่อสร้ างบริ เวณ
โ ด ย ร อ บ ช า รุ ด
เ สี ย ห า ย  เ ป็ น
อันตรายต่อชีวิตและ
ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง
ประชาชน และไม่มี
ความเหมาะสมกับ
ก า ร เ ป็ น ส ถ า น ที่
ท่ อ ง เที่ ย วที่ ส า คัญ
ของจังหวัดล าปางใน
ด้ าน โบราณสถาน 
และศิลปวัฒนธรรม 

ส านัก   
การช่าง 

เคหะและ
ชุมชน 

ไฟฟ้า
ถนน 

 

๔ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนไฮเวย์ 
ล าปาง–งาว (ทางเข้าบ้านร้อง) ตั้งแต่
ถนนไฮเวย์ ล าปาง–งาว ถึงสุดเขต
เทศบาลนครล าปาง 
- โดยท าการขุดรื้อผิวทางแอสฟัลท์ติค
คอนกรีตเดิมออกแล้วท าการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีตใหม่ ขนาด
กว้างประมาณ ๕.๐๐ เมตร หรือตาม
สภาพ ความยาวประมาณ ๕๕๕.๐๐ 
เมตร  และงานอ่ืนๆ ตามแบบแปลน
เทศบาล งบประมาณ ๑,๒๔๐,๐๐๐ 
บาท (ตามแผนพัฒนาเทศบาล ๓ ปี 
๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ หน้าที่ ๕ – ๓๒๓) 

 สภาพปัจจุบันเป็น
ผิวทางแอสฟัลท์ฯ ที่
มีสภาพช ารุดเสียหาย 
เ ป็ น ห ลุ ม เ ป็ น บ่ อ
เกือบตลอดเส้นทาง 
สร้างความเดือดร้อน
ให้กับประชาชนผู้ใช้
เส้นทางสัญจรไปมา 
จึงมีความจ าเป็นต้อง
ปรั บปรุ ง สภาพผิ ว
จ ร า จ ร ใ ห้ มี ค ว า ม
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 
ตามมนโยบายการ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานของเทศบาล
นครล าปาง 

 
 
 
 



 

 
- ๒๕ - 

หน่วยงาน แผนงาน งาน 
โครงการ 

เหตุผล ล าดับ
ที ่

รายละเอียด 

ส านัก   
การช่าง 

เคหะและ
ชุมชน 

ไฟฟ้า
ถนน 

 

๕ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติค
คอนกรีต ถนนเลียบคลองชลประทาน 
ตั้ งแต่ถนนไฮเวย์  ล าปาง -งาว ถึ ง
บ้านเลขท่ี ๙๕/๑ 
- โดยท าการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติค
คอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ ๕.๐๐ 
เมตร หรือตามสภาพ ความยาว
ประมาณ ๕๑๓.๐๐ เมตร  และงาน
อ่ื น ๆ  ต า ม แ บ บ แ ป ล น เ ท ศ บ า ล 
งบประมาณ ๑,๒๔๘,๐๐๐ บาท (ตาม
แผนพัฒนาเทศบาล ๓ ปี ๒๕๕๔ – 
๒๕๕๖ หน้าที่ ๕ – ๒๓๗) 

 สภาพปัจจุบันเป็น
ผิ ว ท า ง ดิ น ลู ก รั ง 
ป ร ะ ช า ช น ผู้ ใ ช้
เส้นทางสัญจรและ
อ า ค า ร บ้ า น เ รื อ น
บริเวณใกล้เคียงได้รับ
ความเดือดร้อนเป็น
อย่างมากจากปัญหา
ฝุ่นละออง และความ
ไ ม่ ส ะ ด ว ก ใ น ก า ร
เดินทาง จึงมีความ
จ า เ ป็ น ต้ อ ง
ด าเนินการปรับปรุง
สภาพผิวจราจรให้มี
สภ าพดี ยิ่ ง ขึ้ น เ พ่ื อ
แก้ ไ ขปัญหาความ
เ ดื อ ด ร้ อ น ข อ ง
ป ร ะ ช า ช น ต า ม
โครงการ “ถนนไร้
ฝุ่น” ของรัฐบาล 
และตามนโยบายการ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานของเทศบาล
นครล าปาง 

ส านัก   
การช่าง 

เคหะและ
ชุมชน 

ไฟฟ้า
ถนน 

 

๖ โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น แ ล ะท่ อ   
ระบายน้ า ถนนสุขสวัสดิ์ ๑ ซอย ๘ 
- โดยท าการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติค
คอนกรี ต  ขน า ดกว้ า งป ร ะมา ณ 
๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ เมตร หรือตามสภาพ 
ความยาวประมาณ ๑๑๘.๐๐ เมตร 
พร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.ขนาด 
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ความ
ยาวรวมบ่อพัก  

สภาพปัจจุบันเป็นผิว
ทางดินลู กรั ง  ไม่ มี
ระบบการระบายน้ า 
ป ร ะ ช า ช น ผู้ ใ ช้
เส้นทางสัญจรและ
อ า ค า ร บ้ า น เ รื อ น
บริเวณใกล้เคียงได้รับ
ความเดือดร้อน     

 
 



 

 
- ๒๖ - 

หน่วยงาน แผนงาน งาน 
โครงการ 

เหตุผล ล าดับ
ที ่

รายละเอียด 

    ทั้งสองข้างประมาณ ๒๓๖.๐๐ เมตร  
และงานอ่ืนๆ ตามแบบแปลนเทศบาล 
งบประมาณ ๑,๓๖๐,๐๐๐ บาท (ตาม
แผนพัฒนาเทศบาล ๓ ปี ๒๕๕๔ – 
๒๕๕๖ หน้าที่ ๕ – ๒๓๔) 

เป็นอย่ างมากจาก
ปั ญ ห า ฝุ่ น ล ะ อ อ ง 
และปัญหาน้ าท่วมขัง 
จึงมีความจ าเป็นต้อง
ด าเนินการปรับปรุง
สภาพผิวจราจรและ
การระบายน้ า ให้มี
สภ าพดี ยิ่ ง ขึ้ น เ พ่ื อ
แก้ ไ ขปัญห าความ
เ ดื อ ด ร้ อ น ข อ ง
ป ร ะ ช า ช น ต า ม
โครงการ “ถนนไร้
ฝุ่น” ของรัฐบาล 
และตามนโยบายการ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานของเทศบาล
นครล าปาง 

ส านัก   
การช่าง 

เคหะและ
ชุมชน 

ไฟฟ้า
ถนน 

 

๗ โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น แ ล ะท่ อ   
ระบายน้ า ถนนสุขสวัสดิ์ ๑ ซอย ๓๓ 
- โดยท าการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติค
คอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ ๗.๐๐ 
เมตร หรือตามสภาพ ความยาว
ประมาณ ๑๓๐.๐๐ เมตร พร้อมวาง
ท่ อ ร ะ บ า ย น้ า  ค . ส . ล . ข น า ด 
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ความ
ยาวรวมบ่อพักทั้งสองข้างประมาณ 
๒๖๐ เมตร  และงานอ่ืนๆ ตามแบบ
แ ป ล น เ ท ศ บ า ล  ง บ ป ร ะ ม า ณ 
๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท (ตามแผนพัฒนา
เทศบาล  ๓  ปี  ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ 
หน้าที่ ๕ – ๒๔๒) 

สภาพปัจจุบันเป็นผิว
ทางดินลู กรั ง  ไม่ มี
ระบบการระบายน้ า 
ป ร ะ ช า ช น ผู้ ใ ช้
เส้นทางสัญจรและ
อ า ค า ร บ้ า น เ รื อ น
บริเวณใกล้เคียงได้รับ
ความเดือดร้อนเป็น
อย่างมากจากปัญหา
ฝุ่ น ล ะ อ อ ง  แ ล ะ
ปัญหาน้ าท่วมขัง จึง
มีความจ า เป็นต้อง
ด าเนินการปรับปรุง
สภาพผิวจราจรและ
การระบายน้ า 

 
 

 



 

 
- ๒๗ - 

หน่วยงาน แผนงาน งาน 
โครงการ 

เหตุผล ล าดับ
ที ่

รายละเอียด 

       ให้ มี สภ าพดี ยิ่ ง ขึ้ น
เ พ่ื อ แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า
ความเดือดร้อนของ
ป ร ะ ช า ช น ต า ม
โครงการ “ถนนไร้
ฝุ่น” ของรัฐบาล 
และตามนโยบายการ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานของเทศบาล
นครล าปาง     

ส านัก   
การช่าง 

เคหะและ
ชุมชน 

ไฟฟ้า
ถนน 

 

๘ โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น แ ล ะท่ อ   
ระบายน้ า ถนนสุขสวัสดิ์ ๑ ซอย ๓๕ 
- โดยท าการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติค
คอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ ๗.๐๐ 
เมตร หรือตามสภาพ ความยาว
ประมาณ ๑๓๐.๐๐ เมตร พร้อมวาง
ท่ อ ร ะ บ า ย น้ า  ค . ส . ล . ข น า ด 
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ความ
ยาวรวมบ่อพักทั้งสองข้างประมาณ 
๒๖๐ เมตร  และงานอ่ืนๆ ตามแบบ
แ ป ล น เ ท ศ บ า ล  ง บ ป ร ะ ม า ณ 
๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท (ตามแผนพัฒนา
เทศบาล  ๓  ปี  ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ 
หน้าที่ ๕ – ๒๔๒) 

สภาพปัจจุบันเป็นผิว
ทางดินลู กรั ง  ไม่ มี
ระบบการระบายน้ า 
ป ร ะ ช า ช น ผู้ ใ ช้
เส้นทางสัญจรและ
อ า ค า ร บ้ า น เ รื อ น
บริเวณใกล้เคียงได้รับ
ความเดือดร้อนเป็น
อย่างมากจากปัญหา
ฝุ่ น ล ะ อ อ ง  แ ล ะ
ปัญหาน้ าท่วมขัง จึง
มีความจ า เป็นต้อง
ด าเนินการปรับปรุง
สภาพผิวจราจรและ
การระบายน้ า ให้มี
สภ าพดี ยิ่ ง ขึ้ น เ พ่ื อ
แก้ ไ ขปัญหาความ
เ ดื อ ด ร้ อ น ข อ ง
ป ร ะ ช า ช น ต า ม
โครงการ “ถนนไร้
ฝุ่น” ของรัฐบาล 
และตามนโยบายการ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานของเทศบาล
นครล าปาง     



 

 
- ๒๘ - 

 

หน่วยงาน แผนงาน งาน 
โครงการ 

เหตุผล ล าดับ
ที ่

รายละเอียด 

ส านัก   
การช่าง 

เคหะและ
ชุมชน 

ไฟฟ้า
ถนน 

 

๙ โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น แ ล ะท่ อ   
ระบายน้ า ถนนสุขสวัสดิ์ ๑ ซอย ๓๗ 
- โดยท าการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติค
คอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ ๗.๐๐ 
เมตร หรือตามสภาพ ความยาว
ประมาณ ๑๓๒.๐๐ เมตร พร้อมวาง
ท่ อ ร ะ บ า ย น้ า  ค . ส . ล . ข น า ด 
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ความ
ยาวรวมบ่อพักทั้งสองข้างประมาณ 
๒๖๔.๐๐ เมตร  และงานอ่ืนๆ ตาม
แบบแปลนเทศบาล งบประมาณ 
๑,๓๓๐,๐๐๐ บาท (ตามแผนพัฒนา
เทศบาล  ๓  ปี  ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ 
หน้าที่ ๕ – ๒๔๓) 

สภาพปัจจุบันเป็นผิว
ทางดินลู กรั ง  ไม่ มี
ระบบการระบายน้ า 
ป ร ะ ช า ช น ผู้ ใ ช้
เส้นทางสัญจรและ
อ า ค า ร บ้ า น เ รื อ น
บริเวณใกล้เคียงได้รับ
ความเดือดร้อนเป็น
อย่างมากจากปัญหา
ฝุ่ น ล ะ อ อ ง  แ ล ะ
ปัญหาน้ าท่วมขัง จึง
มีความจ า เป็นต้อง
ด าเนินการปรับปรุง
สภาพผิวจราจรและ
การระบายน้ า ให้มี
สภ าพดี ยิ่ ง ขึ้ น เ พ่ื อ
แก้ ไ ขปัญหาความ
เ ดื อ ด ร้ อ น ข อ ง
ป ร ะ ช า ช น ต า ม
โครงการ “ถนนไร้
ฝุ่น” ของรัฐบาล 
และตามนโยบายการ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานของเทศบาล
นครล าปาง     

 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จะต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการทั้ง ๙ โครงการ เป็นจ านวน
เงินทั้งสิ้น ๒๑,๖๐๘,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านหกแสนแปดพันบาทถ้วน) แต่เทศบาลนครล าปางไม่ได้ 
ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ ไว้  และมีความจ าเป็นต้องด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาเทศบาลนครล าปาง  
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง อันจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนอย่างแท้จริงในการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งหากไม่เร่งด าเนินกา รอาจขาดโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา 
ไดต้ามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีหน้าที่ต้องให้บริการด้านการบริการชุมชนและสังคมจึงมี
ความจ าเป็นต้องใช้เงินสะสมของเทศบาลนครล าปางด าเนินการ 



 

 
- ๒๙ - 

เงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ 
  

๒๒๒,๗๒๙,๑๑๐.๖๒ 

หัก   เงินฝาก กสท. ๗๑,๓๕๔,๔๒๔.๓๓  

  ลูกหนี้เงินยืมสะสม ๑๘,๗๓๓,๑๗๑.๕๖   

 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน ๖๒๒,๔๔๑.๐๐  

 ลูกหนี้ภาษีท้องที ่ ๔,๕๐๓.๗๑  

 ลูกหนี้ภาษีปา้ย ๑๘๖,๖๘๐.๐๐  

 ผลต่างจากการช าระหนี้เงนิกู้ ๗,๙๔๕,๐๐๐.๐๐  

 เงินเดือน ค่าจ้าง คา่ตอบแทน  ๖๕,๐๐๐.๐๐๐.๐๐ ๑๖๓,๘๔๖,๒๒๐.๖๐ 

  ๕๘,๘๘๒,๘๙๐.๐๒ 

หัก ส ารองจ่ายกรณีฉุกเฉินอื่น ๆ ร้อยละ ๒๕%  ๑๔,๗๒๐,๗๒๒.๕๑ 

  ๔๔,๑๖๒,๑๖๗.๕๒ 

หัก จ่ายขาดเงินสะสมและเงนิยืมสะสม (คงค้างเบิกจา่ย)   

 ๑. โครงการปรับปรุงภายในอาคารส านักงาน 
    เทศบาลนครล าปาง (อาคาร 1) เป็นหอเกียรติยศ 
    (พิพิธภัณฑ์เมืองเทศบาลนครล าปาง) 

๖,๔๑๕,๐๐๐.๐๐  

 ๒. โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะประตูเวียง ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  

 ๓. ค่าครองชีพพนักงาน ส านักการช่าง ๔,๕๐๐.๐๐  

 ๔. ค่ารักษาพยาบาล กองวชิาการ ๘๗,๘๙๒.๐๐  

 ๕. ค่ารักษาพยาบาล ส านักการช่าง ๒๘๘,๑๑๒.๒๕ ๒๑,๗๙๕,๕๐๔.๒๕ 

เงินสะสมคงเหลือในมือที่พอจ่ายได้ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔  ๒๒,๓๖๖,๖๖๓.๒๗ 
 

  ดังนั้น ขอได้โปรดน าเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปางเพ่ือขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ของเทศบาลนครล าปาง จ านวนเงิน ๒๑,๖๐๘,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านหกแสนแปดพันบาทถ้วน)        
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘  ข้อ ๘๙ และตามหนังสือกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๓๑๖๑ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ เรื่อง ซักซ้อม
ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อไป 
 
 



 

 
- ๓๐ - 

 ขอแสดงความนับถือ 
(ลงชื่อ     นิมิตร  จิวะสันติการ        ผู้เสนอ 
         (นายนิมิตร  จิวะสันติการ) 
         นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 (ลงชื่อ) จ.ส.อ.   สมบูรณ์  บรรจงจิตต์   ผู้รับรอง         (ลงชื่อ)       พิทักษ ์ แสนชมภู        ผู้รับรอง 
                   (สมบูรณ์  บรรจงจิตต์)                                 (นายพิทักษ์  แสนชมภู) 
              สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง                       สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 
 

นายประสิทธิ์   หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปา ง    จะมีสมาชิกฯ ท่านใด 
อภิปรายหรือไม ่ เชิญ จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์ 

จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  
ที่เคารพ กระผม จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  ผมในฐานะที่เป็นผู้รับรอง
ญัตติฯ นี้ ก่อนที่จะพิจารณาญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๗ หมวดที่ ๓  ข้อ ๔๑ (๔) ขอให้แยกประเด็นการพิจารณา และแยกประเด็นการลงมติ ขอให้ท่าน
ประธานสภาฯ ไดป้รึกษาในที่ประชุมว่าควรจะแยกการพิจารณา และการลงมติครับ ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   เป็นเจตนาของจ่าสิบเอกสมบูรณ์  
บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ว่าโครงการทั้งหมด ๙ โครงการนั้น ถ้าปล่อยให้สมาชิกฯ แต่ละ
ท่านอภิปรายก็เกรงว่าจะสับสนเพราะมีทั้งหมดถึง ๙ โครงการ จึงจะขอให้สภาฯ พิจารณาแยกเป็นแต่ละ
โครงการไป โดยใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวดที่ ๓  
ข้อ ๔๑ (๔) จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ เชิญ คุณสุคนธ์  อินเตชะ 

นายสุคนธ์  อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม 
นายสุคนธ์  อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  ตามที่ท่านสมาชิกฯ เสนอให้แต่ละโครงการได้พิจารณา
แต่ละโครงการในเรื่องงบประมาณนั้น ผมคิดว่าแต่ละโครงการที่พิจารณาดูแล้วปรากฏว่าเป็นส่วนที่ส าคัญ
ทั้งหมด จึงควรจะพิจารณารวมกันทั้งหมด ๙ โครงการ เป็นจ านวนเงิน ๒๑,๖๐๘,๐๐๐, บาท  ขอบคุณครับ 

 นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่าง
อ่ืนหรือไม่ เมื่อไม่มี  ผมจะขอผู้รับรอง มีผู้รับรองถูกต้อง  ต่อไปตามที่มีสมาชิกฯ เสนอ ซึ่งมีอยู่สองประเด็นคือ 
ตามที่จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เสนอให้มีการพิจารณาแยกเป็นแต่ละ
โครงการ โดยใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่ น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวดที่ ๓  
ข้อ ๔๑ (๔)  และตามที่ คุณสุคนธ์  อินเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เสนอให้พิจารณาโครงการ
รวมกันทั้งหมด ๙ โครงการ  สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบตามที่จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภา
เทศบาลนครล าปาง เสนอให้มีการพิจารณาแยกเป็นแต่ละโครงการ โดยใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวดที่ ๓  ข้อ ๔๑ (๔) โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ เสนอให้มีการพิจารณาแยกเป็นแต่ละโครงการ โดย 
ใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวดที่ ๓ ข้อ ๔๑ (๔)  
จ านวน ๑๕ เสียง 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบตามที่ 
คุณสุคนธ์  อินเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เสนอให้พิจารณาโครงการรวมกันทั้งหมด ๙ โครงการ 
ไดโ้ปรดยกมือขึ้น 



 

 
- ๓๑ - 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ เสนอให้พิจารณาโครงการรวมกันทั้งหมด ๙ โครงการ 
จ านวน ๔ เสียง 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   เป็นอันว่าในญัตติ เรื่อง  ขอเสนอ
ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง เพ่ือด าเนินการตามนโยบาย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค การบริการชุมชนและสังคม จ านวน ๙ โครงการ เป็นจ านวนเงิน ๒๑,๖๐๘,๐๐๐ บาท  
( ยี่สิบเอ็ดล้านหกแสนแปดพันบาทถ้วน ) ที่ประชุมสภาฯ มีมติเสียงข้างมากเห็นชอบให้มีการพิจารณาแยกเป็น
แต่ละโครงการ โดยใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่ น พ.ศ.๒๕๔๗  
หมวด ๓ ข้อ ๔๑ (๔) ตามท่ีจ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์ เป็นผู้เสนอ  โดยจะเริ่มการพิจารณาดังนี้.- 

 

- โครงการที่ ๑ โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ าภายในบ่อบ าบัดน้ าเสียเทศบาลนครล าปาง  จะมี
สมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่ เชิญ คุณสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
กระผม นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างโครงการที่ ๑ 
โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ าภายในบ่อบ าบัดน้ าเสียเทศบาลนครล าปางนั้น ผมเห็นด้วยให้มีการด าเนิน
โครงการซึ่งพิจาณาดูจากเหตุผลข้างต้นแล้ว จึงเห็นควรให้เร่งด าเนินงานตามโครงการดังกล่าวนี้ แต่ที่ผมมี
ข้อสังเกตให้ที่ประชุมรับทราบไว้คือ มีรายละเอียดของเรื่องงานดินที่มีการขุดดินถมดิน เมื่อถึงเวลาที่จะไป
ประมูลงานอยากจะให้มีความชัดเจนว่าแหล่งดินที่จะใช้ในงานนั้นจากภายนอกหรือภายใน เพราะจะมีผลต่อ
งบประมาณนะครับ ถ้าดินจากภายนอกก็มีราคาต่างกันกับภายใน ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายอีก
หรือไม่ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติในที่ประชุม  ในโครงการก่อสร้างโครงการที่ ๑ โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ า
ภายในบ่อบ าบัดน้ าเสียเทศบาลนครล าปาง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือขึ้น  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้ด าเนินงานตามโครงการที่ ๑ โครงการ
ก่อสร้างคลองระบายน้ าภายในบ่อบ าบัดน้ าเสียเทศบาลนครล าปาง 

 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   
- โครงการที่ ๒ โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งแม่น้ าวังฝั่งขวา บริเวณท้ายฝายแม่วัง 

เฉลิมพระเกียรติ (เขื่อนยาง)   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่ เชิญ คุณสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 
นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ 

กระผม นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างโครงการที่ ๒ 
โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งแม่น้ าวังฝั่งขวา บริเวณท้ายฝายแม่วังเฉลิมพระเกียรติ (เขื่อนยาง) ผมอยากจะ
ให้มีการด าเนินงานก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งให้คงทนถาวรไปเลย เพ่ือไม่ให้มีกรณีเดิมๆ เกิดขึ้นอีกและจะต้อง
เสียเงินงบประมาณในการก่อสร้างขึ้นอีก สาเหตุที่ผ่านมาที่ผมสังเกตว่าเกิดจากที่มีน้ าเซาะเข้าไป ด้านหลังของ
พนังป้องกันตลิ่ง ค.ส.ล.  ท าให้โครงสร้างทั้งหมดอยู่ไม่ได้จึงสไลด์ลงมา ฉะนั้นงบประมาณที่ได้รับไปคราวนี้ 
ผมไม่ทราบว่าการออกแบบได้ค านึงถึงเรื่องนี้ไว้หรือไม่ อยากจะฝากไว้ว่าอย่าให้เกิดกรณีแบบนี้ขึ้นมาอีกจะได้  
ไม่เป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณท่ีซ้ าซ้อนอีก ขอบคุณครับ  

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายอีก
หรือไม่ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติในที่ประชุม  ในโครงการก่อสร้างโครงการที่ ๒ โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่ง
แม่น้ าวังฝั่งขวา บริเวณท้ายฝายแม่วังเฉลิมพระเกียรติ (เขื่อนยาง) สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือขึ้น  



 

 
- ๓๒ - 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  ให้ด าเนินงานตามโครงการที่ ๒ โครงการ
ก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งแม่น้ าวังฝั่งขวา บริเวณท้ายฝายแม่วังเฉลิมพระเกียรติ (เขื่อนยาง) 

 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   ต่อไป 
-โครงการที่ ๓  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม มีสมาชิกฯ 

ท่านใดอภิปรายหรือไม่ เชิญ คุณสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 
นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ 

กระผม นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างโครงการที่ ๓ 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม เป็นโครงการที่ดีมากนะครับ เมื่อวันก่อน
ผมได้ลงไปดูสถานที่จริงก็มีชาวบ้านได้รับทราบจากผมว่าจะมีโครงการฯ นี้เข้ามาก็มีความดีใจ เพราะสภาพ 
ภูมิทัศน์บริเวณวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามนี้  มีความเป็นอยู่ไม่ค่อยน่าดู และมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันทุกปี 
ผมก็มีข้อสังเกตอยู่ ๓-๔ ประการ 

ประการแรก  คือ สระน้ าดับเพลิงในปัจจุบันนั้นตื้นเขิน และปริมาณน้ ามีไม่มาก เมื่อดูในรูปอาจจะสวย
แต่กับสภาพจริงแล้วนั้นจะมีน้ าน้อยและวัชพืชเยอะ ถ้าเกิดมีเหตุเพลิงไหม้จริงวัชพืชก็จะเป็นอุปสรรคในการ  
ดูดน้ าเข้าไปในท่อดับเพลิง ก็ขอฝากไว้ด้วยเนื่องจากในประมาณการนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เลยผมก็กลัวว่าจะไม่ได้
ด าเนินงานในส่วนนี้ครับ  ประการที่สอง คือ  ต้นไม้ใหญ่ที่เป็นอยู่ปัจจุบันก็มีอยู่หลายต้นที่ยังให้ร่มเงา และให้
ความสวยงามอยู่ เพราะฉะนั้นการออกแบบที่เรียกว่า “Detail Design”  ออกแบบโดยอธิบายรายละเอียด 
ก็อยากจะให้รักษาต้นไม้ให้อยู่ในสภาพเดิมไม่อยากให้ตัดทิ้งหรือท าลาย เพื่อให้มีความสวยงามและมีความร่มรื่น 
ประการที่สาม คือ ระบบท่อน้ าในการรดน้ าต้นไม้ในสวนหย่อม อยากจะให้เป็นท่อมีความคงทน เพราะ 
ท่อแบบเดิมที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนั้นเป็นท่อ PVC ซึ่งเป็นท่อที่ช ารุดเสียหายง่ายถ้าเกิดการทรุดตัวหรือมีการระทบ
จากของแข็งก็จะแตกและรั่วง่าย ผมจึงฝากท่านประธานฯ ผ่านไปยังท่านนายกฯ ว่าปัจจุบันนี้ที่เป็ นท่อ PB  
ที่เป็นสีด านั้น ซึ่งมีการน ามาใช้กันนานแล้ว เช่น ในสนามกอล์ฟ เราสามารถตั้งเวลาได้ จะลดน้ าเวลาไหน  
ก็สามารถตั้งผ่านโปรแกรมได้โดยพอถึงเวลาที่ตั้งไว้ก็จะมีหัว Springer โผล่ขึ้นมาเพ่ือรดน้ าต้นไม้ นี่ก็เป็นการ
ประหยัดงบประมาณในการบ ารุงรักษาได้ส่วนหนึ่ง จึงขอฝากไว้ด้วยว่าเราเป็นเทศบาลนครเราก็ควรใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในราคาที่ไม่สูงมากนัก  ประการที่สี่  คือ  ผมได้ท าการส ารวจชุมชนที่อยู่บริเวณรอบๆ วัดพระแก้ว
สุชาดาราม ก็มีแต่ชาวบ้านที่ช าแหละไก่พอขี่รถผ่านก็ได้กลิ่นที่ค่อนข้างเน่าเสีย ดังนั้นจึงอยากให้ระมัดระวัง
ไม่ให้น้ าที่เน่าเสียนั้นไหลลงสระน้ าด้วยนะครับ เพราะในอนาคตข้างหน้าเมื่อการด าเนินงานโครงการก่อสร้างฯ 
ดังกล่าวแล้วเสร็จเรียบร้อย หากเกิดมีน้ าที่เน่าเสียไหลเข้ามาสมทบในสระน้ าก็จะท าให้เกิดเป็นภูมิทัศน์ที่ไม่น่าดู  
ฉะนั้น ผมจึงขอฝากไว้ด้วยและเมื่อได้รับงบประมาณก็อยากจะให้ฝ่ายบริหารเร่งด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย 
เพราะว่าชาวบ้านเขารอมานานแล้ว ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายอีก
หรือไม่ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติในที่ประชุม  ในโครงการที่ ๓ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าวัดพระแก้ว
ดอนเต้าสุชาดาราม  สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือขึ้น  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  ให้ด าเนินงานตามโครงการที่ ๓  โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม 

 
 
 
 
 



 

 
- ๓๓ - 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   ต่อไป 
-โครงการที่ ๔ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนไฮเวย์ ล าปาง–งาว (ทางเข้าบ้านร้อง) ตั้งแต่ถนน 

ไฮเวย์ ล าปาง–งาว ถึงสุดเขตเทศบาลนครล าปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่ เชิญ  
นายแพทยว์ัฒนา  วานิชสุขสมบัติ 

นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขณะนี้ผมเป็นห่วงสมาชิกฯ 
ที่เป็นโรคกระเพาะ เพราะขณะนี้เกินเวลา ๑๒.๐๐ น. แล้ว ก็ยังคิดว่าท่านประธานฯ จะสั่งพักการประชุม
หรือไม่   ก็คงมีค าปรารภเล็กๆ น้อยๆ ว่า เรื่องแรก คือ เวลาการประชุมของเรานั้นค่อนข้างจะน้อยไปนะครับ 
อย่างน้อยถ้าเพ่ิมเวลาให้เหมาะสมกับเรื่องก็จะเป็นการดีขึ้น  เรื่องที่สอง คือ ในวาระเรื่องอ่ืนๆ ซึ่งสมาชิกฯ 
หลายท่านก็ไม่มีกระทู้ถามหรือกระทู้สด  ดังนั้นก็ไม่รู้จะคุยอะไร ก็โดยทั่วไปมีวาระอ่ืนๆ เรื่องที่สาม คือ  
ความจริงผมก็หาช่วงจังหวะพูดหลายครั้ง ก็เห็นใจคนที่เป็นโรคกระเพาะนะครับ เพราะเลยเวลา ๑๒.๐๐ น. 
แล้ว  เรื่องท่ีสี่  คือ เรื่องของการใช้ภาษาในข้อความโครงการก่อสร้างที่ ๔ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนไฮเวย์ 
ล าปาง–งาว (ทางเข้าบ้านร้อง) ตั้งแต่ถนนไฮเวย์ ล าปาง–งาว ถึงสุดเขตเทศบาลนครล าปาง ผมก็เข้าใจว่าเป็น
ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์สายยาว แต่มีในวงเล็บว่า (ทางเข้าบ้านร้อง) และในโครงการที่ ๕ ถึงโครงการที่ ๙ ก็ใช้
ภาษาไปอีกแบบหนึ่ง ผมก็เลยงงนิดหน่อยในเรื่องภาษาไทยนั้นไม่สันทัดนัก ต่อไปถ้ามีงบประมาณนี้ก็น่าจะใช้
ภาษาท่ีอ่านแล้วชัดเจนขึ้น ส่วนในโครงการที่ ๑ ถึงโครงการที่ ๓ ในความจริงแล้วถ้ามีค าอธิบายให้มากขึ้นกว่า
นี้  ถ้าไม่ได้ไปดูพ้ืนที่จริงๆ ก็จะนึกไม่ออกว่ามีผลกระทบเป็นอย่างไรบ้าง ก็เป็นเรื่องที่ท ามานานแล้วแต่ผลของ
การลงทุนไปหลายร้อยล้านก็ไม่ได้น ามาเล่าให้ฟัง กับคนที่ไม่ได้ติดตามผลการด าเนินงานมาตั้งแต่ต้นก็งงอยู่
เช่นเดิม เพราะฉะนั้นก็ขอฝากไว้ว่าไม่ว่าจะเป็นงบกี่ล้านบาทจะมากหรือน้อย  หรือมีรายละเอียดเพ่ิมเติมจาก
ค าที่เขียน การมองเห็นภาพก็เป็นเรื่องดี แต่ควรจะมีอะไรมากกว่านี้ ที่ผมต้องย้อนกลับไปก็เพราะว่าเกรงใจ
เวลาที่มีน้อย เดี๋ยวคนที่เป็นโรคกระเพาะจะก าเริบ และในโครงการก่อสร้างทั้ง ๙ โครงการนั้นก็เห็นว่ามีความ
จ าเป็นทั้งหมด แต่สิ่งที่เป็นข้อสังเกตคือ ควรจะมีการให้ความรู้ว่าถนนจะเป็นถนนสายหลักหรือสายรอง ผมก็ได้
ความรู้จากหนังสือการประเมินตนเองว่าโครงสร้างพ้ืนฐาน ถนนสายหลักคืออะไร ถนนสายรองคืออะไร  
ความกว้างต้อง ๕ เมตร ส าหรับถนนสายหลักหรือสายรอง เพราะฉะนั้นเมื่ออ่านดูตามนี้ก็ไม่ได้อะไรเพ่ิมมากขึ้น  
จึงอยากให้เพ่ิมเติมรายละเอียดในเรื่องการท าโครงการ ข้อส าคัญที่สุดคือ การทะนุบ ารุงไม่ทราบว่าได้ท าตาม
แบบประเมินตนเองหรือไม่ ถ้าท าตามนี้ผมว่าจะเกิดประโยชน์มหาศาล ถ้าดูจากถนนสายหลักที่เป็นถนน
คอนกรีตก็มีเป็นหลุมเป็นบ่ออยู่หลายแห่ง ระยะเวลาผ่านไปเป็นปีก็ยังเห็นเป็นเหมือนเดิมอยู่ ฉะนั้นผมจึงขอ
ฝากไว้ว่าส าหรับผู้ที่มีหน้าที่ดูแลซ่อมบ ารุง ส่วนการสร้างถนนสร้างใหม่ที่เป็นถนนลูกรังก็เห็นควรจ าเป็นต้องท า 
คิดว่าคงไม่มีสมาชิกท่านใดที่ขัดข้องในการจะให้ความเห็นชอบ แต่ต่อไปอยากจะให้มีรายละเอียดที่ชัดเจนและ
ให้ความรู้มากขึ้นกว่านี้ด้วย ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายอีก
หรือไม่ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติในที่ประชุม  ในโครงการที่ ๔ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนไฮเวย์ ล าปาง–งาว 
(ทางเข้าบ้านร้อง) ตั้งแต่ถนนไฮเวย์ ล าปาง–งาว ถึงสุดเขตเทศบาลนครล าปางสมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ  
โปรดยกมือขึ้น  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้ด าเนินงาน โครงการที่ ๔ โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงถนนไฮเวย์ ล าปาง–งาว (ทางเข้าบ้านร้อง) ตั้งแต่ถนนไฮเวย์ ล าปาง–งาว ถึงสุดเขตเทศบาลนครล าปาง 

 
 
 



 

 
- ๓๔ - 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนคร   ต่อไป 
-โครงการที่   ๕ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ถนนเลียบคลองชลประทาน ตั้งแต่

ถนนไฮเวย์ ล าปาง-งาว ถึงบ้านเลขที่ ๙๕/๑ จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติในที่
ประชุม  ในโครงการก่อสร้างโครงการที่ ๕  โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ถนนเลียบคลอง
ชลประทาน ตั้งแต่ถนนไฮเวย์ ล าปาง-งาว ถึงบ้านเลขที่ ๙๕/๑ สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือขึ้น  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก ( จ านวน ๒๐ เสียง ) ให้ด าเนินงานตาม
โครงการที่ ๕  โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ถนนเลียบคลองชลประทาน ตั้งแต่ถนนไฮเวย์ 
ล าปาง-งาว ถึงบ้านเลขที่ ๙๕/๑ 

 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนคร   ต่อไป 
โครงการที่   ๖ โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ า ถนนสุขสวัสดิ์ ๑ ซอย ๘  จะมีสมาชิกฯ 

ท่านใดอภิปรายหรือไม่ เชิญ คุณสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 
นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ 

กระผม นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  โครงการก่อสร้างตั้งแต่โครงการที่  ๖ ถึง
โครงการที่ ๙ นั้น เป็นโครงการที่เหมือนกันคือเป็นการวางท่อ ท าบ่อพัก และท าผิวถนน ผมมีประเด็นที่จะ
อภิปรายคือ เรื่องท่อที่บ่อพักครับ อาจจะเห็นเป็นเรื่องจุกจิกแต่ก็เป็นเรื่องที่ส าคัญนะครับ ซึ่งผมได้รับการ
ร้องเรียนจากชาวบ้านว่าท่อที่ใช้พักไว้นั้นเป็นท่อที่มีขนาดเล็กเกินไป ถ้าเราวางท่อ PVC ขนาด ๖ นิ้ว ตรงบ่อพัก 
ชิดแนวรั้วเพ่ือรับน้ าจากบ้านของชาวบ้าน ซึ่งปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนเป็นขนาด ๘ นิ้ว ผมคิดว่าก็ยังเป็นขนาดเล็กไป
นะครับ ความจริงแล้วหากเราจะท าก็ควรจะท าให้ใช้งานได้และเปล่าประโยชน์  และในอีกประเด็นหนึ่งคือ  
การวางท่อที่ฝากผ่านบ่อพักออกไปในดิน เมื่อใช้เป็นเวลานานก็จะมีดินไหลเข้าไปในท่อและไหลไปในบ่อ  
ที่ท่านรองนายกฯ ได้พูดไปเมื่อสักครู่ว่ามีดินกองอยู่ตรงบ่อพัก ส่วนหนึ่งก็เป็นดินที่อยู่บริเวณรอบๆ ท่อ ซึ่งท าให้
บ่อพักนั้นอุดตันได้ง่าย และดินบริเวณนั้นก็จะทรุดตัวลงด้วย  เพราะฉะนั้นผมก็ขอฝากไว้ท่านประธานผ่านไปยัง
ฝ่ายบริหารด้วยว่า ถ้าเป็นไปได้อยากให้พิจารณาเรื่องนี้เป็นการเฉพาะด้วยว่า มีความเหมาะสมหรือไม่ในการ
ฝากท่อทิ้งไว้เปล่าๆ และเป็นท่อขนาดเล็ก ผมในฐานะที่อยู่ในแวดวงด้านช่างก็ขอเสนอแนะว่า เราไม่ต้องฝาก
ท่อไว้ก็ได้ครับ เพราะตอนที่เราท าบ่อพักก็อาจจะท าเป็นหน้าต่างขนาดประมาณ ๑๐ นิ้ว x ๑๐ นิ้ว  และก่ออิฐ
ปิดไว้ พอถึงเวลาที่จะใช้งานก็สามารถกะเทาะออกเพ่ือจะวางท่อสอดเข้าไปในบ่อได้ ซึ่งวิธีนี้ก็ มีข้อดีคือ ขนาด
ท่อเป็นท่อขนาดใหญ่ และไม่มีปัญหาเรื่องดินที่จะไหลรวมเข้าไปในบ่อ โอกาสนี้ผมขอถามส านักการช่าง 
ว่าถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากจะให้ช่วยอธิบายเป็นความรู้สักหน่อยว่าเหตุใดถึงต้องใช้ท่อขนาดดังกล่าว และเหตุใด  
จึงต้องฝากท่อทิ้งไว้ ขอบคุณมากครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายอีก
หรือไม ่เชิญ คุณจาตุรงค์  พรหมศร 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ 
กระผม นายจาตุรงค์  พรหมศร สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง   ในญัตติเรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติ 
ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง เพ่ือด าเนินการตามนโยบาย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค การบริการชุมชนและสังคม จ านวน ๙ โครงการ เป็นจ านวนเงิน ๒๑,๖๐๘,๐๐๐ บาท 
( ยี่สิบเอ็ดล้านหกแสนแปดพันบาทถ้วน ) ถือว่าเป็นภารกิจหน้าที่ของเทศบาลนี้ท่านประธานครับ ผมจะขอ
กระชับเวลาเพ่ือที่จะรวบรัดจะพูดเฉพาะสาระส าคัญบางประเด็น ผมขอฝากท่านประธานฯ ไปสู่ฝ่ายบริหารว่า
ญัตติฯ ดังกล่าว ซึ่งด าเนินงานตามนโยบายโครงสร้างพ้ืนฐาน ในระบบสาธารณูปโภค ในเรื่องการแก้ไขปัญหา



 

 
- ๓๕ - 

ความเดือดร้อนของประชาชน แต่ก็มีข้อเท็จจริงบางส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับหลักการและเหตุผล ที่ผมคิดว่าจะต้อง
หยิบมาพูด ซึ่งผู้เสนอญัตติอาจจะหลงลืม หรือด้วยเหตุผลใดก็ตาม ที่ยังมีโครงการในพ้ืนที่ที่ประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อนหากไม่เร่งด าเนินการก็อาจเสียโอกาสอย่างที่ท่านได้แถลงไว้ในญัตติ คือในพ้ืนที่เทศบาลนี้ยังมี
ถนนที่เป็นฝุ่นอยู่อีกหลายเส้นทาง 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ขอโทษนะครับท่านสมาชิกฯ  
ผู้อภิปราย ขณะนี้เป็นการพิจารณาโครงการก่อสร้างในโครงการที่ ๖ อยู่นะครับ ส าหรับที่ท่านจะอภิปราย
โดยรวมนั้นผมขอให้หลังจากท่ีมีการพิจารณาครบทั้งหมด ๙ โครงการ ผมจะอนุญาตให้ท่านอภิปรายนะครับ 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง   ท่านประธานฯ ผมขออนุญาตใช้เวลา 
ตรงนี้นะครับ คือ ในโครงการดังกล่าวเหล่านี้ก็ยังมีโครงการอื่นที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 
และยังมีความเดือดร้อนอยู่ ผมจึงค านึงในเรื่องการใช้จ่ายเงินสะสม ถือว่าเป็นการน าเม็ดเงินที่เราเก็บหอม 
รอมริบเอาไว้เพ่ือใช้จ่ายในเรื่องเร่งด่วนและในเรื่องที่จ าเป็นในการแก้ไขปัญหาเรื่องเดือดร้อนของประชาชนนั้น  
การบริหารจัดการตามระเบียบการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดีจะต้องไม่มีการจัดการแบบกระจุกตัว  
เรื่องปัญหาความเดือดร้อนในโครงการทั้ง  ๙ โครงการ ผมยอมรับว่าเป็นเรื่องเดือดร้อนที่เข้าหลักเกณฑ์ตาม
กระทรวงมหาดไทยในเรื่องการจ่ายขาดเงินสะสมหลักเกณฑ์ตรงนี้ครบถ้วน แต่ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่ประชาชน
เดือดร้อนและเข้าหลักเกณฑ์ แต่ก็ไม่ได้มีการจัดสรรให้มีโครงการอย่างเหมาะสม ไม่มีการจัดสรรงบประมาณ 
ในเรื่องการจ่ายขาดเงินสะสม ซึ่งตรงนี้ผมเองก็ได้ลงพ้ืนที่อยู่บ่อยก็ได้ประสบปัญหาอยู่บ่อยๆ นอกจากนั้น
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนก็มีการท าเป็นเรื่องร้องเรียนเรื่องราวร้องทุกข์ท าเป็นลายลักษณ์อักษร ผ่านไป
ยังท่านนายกฯ ให้ได้พบเห็นอยู่ ถ้าผมไม่ได้น ามากล่าวตรงนี้ พ่ีน้องประชาชนที่มีความเดือดร้อนที่มีโครงการ
บางโครงการที่เหมือนกับโครงการทั้ง ๙ ดังกล่าวนี้ ก็อาจจะเกิดการสงสัยว่าการเสนอโครงการก็ดี การพิจารณา
ของสภาก็ดีนั้นเอาเส้นมาตรฐานหรือเอาหลักการอะไรมาอนุมัติโครงการผมจึงขอฝากไว้ด้วย ผมขออนุญาต
อภิปรายต่อนะครับท่านประธานฯ ที่เคารพ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   ผมว่าไปอภิปรายตอนญัตติอ่ืนๆ 
ดีกว่านะครับ เพราะตอนนี้เป็นการพิจารณาโครงการก่อสร้างในโครงการที่ ๖ อยู่นะครับ  

นายจาตุรงค์  พรหมศร  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง   ผมขออนุญาตด้วยความเคารพนะครับ
ท่านประธานฯ เพราะว่าผมก าลังจะพูดถึงปัญหาความเดือดร้อนที่ทางฝ่ายผู้บริหารขอให้มีการจ่ายขาด 
เงินสะสม ถ้าผมไปอภิปรายในญัตติอ่ืนๆ ก็ไม่อาจกระท าได้ เพียงแต่ว่าผมอยากจะน าข้อเท็จจริงมากล่าว 
ในที่ประชุมฯ ส่วนนี้  คือ ในชุมชนบ้านหัวเวียงจะมีเส้นทางอยู่หนึ่งเส้นที่ตัดเชื่อมจากทางหลวงชนบทเชื่อมกับ
ถนนเรือนแพความยาวประมาณ ๖๐๐-๗๐๐ เมตร ลักษณะถนนเป็นดินแดงมีหินคลุกโรยหน้า ท าให้มีฝุ่น ฟุ้ง
กระจายประชาชนร้องเรียนมาหลายครั้งแล้วครับ ซึ่งตรงนี้แหละครับที่ผมก าลังพูดให้ท่านประธานฯ เห็นว่าการ
ด าเนินงานโครงการบางครั้งก็ไปกระจุกตัวอยู่บริเวณเดียวกัน แต่ผมก็ยินดีนะครับที่ในส่วนโครงการอ่ืนๆ ที่มีอยู่ 
๒-๓ โครงการนั้น เพราะถือว่าเป็นประโยชน์ของประชาชนและเป็นความตั้งใจดีของทางฝ่ายผู้บริหาร ซึ่งถนน
ดังกล่าวไม่ใช่ว่าทางถอยไม่มีทางหนีไม่เปิด สามารถกระท าได้นะครับถ้าแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น น ายางไปเททับ
หน้าถนนซะก่อนในเบื้องต้นและปัญหาฝุ่นก็อาจจะหมดไป และในโครงการระยะยาวเราอาจจะตั้งงบประมาณ
มาแก้ไขปรับปรุงให้ได้มาตรฐานต่อไป ที่ผมพูดกับท่านประธานฯ ในขณะนี้ ผมต้องการยกตัวอย่างให้เห็นว่าการ
ด าเนินงานการจ่ายขาดเงินสะสม ควรจะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้มันทั่วถึง เฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขกันนะครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ครับ ผมเข้าใจชัดแจ้งแล้วครับ 
ขอเชิญท่านนั่งลง ผมจะขอมติในโครงการก่อสร้างโครงการที่ ๖ นะครับ 



 

 
- ๓๖ - 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง   ท่านประธานครับ ในโครงการก่อสร้าง
โครงการที่ ๖ โครงการก่อสร้างถนนและท่อ   ระบายน้ า ถนนสุขสวัสดิ์ ๑ ซอย ๘  ผมเห็นชอบด้วย แต่ทั้งนี้
ทั้งนั้นผมก็ขอให้ข้อสังเกตตรงนี้ไว้ประกอบในการลงมติของผมด้วย ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายอีก
หรือไม่ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติในที่ประชุม  ในโครงการก่อสร้างโครงการที่ ๖ โครงการก่อสร้างถนนและ 
ท่อระบายน้ า ถนนสุขสวัสดิ์ ๑ ซอย ๘  สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือขึ้น  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้ด าเนินงานตามโครงการที่ ๖  โครงการ
ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ า ถนนสุขสวัสดิ์ ๑ ซอย ๘ 

 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   ต่อไป 
-โครงการก่อสร้างโครงการที่  ๗  โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ า ถนนสุขสวัสดิ์ ๑ 

ซอย ๓๓  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติในที่ประชุม  ในโครงการก่อสร้าง
โครงการที่ ๗  โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ า ถนนสุขสวัสดิ์ ๑ ซอย ๓๓  สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ 
โปรดยกมือขึ้น  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้ด าเนินงานตามโครงการที่ ๗  โครงการ
ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ า ถนนสุขสวัสดิ์ ๑ ซอย ๓๓ 

 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   ต่อไป 
-โครงการก่อสร้างโครงการที่  ๘ โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ า ถนนสุขสวัสดิ์ ๑  

ซอย ๓๕  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติในที่ประชุม  ในโครงการก่อสร้าง
โครงการที่ ๘  โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ า ถนนสุขสวัสดิ์ ๑ ซอย ๓๕ สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ 
โปรดยกมือขึ้น  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้ด าเนินงานตามโครงการที่ ๘  โครงการ
ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ า ถนนสุขสวัสดิ์ ๑ ซอย ๓๕ 

 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   ต่อไป 
-โครงการที่ ๙  โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ า ถนนสุขสวัสดิ์ ๑ ซอย ๓๗ จะมีสมาชิกฯ 

ท่านใดอภิปรายหรือไม่ เชิญ คุณสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 
นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ 

กระผม นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  เมื่อสักครู่ที่ผมฝากถามทางส านักการช่าง 
ที่ถามเรื่องท่อขนาด ๖ นิ้วของท่อข้างบ่อพัก ว่าเหตุใดจึงใช้ท่อขนาดนี้ ถ้าเป็นไปได้ขอความกรุณาอธิบาย 
ให้ทราบด้วย ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  เชิญ คุณจ าเนียร  ทองกระสัน 
ผู้อ านวยการส านักการช่าง  

นายจ าเนียร  ทองกระสัน  ผู้อ านวยการส านักการช่าง  กรณีดังกล่าว ประเด็นแรก ท่อที่เราเห็น 
ตามแบบเป็นขนาด ๖ นิ้ว  แต่ข้อเท็จจริงที่จะใช้สร้างนั้นจะเป็นท่อขนาด ๘ นิ้ว ที่จะรับจากอาคารแต่ละหลัง 
เพราะว่าเรามีบ่อพักอยู่ที่ถนน ซึ่งจะอยู่ห่างกันประมาณ ๑๐-๑๕ เมตร ดังนั้นปริมาณน้ าที่จะเข้าสู่บ่อพักของ
บ้านแต่ละหลังปกติแล้วจะเป็นท่อขนาด ๘ นิ้ว ก็ถือว่าเพียงพอแล้วส าหรับการรับน้ าเสียจากอาคารแต่ละหลัง 
ที่ระบายลงสู่ท่อระบายน้ า  เราดูจากปริมาณน้ าแล้วว่าอาคารแต่ละหลังจะซอยลงแต่ละบ่อพัก ไม่ใช่รวมกันแล้ว



 

 
- ๓๗ - 

ลงที่บ่อพักจึงออกแบบท่อไว้ประมาณ ๘ นิ้ว ซึ่งเป็นขนาดที่เพียงพอที่จะรับน้ าจากอาคารแต่ละหลังที่จะไหลลง
สู่บ่อพัก ประเด็นที่สอง คือ  เหตุใดที่เราท าไมไม่ปิดที่บ่อพักแล้วก่ออิฐไว้ และให้ทุบเพ่ือเวลาจ าเป็นที่จะใช้  
เพ่ือเชื่อมต่อ เหตุผลหลักที่เราท าท่อไว้ใต้ผิวถนนจราจรเลยก็เพราะว่า ท่อดังกล่าวนี้เราจะท าจากบ่อพักอยู่ใต้
ผิวจราจรแล้วเชื่อมไปสู่เขตที่ดินของประชาชนทุกหลังที่มีแนวอาคารอยู่ชิดติดทาง เพราะว่าเราไม่สามารถ 
ท าท่อเข้าไปในเขตอาคารหรือท่ีดินของประชาชนได้ เราจะท าเพียงแค่สุดทางสาธารณะเท่านั้น และที่วางท่อไว้
เลยเพราะเราไม่ต้องการให้ประชาชนที่มีความต้องการเชื่อมท่อจะต้องทุบผิวจราจรอีกเพ่ือเชื่อมท่อระบายน้ า
ใหม่ในภายหลัง เราจึงน าท่อดังกล่าวไปวางฝากไว้จนถึงสุดเขตทาง จนถึงเขตรั้ว แล้วน าฝาท่อคอนกรีตปิดไว้
เพ่ือป้องกันไม่ให้ดินเข้าไปในท่อ ซึ่งประเด็นนี้ก็จะแก้ปัญหาที่จะขอทุบบ่อพักเพ่ือจะเชื่อมต่อท่อระบายน้ า และ
ทุบผิวจราจรในภายหลัง ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายอีก
หรือไม ่เชิญ  คุณนพดล  ผดุงพงษ์ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม 
นายนพดล  ผดุงพงษ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  ผมมีข้อสังเกตซึ่งเป็นค าถามส าหรับคนที่ไม่เข้าใจ 
ด้านช่างเลย  กรณีโครงการก่อสร้างดังกล่าวในเขตชุมชนสุขสวัสดิ์ ตั้งแต่โครงการที่ ๖-๙ มีความแตกต่างกัน
ระหว่างท่อระบายน้ า คือ ในโครงการที่ ๖ นั้นใช้ขนาดท่อ ๐.๔๐ เมตร และความยาวของถนน ๑๑๘ เมตร 
และความกว้าง ๑๐-๑๒ เมตร แต่ใช้ท่อระบายน้ าเพียง ๐.๔๐ เมตร แต่โครงการที่ ๗-๙ นั้น ซึ่งถนนมีความ
กว้าง ๗ เมตร แต่ใช้ท่อระบายน้ าความกว้างเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ซึ่งระยะทางก็เท่ากันผมจึงถาม 
แบบชาวบ้านว่าท าไมถึงมีความแตกต่างกัน ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ที่ท่านสมาชิกฯ ถามทางผู้อ านวยการ
ส านักการช่าง ก็คือ ความแตกต่างในโครงการที่ ๖-๙  ในโครงการที่ ๖ ใช้ท่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
๐.๔๐ เมตร และโครงการที่ ๗-๙ ใช้ท่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ช่วยอธิบายด้วยครับ เชิญ
ผู้อ านวยการส านักการช่าง 

นายจ าเนียร  ทองกระสัน  ผู้อ านวยการส านักการช่าง  ขอเรียนชี้แจง เนื่องจากซอยดังกล่าว 
ในโครงการที่ ๖ นั้น ประมาณน้ ามีระยะทางที่สั้นไม่ยาวมาก และระดับของถนนในซอยกับท่อระบายน้ า 
สายหลักของถนนสุขสวัสดิ์ ๑ บางซอยพื้นที่ของระดับหลังถนนมันต่ าถ้าใช้ท่อขนาดใหญ่ระดับหลังถนนของท่อ
ขนาด ๐.๖๐ เมตร ที่บอกว่าท่อขนาด ๐.๔๐ เมตร และ ขนาด ๐.๖๐ เมตร ก็คือท่อไดมิเตอร์ ถ้าเราเอาท่อ
ขนาด ๐.๖๐ เมตร ไปใส่ในบางซอยที่มีระดับผิวถนนที่ต่ าซึ่งอาคารและทางเข้าบ้านแต่ละหลังของประชาชนนั้น
ได้สร้างไว้ก่อนหน้านี้แล้ว เพราะฉะนั้นหลังท่อจะลอยขึ้นมาบนผิวจราจร เราลองคิดดูแล้วว่าท่อขนาด  
๐.๔๐ เมตร รับน้ าจากอาคารบ้านเรือนเฉพาะในซอยที่ยาวประมาณ ๗๐ กว่าเมตรนั้นจึงใช้ท่อขนาด  
๐.๔๐ เมตรก็เพียงพอแล้ว ส่วนบางซอยที่ใช้ท่อขนาด ๐.๖๐ เมตรได้ เพราะว่าทางเข้าบ้านมีความลึกที่ยัง
สามารถใช้ท่อขนาด ๐.๖๐ เมตรลงบนผิวจราจรได้  เพ่ือที่จะต่อเชื่อมกับท่อของซอยสุขสวัสดิ์ ๑ ได้ เราก็จะใช้
ท่อขนาด ๐.๖๐ เมตร และปลายท่อจะต่อเชื่อมกับล าเหมืองซึ่งจะเอาน้ าทดจากปลายท่อเข้ามาสู่ถนน 
สุขสวัสดิ์ ๑ ซึ่งเป็นท่อขนาดใหญ่ได้  เราออกแบบให้ใช้ท่อขนาด ๐.๖๐ เมตร เป็นบางซอยเพราะจะใช้เป็นท่อ
ส าหรับรับน้ าจากทุ่งนา ไม่ต้องการให้ เป็นท่อขนาดเล็กเหมือนกันหมด  ตามข้อเท็จจริงแล้วท่อขนาด  
๐.๔๐ เมตร ก็สามารถรับน้ าจากอาคารได้หมดทุกหลัง แต่ที่บางซอยใช้ท่อขนาด ๐.๖๐ เมตร ก็เพราะต้องการ
ให้รับน้ าที่มาจากทุ่งนาด้วยในเวลาที่น้ าหลาก ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายอีก
หรือไม ่เชิญ  คุณสุคนธ์  อินเตชะ 
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นายสุคนธ์  อินเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม  
นายสุคนธ์   อินเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  ผมขออนุญาตเสริมจากที่ เ พ่ื อนสมาชิกฯ  
คุณนพดล  ผดุงพงษ์ ได้อภิปรายไปเมื่อสักครู่ กรณีท่ีมีความแตกต่างของขนาดท่อระบายน้ า ขนาด ๐.๔๐ เมตร 
และขนาด ๐.๖๐ เมตร นั้น ผมคิดว่าควรจะใช้ขนาดของท่อระบายน้ าให้เท่ากัน เพราะถนนสุขสวัสดิ์ซอย ๘  
จะมีหอพักอยู่และในอนาคตข้างหน้าคงจะมีการขยายออกไปอีก ฉะนั้นผมคิดว่าควรจะใช้ท่อระบายน้ าที่มี 
ขนาด ๐.๖๐ เท่ากัน ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายอีก
หรือไม่ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติในที่ประชุม  ในโครงการก่อสร้างโครงการที่ ๙ โครงการก่อสร้างถนนและ 
ท่อระบายน้ า ถนนสุขสวัสดิ์ ๑ ซอย ๓๗ สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือขึ้น  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้ด าเนินงานตามโครงการที่ ๙  โครงการ
ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ า ถนนสุขสวัสดิ์ ๑ ซอย ๓๗ 

 

ระเบียบวาระที่  ๙   ญัตติอื่น ๆ 
นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   ในระเบียบวาระที่ ๙  ญัตติอ่ืน ๆ  

จะมีสมาชิกท่านใดเสนอญัตติอ่ืนๆ หรือไม่ เชิญ คุณสุคนธ์  อินเตชะ 
นายสุคนธ์  อินเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม  

นายสุคนธ์  อินเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  จากการที่สมาชิกฯ ได้พบปะพ่ีน้องประชาชนในหลาย
พ้ืนที่ เราก็เข้าใจถึงปัญหาของประชาชนโดยเฉพาะเขต ๔  ที่มีปัญหามากที่สุดคือ ที่ชุมชนพระธาตุนาก่วม  
กรณีเมื่อปีที่ผ่านมานี้มีถนนอยู่ซอยหนึ่งเกิดน้ าท่วมท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน และได้มีหนังสือและ
รูปภาพส่งมาให้ผม ดังนั้น  ผมจึงขอฝากท่านประธานสภาผ่านไปยังฝ่ายผู้บริหาร โดยเฉพาะท่าน
นายกเทศมนตรีนครล าปาง ดร.นิมิตร  จิวะสันติการ  ซึ่งท่านก็มีความเป็นห่วงเป็นใยพ่ีน้องประชาชนในเขต
เทศบาลอยู่แล้ว  ผมจึงอยากให้ท่านช่วยแก้ไขความเดือนร้อน เพราะเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมานั้นประชาชน
ได้รับความเดือดร้อนจริงๆ บ้านของประชาชนได้รับความเสียหาย เกิดน้ าขังอยู่ภายในบ้านเป็นระยะเวลา  
หลายวัน   

ประเด็นหนึ่ง คือ เรื่องของสุนัขที่ไปขับถ่ายอุจจาระในสวนสาธารณะเวียงละคอร ก็มีประชาชนจ านวน
มากที่น าสุนัขไปตอนเช้าและไปขับถ่ายอุจจาระบนถนน จึงท าให้ผู้ที่ไปออกก าลังกายได้รับผลกระทบจากกลิ่น  
และเนื่องจากผมได้รับเรื่องร้องทุกข์เม่ือไม่ก่ีวันที่ผ่านมา จึงยื่นกระทู้ถามไม่ทัน  เพราะฉะนั้นผมขอฝากไว้ให้กับ
ฝ่ายบริหารด้วยนะครับ  

 อีกประเด็นหนึ่งก็คือ เกี่ยวกับวัสดุในการก่อสร้าง เช่น ยางมะตอย เครื่องจักรต่างๆ  ยางมะตอยนั้น 
มีความจ าเป็นนะครับ เพราะว่าทุกพ้ืนที่นั้นเราไม่สามารถจะใช้งบประมาณเงินอุดหนุนต่างๆ ได้ การแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าให้กับประชาชน โดยเฉพาะถนน อาจจะเป็นการเจาะ ขุด น้ าประปา จ าเป็นต้องน ายาง 
มะตอยไปราดเพ่ือถนนใช้การได้ แต่ผมมาดูในบางครั้งก็พบว่ายางมะตอยไม่ค่อยมี ก็ขอฝากไปถึงท่านนายกฯ 
ว่า ควรจะกักตุนหรือซื้อให้มากกว่านี้หน่อย  

อีกประเด็นหนึ่ง คือ เกี่ยวกับเครื่องจักรที่ได้ใช้งานมานานแล้ว เกิดการช ารุดและซ่อมแซมบ่อยครั้ง 
จึงท าให้เสียเวลาในการใช้ซ่อมแซมถนน กรณีที่เร่งด่วนก็ปรากฏว่าเครื่องจักรช ารุด มีอีกหลายเรื่องที่ผม
อยากจะน าเสนอไว้ตรงนี้ แต่เนื่องจากเวลามีน้อยจึงฝากไว้เท่านี้ ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   ในระเบียบวาระที่ ๙  ญัตติอ่ืน ๆ  
จะมีสมาชิกท่านใดเสนอญัตติอ่ืนๆ หรือไม ่เชิญ พันตรีวิชานนท์  แดงสร้อย 
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พันตรีวิชานนท์  แดงสร้อย  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  และ
เพ่ือนสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม พันตรีวิชานนท์  แดงสร้อย สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง   
ความจริงวันนี้ผมจะไม่พูดนะครับ เพราะเวลามันล่วงเลยมามากแล้ว เช่นเดียวกับที่นายแพทย์วัฒนาฯ ได้พูดไป
สักครู่นี้ว่าเห็นใจคนที่เป็นโรคกระเพาะ ผมจึงขอเวลาสั้นๆประมาณ ๒ นาทีนะครับ  คือ บริเวณชุมชน 
บ้านหน้าค่ายนั้น มีการรุกล้ าพ้ืนที่คลองสวยน้ าใส และได้มีหนังสือร้องเรียนเป็นระยะเวลา ๔-๕ ปีมาแล้ว แต่ก็
ยังไม่มีการด าเนินการที่ชัดเจน และปัจจุบันนี้ก็มีผู้บุกรุกเข้ามาอีก ซึ่งก าลังสร้างเพลิงจ าหน่ายของที่กว้าง
พอสมควร ผมก็ได้แนะน ากับประธานชุมชนให้แจ้งกับทางเทศบาลนครล าปาง  กับท่านนายกฯ และ 
ฝ่ายผู้บริหาร ซึ่งรับปากไว้แล้ว  ส่วนอีกเรื่องก็แจ้งไปถึงผู้อ านวยการส านักการช่าง ปรากฏว่าเวลาท่านไปตรวจ 
ผู้บุกรุกก็ไม่อยู่  ผมจึงขอฝากไว้ด้วยนะครับ เพราะจะท าให้ยืดเยื้อเป็นเวลาฝานานเหมือนกับกรณีพ้ืนที ่
คลองสวยน้ าใสซึ่งยังเป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้  ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  จะมีสมาชิกท่านใดเสนอญัตติอ่ืนๆ 
หรือไม่  เชิญ คุณสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  
กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  กรณีโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าชุมชน
สุขสวัสดิ์ในโครงการที่ ๖-๙ นั้น ผมเป็นห่วงเรื่องข้อต่อระหว่างท่อ ทางช่างได้วางท่อไว้เฉยๆ แล้วก็เทปูน 
ทับข้อต่อเฉพาะด้านบน แต่ด้านล่างและด้านข้างไม่มีนะครับ จากประสบการณ์ในชุมชนบ้านดงม่อนกระทิง 
ที่ผมดูแลเขตนั้นอยู่ พอท าเสร็จแล้วก็มีรอยต่อ และพอเวลาฝนตกน้ าฝนก็จะเซาะทรายที่ถมตรงนั้นออก ไป 
ตามท่อ ท าให้ดินทรุดตัวลง แล้วทางช่างก็น าปูนไปเททับเพ่ือปิดบังไว้ แล้วพอเวลามีรถยนต์ไปจอดก็เกิดทรุด  
ลงไป ซึ่งผมได้ประสบเหตุการณ์ด้วยตาผมเองเลยนะครับ  และทุกวันนี้ผมขอดินเพ่ือที่จะน าไปถมพ้ืนทีดังกล่าว 
ก็ยังไม่ได้เลยครับ ขอฝากไว้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   ขอฝากทางส านักการช่างไว้ด้วย 
นะครับ และจะมีสมาชิกท่านใดเสนอญัตติอ่ืนๆ หรือไม่ เมื่อไม่มี ผมขอปิดการประชุม 

 
เลิกประชุม  เวลา  ๑๒.๕๐ น. 

 
 

 .........................................................      ............................................................. 
     (นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ)              (นายจาตุรงค์  พรหมศร) 
  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง            เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

 
 
 
 


