
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 

สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๒  คร้ังที่ ๑  ประจ าปี  ๒๕๕๔ 

วันศุกร์ที่  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๔  เวลา  ๑๓.๓๐ น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 

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

รายนามผู้เข้าประชุม 

 ๑.นายประสิทธิ์ หรรษ์หริัญ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

 ๒.นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง  

 ๓.นายอนุกูล ศริิพันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 ๔.นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง   

 ๕.นายสุรชัย ประนมศรี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง   

 ๖.นายพิทักษ์ แสนชมภ ู สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 ๗.นายกิตต ิ จวิะสันตกิาร สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง   

 ๘.นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง   

 ๙.นายนพดล  ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 ๑๐.ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง   

 ๑๑.นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง   

 ๑๒.นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง   

 ๑๓.นายจรูญ เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง   

 ๑๔.นายสุทัศน์ พุทธวงค์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง   

 ๑๕.นายวิบูลย์ ฐานสิรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง   

 ๑๖.นายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง   

 ๑๗.พันตรีวชิานนท์ แดงสรอ้ย สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง   

 ๑๘.นายสมชาย ดังควัฒนา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง   

 ๑๙.จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจติต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 ๒๐.นางอวยพร พรรัตนพิทักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง   
 

ผู้ไม่มาประชุม 

 ๑.น.พ.วัฒนา วานชิสุขสมบัติ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ลากิจ) 

 ๒.นางสุดารัตน์ บุญมี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง (ลากิจ) 

 ๓.นางสาวขัตติยา ส าเภาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง (ลากิจ) 

 

 



 

 
- ๒ - 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

 ๑.นายกิตตภิูมิ นามวงค ์ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 ๒.นายประเสริฐ บุพพัณหสมัย รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 ๓.นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 ๔.นายนรเศรษฐ์ จวิะสันตกิาร รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 ๕.นายมนัส วงษ์ชาญศร ี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครล าปาง

 ๖.นายเฉลิม แก้วกระจา่ง ปลัดเทศบาลนครล าปาง  

 ๗.นางอนิทมาศ สมพงษ์ รองปลัดเทศบาลนครล าปาง 

 ๘.นายจ าเนียร ทองกระสัน ผอ.ส านักการช่าง 

 ๙.นางสาวสิรวิัลย์ เจริญกิจ ผอ.กองคลัง  

 ๑๐.นายพีระยศ วิรัตนเ์กษ หัวหนา้ส านักปลัดเทศบาล 

 ๑๑.นายพงค์กร รัตนประเวศน ์ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 ๑๒.นางสาวสุนี อนงคศักดิ ์ ผอ.กองสวัสดิการสังคม  

 ๑๓.นายสวัสดิ์ แก้วกระจา่ง ผอ.สว่นการโยธา    

 ๑๔.นายสุทธิพันธ์ รัตนรังสรรค์ ผอ.ส่วนช่างสุขาภบิาล 

 ๑๕.นางอรวรรณ แขวงโสภา ผูจ้ัดการสถานธนานุบาล 

 ๑๖.ว่าที่ ร้อยตรีวงค์เทวัญ ณ ล าพูน ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๖ 

 ๑๗.นางสาวพัฒนี เมืองใจมา             หัวหนา้ฝา่ยกิจการสภา 

 ๑๘.นางวรรณศรี อินทราชา หัวหนา้ฝา่ยแผนงานและงบประมาณ 

 ๑๙.นายจักรวรรดิ์ จติธ ารงสริิกุล หัวหนา้งานโรงเรียน 

 ๒๐.นางศิรขิวัญ ไตรถาวร หัวหนา้งานกิจการสถานขีนส่ง 

 ๒๑.นายอ านาจ ดวงใย เจ้าหนา้ที่รักษาความสงบ  

 ๒๒.นายศิรมิงคล พรหมมูล เจ้าหนา้ที่รักษาความสงบ  

 ๒๓.นายไพทัน ใจแก้วแดง เจ้าหนา้ที่รักษาความสงบ 
  

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น. 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง  ท่านทั้งหลายที่เคารพ วันนี้

เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปีพุทธศักราช 

๒๕๕๔  บัดนี้สมาชิกได้เข้าประชุมครบองค์ประชุม ประกอบกับทางฝ่ายบริหาร หัวหน้าส่วนการงาน  

ของเทศบาลนครล าปางได้เข้าร่วมประชุมพร้อมแล้ว ตลอดจนได้รับเกียรติจากผู้น าชุมชนและประชาชน

ที่สนใจเข้ารับฟังการประชุมในวันนี้ และได้เวลาตามก าหนดนัดหมายแล้ว คือ เวลา ๑๓.๓๐ น. ในการนี้

ผมขอเรียนเชิญ นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ได้ขึ้นมาท าหน้าที่เป็น

ประธานในที่ประชุมในครั้งนี้ ขอเรียนเชญิ 
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นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ในนามสภาเทศบาลนคร

ล าปาง ขอต้อนรับท่านสื่อมวลชน ท่านคณะกรรมการชุมชน และผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่ได้ให้เกียรติ 

เข้ามาร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลนครล าปางในครั้งนีด้้วยความยินดียิ่ง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 

 นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   วันนี้สภาเทศบาลนคร

ล าปางได้เรียกประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒  ครั้งที่  ๑ ประจ าปี

พุทธศักราช ๒๕๕๔  ในระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม ขอเชิญท่านเลขานุการสภา

เทศบาลฯ  อา่นประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 

 นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง   กราบเรียนท่านประธานสภา

เทศบาลนครล าปาง ที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปางทุกท่าน กระผมนายจาตุรงค์ พรหมศร 

เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ก่อนที่ท่านประธานในที่ประชุมจะได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบ

วาระที่ ๑ ของการประชุมสภาในวันนี้  กระผมมีประกาศของสภาเทศบาลนครล าปาง และหนังสือ

เทศบาลนครล าปาง เพื่อเรียนแจง้ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้ 

     ประกาศสภาเทศบาลนครล าปาง 

เรื่อง  เรยีกประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี  ๒๕๕๔ 
........................................ 

  ตามประกาศสภาเทศบาลนครล าปาง เรื่อง ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 

๒๕๕๔  และสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี ๒๕๕๕  ลงวันที่  ๓  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๔  

ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๒  ประจ าปี  ๒๕๕๔  มีก าหนด ๓๐ วัน  เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๑–๓๐  

พฤษภาคม  ๒๕๕๔   ดังความแจ้งแล้วนัน้ 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖ 

แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  ๑๓)  พ.ศ.๒๕๕๒  จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง   

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๕๔  มีก าหนด ๓๐ วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่  ๑-๓๐ พฤษภาคม  

พ.ศ.๒๕๕๔ 

   ประกาศ   ณ   วันที่  ๑๙   เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ประสิทธิ์  หรรษ์หริัญ 

(นายประสิทธิ์  หรรษ์หริัญ) 

ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 
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และ 

หนังสือที่  ลป ๕๒๐๐๑/ ๒๒๕๖           ส านักงานเทศบาลนครล าปาง  

        ถนนฉัตรไชย   ลป  ๕๒๑๐๐ 

                              ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๔ 

เรื่อง มอบหมายใหร้องนายกเทศมนตรีนครล าปางเป็นผู้เสนอญัตติแทน 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

อ้างถึง หนังสือสภาเทศบาลนครล าปาง ที่  ๓๕ /๒๕๕๔  ลงวันที่  ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๔ 
 

ตามหนังสืออ้างถึง สภาเทศบาลนครล าปาง  เชิญประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๔ ในวันศุกร์ที่  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๔  

เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 
 

เพื่อให้การประชุมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ข้าพเจ้า นายนิมิตร จิวะสันติการ 

ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีฯ ที่รับผิดชอบส านักและกอง 

เป็นผู้อภปิรายในการชีแ้จง แถลง ญัตติต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง  ดังรายชื่อต่อไปนี ้ 

   ๑. นายกิตตภิูม ิ นามวงค์    รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง     

๒. นายประเสริฐ  บุพพัณหสมัย  รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

๓. นายสุรพล  ตันสุวรรณ  รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

๔. นายนรเศรษฐ์  จวิะสันตกิาร  รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 
 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบและด าเนนิการตอ่ไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 

นิมิตร  จิวะสันติการ 

(นายนิมติร  จิวะสันติการ) 

นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

กระผมมีข้อเรื่องดังที่แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบ จากนี้ไปขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ท าหน้าที่ 

ในการประชุมครั้งนีต้่อไป  ขอเรียนเชญิครับ 
 

 ๑.๑ เรื่อง กล่าวไว้อาลัยให้กับ พันตรีสระ  สุยะใจ  อดีตสมาชกิสภาเทศบาลนครล าปาง 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ในระเบียบวาระที่ ๑ ข้อที่ 

๑.๑ เรื่อง กล่าวไว้อาลัยให้กับ พันตรีสระ  สุยะใจ  อดีตสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ซึ่งได้เสียชีวิต

ด้วยโรคมะเร็งตับ เมื่อวันที่ ๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๔  ศิริอายุได้ ๖๖ ปี พันตรีสระ  สุยะใจ ได้เข้ารับ

ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เมื่อวันที่  ๒๘  กันยายน  ๒๕๕๑ ตลอดการด ารงต าแหน่ง 
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สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง พันตรีสระ  สุยะใจ ได้เสียสละเวลาอุทิศให้กับการปฏิบัติหน้าที่ของ

สมาชิกสภาเทศบาล อย่างเต็มความสามารถ และได้เป็นคณะกรรมการของสภาเทศบาล อาทิ 

๑.คณะกรรมการสามัญแปรญัตติร่างขอ้บัญญัติของเทศบาลนครล าปาง 

๒.คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตรส์ภาเทศบาลนครล าปาง 

๓.คณะกรรมการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สภาเทศบาลนครล าปาง ฝ่ายสวัสดิการชุมชน 

และฝา่ยสาธารณูปโภคชุมชน 

๔.คณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาล  ประจ าปี ๒๕๕๓-๒๕๕๖ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมของเทศบาลนครล าปาง และชุมชนมาโดยตลอด เป็นบุคคลที่มีน้ าใจมุ่งมั่น

ตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ จึงท าให้เป็นที่รักใคร่ของเพื่อนสมาชิกและทุกๆ คน จึงถึงวันที่ ๕ พฤษภาคม 

๒๕๕๔ ก็ได้ถึงแก่กรรม  รวมวาระการด ารงต าแหน่ง ๒ ปี ๗ เดือน  การจากไปของพันตรีสระ สุยะใจ 

น ามาซึ่งความเศร้าสลดให้แก่ครอบครัวแล้ว ยังน าความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อสภาเทศบาลและเพื่อน

สมาชิกสภาฯ เพื่อเป็นการไว้อาลัยแก่สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง พันตรีสระ  สุยะใจ จึงขอให้ 

ทุกท่านลุกขึ้นยืนสงบนิ่งเพื่อไว้อาลัย...ขอให้ดวงวิญญาณของพันตรีสระ  สุยะใจ จงสิงสถิตใน 

สรวงสวรรค์ เสวยสุขในทิพย์วมิานตลอดชั่วกาลนานด้วยเทอญ. 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒     เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง   

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง  สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก 

คร้ังท่ี ๑ ประจ าปี ๒๕๕๔ วันท่ี  ๒๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   ระเบียบวาระที่  ๒ ข้อที่ 

๒.๑ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ 

ประจ าปี ๒๕๕๔  วันที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๔  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไขหรือไม่ เชิญ  

จา่สิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจติต์ 

จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  เรียนท่านประธานสภา 

ที่เคารพ ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาล รวมทั้งผู้ทรงเกียรติ 

ท่านสื่อมวลชน ท่านประธานชุมชนทั้งหลาย กระผม จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง  ผมขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ  ในหน้าที่  ๙ บรรทัดที่ ๙ จากข้อความ  

“การปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรนั้นใช้งบประมาณไป ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)

ขึ้นไปจนถึง ๒,๕๐๐๐,๐๐๐ บาท(สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)” แก้ไขข้อความเป็น “การปรับปรุง

สัญญาณไฟจราจรนั้นใช้งบประมาณไป ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)ขึ้นไปจนถึง 

๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท(สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)”  และในหน้าที่ ๒๑ บรรทัดที่ ๘ จากข้อความ “นาฬิกา 

ทีว ีตู้เยิน” แก้ไขข้อความเป็น “นาฬิกา ทีว ีตู้เย็น”  ขอบคุณครับ 



 

 
- ๖ - 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง    จะมีสมาชิกฯ ท่านใด 

ขอแก้ไขอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไข ผมจะขอมติในที่ประชุม สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้แก้ไข 

ในรายงานการประชุม สมัยประชุมสามัญสมัยแรก  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๔ วันจันทร์ที่  ๒๑ 

กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๔ และท่านใดเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ ดังกล่าว โปรดยกมือขึ้น 

มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง  

สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๔ วันที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๔  และให้

แก้ไขรายงานฯ ในหน้าที่  ๙ บรรทัดที่  ๙  จากข้อความ “การปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรนั้น 

ใช้งบประมาณไป ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)ขึ้นไปจนถึง ๒,๕๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(สองล้านหา้แสนบาทถ้วน)” แก้ไขข้อความเป็น “การปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรนั้นใช้งบประมาณไป 

๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)ขึ้นไปจนถึง ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท(สองล้านห้าแสนบาท

ถ้วน)” โดยตัดเลข ๐ ที่เกินออกหนึ่งตัว และในหน้าที่ ๒๑ บรรทัดที่ ๘ จากข้อความ “นาฬิกา ทีวี  

ตู้เยิน” แก้ไขข้อความเป็น “นาฬิกา ทีวี ตู้เย็น”  

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ ญัตติเรื่อง  ขอเสนอญัตติขอให้สภาเทศบาลนครล าปางพิจารณา

คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการพัฒนา

เทศบาลนครล าปาง จ านวนหนึ่งคน แทนต าแหน่งท่ีว่าง 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ในระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ 

เรื่อง ขอเสนอญัตติขอให้สภาเทศบาลนครล าปางพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครล าปาง จ านวนหนึ่งคน แทนต าแหน่งที่ว่าง   

ขอเชญิฝา่ยบริหาร  

นายประเสริฐ  บุพพัณหสมัย รองนายเทศมนตรีนครล าปาง  เรียนท่านประธานสภา

เทศบาลนครล าปาง ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  กระผม นายประเสริฐ   บุพพัณหสมัย  

รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครล าปาง ให้ เป็นผู้อภิปราย 

ชีแ้จง หรอืแถลงญัตติแทน 

 

เรื่อง   ขอเสนอญัตติขอใหส้ภาเทศบาลนครล าปาง พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

เพื่อแตง่ตัง้เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครล าปาง จ านวนหนึ่งคน แทนต าแหนง่ที่ว่าง 
 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 
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 ตามที่ นายนิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง ได้เสนอญัตติขอให้สภา

เทศบาลนครล าปาง พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปางจ านวนหนึ่งคน เพื่อแต่งตั้งเป็น

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครล าปาง ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

 ขอให้สภาเทศบาลนครล าปาง พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครล าปาง จ านวนหนึ่งคน แทนต าแหน่งที่ว่าง  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘ “ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย (๓) สมาชิก

สภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน” 

เหตุผล 

 เดิมสภาเทศบาลนครล าปาง ได้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง จ านวน 

๓ คน ตามระเบียบฯ ได้แก่ ๑.นายกิตต ิจวิะสันตกิาร ๒.พันตรีสระ สุยะใจ ๓.พันตรีวิชานนท์ แดงสร้อย

เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครล าปาง ในคราวประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุม

สภาเทศบาลนครล าปาง ต่อมาพันตรีสระ  สุยะใจ  ได้เสียชีวิต จึงพ้นจากการเป็นสมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง และกรรมการพัฒนาเทศบาลนครล าปาง ประกอบกับขณะนี้เทศบาลนครล าปางอยู่ใน

ระหว่างการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗) ซึ่งจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน

เดือนมิถุนายน โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครล าปาง ในการนี ้  

จงึตอ้งด าเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปางจ านวนหนึ่งคน เพื่อแตง่ตั้งเป็นคณะกรรมการ

พัฒนาเทศบาลนครล าปางให้ครบตามจ านวนที่ก าหนดไว้ในระเบียบฯ ต่อไป 
 

 ดังนั้น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง พิจารณาคัดเลือกสมาชิก

สภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครล าปาง จ านวนหนึ่งคน  

แทนต าแหนง่ที่ว่าง ต่อไป 

 ขอแสดงความนับถือ 

      ลงช่ือ   นิมิตร  จวิะสันติการ   ผูเ้สนอ 

      (นายนิมติร  จิวะสันติการ)  

               นายกเทศมนตรีนครล าปาง 
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นายประสิทธิ์  หรรษ์หริัญ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ญัตติขอให้สภาเทศบาลนคร

ล าปาง พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อแตง่ตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล

นครล าปาง จ านวนหนึ่งคน แทนต าแหนง่ที่ว่าง สมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอ เชิญ นายอนุกูล  ศิริพันธุ์ 

 นายอนุกูล  ศิริพันธุ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง   เรียนประธานสภาที่ เคารพ  

ท่านสมาชิกสภาฯ และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายอนุกูล  ศิริพันธุ์  สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง ขอเสนอ นายสุรชัย  ประนมศรี เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   ขอสมาชิกฯ รับรองตามที่ 

คุณอนุกูลฯ เสนอ มีผู้รับรองถูกต้อง จะมีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นบุคคลอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติ

ในที่ประชุม สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้ นายสุรชัย ประนมศรี เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนคร

ล าปาง ขอได้โปรดยกมอืขึน้ มีมติเป็นเอกฉันท์ 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ นายสุรชัย  ประนมศรี สมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง เพื่อแตง่ตัง้เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครล าปางแทนต าแหน่งที่วา่ง  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ ญัตติเรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่ง ผู้โดยสาร ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.๒๕๕๔ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ในระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ 

เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่ง

ผูโ้ดยสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ เชญิฝา่ยบริหารครับ 

นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ 

ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผม นายสุรพล  ตันสุวรรณ  รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง ได้รับ

มอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครล าปาง ให้เป็นผู้อภิปราย ช้ีแจง หรอืแถลงญัตติแทน 
 

เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชีแ้จงงบประมาณรายจา่ยเฉพาะการสถานขีนส่ง

ผูโ้ดยสารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 
 

ตามที่ นายนิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง ได้เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไข

เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕๔  แผนงานการพาณิชย์ งานสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครล าปาง หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อื่น ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

 



 

 
- ๙ - 

หลักการ 

ขออนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔  

ของงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อื่น ทั้งนี้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๔ ข้อ ๒๙ ระบุว่า  “การแก้ไข

เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท า ให้ลักษณะ 

ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  

ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

จากเดิม   

แผงกั้นจราจร ขนาดประมาณ ๑ x ๒ เมตร ชนิดไม่มีล้อ จ านวน ๖๐ แผงๆ ละ 

๓,๑๐๐.- บาท เป็นเงนิ ๑๘๖,๐๐๐.- บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (แผนพัฒนาสามปี หน้า ๕-๖๙) 

แก้ไขเป็น 

แผงกั้นจราจร ขนาดประมาณ ๑ x ๒ เมตร มีฐานเป็น ค.ส.ล. เสาและโครงสร้างส่วน

ต่างๆ เป็นเหล็กรูปพรรณ สามารถเคลื่อนย้ายได้  (ตามแบบแปลนเทศบาล) จ านวน ๖๐ แผงๆ ละ 

๓,๑๐๐.- บาท เป็นเงิน ๑๘๖,๐๐๐.- บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (แผนพัฒนาสามปี หน้า ๕-๖๙) 

เหตุผล 

ด้วยสถานีขนสง่ผู้โดยสาร เทศบาลนครล าปาง มคีวามจ าเป็นต้องจัดระเบียบจราจรภายใน

สถานีขนส่งผู้โดยสาร เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความสะดวกต่อรถโดยสารเข้า-ออก 

ภายในสถานีและความปลอดภัยของประชาชนที่มาใช้บริการ และได้ตั้งงบประมาณจัดซื้อแผงกั้นจราจร 

เพื่อด าเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว แต่เนื่องจากค าชี้แจงงบประมาณเดิมที่ได้ตั้งไว้นั้น แผงกั้น

จราจรแบบเดิมมีรายละเอียดในเรื่องของโครงสร้างและรูปแบบที่ไม่ชัดเจน แต่แผงกั้นจราจรแบบใหม่มี

ลักษณะพิเศษแตกต่างจากแผงกั้นจราจรที่มีอยู่ทั่วไป  โดยจะมีตราสัญลักษณ์เฉพาะของเทศบาลนคร

ล าปาง  และฐานเป็น ค.ส.ล. มีความมั่นคง แข็งแรง สวยงามและเหมาะสมกว่า ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึง

ภาพลักษณ์ที่ดีของสถานีขนส่งผู้โดยสาร เทศบาลนครล าปาง และท าให้ผู้มาใช้บริการเกิดความสะดวก

ในการสัญจร 

 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ แผนงานการ

พาณิชย์ งานสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครล าปาง หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง  

ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อื่น ตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

สถานีขนสง่ผู้โดยสาร รายละเอียดแนบท้าย  

ดังนั้น  จึงขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายงบเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครล าปาง 



 

 
- ๑๐ - 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ แผนงานการพาณิชย์ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

ค่าครุภัณฑ ์ประเภทครุภัณฑอ์ื่น ตามระเบียบดังกล่าวข้างตน้ต่อไป 

 ขอแสดงความนับถือ 

      ลงช่ือ   นิมิตร  จวิะสันติการ   ผูเ้สนอ 

      (นายนิมติร  จิวะสันติการ)  

               นายกเทศมนตรีนครล าปาง 
 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง    จะมีสมาชิกฯ ท่านใด

อภิปรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปราย ผมจะขอมติในที่ประชุมในญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๕๔ สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมอืขึน้ มีมติเป็นเอกฉันท์ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่ายเฉพาะการสถานขีนส่งผูโ้ดยสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ ญัตติเรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ในส านักการศึกษา 

แผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่ก าหนดระดับ   
นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ในระเบียบวาระที่ ๕ ญัตติ

เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัตโิอนเงนิงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ ในส านักการศกึษา แผนงานการศกึษา งานการศึกษาไม่ก าหนดระดับ เชญิฝา่ยบริหาร 

นายนรเศรษฐ์  จิวะสันติการ  รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ  

ที่ เ คารพ  และท่ านสมา ชิกฯ  ผู้ ท รง เกี ยรติทุ กท่ าน  กระผม นายนร เศรษฐ์  จิ วะสั นติการ  

รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครล าปาง ให้ เป็นผู้อภิปราย 

ชีแ้จง หรอืแถลงญัตติแทน 
 

เรื่อง   ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  

         ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ในส านักการศกึษา แผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่ก าหนดระดับ   

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 
 

ตามที่ นายนิมติร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง ได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงิน

งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในส านักการศึกษา  

แผนงานการศึกษา  งานการศึกษาไม่ก าหนดระดับ  ตามหลักการและเหตุผลดังนี้ 

 



 

 
- ๑๑ - 

หลักการ 

เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๔  แผนงาน การศาสนา 

วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายในการ

จัดงานประเพณีสงกรานต์ ขณะนี้มีงบประมาณคงเหลือ ๔๙๖,๔๗๒.๙๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพัน 

สี่ร้อยเจ็ดสิบสองบาทเก้าสิบสตางค์) ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการศึกษา งานการศึกษา 

ไม่ก าหนดระดับ เป็นเงิน ๒๘๑,๐๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) มีรายการรายละเอียด

ดังนี้ 

๑. ค่าครุภัณฑ ์

๑.๑  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  

   ๑) ช้ันวางรองเท้า ขนาด ๐.๔๗ x ๐.๙๒ x ๐.๔๕ เมตร จ านวน ๔ ชุด ๆ ละ     

             ๖,๕๐๐บาท เป็นเงนิ ๒๖,๐๐๐ บาท 

   ๒) บอร์ดแสดงแผนที่ท่องเที่ยว ขนาดประมาณ ๐.๘๐ x ๑.๒๐ เมตร  

  จ านวน ๑ แผ่น เป็นเงิน ๗,๐๐๐ บาท 

๑.๒  ประเภทครุภัณฑ์การศกึษา  

   ๑) หุน่ไฟเบอร์จ าลองคนผู้ชาย แบบลอยตัว พร้อมเสื้อผ้า จ านวน ๑ ตัว  

  เป็นเงิน ๕๓,๐๐๐ บาท  

๒) หุน่ไฟเบอร์จ าลองคนเด็กผูห้ญิง แบบลอยตัว พรอ้มเสือ้ผา้ จ านวน ๑ ตัว  

    เป็นเงิน ๒๖,๐๐๐ บาท 

 ๓) หุน่ไฟเบอร์จ าลองคนผู้หญิง แบบนูนต่ า จ านวน ๑ ตัว  

     เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท 

 ๔) เค้าโครงรา่งแม่คา้ผูห้ญิง แบบเต็มตัว  จ านวน ๑ ชิน้ เป็นเงนิ ๖,๐๐๐ บาท 

 ๕) ตัวอย่างจ าลองสินคา้เบ็ดเตล็ด จ านวน ๑ ชุด เชน่ เกลือเม็ด, น้ าตาลงบ, 

    รังผ้ึง,ปลาตะเพียนแห้ง, ใบเมี่ยง, ปูนแดง, ถั่วเน่า, หมากแห้ง, ยาสูบ, 

     ดอกงิ้ว, บุหรี่, ยาขื่น ฯลฯ เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท 

        ๖) อุปกรณ์ตกแต่งในตลาด จ านวน ๑ ชุด เชน่ ร่ม, เก้าอี,้ ม่านกันสาด,              

            ค้ ายันอาคาร, กระบุง,  ตะกร้า ฯลฯ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท 

๒. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    

๑)  สร้างรา้นถ่ายรูปจ าลองพร้อมฉากประกอบเนือ้ที่ประมาณ ๔ ตารางเมตร         

       จ านวน ๑ แห่ง เป็นเงิน ๙๖,๐๐๐ บาท 
    

                   รวมเป็นเงนิทั้งสิ้น ๒๘๑,๐๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นหน่ึงพันบาทถ้วน) 



 

 
- ๑๒ - 

ทั้งนี้  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้

ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา

ท้องถิ่นอาศัยอ านาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๔ ข้อ ๒๗ 

เหตุผล 

เพื่อให้พิพิธภัณฑ์ของเทศบาลนครล าปาง (อาคารภูมิ์ลคอร) มีความสมบูรณ์ในการ

แสดงสิ ่งของต่างๆ ที ่สื ่อถึงวิถีช ีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมต่างๆ ของผู ้คน 

ในสมัยก่อน ซึ่งผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์จะรู้สึกได้ถึง ความสุนทรียภาพจากการสัมผัสได้อย่าง

ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของพื้นที่การจัดแสดงบริเวณตลาดนานาชาติ และ เพิ่มพื้นที่ 

การจัดแสดงในส่วนของร้านถ่ายรูปโบราณ เพื่อเพิ่มกิจกรรมสันทนาการ โดยการสามารถถ่ายรูป

เก็บไว้เป็นที่ระลึกได้ ประกอบกับการบริหารจัดการเรื่องการดูแลรักษาความสะอาดของอาคาร

สถานที่ ได้ก าหนดให้ผู้เข้าเยี่ยมชมต้องถอดรองเท้า แต่ยังไม่ได้จัดเตรียมที่วางและเก็บรองเท้าไว้  

จึงมีความจ าเป็นต้องจัดหาให้เพียงพออย่างเหมาะสม 

ดังนั้น จึงขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติ  

โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๔ รายละเอียดตามบัญชีโอนเงิน

งบประมาณรายจ่ายฯ ที่แนบเรียนมาพร้อมนี้ ตามระเบียบฯ ต่อไป  

 ขอแสดงความนับถือ 

      ลงช่ือ   นิมิตร  จวิะสันติการ   ผูเ้สนอ 

      (นายนิมติร  จิวะสันติการ)  

               นายกเทศมนตรีนครล าปาง 
 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ตามที่ท่านรองนายก 

เทศมนตรีได้เรียนต่อสภาเมื่อสักครู่ในเรื่องช้ันวางรองเท้าขนาด ๔๗ x ๙๒ x ๔๕ เมตร ซึ่งจะเป็น 

การเข้าใจผดิว่าเป็นช้ันวางรองเท้าที่ใหญ่โตมโหฬารมาก ฉะนั้นในการถอดเทปรายงานการประชุมฯ นั้น

จะต้องเป็นช้ันวางรองเท้า ขนาด ๐.๔๗ x ๐.๙๒ x ๐.๔๕ เมตร จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่  

เชญิ นายอนุกูล  ศริิพันธุ์ 

นายอนุกูล  ศิริพันธุ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผม 

นายอนุกูล  ศริิพันธุ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง อยากให้ทางฝ่ายบริหารชี้แจงเกี่ยวกับค่าครุภัณฑ์

การศึกษา ในข้อที่ ๔ ความว่า “เค้าโครงร่างแม่ค้าผู้หญิง แบบเต็มตัว จ านวน ๑ ชิ้น เป็นเงิน ๖,๐๐๐ 

บาท” ขอให้ขยายความใหชั้ดเจนด้วย  ขอบคุณครับ 

 

 



 

 
- ๑๓ - 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หริัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   เชญิฝา่ยบริหารครับ 

นายนรเศรษฐ์  จิวะสันติการ  รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ  

ที่เคารพ และท่านสมาชิกฯ ในข้อที่ ๔ ความว่า “เค้าโครงร่างแม่ค้าผู้หญิง แบบเต็มตัว” นั้น ค าว่า 

 “เค้าโครงรา่ง” นั้น จะไม่ใช่หุน่แบบเป็นตัวนะครับ แตจ่ะเป็นแบบ Die Cut และวัสดุเป็นไม้อัดขนาดใหญ่

เท่าตัวจรงิ ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง    จะมีสมาชิกฯ ท่านใด 

อภปิรายหรือไม ่เชิญ นายสุคนธ์  อินเตชะ 

นายสุคนธ์  อินเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ 

กระผม นายสุคนธ์  อินเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

ในส านักการศึกษา แผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่ก าหนดระดับ เป็นเงิน ๒๘๑,๐๐๐ บาท 

(สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาท) ซึ่งใช้ในการที่จะท าให้พิพิธภัณฑ์ของเทศบาลนครล าปาง(อาคาร 

ภูมิ์ลคอร)นีส้มบูรณ์แบบ ผมคิดว่าสมควรได้รับความเห็นชอบจากสภาแห่งนี้ และเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดี สิ่งที่ 

จะเกิดประโยชน์แก่เยาวชนอย่างมาก อาจจะเป็นนักเรียนหรือคนในชุมชน ถือว่าเป็นโอกาสดีที่จะได้มี

สิ่งของเหล่านี้แก่เยาวชน หรือประชาชนทั่วไปได้เห็นนะครับ  แต่ผมอยากให้ดูในข้อที่ ๑.๒ ๑)  

หุ่นไฟเบอร์จ าลองคนผู้ชาย แบบลอยตัว พร้อมเสื้อผ้า จ านวน ๑ ตัว เป็นเงิน ๕๓,๐๐๐ บาท และ ๒) 

หุ่นไฟเบอร์จ าลองคนเด็กผู้หญิง แบบลอยตัว พร้อมเสื้อผ้า จ านวน ๑ ตัว เป็นเงิน ๒๖,๐๐๐ บาท  

ทั้งสองข้อนี้มีจุดสังเกตว่า ราคาของหุ่นไฟเบอร์จ าลองคนผู้ชาย กับ ราคาของหุ่นไฟเบอร์จ าลองคน

เด็กผู้หญิง ท าไมถึงมีราคาแตกต่างกันมากมายขนาดนี้ ผลต่างของราคาอยู่ที่ประมาณ ๒๗,๐๐๐ บาท 

ผมจึงอยากทราบว่าหุ่นทั้งสองข้อดังกล่าวนี้มีขนาดเท่าไหร่ ความสูงเท่าตัวคนจริงหรือไม่  อีกประเด็น

หนึ่งคอื ข้อ ๓) หุ่นไฟเบอร์จ าลองคนผู้หญิง แบบนูนต่ า จ านวน ๑ ตัว เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท ซึ่งค าว่า 

“แบบนูนต่ า” จะมหีมายความว่า โผล่มาจากฉากหรือพื้นหลังออกมาไม่มาก ไม่เหมือนกับหุ่นแบบนูนสูง

ซึ่งจะเป็นแบบเห็นทั้งด้านหน้าและด้านข้างอย่างชัดเจน  และมีอยู่ด้วยกัน ๓ แบบ คือ แบบนูนต่ า  

แบบนูนสูง และแบบลอยตัว  ฉะนั้นผมจึงไม่แน่ใจว่าแบบนูนต่ านี้จะเห็นชัดเจนหรือไม่ จึงขอเรียน 

ถามความคิดเห็นของฝ่ายบริหารว่าเพราะเหตุใดจึงได้น าเสนอหุ่นไฟเบอร์จ าลองแบบนูนต่ าขึ้นมาใช้ 

ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง    เมื่อสักครู่ผมเห็นท่าน 

สมาชิกฯ จะอภิปราย ผมขอให้สมาชิกฯ ได้อภิปรายเสร็จก่อนแล้วค่อยให้ฝ่ายบริหารสรุปทีเดียว เชิญ 

จา่สิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจติต์ 

 จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  เรียนท่านประธานสภา 

ที่เคารพ กระผม จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  ตามที่นายสุคนธ์  

อินเตชะ ได้อภปิรายไปเมื่อสักครู่ ขอบคุณครับ 



 

 
- ๑๔ - 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หริัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   เชญิฝา่ยบริหารครับ 

นายนรเศรษฐ์  จิวะสันติการ  รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง  เรียนท่านประธานสภา 

ที่เคารพ ก่อนอื่นต้องขออธิบายที่มาที่ไปก่อนนะครับว่า ตอนแรกหุ่นไฟเบอร์ของผู้ชายแบบลอยตัว 

มีความสูงประมาณ ๑๗๐ เซนติเมตร ซึ่งเป็นมาตรฐานของชายไทย  ส่วนหุ่นไฟเบอร์ของเด็กผู้หญิง 

ที่ราคาต่างกันถึงสองเท่า เนื่องจากขนาดความสูงของเด็กผู้หญิงจะลดลงมาเกือบเท่าตัวคือประมาณ 

๗๐ เซนติเมตร จึงเป็นสาเหตุของราคาและขนาดความสูงที่แตกต่างกัน วัสดุในการท าหุ่นไฟเบอร์

เหล่านี้ ท่านสมาชิกฯ ที่ได้ไปศึกษาดูงานกับกระผมที่พิพิธภัณฑ์วัดไตรมิตร แถวๆ เยาวราช กรุงเทพฯ  

ก็จะเห็นได้ว่าเป็นวัสดุแบบไหนและขนาดเป็นอย่างไร แต่ถ้าบางท่านที่ไม่ได้ไปนั้น ทางสภาฯ สามารถ 

ท าเรื่องขอเชญิเข้าไปดูที่พิพิธภัณฑ์ก่อนที่จะเปิดให้บริการได้นะครับ  งบประมาณที่เราสร้างในครั้งแรก

นั้นขณะนี้ก็เสร็จสิ้นไปแล้วประมาณ ๙๐% และเราได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิของจังหวัดล าปาง ไม่ว่าจะเป็น

ผูรู้้ นักวิชาการ นักประวัติศาสตร์เขา้ไปเยี่ยมชม ซึ่งได้ให้ comment ไว้ว่าเราจะเพิ่มเติมตรงส่วนไหนบ้าง 

เพื่อจะให้พิพิธภัณฑ์มีความสมบูรณ์ขึ้น สิ่งที่ได้เสนอให้ท่านได้ทราบในวันนี้ก็ เป็นข้อมูลมาจากท่านผู้รู้ 

ในสายงานวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ของจังหวัดล าปาง ฉะนั้นจึงต้องเพิ่มเติมสิ่งเหล่านี้เพื่อให้มี 

ความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น  ในการเข้าเยี่ยมชมครั้งแรกนั้นก็มีความรู้สึกว่ายังขาดอะไรบางอย่างไป และ 

ท าให้ยังไม่สมบูรณ์ ยกตัวอย่างเหมือนท่านจะสร้างบ้านขึ้นมาหนึ่งหลัง แล้วตั้งงบประมาณไว้ประมาณ 

๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งล้านบาท) แต่พอสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าท่านยังไม่พอใจก็จะต้อง 

ท าให้สมบูรณ์ขึ้นยิ่งกว่านี้  ดังนั้นพิพิธภัณฑ์ของเทศบาลนครล าปางนี้ เราก็อยากจะท าให้ดีที่สุด 

ขอบคุณครับ  

นายประสิทธิ์  หรรษ์หริัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   ท่านรองนายกฯ แล้วเรื่องที่

สมาชิกฯ ได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องของหุ่นไฟเบอร์แบบนูนต่ าด้วยครับ 

นายนรเศรษฐ์  จิวะสันติการ  รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง  ส าหรับเรื่องหุ่นแบบนูนต่ า 

ก็มีขนาดความสูงประมาณ ๑ เมตร และจะนูนออกมาจากฝาผนังอย่างที่ท่านสมาชิกฯ ได้พูดถึง 

เมื่อสักครู่ แต่ก็จะนูนออกมาเยอะพอสมควร ความจริงแล้วอยากจะเชิญให้ท่านได้ไปเห็นด้วยตา 

ของท่านเองว่ารูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร เพราะให้ผมอธิบายก็อธิบายไม่ค่อยถูก หรือจะให้ถ่ายภาพมา

ให้ดูก็ยังคงนกึภาพกันไม่ออก ฉะน้ันถ้าเป็นไปได้นะครับอยากใหไ้ปดูจะเห็นได้ชัดเจน ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใด

อภิปรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติในที่ประชุม ในระเบียบวาระที่ ๕ ญัตติเรื่อง ขอเสนอญัตติขอ

อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

ในส านักการศึกษา แผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่ก าหนดระดับ สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ  

โปรดยกมอืขึน้ มีมติเห็นเป็นเอกฉันท์ 



 

 
- ๑๕ - 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  เห็นชอบ อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในส านักการศึกษา แผนงานการศึกษา 

งานการศึกษาไม่ก าหนดระดับ เป็นเงิน ๒๘๑,๐๐๐ บาท 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ ญัตติเรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมในการ

เลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง แทนต าแหน่งที่ว่างจ านวน ๘๔๓,๕๐๐ บาท 

(แปดแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)   

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ในระเบียบวาระที่ ๖ ญัตติ

เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติใ ช้จ่ายเงินสะสมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

แทนต าแหน่งที่ว่างจ านวน ๘๔๓,๕๐๐ บาท(แปดแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) เชิญฝ่ายบริหาร

ครับ 

นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

กระผม นายสุรพล  ตันสุวรรณ  รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี

นครล าปาง ใหเ้ป็นผู้อภิปราย ช้ีแจง หรอืแถลงญัตติแทน 
 

เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติใชจ้า่ยเงินสะสมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

        แทนต าแหน่งที่วา่งจ านวน ๘๔๓,๕๐๐ บาท (แปดแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)   

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

 

 ตามที่ นายนิมิตร    จิวะสันติการ   นายกเทศมนตรีนครล าปาง  ได้เสนอญัตติขออนุมัติ 

ใช้จ่ายเงนิสะสมของเทศบาลนครล าปาง  เพื่อด าเนนิการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เขต ๑ 

แทนต าแหน่งที่ว่าง เป็นจ านวนเงิน ๘๔๓,๕๐๐.-บาท (แปดแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)  

ตามหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 

 เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาล เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปางแทนต าแหน่งที่ว่าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก

จ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ.๒๕๔๘  ข้อ ๘๙ ประกอบพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 

๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา ๑๙ (๒) และพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๗ และระเบียบ

คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ 

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๑๒ ประกอบข้อก าหนดคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่  ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ และหนังสือ
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กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๐.๔/ว ๒๖๙๘ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ เรื่อง กรอบค่าใช้จ่าย

ส าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รับผิดชอบ และการด าเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง โดยเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ  

การเตรียมการเลือกตั้ง และด าเนินการเลือกตั้ง  เป็นจ านวนเงิน ๘๔๓,๕๐๐.-บาท (รายละเอียด 

ตามเอกสารแนบ)   

เหตุผล 

 เนื่องจากพันตรีสระ  สุยะใจ  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  เขตเลือกตั้งที่ ๑ ได้เสียชีวิตลง  

ท าให้สมาชิกภาพการเป็นสมาชิกสภาเทศบาลสิ้นสุดลง และจะต้องด าเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปางแทนต าแหน่งที่ว่างภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่ง 

(วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔) และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดล าปางได้ก าหนดให้มีการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เขตเลือกตั้งที่ ๑  แทนต าแหน่งที่ว่าง  ในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ 

มิถุนายน ๒๕๕๔ ประกอบกับเทศบาลนครล าปางไม่ได้ตัง้งบประมาณเพื่อการนี้ไว้ 

 ดังนัน้  จงึขออนุมัติใชจ้า่ยเงนิสะสมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เขตเลือกตั้ง 

ที่ ๑ แทนต าแหน่งที่ว่าง โดยใช้งบประมาณเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๘๔๓,๕๐๐.-บาท (แปดแสนสี่หมื่น 

สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)  ทั้งนี ้ ปัจจุบันเทศบาลมยีอดเงนิสะสม ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔  ดังนี้ 
 

แบบรายงานยอดเงนิสะสม  ณ  วันที่  ๒๙  เมษายน ๒๕๕๔ 
 

เงินสะสม  ณ  วันที่  ๒๙  เมษายน  ๒๕๕๔   ๒๑๕,๑๖๗,๔๔๗.๖๖ 

หัก เงินฝาก  กสท. ๗๕,๕๙๓,๒๕๑.๙๐ 

 ลูกหนี้เงินยมืสะสม ๒๕๖,๐๖๐.๐๐ 

 ลูกหนี้ภาษโีรงเรือน ๕๘๖,๔๔๒.๐๐ 

 ลูกหนี้ภาษท้ีองท่ี ๒,๗๘๙.๖๗ 

 ลูกหนี้ภาษป้ีาย ๑๘๕,๒๔๐.๐๐ 

 ผลตา่งจากการช าระหนี้เงินกู ้ ๗,๙๔๕,๐๐๐.๐๐ 

 เงินเดอืน ค่าจ้าง คา่ตอบแทน ๖๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๔๙,๕๖๘,๗๘๓.๕๗ 

   ๖๕,๕๙๘,๖๖๔.๐๙ 

หัก ส ารองจ่ายกรณีฉุกเฉินอ่ืนๆ ร้อยละ ๒๕%  ๑๖,๓๙๙,๖๖๖.๐๒ 

   ๔๙,๑๙๘,๙๙๘.๐๗ 

หัก จ่ายขาดเงินสะสมและเงินยมืสะสม (คงค้างเบิกจ่าย) 

 ๑.โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะประตูเวยีง ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 ๒.โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ าในบอ่บ าบัดน้ าเสียเทศบาลนครล าปาง ๓,๙๓๐,๐๐๐.๐๐ 

 ๓.โครงการก่อสร้างพนังป้องกนัตลิ่งแมน่้ าวังฝั่งขวา บริเวณท้ายฝาย ๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ 

      แมว่ังเฉลิมพระเกยีรต ิ  

 ๔.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าวัดพระแก้วดอนเตา้สุชาดา ๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 
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 ๕.โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนไฮเวย์ล าปาง-งาว(ทางเขา้บา้นร้อง)  ๑,๒๔๐,๐๐๐.๐๐ 

     ตัง้แตถ่นนไฮเวย์ล าปาง-งาว ถึงสุดเขตเทศบาลนครล าปาง  

 ๖.โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติดคอนกรีต ถนนเลียบคลองชลประทาน ๑,๒๔๘,๐๐๐.๐๐ 

     ตัง้แตถ่นนไฮเวย์ล าปาง-งาว ถึงบ้านเลขท่ี ๙๕/๑ 

 ๗.โครงการก่อสร้างถนนและทอ่ระบายน้ า ถนนสุขสวัสด์ิ ๑ ซอย ๘ ๑,๓๖๐,๐๐๐.๐๐ 

 ๘.โครงการก่อสร้างถนนและทอ่ระบายน้ า ถนนสุขสวัสดิ์ ๑ ซอย ๓๓ ๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 ๙.โครงการก่อสร้างถนนและทอ่ระบายน้ า ถนนสุขสวัสด์ิ ๑ ซอย ๓๕ ๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 ๑๐.โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ า ถนนสุขสวัสด์ิ ๑ ซอย ๓๗ ๑,๓๓๐,๐๐๐.๐๐ 

 ๑๑.ค่ารักษาพยาบาล ส านักปลดั ๑๒๗,๗๑๓.๕๐ 

 ๑๒.ค่ารักษาพยาบาล กองคลงั ๒๐๔,๓๒๕.๕๐ 

 ๑๓.ค่าเชา่บา้น กองคลัง ๑๘,๐๐๐.๐๐ ๓๖,๙๕๘,๐๓๙.๐๐ 

เงินสะสมคงเหลือในมอืที่พอจ่ายได้  ณ  วันที่  ๒๙  เมษายน  ๒๕๕๔  ๑๒,๒๔๐,๙๕๙.๐๗ 
  

ดังนัน้  ขอได้โปรดเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง  เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของ

เทศบาลนครล าปาง จ านวน ๘๔๓,๕๐๐.-บาท (แปดแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการรับเงนิ การเบิกจ่ายเงนิ การฝากเงนิ การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน 

ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ ต่อไป 

 ขอแสดงความนับถือ 

      ลงช่ือ   นิมิตร  จวิะสันติการ  ผูเ้สนอ 

      (นายนิมติร  จิวะสันติการ)  

               นายกเทศมนตรีนครล าปาง 
 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใด 

อภปิรายหรอืไม่  เชญิ จา่สิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจติต์ 

จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  เรียนท่านประธานสภา 

ที่เคารพ กระผม จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  ในญัตติขออนุมัติ 

ใช้จ่ายเงินสะสมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง แทนต าแหน่งที่ว่างจ านวน ๘๔๓,๕๐๐ 

บาท(แปดแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ผมเห็นด้วยครับ แต่ยังข้องใจในงบประมาณบางรายการ

ของรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เขต ๑ แทน

ต าแหน่งที่ว่าง วันเลือกตั้ง ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ หน้าที่ ๒ ในรายการที่ ๔ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม

ส าหรับคณะกรรมการการเลือกตั้ง/กปน./กนค. ตั้งงบประมาณไว้ ๖๕,๐๐๐ บาท(หกหมื่นห้าพันบาท) 

ผมได้นับคณะกรรมการทั้งหมดดูแล้วมีอยู่ประมาณ ๓๐๒ คน  และผมเพิ่มให้อีก ๔๘ คน รวมเป็น 

๓๕๐ คน  ถ้าคิดเป็นค่าเครื่องดื่มคนละประมาณ ๒๐ บาท เป็นเงินประมาณ ๗,๐๐๐ บาท(เจ็ดพันบาท

ถ้วน)  และค่าอาหารคนละประมาณ ๕๐ บาท เป็นเงินประมาณ ๑๗,๕๐๐ บาท(หนึ่งหมื่นเจ็ดพัน 
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ห้าร้อยบาท)  รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นแล้วเป็นเงิน  ๒๔,๕๐๐ บาท(สองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาท) แต่ในนี ้

ตั้งงบประมาณไว้ ๖๕,๐๐๐ บาท ซึ่งผลต่างที่เหลืออีกประมาณ ๔๐,๕๐๐ บาท อยากทราบว่าจะเอาไป

ใช้ท าอะไร ผมจึงสงสัยว่าท าไมถึงได้ตั้งงบประมาณไว้มากมายขนาดนี้ เพราะงบประมาณเงินสะสมเป็น

เงินภาษีของประชาชน ควรจะน าเอาไปท าถนนหนทางที่มีประโยชน์กว่า  อีกรายการหน่ึง คือ ค่าวัสดุ

อุปกรณ์การเลือกตั้ง/ค่าวัสดุส านักงาน ตัง้ไว้ ๒๕,๐๐๐ บาท(สองหมื่นห้าพันบาท) และ ค่าวัสดุก่อสร้าง

สถานที่นับคะแนน/วัสดุจัดหน่วยเลือกตั้ง และวัสดุจัดท ากระดานประกาศผลการเลือกตั้ง ตั้งไว้ 

๓๐,๐๐๐ บาท(สามหมื่นบาท) รวมเป็นเงิน ๕๕,๐๐๐ บาท(หา้หมื่นหา้พันบาทถ้วน) ผมจึงอยากทราบว่า

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เราก็เลือกมาตั้งหลายครั้งวัสดุอุปกรณ์ก็ยังเหลือใช้  

ขอฝากที่ประชุมพิจารณาขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   อยากจะเรียนถาม 

ฝา่ยบริหารเป็นความรู้ไว้เกี่ยวกับ ค าว่า “กปน.” และ “กนค.” ย่อมาจากค าว่าอะไร   

นายกิตติภูมิ  นามวงค์ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ

และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผม นายกิตตภิูมิ  นามวงค์  รองนายกเทศมนตรี  เกี่ยวกับญัตติ

ดังกล่าวในด้านงบประมาณที่จะใช้ในการด าเนินการ เพื่อให้เกิดความกระจ่างและเพื่อให้เป็ นไปตาม 

ข้อระเบียบอย่างชัดเจน ผมจะให้ท่านปลัดเทศบาลซึ่งมีฐานะเป็นผู้อ านวยการการเลือกตั้งในครั้งนี้ 

เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวได้อย่างชัดเจน ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   เชิญท่านปลัดเทศบาล 

นครล าปาง  

นายเฉลิม  แก้วกระจ่าง  ปลัดเทศบาลนครล าปาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และ

ท่านสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ กระผม นายเฉลิม  แก้วกระจ่าง ปลัดเทศบาลนครล าปาง  ผมขอเรียน  

ในภาพรวมดงันี้  ประการแรก เมื่อเทียบกับการเลือกตั้งที่ผ่านมากับการเลือกตั้งในครั้งนี้ จะเห็นได้ว่ามี

ค่าใช้จ่ายลดลงกว่าครัง้ที่ผ่านมาประมาณ ๑๑๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาท) ตามที่ท่านสมาชิกฯ 

ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ ผมจะขอชี้แจงในเรื่องค่าอาหารและเครื่องดื่มของคณะกรรมการนั้น อาจจะไม่ได้มี

การก าหนดราคาที่ตายตัว  และในรายการที่แจ้งไปในส่วนของค่าวัสดุ มองโดยยอดรวมแล้ว พวกนี้อยู่

ในหมวดค่าตอบแทนใช้สอย ซึ่งค่าวัสดุโดยภาพรวมแล้วจะลดจากการเลือกตั้งที่ผ่านมา ประมาณ 

๕๐,๐๐๐ บาท(หา้หมื่นบาท) ถ้าเราหักกลบลบหนี้แล้ว แตว่ัสดุบางอย่างที่เราเคยซือ้แล้วในครั้งที่ผ่านมา 

และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เราแจง้ไปยังคณะกรรมการประจ าหนว่ยเลือกตั้ง เราได้แจ้งให้ส่งคืนตอนส่งหีบ

บัตรเลือกตั้งทุกครั้ง แต่ในข้อเท็จจริงแล้วพอถึงเวลาส่งหีบบัตรเลือกตั้ง  วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เหล่านี ้ 

ทางคณะกรรมการไม่ได้คืนให้เกือบทั้งหมด อุปกรณ์ต่างๆ กปน. จะเอาไปหมด เช่น ปากกา ตลับชาด 

ซึ่งวัสดุพวกนี้ได้ซื้อให้หลายๆ หน่วยเลือกตั้งก็หมดงบประมาณไปหลายหมื่นบาทเช่นกัน เพราะฉะนั้น

วัสดุพวกนี้จึงไม่ค่อยเหลืออยู่ ยกตัวอย่างเช่น ปากกาซื้อมาให้ก็จะหายหมด กรรมการเอาไปบ้าง 

เจ้าหนา้ที่ประจ าหนว่ยเลือกตั้งบ้าง นี่คอืข้อเท็จจริง  ประการที่ ๒ ค าว่า “กนค.” ย่อมาจาก “กรรมการ
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นับคะแนน” และค าวา่ “กปน.” ย่อมาจาก “กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง” ซึ่งแต่ละหน่วยเลือกตั้งนั้น

จะมีอยู่ ๑๐ คน ประการที่ ๓  ค่าตอบแทนในการเลือกตั้งครั้งก่อนเราตั้งไว้ ๒๙๐,๐๐๐ บาท(สองแสน

เก้าหมื่นบาท) ส่วนครั้งนี้เหลือเพียง ๑๘๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งแสนแปดหมื่นบาท) จะเห็นได้ว่าลดลง 

๑๐๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งแสนบาท) ประการที่ ๔ ค่าประชาสัมพันธ์ที่มีเพิ่มขึ้นมานั้น เราเพิ่มขึ้นมาประมาณ 

๖๐,๐๐๐ บาท(หกหมื่นบาท)เราตั้งใจไว้ว่าคราวนี้ในการประชุม กปน. และ กนค. แทนที่เราจะบรรยาย

เอง เราจะท าเป็นวีดีโอเป็นบางส่วน โดยฉายให้กรรมการดูทั้งเช้า-บ่าย ซึ่งจะท าให้ กปน. ทราบได้ว่า

ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. ต้องท าอะไรบ้าง จะมีขั้นตอนอยู่ในวีดีโอทั้งหมด และในวันที่ ๒๖ มิถุนายน 

๒๕๕๔ จะเป็นการเลือกตั้ง สท. จะตรงกับการเลือกตั้งล่วงหน้า ส.ส. และจะใช้โรงเรียนเทศบาล ๔  

เป็นสถานที่ในการประชุม ในขณะนี้ชาวบ้านเกิดการสับสน รวมทั้งการแถลงข่าวเมื่อเช้า สื่อมวลชนก็ยัง

สับสน เพราะฉะนั้นเราจะต้องออกไปประชาสัมพันธ์เข้มในส่วนนี้ เพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดการสับสนว่า

เลือกตั้ง สท. เลือกเฉพาะเขตเดียวคือ เขต ๑ แต่เขต ๒,เขต ๓,เขต ๔ ต้องมาเลือกตั้ง ส.ส.  

ซึ่งระยะเวลาในการเลือกตั้ง สท. จะเลือกก่อน ส.ส. ๑ อาทิตย์ ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ 

ส่วนการเลือกตั้ง ส.ส. ตรงกับวันที่  ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔  จึงจ าเป็นต้องจัดคนในหน่วยงาน

ประชาสัมพันธ์ของเราไปประชาสัมพันธ์ตามหนว่ยเลือกตั้งเขต ๑ และจะต้องมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพิ่มขึ้น  

ประการที่ ๕การขออนุมัติในครั้งนี้ เป็นการอนุมัติในวงเงิน ผมจึงขอเรียนว่ารายการค่าใช้จ่ายดังกล่าว

นั้น เอามาจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้ว แต่เราขออนุมัติยอดวงเงิน คือ ๘๔๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนสี่หมื่น

บาท) ขอสัญญาว่าจะใช้จ่ายอย่างประหยัด ผมก็ไม่อยากใช้จ่ายในส่วนนี้มากนัก และถ้ามีเงินเหลือก็จะ

ส่งคืน  ในระหว่างการด าเนินการการเลือกตั้งนั้น ก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายบางอย่างเกิดขึ้น ตามระเบียบ

กฎหมายของ กกต. หรอือะไรก็แล้วแต่ ถ้าเราไม่ได้เตรียมการไว้ก่อน เราก็ไม่สามารถเบิกได้ผมจึงขอไว้

ในวงเงิน ๘๔๐,๐๐๐ บาท(แปดแสนสี่หมื่นบาท)ครับ หากเหลือก็จะส่งคืน และประการสุดท้าย ขอฝาก

ทางท่านสมาชิกสภาฯ ที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป โปรดรักษาสุขภาพด้วย ไม่อยากให้เกิดการเลือกตั้งซ่อมขึ้น

เป็นครั้งที่ ๔ อยากให้เลือกตั้งเป็นครั้งสุดท้าย และระยะเวลาที่เหลืออีก ๑ ปี ๕ เดือนนั้น โปรดรักษา

สุขภาพให้ดีอย่างยิ่งยวด ไม่อยากเลือกตั้งซ่อมเป็นครั้งที่ ๔ ขอกราบเรียนมาด้วยความเคารพครับ 

ขอบคุณครับ 

 นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   ท่านปลัดเทศบาลครับ  

ผมอยากทราบความหมายค าย่อของ “กปน.” และ “กนค.” ผมคิดว่าสมาชิกสภาฯ ก็อยากทราบว่า 

มาจากค าว่าอะไร 

 นายเฉลิม  แก้วกระจ่าง  ปลัดเทศบาลนครล าปาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ค าย่อ

ของ “กปน.” มาจาก “กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง” แต่ละหน่วยจะมีเจ้าหน้าที่ประจ า ๑๐ คน  

มีข้าราชการซึ่งเป็นครูของเรา ๑ คน  มีเจ้าหน้าที่เป็นกรรมการโดยเลือกจากชุมชน ๖ คน  มีนักศึกษา  

๑ คน และเจ้าหน้าที่ต ารวจ ๒ ท่าน รวมแล้วเป็น ๑๐ คน  ส่วนค าย่อของ “กนค.” มาจาก “กรรมการ
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นับคะแนน”  ซึ่งครั้งนี้เราจะเชิญทหารจาก มฑบ.๓๒ มานับคะแนน รวมทั้งนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏล าปาง และเจ้าหนา้ของเราเป็นบางสว่น ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง    จะมีสมาชิกฯ ท่านใด 

อภปิรายหรือไม ่ เชญิ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง   เรียนท่านประธานสภา 

ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  จากรายละเอียด

ค่าใช้จ่ายในหน้าที่ ๑ นับจากด้านล่างขึ้นมาบรรทัดที่ ๓  รายการค่าจ้างเหมาบันทึกวีดีโอ ผมอยากให้

ฝา่ยบริหารช้ีแจงดว้ยครับ ซึ่งทางเทศบาลของเราก็มีอุปกรณ์ตรงนี้อยู่แล้ว ท าไมถึงต้องจ้างบันทึกวีดีโอ

อีก เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท ขอบคุณครับ 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ

และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผม นายกิตติภูมิ  นามวงค์  รองนายกเทศมนตรี   ในเรื่อง 

ค่าจ้างเหมาบันทึกวีดีโอนั้น ผมเข้าใจว่ามันมีความจ าเป็นและมีความส าคัญอย่างยิ่งยวด ไม่ได้เกิดจาก

กระบวนการทางด้านอื่นในเรื่องของการบันทึกเทปวีดีโอ เพราะฉะนั้นในเรื่องของรายละเอียดผมจะให้

ท่านปลัดเทศบาลเป็นผู้ช้ีแจง ขอบคุณครับ 

นายเฉลิม  แก้วกระจ่าง  ปลัดเทศบาลนครล าปาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และ

ท่านสมาชิกสภาฯ ในเรื่องของการบันทึกเทปวีดีโอ เราจะติดตั้งกล้องวงจรปิดหรือ CCTV ถ่ายทอด 

ทุกขั้นตอนตั้งแต่เราไปรับบัตรเลือกตั้งมา วันเข้าอบรมและการนับคะแนน เราบันทึกไปได้บางส่วนแล้ว 

แตส่่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมานั้นคอืแทนที่เราจะน าไปฉายในหอ้งประชุม ท าในโปรแกรม Power Point ฉายเป็น

ฉากๆ เราจะจัดท าวีดีโอเป็นบางส่วน ซึ่งสามารถน าไปใช้เผื่ออีก ๑ ปี ๕ เดือน ที่จะเลือกตั้ง ส.ท.ใหม่ 

และอีก ๓-๔ เดือนก็จะมีการเลือกตั้งนายกฯ ต่อ เราจึงท าไว้เพื่อใช้ในการอบรม กปน. และกนค.  

ได้ตลอดไป ส าหรับกล้องวีดีโอจะจ้างเหมามาติดตั้งในห้องเก็บบัตรและตอนนับคะแนน เราก็ท ามาทุกๆ 

ปีอยู่แลว้ในส่วนนี้ จงึขอเรียนช้ีแจง 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใด

อภปิรายหรือไม ่เมื่อไม่ม ีผมจะขอมตใินที่ประชุม  ในญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง แทนต าแหน่งที่ว่างจ านวน ๘๔๓,๕๐๐ บาท(แปดแสน 

สี่หม่ืนสามพันหา้ร้อยบาทถ้วน)  สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมอืขึน้ มีมติเห็นเป็นเอกฉันท์ 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุม มีมติเห็นเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมในการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง แทนต าแหน่งที่ว่าง  จ านวน ๘๔๓,๕๐๐ บาท(แปดแสนสี่หมื่น

สามพันห้ารอ้ยบาทถ้วน) 
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ระเบียบวาระท่ี  ๗ ญัตติเรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมในการจัดซื้อ

เตาเผาศพปลอดมลพิษแบบใช้แก๊ส ประจ าสุสานร่องสามดวง จ านวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ 

บาท ( สองล้านบาทถ้วน ) 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ในระเบียบวาระที่ ๗ ญัตติ 

เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมในการจัดซื้อเตาเผาศพปลอดมลพิษแบบใช้แก๊ส ประจ า

สุสานร่องสามดวง จ านวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ( สองล้านบาทถ้วน ) เชญิฝา่ยบริหารครับ  

นายกิตติภูมิ  นามวงค์ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ

กระผม นายกิตติภูมิ  นามวงค์  รองนายกเทศมนตรี ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ให้เป็นผู้อภิปราย ช้ีแจง หรือแถลงญัตติแทน 
 

เรื่อง    ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมในการจัดซื้อเตาเผาศพปลอดมลพิษแบบใช้แก๊ส

ประจ าสุสานร่องสามดวง จ านวน  ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ( สองล้านบาทถ้วน ) 

เรียน    ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 
 

 ตามที่ นายนิมิตร  จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครล าปาง ได้เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้

จ่ายเงินสะสมในการจัดซื้อเตาเผาศพปลอดมลพิษแบบใช้แก๊สประจ าสุสานร่องสามดวง จ านวนเงิน  

๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท( สองล้านบาทถ้วน ) ตามหลักการและเหตุผลคือ 

หลักการ 

 ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อจัดซื้อเตาเผาศพปลอดมลพิษแบบใช้แก๊สประจ าสุสาน 

ร่องสามดวง จ านวนเงิน  ๒.๐๐๐.๐๐๐ บาท  อันเป็นกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของเทศบาลนคร

ล าปางตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ ๒๔๙๖  แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา 

๕๔  ประกอบมาตรา ๕๗  ซึ่งเป็นการบริการด้านบริการชุมชนและสังคม  และได้บรรจุไว้ใน

แผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง 

มหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงิน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๔๘  ข้อ ๘๙ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

อาจใช้จ่ายเงินสะสม  โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ (๑) ให้กระท าได้

เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการ

ชุมชนและสังคม ฯลฯ ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๓๑๖๑ ลงวันที่ ๑๒  

ตุลาคม  ๒๕๕๓ เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น    
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เหตุผล 

 ตามที่เทศบาลนครล าปาง  ได้ก่อสร้างเมรุเผาศพพร้อมโถงประกอบพิธีที่สุสานร่องสามดวง  

ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๓ โดยได้ก่อสร้างห้องส าหรับเผาศพไว้ ๒ ห้องเผา  แต่ห้องเผาที่มีเตาเผาศพ 

ใช้แก๊ส  จ านวน ๑ ห้อง  จึงเหลือห้องเผาว่างที่สามารถรองรับเตาเผาศพอีก ๑ ห้อง ประกอบกับ

เตาเผาศพปลอดมลพิษแบบแก๊สที่มีอยู่ มีอายุการใช้งานมานานและไม่สามารถที่จะท าการเผาศพ  

มากเกินกว่า ๒ ศพ / วันได้  เนื่องจากระบบควบคุมไม่ท างาน  ท าให้เกิดความไม่สะดวกในการ

ให้บริการและไม่เพียงพอต่อความต้องการเผาศพของประชาชน  เพื่อให้มีเตาเผาศพที่เพียงพอต่อ

การใช้บริการเผาศพของประชาชน และป้องกันปัญหาในกรณีที่เตาช ารุด  อีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตาม

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม  เรื่อง  ก าหนดให้เตาเผาศพเป็นแหล่งก าเนิด

มลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๖   

เพื่อป้องกันปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม   จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง  

เพื่อจัดซื้อเตาเผาศพปลอดมลพิษแบบใช้แก๊สประจ าสุสานร่องสามดวง  จ านวน ๑ เตา จ านวนเงิน  

๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ( สองล้านบาทถ้วน ) ซึ่งมีรายละเอียดและคุณลักษณะของเตาเผาศพแบบ 

ปลอดมลพษิ  ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

เงินสะสม  ณ  วันที่  ๒๙  เมษายน  ๒๕๕๔        ๒๑๕,๑๖๗,๔๔๗.๖๖  บาท 
 

หัก เงินฝาก  กสท.    ๗๕,๕๙๓,๒๕๑.๙๐  บาท 

 ลูกหนี้เงินยมืสะสม          ๒๕๖,๐๖๐.๐๐  บาท 

 ลูกหนี้ภาษโีรงเรือน         ๕๘๖,๔๔๒.๐๐  บาท 

 ลูกหนี้ภาษบี ารุงท้องท่ี            ๒,๗๘๙.๖๗  บาท 

 ลูกหนี้ภาษป้ีาย         ๑๘๕,๒๔๐.๐๐  บาท 

 ผลตา่งจากการช าระหนีกู้้เงิน    ๗,๙๔๕,๐๐๐.๐๐  บาท 

 เงินเดอืน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน             ๖๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท       ๑๔๙,๕๖๘,๗๘๓.๕๗  บาท 

                ๖๕,๕๙๘,๖๖๔.๐๙  บาท 

หัก ส ารองจ่ายกรณีฉุกเฉินอ่ืนๆ  รอ้ยละ ๒๕           ๑๖,๓๙๙,๖๖๖.๐๒  บาท 

               ๔๙,๑๙๘,๙๙๘.๐๗  บาท 

หัก จ่ายขาดเงินสะสมและเงินยมืสะสม(คงค้างเบิกจ่าย) 

๑. โครงการก่อสร้างสวนสาธารณประตูเวยีง       ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

๒. โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ าบ าบัดน้ าเสียเทศบาลนครล าปาง       ๓,๙๓๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

๓. โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งแมน่้ าฝั่งขวาฯ                 ๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท                               

๔. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าวัดพระแก้วดอนเตา้สุชาดา       ๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

๕. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนไฮเวย์ล าปาง-งาว (ทางเขา้บา้นร้อง)ฯ      ๑,๒๔๐,๐๐๐.๐๐  บาท                             

๖. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติคฯ ถนนเลียบคลองชลประทานฯ          ๑,๒๔๘,๐๐๐.๐๐  บาท                      

๗. โครงการก่อสร้างถนนและทอ่ระบายน้ า  ถนนสุขสวัสดิ์ ๑ ซอย ๘           ๑,๓๖๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
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๘. โครงการก่อสร้างถนนและทอ่ระบายน้ า  ถนนสุขสวัสดิ์ ๑ ซอย ๓๓         ๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

๙. โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ า  ถนนสุขสวัสดิ์ ๑ ซอย ๓๕         ๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

๑๐. โครงการก่อสร้างถนนและทอ่ระบายน้ า  ถนนสุขสวัสดิ์ ๑ ซอย ๓๗      ๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

๑๑. ค่ารักษาพยาบาล  ส านักปลัด                        ๑๒๗,๗๑๓.๕๐  บาท 

๑๒. ค่ารักษาพยาบาล  กองคลัง              ๒๐๔,๓๒๕.๕๐  บาท 

๑๓. ค่าเชา่บา้น  กองคลัง                ๑๘,๐๐๐.๐๐  บาท   

                                                                                            รวม  ๓๖,๙๕๘,๐๓๙.๐๐  บาท 
 

ยอดเงินสะสมคงเหลอืในมอืพอจ่ายได้  ณ วันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ จ านวน         ๑๒,๒๔๐,๙๕๙.๐๗  บาท 

หัก จ่ายเงินสะสมในระเบียบวาระที่ ๖   จ านวน               ๘๔๓,๕๐๐.๐๐  บาท 

ยอดเงินสะสมคงเหลอื   จ านวน                 ๑๑,๓๙๗๔๕๙.๐๗   บาท 
 

  ดังนั้น  ขอได้โปรดน าเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง  เพื่อขออนุมัติใช้

จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปางจ านวนเงิน  ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท(สองล้านบาทถ้วน) ตามระเบียบ

ดังกล่าวข้างตน้ต่อไป 
 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง    จะมีสมาชิกฯ ท่านใด 

อภปิรายหรือไม่  เชญิ นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

ในญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมในการจัดซื้อเตาเผาศพดังกล่าวนี้  ผมเห็นด้วยเนื่องจากว่าสุสาน 

ร่องสามดวงมีชาวบ้านนิยมเผาศพเป็นจ านวนมาก และความเชื่อในทางศาสนาโดยมากก็จะเป็น  

วันเดียวกัน หลายๆ วัดก็เผาพร้อมกัน และบางครั้งที่เคยไปร่วมพิธีก็มีถึง ๒-๓ ศพ หรือบางครั้งก็มีถึง 

๔ ศพด้วยกัน เพราะฉะนั้นเตาเผาศพจึงค่อนข้างท างานหนักภายในวันเดียวกัน  ผมจึงมีข้อห่วงใย  

ในเรื่องการตรวจสภาพและการบ ารุงรักษาหลังจากที่มีการใช้งานไปแล้ว ดังที่ปรากฏในเอกสารที่แจก

ให้ในแผ่นสดุท้ายนะครับ เกี่ยวกับเรื่องการรับประกัน การฝึกอบรมการใช้เครื่อง และมีข้อที่ ๔.๑, ๔.๒, 

๔.๓ จะเกี่ยวข้องกับการตรวจสภาพและการบ ารุงรักษา ผมอยากจะให้เจ้าหน้าที่ให้ความสนใจ และ 

เอาจริงเอาจัง ต่อการตรวจสภาพให้มากยิ่งขึ้น เพราะบางเครื่องระบบการท างานมีมูลค่าหลายๆ  

ล้านบาท  ฉะนั้นหากมีชิ้นส่วนหรือมีอุปกรณ์ที่เราไม่ได้เอาใจใส่การตรวจสภาพอย่างจริงจัง เกิดการ

ช ารุดเสียหายขึ้นมา ระบบทั้งหมดก็จะไม่สามารถด าเนินงานได้ จะท าให้การเผาศพมีปัญหา และสร้าง

ความเดือดร้อนต่อทางเจ้าภาพ  นอกจากนี้แล้วในการจัดซื้อจัดจ้าง ผมอยากจะให้เพิ่มเติมในเรื่องของ

บอร์ดเล็กๆ ที่แสดงถึงการตรวจสภาพและการบ ารุงรักษา ในที่นี้ก็จะเห็นว่ามีการตรวจในทุกๆ ๓ เดือน 

และมีการรับประกัน ๒ ปี จึงอยากจะให้มีแผนแบบนี้ อาจจะเป็นประกาศติดไว้ในอาคาร เมื่อมีผู้ใด 

ที่สนใจไปดูก็จะได้รูว้่าเตาเผานี้มีการบ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ และอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นการ

ควบคุมการท างานของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้วย ประชาชนก็จะได้รู้ว่าเครื่องยนต์กลไกต่างๆ ที่มีนี้ ไม่ได้
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ปล่อยไว้ให้มกีารใชง้านโดยที่ไม่มีการดูแล ความจริงแล้วผมก็ไม่ทราบว่ามีแผนการดูแลรักษาเป็นประจ า

หรือไม่ ถ้ามีก็แล้วไป แต่ถ้าไม่มีก็อยากจะขอให้มีบอร์ดนี้ไว้ด้วยนะครับ คิดว่าคงไม่ได้เสียค่าใช้จ่าย  

มากเท่าไหร่ ก็เป็นการดเีสียอีกและเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้รับทราบ โดยก าหนดไว้เลย

ว่าตรวจครั้งนี้วันที่เท่าไหร่ และก าหนดการที่จะตรวจครั้งต่อไปวันที่เท่ าไหร่ ผมคิดว่าในเรื่องการ

บ ารุงรักษานี้นะครับจะท าให้เครื่องยนต์เตาเผามีอายุการใช้งานได้นานขึ้น ถ้าเราสามารถเทียบเคียง

งา่ยๆ กับรถยนต์ของเราเอง ที่บ้างครัง้เราใช้มาเป็น ๑๐ ปี ๑๕ ปี ก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่ นั่นเพราะเรา

มีการดูแลบ ารุงรักษาอย่างใกล้ชิดให้สามารถใช้งานได้นาน แต่ที่ฝ่ายบริหารได้รายงานว่า ๑๐ ปีก็จะ

ช ารุดนั้น ผมเลยอยากจะให้ตั้งข้อสังเกตว่าการบ ารุงรักษานั้นมีเพียงพอหรือไม่ ถ้าท าได้ดีแล้ว  แต่ยัง

ช ารุดก็คงไม่วา่กัน แตถ่้ายังบกพร่องในเรื่องนี้ก็อยากใหเ้พิ่มเติมดว้ยครับ 

สรุปแล้ว ผมเห็นด้วยกับญัตตินี้นะครับ และขอฝากข้อห่วงใยในเรื่องของการบ ารุงรักษา  

การตรวจสภาพ ขอฝากท่านประธานสภาไว้เท่านี้ ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง    จะมีสมาชิกฯ ท่านใด 

อภปิรายหรือไม ่ เชญิ นายอนุกูล  ศริิพันธุ์ 

นายอนุกูล  ศิริพันธุ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ 

กระผม นายอนุกูล  ศิริพันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ผมเห็นด้วยกับการสร้างเตาเผา แต่ว่ามี 

สิ่งหนึ่งที่ผมเป็นหว่งและสังเกตมาตัง้แต่ปี พ.ศ.๒๕๕๓ ที่สรา้งศาลาเผาศพเป็นเวลา ๑๐ ปี ท าให้เกิดผล

ต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น ที่สังเกตได้ถึงรถบรรทุกศพเวียนรอบศาลา

ที่ตั้งศพซึ่งในศาลานั้นมีทั้งพระภิกษุสงฆ์ และแขกผู้มีเกียรติ  ตามขนบธรรมเนียมประเพณีเดิมนั้น 

จะไม่เอาศพไปเวียนคนเป็น และบางครั้งศพเดิมยังไม่ทันเผาก็น าศพใหม่เข้าไปเวียน ปรากฏว่ามีการ 

เอาศพไปเวียน และเวียนคนเป็นเกิดขึ้น ซึ่งมีพระภิกษุสงฆ์ ผู้หลักผู้ใหญ่ และชาวบ้านในเขตต าบล 

เวียงเหนือได้สอบถามมาหลายครั้ง ฉะนั้นจึงอยากให้ฝ่ายบริหารช่วยก าหนดการเคลื่อนย้ายศพ  

เพื่อไม่ให้น าเอาศพคนตายไปเวียนคนเป็น จึงเป็นสิ่งที่ท าให้ประเพณีเดิมของคนพื้นเมืองเปลี่ยนไป  

และเปลี่ยนแปลงไปไม่ถึง ๑๐ ปี นีเ้อง ก็ขอฝากฝ่ายบริหารด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง จะมีสมาชิกฯ ท่านใด

อภิปรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติในที่ประชุม ในญัตติเรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้ 

จ่ายเงินสะสมในการจัดซื้อเตาเผาศพปลอดมลพิษแบบใช้แก๊ส ประจ าสุสานร่องสามดวง จ านวน 

๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ( สองล้านบาทถ้วน )  สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมอืขึน้  
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้จ่ายเงินสะสมในการจัดซื้อเตาเผาศพ

ปลอดมลพิษแบบใช้แก๊ส ประจ าสุสานร่องสามดวง จ านวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ( สองล้านบาทถ้วน ) 
 

 

 

 



 

 
- ๒๕ - 

ระเบียบวาระท่ี  ๘   เรื่องอื่น ๆ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   ในระเบียบวาระที่ ๘ เรื่อง

อื่นๆ จะมีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอืน่ๆ หรอืไม่ เชญิ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  เรียนท่านประธานสภา 

ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์   สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  เมื่อวันที่  ๑๐ 

พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น. ได้มีฝนตกอย่างหนัก ท าให้มีน้ าท่วมในหลายๆ พื้นที่ 

โดยเฉพาะพื้นที่เขต ๑ ซึ่งชุมชนทุกชุมชนจะมีล าเหมืองชลประทานผ่านเกือบทุกชุมชน ก็มีอยู่ ๒ ชุมชน 

ที่เกิดน้ าท่วมมากกว่าจนแก้ไขล าบาก ผมขออนุญาตท่านประธานสภาฯ น าเสนอภาพประกอบครับ  

ตามภาพที่เห็นคือพื้นที่แถวๆ องค์การโทรศัพท์ เป็นเขตชุมชนปงสนุก และอีกภาพหนึ่งเป็นเขตชุมชน  

ศรีบุญโยง หลังบ้านของนายแพทย์วัฒนาฯ เป็นล าเหมืองสาธารณะซึ่งน้ าไหลไม่ทันครับท่านประธาน 

คือขาดการบ ารุงรักษาครับ ต่อไปเป็นภาพที่มีชาวบ้านที่รุกล้ าล าเหมืองกั้นรั้วขวางล าเหมืองท าให้ 

น้ าไหลไม่ทัน และได้โทรมาหาสมาชิกสภาฯ เขต ๑  ทุกคนจงึได้เข้าไปดูแล ผมจงึคิดว่าท าไมถึงเป็นเช่นนี้

ได้ทั้งที่เป็นล าเหมืองสาธารณะ ท าไมถึงมีรั้วของชาวบ้านมากั้นไว้ จึงถามชาวบ้านว่าตอนที่ก่อสร้างนั้น

ได้เข้ามาขออนุญาตกับทางเทศบาลหรือไม่ แล้วท าไมถึงปล่อยให้ชาวบ้านก่อสร้างปิดกั้นล าเหมือง  

ภาพนี้จะเห็นว่าเวลาชาวบ้านจะออกมาหาอาหารต้องใช้ยางนั่งออกมา และอีกภาพหนึ่งเป็นสภาพของ

ก าแพงที่กั้นล าเหมอืงไว้ ผมจงึได้ขออนุญาตเจา้ของบ้านนั้นทุบก าแพงออกเจ้าของบ้านก็อนุญาต พอทุบ

ได้ประมาณครึ่ง-๑ช่ัวโมงน้ าก็ไหลผ่านไปได้ด้วยดี  อีกภาพหนึ่งเป็นบริเวณชุมชนบ้านดงม่อนกระทิง 

ซึ่งเวลาฝนตกลงมาอย่างหนักจะท าให้น้ าท่วมขังอยู่ตลอด ปรากฏว่าบริเวณนี้ไม่มีท่อระบายน้ าชาวบ้าน

กับประธานชุมชนจึงได้ประสานมาทางดับเพลิงของเทศบาลขอให้น าเครื่องสูบน้ าไปสูบน้ าออก ต้องน า

ท่อต่อออกไปถึงถนนใหญ่ก็ประมาณ ๕๐ เมตรซึ่งไกลมากครับ  การที่น้ าท่วมขังนั้นยังไม่เท่าไหร่ครับ 

แตต่้องท าให้เจ้าของบ้านนั่งเฝ้าเครื่องสูบน้ าด้วยครับตั้งแต่ ๒ ทุ่มจนถึงตี ๔ เพราะกลัวเครื่องของหลวง

หาย และทางคณะกรรมการชุมชนต้องมานั่งเป็นเพื่อนด้วย ชาวบ้านได้เอาถุงปูนมากั้นไว้ก็ยังเอาไม่อยู่

เพราะบริเวณบ้านเป็นที่ต่ า ผมมาคิดดูแล้วว่าที่น้ าท่วมในครั้งนี้ถ้าเรามีมาตรการป้องกันหรือเตรียมการ

ไว้ก่อน ก็คงจะไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอขอบคุณทางเทศบาลที่แก้ไขปัญหา 

ได้ฉับพลัน แต่มีข้อเสียอย่างเดียวครับคือไม่มีน้ ามัน ทางชาวบ้านต้องซื้อใส่ให้ เช่น ที่ชุมชนบ้านดง  

ม่อนกระทิงนี้เครื่องก็ท างานได้ประมาณ ๑ ช่ัวโมงก็น้ ามันหมด ชาวบ้านต้องจ่ายเงินค่าน้ ามันเองเป็นเงิน 

๕๐๐-๘๐๐ บาท คณะกรรมการชุมชนก็เห็นใจนะครับ น้ าก็ท่วมบ้านอยู่แล้วยังต้องจ่ายเงินเป็น 

ค่าน้ ามันอีก ก็ขอฝากฝ่ายบริหารช่วยดูแลตรงนี้ด้วย ปัจจุบันผมก็ได้ไปส ารวจดูแล้วว่ามีบางส่วนทาง

ส านักการช่างท าการขุดลอกล าเหมอืงให้แลว้ ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   ในระเบียบวาระที่ ๘ เรื่อง

อื่นๆ จะมีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ หรอืไม่ เชิญ นายสุคนธ์  อินเตชะ 



 

 
- ๒๖ - 

นายสุคนธ์  อินเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ 

กระผม นายสุคนธ์  อินเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  ผมขอเสริมจากที่คุณสมหมายฯ  

ได้อภิปรายไปเมื่อสักครู่นะครับ ว่าภัยธรรมชาตินั้นมันจะเกิดขึ้นอย่างกะทันหันแบบนี้ ผมคิดว่าหลายๆ 

ชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อน ในกรณีที่น้ าท่วมเมื่อวันที่ ๙-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ สร้างความเสียหาย

ให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก ที่ชุมชนพระธาตุนาก่วมเหนือซึ่งเป็นล าเหมือง ปรากฏว่าชาวบ้านล้อมรั้ว

ที่ล าเหมืองเป็นบล็อคซีเมนต์ และมีวัชพืชขึ้นมากมายท าให้การระบายน้ าไม่สะดวก อีกประการหนึ่งคือ

เรื่องท่อระบายน้ าที่มีดินอุดตัน ก็อยากจะขอความอนุเคราะห์กับทางส านักการช่างได้ด าเนินการ  

ขอฝากไปทางฝ่ายบริหาร ขอขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   ก็ขอฝากทางผู้อ านวยการ

ส านักการช่างซึ่งได้เข้าร่วมประชุมรับเรื่องนี้ไปในวันนี้ด้วย  และในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ นี้ จะเป็น

วันที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจึงขอเชิญชวนทุกท่านไปใช้สิทธิในการเลือกตั้ง โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน เพราะจะมีผลถึงคุณสมบัติในการสมัครเป็นสมาชิกสภาเทศบาล 

ในครั้งต่อไป จะมีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ หรอืไม่ เมื่อไม่ม ีผมขอปิดการประชุม 

 

เลิกประชุม  เวลา  ๑๕.๐๐ น. 

 

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

          (นายประสิทธิ์  หรรษ์หริัญ)                (นายจาตุรงค ์ พรหมศร) 

     ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง              เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

 

 

 

 


