
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 

สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๔  คร้ังที่  ๑  ประจ าปี ๒๕๕๔ 

วันท่ี  ๙  ธันวาคม   ๒๕๕๔  เวลา  ๑๓.๓๐ น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 

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

รายนามผู้เข้าประชุม 

 ๑.นายประสิทธิ์ หรรษห์ิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

 ๒.นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

 ๓.นายจาตุรงค์ พรหมศร สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 ๔.นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง   

 ๕.นายพิทักษ์ แสนชมภู สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง   

 ๖.นายสุรชัย ประนมศรี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง   

 ๗.นายณัฐธนวัฒน์ ปัญญาพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 ๘.นายกติติ จิวะสันติการ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 ๙.นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 ๑๐.นายนพดล  ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง   

 ๑๑.รอ้ยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 ๑๒.นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง   

 ๑๓.นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 ๑๔.นายจรูญ เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง   

 ๑๕.นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง   

 ๑๖.นายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง   

 ๑๗.พันตรีวิชานนท์ แดงสรอ้ย สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง   

 ๑๘.นางสาวขัตติยา ส าเภาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง   

 ๑๙.นายสมชาย ดังควัฒนา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 ๒๐.จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง   
 

ผู้ไม่มาประชุม 

 ๑.นายอนุกูล ศิรพิันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง(ลากจิ) 

 ๒.นางสุดารัตน์ บุญมี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง(ลากจิ) 

 ๓.นายสุทัศน์ พุทธวงค ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 ๔.นางอวยพร พรรัตนพิทักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

 ๑.นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรนีครล าปาง 

 ๒.นายประเสรฐิ บุพพัณหสมัย รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

 ๓.นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

 ๔.นายเกษม แช่มชอ้ย รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

 ๕.นายมนัส วงษ์ชาญศรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรนีครล าปาง 

 ๖.นายจ าเนียร ทองกระสัน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรนีครล าปาง 

 ๗.นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ เลขานุการนายกเทศมนตรนีครล าปาง  

 ๘.นายเฉลิม แกว้กระจ่าง ปลัดเทศบาลนครล าปาง 

 ๙.นางสาวภารดี เสลานนท์ รองปลัดเทศบาลนครล าปาง 

 ๑๐.นางสาวอุษา สมคิด ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 

 ๑๑.นายอรรณพ สิทธิวงค์ ผู้อ านวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง 

   รก.ผู้อ านวยการส านักการช่าง   

 ๑๒.นางวรรณศรี อินทราชา หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

   รก.ผู้อ านวยการกองวิชาการฯ 

 ๑๓.นายพีระยศ วิรัตน์เกษ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

 ๑๔.นายวัชระ วงคม์ณี หัวหน้าฝ่ายบรหิารสาธารณสุข 

   (แทน)ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 ๑๕.นายสุนทร จวงพลงาม หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 

   (แทน)ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

 ๑๖.นายสวัสดิ์ แกว้กระจ่าง ผู้อ านวยการส่วนการโยธา 

 ๑๗.นางอรวรรณ แขวงโสภา ผู้จัดการสถานธนานุบาล 

 ๑๘.นางยุพิน ตังคธาร ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล ๔ 

 ๑๙.นางประนอม สายโกสุม ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ 

 ๒๐.ว่าที่ร้อยตร ีวงคเ์ทวัญ ณ ล าพูน ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล ๖ 

  

 ๒๑.ส.ต.ต.หญิงฐิติรัตน์ คุณชมภู หัวหน้าฝ่ายเลขานุการผู้บรหิาร 

 ๒๒.สิบต ารวจโท สวาท จ าปาอูป หัวหน้าฝ่ายบรกิารและเผยแพร่วชิาการ 

 ๒๓.นายมนัสพี เดชะ หัวหน้างานสถาปัตย์ ๒  

 ๒๔.นางรุง่ทิพย์ กุลโมรานนท์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 

 ๒๕.นางศิรขิวัญ ไตรถาวร หัวหน้างานกจิการสถานีขนส่ง 

 ๒๖.นางเบญญาภา ต้นกันยา นักวชิาการประชาสัมพันธ์ 

 ๒๗.นางสาวจุฑามาศ ดอกผึง้ เจา้หน้าที่ประชาสัมพันธ์  

 ๒๘.นายวรดล หวานแหลม นิติกร  
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น. 
 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง  ท่านทั้งหลายที่เคารพ วันนี้เป็นการ

ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ บัดนี้

สมาชิกได้เข้าประชุมครบองค์ประชุม ประกอบกับทางฝ่ายบริหาร หัวหน้าส่วนการงาน ของเทศบาล  

นครล าปางได้เข้าร่วมประชุมพร้อมแล้ว ตลอดจนได้รับเกียรติจากผู้น าชุมชนและประชาชนที่สนใจเข้ารับฟัง

การประชุมในวันนี้ และได้เวลาตามก าหนดนัดหมายแล้ว คือ เวลา ๑๓.๓๐ น. ในการนี้ผมขอเรียนเชิญ  

นายประสิทธิ์  หรรษห์ิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ได้ขึ้นมาท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในคร้ังนี ้

ขอเรียนเชิญ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ในนามสภาเทศบาลนครล าปาง  

ขอต้อนรับทา่นสุวัฒน์  พรหมสุวรรณ ปลัดจังหวัดล าปาง สื่อมวลชน ท่านคณะกรรมการชุมชน และผู้มีเกียรติ

ทุกท่าน ที่ได้ให้เกียรติเข้ามาร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลนครล าปางในครั้งนี้ด้วยความยินดียิ่ง และ 

ในโอกาสนีข้อเชิญทา่นปลัดจังหวัดล าปางซึ่งเป็นปลัดจังหวัดคนแรกที่ได้มาเยี่ยมเยี่ยมสภาเทศบาลนครล าปาง

ในวันนี้ เพื่อเป็นเกียรติแก่ทางสภาเทศบาลนครล าปางขอเชิญท่านแสดงความคิดเห็นต่อสภาเทศบาล  

นครล าปาง ขอกราบเรียนเชิญครับ 

นายสุวัฒน์  พรหมสุวรรณ  ปลัดจังหวัดล าปาง   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  

ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านคณะผู้บริหาร ตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวล าปางที่เข้าร่วมประชุม  

เป็นครัง้แรกที่ผมเข้ามาอยู่ในจังหวัดล าปาง และได้มีโอกาสเข้ารว่มประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง ซึ่งวันนี้ผม

รักษาราชการแทนท่านสุวรรณ กล่าวสุนทร รองผู้วา่ราชการจังหวัดล าปาง ที่ท่านเดินทางไปชี้แจงงบประมาณ

ต่อที่ประชุมสภา และรว่มประชุมหอการค้าที่จังหวัดระยอง ก็เป็นบุญของผมที่ท่านได้ให้ผมรักษาราชการแทน

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๕๔ และเป็นโอกาสที่ได้เข้าร่วมประชุมสภาแห่งนี้ในนามของ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง ก่อนอื่นก็ต้องขอชื่นชมในปีที่ผ่านมาซึ่งผมกับทางสภาเทศบาลนครล าปางอาจจะ

ไม่ได้ร่วมกจิกรรมในเชิงกฎหมายหรือเป็นทางการ แต่ก็มีหลายท่านที่ได้ร่วมงานกันนอกรูปแบบ และยังมีทาง

คณะผู้บริหารที่ได้ท างานคูข่นานกับทางจังหวัดได้อย่างดียิ่ง เปา้หมายรว่มกันของเราก็คือท าอย่างไรที่จะท าให้ 

คนล าปางของเรามีความสุข ท าอย่างไรที่จะท าให้บา้นเมืองของเราพัฒนาควบคู่กันไป เพราะว่าหากเรานิ่งเฉย

จังหวัดอื่นๆ ก็จะแซงหน้าเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องร่วมมือกันท างานทุกภาคส่วน  และในวันนี้ก็มี โอกาส 

ที่ได้มาร่วมในการประชุมสภาฯ ก็แสดงความยินดีและขอชื่นชมในการท างานของสภาฯ ชุดนี้ด้วย ทั้งติดตาม

ทางข่าวสาร ทางสื่อต่างๆ ก็ได้รับรู้ถงึการท างานอย่างเข้มแข็ง และการดูแลช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเต็มที่ 

กระผมในนามจังหวัดล าปางก็ขอขอบคุณอีกครัง้หนึ่ง และผมขออนุญาตที่ไม่เข้าร่วมประชุมจนจบ เพราะมีงาน

รวมน้ าใจสู่กาชาดซึ่งก็ต้องไปรับของที่ประชาชนรว่มกันบรจิาคด้วย  ขอบคุณครับ 
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 นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   วันนี้สภาเทศบาลนครล าปาง 

ได้เรยีกประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔  ครั้งที่  ๑ ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๕๔  

ในระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลฯ  อ่านประกาศ

เรียกประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 

 นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง    กราบเรียนท่านประธานสภา

เทศบาลนครล าปาง ที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปางทุกท่าน กระผมนายจาตุรงค์ พรหมศร 

เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ก่อนที่ท่านประธานในที่ประชุมจะได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบ  

วาระที่ ๑ ของการประชุมสภาในวันนี้  กระผมมีประกาศของสภาเทศบาลนครล าปาง และหนังสือเทศบาล  

นครล าปาง เพื่อเรียนแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้ 

ประกาศสภาเทศบาลนครล าปาง 

เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชมุสามัญ 

สมัยท่ี ๔  ประจ าปี  ๒๕๕๔ 

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

ตามประกาศสภาเทศบาลนครล าปาง  เรื่อง ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี  ๒๕๕๔  และ

สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  ๒๕๕๕  ลงวันที่  ๓  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๔  ได้ก าหนดสมัยประชุม

สามัญ  สมัยที่ ๔  ประจ าปี  ๒๕๕๔  มีก าหนด ๓๐ วัน  เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔  

ดงัความแจ้งแล้วนั้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม

ถึง  (ฉบับที่ ๑๓)  พ.ศ.๒๕๕๒  ประธานสภาเทศบาลนครล าปางจึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล 

นครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ มีก าหนด ๓๐ วัน  เร่ิมต้นตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔ 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ประสิทธิ ์ หรรษห์ิรัญ 

(นายประสิทธิ ์ หรรษห์ิรัญ) 

ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

และหนังสือ 

ที่  ลป ๕๒๐๐๑/ ๕๙๓๑       ส านักงานเทศบาลนครล าปาง  

        ถนนฉัตรไชย   ลป  ๕๒๑๐๐ 

                              ๗   ธันวาคม   ๒๕๕๔ 

เรื่อง มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรนีครล าปางเป็นผู้อภิปรายชีแ้จงหรอืแถลงญัตติและตอบกระทู้ 

ตอ่สภาเทศบาลนครล าปาง 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

อ้างถงึ หนังสือสภาเทศบาลนครล าปาง ที่ ลป ๕๒๐๐๑(สภา)/๙๘  ลงวันที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๔ 

ตามหนังสืออ้างถึง สภาเทศบาลนครล าปางก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ 

ประจ าปี ๒๕๕๔ ในวันศุกร์ที่  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล 

นครล าปาง และส่งกระทู้ถามความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 
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เพื่อให้การประชุมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ข้าพเจ้า นายนิมิตร จิวะสันติการ ต าแหน่ง 

นายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีฯ ที่รับผิดชอบส านักและกองเป็นผู้อภิปราย

ชีแ้จงหรอืแถลงญัตติและตอบกระทู้ต่อสภาเทศบาลนครล าปาง  ดังรายชื่อต่อไปนี ้ 

   ๑. นายประเสรฐิ  บุพพัณหสมัย  รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

๒. นายสุรพล  ตันสุวรรณ  รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

๓. นายนรเศรษฐ์  จิวะสันติการ  รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบและด าเนินการต่อไป 

ขอแสดงความนับถอื 

นิมิตร  จิวะสันติการ 

(นายนิมิตร  จิวะสันติการ) 

นายกเทศมนตรนีครล าปาง 

และหนังสือ 

ที่  ลป ๕๒๐๐๑/ ๕๙๘๗       ส านักงานเทศบาลนครล าปาง  

        ถนนฉัตรไชย   ลป  ๕๒๑๐๐ 

เรื่อง มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรนีครล าปางเป็นผู้อภิปรายชีแ้จงหรือแถลงญัตติและตอบกระทู้ 

ต่อสภาเทศบาลนครล าปาง 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

อ้างถงึ ๑.หนังสือส านักงานเทศบาลนครล าปาง ที่ ลป ๕๒๐๐๑/๕๙๓๑ ลงวันที่  ๗  ธันวาคม  ๒๕๕๔ 

๒.ค าสั่งเทศบาลนครล าปางที่ ๑๔๘๐,๑๔๘๑/๒๕๕๔  ลงวันที่  ๒  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๔ 

ตามหนังสืออ้างถงึ นายกเทศมนตรีนครล าปาง ได้มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ที่รับผิดชอบส านักและกองเป็นผู้อภิปรายชี้แจงหรือแถลงญัตติและตอบกระทู้ต่อสภาเทศบาลนครล าปาง  

ในสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ คร้ังที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๔ ในวันศุกร์ที่ ๙  ธันวาคม  ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

เนื่ องจากนายกเทศมนตรีนครล าปาง มีค าสั่ งแต่ งตั้ ง ให้  นายเกษม  แช่ม ช้อย เป็น  

รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  ๖  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๔ เป็นต้นไป และเพื่อให้การประชุม

ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ข้าพเจ้า นายนิมิตร จิวะสันติการ ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีนครล าปาง  

ขอมอบหมายให้ นายเกษม  แช่มช้อย รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง ที่รับผิดชอบกองสวัสดิการสังคม  

และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้อภิปรายชี้แจงหรือแถลงญัตติและตอบกระทู้ต่อสภาเทศบาล 

นครล าปาง  เพิ่มอีกหนึ่งท่าน  

จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบและด าเนินการต่อไป 

 

ขอแสดงความนับถอื 

นิมิตร  จิวะสันติการ 

(นายนิมิตร  จิวะสันติการ) 

นายกเทศมนตรนีครล าปาง 
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กระผมมีข้อเรื่องดังที่แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบ จากนี้ไปขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ท าหน้าที่ในการ

ประชุมคร้ังนีต้่อไป  ขอเรียนเชิญครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม 

 นายประสทิธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

ดังต่อไปนี้ 

 ๑.๑) เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี  ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.๒๕๕๔ 

๑.๒) เรื่อง  รายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น และเงินที่ใช้จ่ายจาก

เงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 

๑.๓) เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖) เทศบาล 

นครล าปาง 

 ท่ีประชุม รับทราบ 

๑.๔) เรื่อง ค าสั่งแต่งตั้ง นายเกษม  แช่มช้อย  เป็นรองนายกเทศมนตรีนครล าปาง และค าสั่งแต่งตั้ง 

รองนายกเทศมนตรรีักษาราชการแทนนายกเทศมนตรนีครล าปาง  

นายประสิทธิ์   หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   แจ้งเรื่อง การแต่งตั้ง 

รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง  ตามค าสั่งดังต่อไปนี้ 

ค าสั่งเทศบาลนครล าปาง 

ท่ี  ๑๔๘๐ / ๒๕๕๔ 

เรื่อง  แตง่ตั้งรองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 
---------------------------------- 

เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลนครล าปาง เป็นไปด้วยความรวดเร็ว คล่องตัว  

มีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๘ อัฎฐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และ

แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๑๒ พ.ศ.๒๕๔๖ นายกเทศมนตรีนครล าปาง จึงแต่งตั้ง นายเกษม  แช่มช้อย เป็น 

รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง เพื่อท าหน้าที่ช่วยเหลือในการบรหิารราชการของเทศบาลนครล าปาง 

ทั้งนี ้ ตั้งแต่วันที่   ๖  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๔  เป็นต้นไป 

 สั่ง  ณ  วันที่   ๒  เดือน   ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๔ 

 

นิมิตร  จิวะสันติการ 

(นายนิมิตร  จิวะสันติการ) 

นายกเทศมนตรนีครล าปาง 
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และ 

ค าสั่งเทศบาลนครล าปาง 

ท่ี  ๑๔๘๑ / ๒๕๕๔ 

เรื่อง  แตง่ตั้งรองนายกเทศมนตรรีักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง 
---------------------------------- 

 ตามค าสั่งเทศบาลนครล าปาง ที่ ๙๓๗/๒๕๕๔  ลงวันที่  ๕  สิงหาคม  ๒๕๕๔  ได้แต่งตั้ง 

รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรนีครล าปาง นั้น 

 เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลนครล าปางเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมิให้เกิดความ

เสียหายแก่ทางราชการ ในกรณีนายกเทศมนตรี ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ อาศัยอ านาจตาม

ความในมาตรา ๔๘ วีสติ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๑๒  

พ.ศ.๒๕๔๖  นายกเทศมนตรีนครล าปาง จึงแต่งตั้งให้รองนายกเทศมนตรีรักษาราชกานแทนนายกเทศมนตรี

นครล าปาง ในกรณีนายกเทศมนตรนีครล าปาง ไม่อยู่ หรอือยู่แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามล าดับดังนี ้คอื 

 ล ำดับที่ ๑ นายประเสรฐิ  บุพพัณหสมัย รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

 ล ำดับที่ ๒ นายสุรพล  ตันสุวรรณ  รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

 ล ำดับที่ ๓ นายนรเศรษฐ์  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

 ล ำดับที่ ๔ นายเกษม  แช่มชอ้ย  รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

 ทั้งนี ้ ตั้งแต่วันที่  ๖  ธันวาคม  ๒๕๕๔  เป็นต้นไป  และให้ยกเลิกค าสั่งเทศบาลนครล าปางที่ ๙๓๗/

๒๕๕๔ ลงวันที่  ๕  สิงหาคม  ๒๕๕๔ 

 สั่ง   ณ   วันที่  ๒  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๔ 

 

นิมิตร  จิวะสันติการ 

(นายนิมิตร  จิวะสันติการ) 

นายกเทศมนตรนีครล าปาง 

 ท่ีประชุม รับทราบ 
 

๑.๕) เรื่อง ค าสั่งแต่งตั้งท่ีปรกึษานายกเทศมนตรีนครล าปาง  

นายประสิทธิ์   หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   แจ้งเรื่อง การแต่งตั้ง 

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรนีครล าปาง  ตามค าสั่งดังต่อไปนี้ 

ค าสั่งเทศบาลนครล าปาง 

ท่ี  ๑๔๘๒ / ๒๕๕๔ 

เรื่อง  แตง่ตั้งที่ปรกึษานายกเทศมนตรีนครล าปาง 
---------------------------------- 

เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลนครล าปาง เป็นไปด้วยความรวดเร็ว คล่องตัว  

มีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๘ อัฎฐ และมาตรา ๔๘ เตรส แห่งพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๑๒ พ.ศ.๒๕๔๖ นายกเทศมนตรีนครล าปาง จึงแต่งตั้ง  

นายจ าเนียร  ทองกระสัน เป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรนีครล าปาง 
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ทั้งนี ้ ตั้งแต่วันที่   ๖  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๔  เป็นต้นไป 

 สั่ง  ณ  วันที่   ๒  เดือน   ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๔ 

นิมิตร  จิวะสันติการ 

(นายนิมิตร  จิวะสันติการ) 

นายกเทศมนตรนีครล าปาง 

 ท่ีประชุม รับทราบ 
 

๑.๖) เรื่อง ค าสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักการช่าง 

ค าสั่งเทศบาลนครล าปาง 

ท่ี  ๑๔๘๒ / ๒๕๕๔ 

เรื่อง  แตง่ตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักการชา่ง 
---------------------------------- 

ตามค าสั่งเทศบาลนครล าปาง ที่ ๑๔๕๓/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เทศบาลฯ ได้

มีค าสั่งลงโทษปลดพนักงานเทศบาลออกจากราชการ ราย นายจ าเนียร  ทองกระสัน  ต าแหน่ง นักบริหารงาน

ช่าง ระดับ ๙ (ผู้อ านวยการส านักการช่าง) เลขที่ต าแหน่ง ๐๕-๐๑๐๔-๐๐๑ สังกัดส านักการช่าง เทศบาล

นครล าปาง ทั้งนี ้ ตั้งแต่วันที่  ๑  ธันวาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไปนั้น 

เพื่อให้การบริหารราชการของส านักการช่าง  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่ก่อให้เกิดความ

เสียหายแก่ทางราชการ อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๒๗๐ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล

จังหวัดล าปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันที่  ๒๗  

พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ จึงแต่งตั้งให้พนักงานเทศบาล ราย นายอรรณพ  สิทธิวงศ์  ต าแหน่ง  นักบริหารงานช่าง 

ระดับ ๘ (ผู้อ านวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง) เลขที่ต าแหน่ง ๐๕-๐๑๐๔-๐๐๒  สังกัด ส่วนควบคุม

อาคารและผังเมือง ส านักการช่าง  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักการช่าง 

ทั้งนี ้ ตั้งแต่วันที่   ๑  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๔  เป็นต้นไป 

 สั่ง  ณ  วันที่   ๑  เดือน   ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๔ 

นิมิตร  จิวะสันติการ 

(นายนิมิตร  จิวะสันติการ) 

นายกเทศมนตรนีครล าปาง 

 ท่ีประชุม รับทราบ 
 

๑.๗) เรื่อง นางสาวพัฒนี  เมืองใจมา (หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา) ส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโท และได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้น าเสนอบทความวิชาการ เรื่อง การประเมิน

ระบบการจัดการศึกษา แนวคิดการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา ของโรงเรียนเทศบาล ๔ อ าเภอเมือง 

จังหวัดล าปาง 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ตามที่นางสาวพัฒนี  เมืองใจมา 

(หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา) เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาจากเทศบาลนครล าปาง ที่ส า เร็จการศึกษาในระดับ 

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ด้วยผลการเรียน เกรดเฉลี่ย ๓.๔๓  และมีผลงานวิจัย เรื่อง การประเมินระบบการ

จัดการศึกษา แนวคิดการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา ของโรงเรียนเทศบาล ๔ อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง  

โดยจะเข้ารับปริญญา ในวันที่  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๔  จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมาร ี 

ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  และในวันนี้ได้รับเชิญจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ไปน าเสนอ

บทความวิชาการ เรื่อง การประเมินระบบการจัดการศึกษา แนวคิดการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา ของโรงเรียน

เทศบาล ๔ อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ตามโครงการวิชาการรัฐศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒  ณ โรงแรม 

เซ็นทราราดวงตะวัน เชียงใหม่ โดยผลงานดังกล่าว จะได้รับการตีพิมพ์ลงในรายงานการประชุม  (Proceeding) 

ต่อไป 

 ท่ีประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปางสมัย

ประชุมสามัญสมัยท่ี ๓  ครั้งท่ี ๒  ประจ าปี ๒๕๕๔ วันท่ี  ๒๙  สงิหาคม  ๒๕๕๔ 

นายประสทิธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   ในระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรอง

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  ๓  ครั้งที่ ๒ ประจ าปี  ๒๕๕๔  

วันที่  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๔  ที่ผา่นมา จะมีสมาชิกฯ ท่านใดขอแกไ้ข เชิญ จ่าสิบเอกสมบูรณ ์ บรรจงจิตต์ 

จ่าสบิเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปางทุกท่าน กระผม จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง  ผมขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  ๓  

ครั้งที่ ๒ ประจ าปี  ๒๕๕๔ วันที่  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๔ หน้าที่ ๙  ประกาศสภาเทศบาลนครล าปางฯ  

ตรงข้อความว่า “๑.จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์ ประธานกรรมการ” ขอตัดค าว่า “ประธำน” ออกครับ  

ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไข 

อีกหรือไม่  เมื่อไม่มี จะขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ ขอแก้ไข และรับรองรายงาน

การประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔   สมาชิกฯ 

ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือขึน้ มติเป็นเอกฉันท์ 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง  

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ คร้ังที่ ๒  เมื่อวันที่  ๒๙  สิงหาคม ๒๕๕๔ ตามที่สมาชิกสภาเทศบาลฯ ขอแก้ไข 

ในหน้าที่  ๙  ข้อความว่า  “๑.จ่าสิบเอกสมบูรณ์   บรรจงจิตต์  ประธานกรรมการ ”  แก้ ไขเป็น  

“๑.จ่ำสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์  กรรมกำร”  และที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการ

ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสมัยที่ ๓ คร้ังที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔  
  

ระเบียบวาระที ่ ๓  กระทู้ถาม   

๓.๑) กระทู้ถาม เรื่อง อาคารเรียนของโรงเรียนเทศบาล ๖ วัดป่ารวก  

(โดย..พันตรวีิชานนท์  แดงสร้อย  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง) 
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นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม เรื่อง  

อาคารเรยีนของโรงเรียนเทศบาล ๖ วัดป่ารวก เชิญ พันตรวีิชานนท์  แดงสรอ้ย 

 พันตรีวิชานนท์  แดงสร้อย  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล 

นครล าปาง และสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ข้าพเจ้า  พันตรีวิชานนท์  แดงสร้อย  สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง ขอตั้งกระทู้ถามนายกเทศมนตรีนครล าปาง เรื่อง อาคารเรียนของโรงเรียนเทศบาล ๖ วัดป่ารวก 

เนื่องจากข้าพเจ้าได้รับการร้องเรียนด้วยวาจาจาก พระครู ดร .กันตธรรม โกวิท เจ้าอาวาสวัดป่ารวก 

ว่าเมื่อไหร่ทางเทศบาลนครล าปางจะท าการรือ้อาคารเรยีนช้ันเดียวหลังเก่า ซึ่งขณะนี้ทางโรงเรียนไม่ได้ใช้เป็น 

ห้องสอนแล้ว ซึ่งข้าพเจา้ไม่ทราบที่มาที่ไปของอาคารหลังนีว้่าท าไมท่านเจา้อาวาสจึงต้องการให้รื้อถอนเพราะ

เหตุใด และทางเทศบาลนครล าปางยังไม่ยอมรื้อเพราะสาเหตุใด ดังนั้น จึงขอตั้งกระทู้ถามนายกเทศมนตรี 

นครล าปางในเรื่องนีว้่าท่านจะด าเนินการให้เมื่อใด ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ขอเชิญฝ่ายบริหาร นายประเสริฐ  

บุพพัณหสมัย  

 นายประเสริฐ  บุพพัณหสมัย  รองนายกเทศมนตรีตรีล าปาง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่

เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  กระผม  นายประเสริฐ  บุพพัณหสมัย  รองนายกเทศมนตรี

นครล าปาง  ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครล าปางให้เป็นผู้ตอบกระทู้ ประเด็นค าถามอยู่ที่ว่าท่าน

สมาชิกสภาฯ ได้รับการร้องเรียนด้วยวาจาจากท่านเจ้าอาวาสวัดป่ารวก กรณีว่าเมื่อไหร่เทศบาลฯ จะท าการ

รื้อถอนอาคารช้ันเดียวหลังเก่าซึ่งขณะนี้ทางโรงเรียนไม่ได้ใช้เป็นห้องเรียนแล้ว และก็ไม่ทราบที่มาที่ไปของ

อาคารหลังนี้ว่า ท าไมท่านเจา้อาวาสถงึต้องการให้รือ้ถอนเพราะเหตุใด  

 ก่อนอื่นขอเรียนว่าอาคารหลังนี้ได้ก่อสร้างขึ้น  และเปิดใช้งานมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๙ โดยใช้

งบประมาณของเทศบาลนครล าปาง ขณะนั้นเป็นอาคารเรียนช้ันเดียวเป็นอาคารไม้ มีฐานเป็นอิฐบล็อกซึ่งใช้

งานมาโดยตลอด ปัจจุบันก็มีการสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมขึ้น อาคารดังกล่าวนั้นมีทั้งหมด ๑๒ ห้องเรียน  

ขณะนี้มีการใช้งานอยู่ ๗ ห้องเรียน  ส่วนห้องที่เหลือก็เป็นห้องเก็บของบ้าง ต่อมาได้ทราบว่าทางวัดป่ารวก 

ไปของบประมาณสนับสนุนจากทาง อบจ. เพื่อสรา้งฝาย และเทา่ที่ได้รับข้อมูลมานั้นปรากฏว่าจุดประสงค์ที่จะ

ท าการรื้อถอนออกบางส่วนเท่านั้นไม่ใช่รื้อออกทั้งหมด เพื่อจะให้เป็นทางเข้าออกส าหรับการก่อสร้างฝาย 

ตามที่ได้ขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก อบจ.  และขณะนี้ก็ยังไม่ทราบค าตอบแน่ชัด คาดว่าจะมีปัญหา 

ในเรื่องแบบแปลน ประกอบกับเทศบาลฯ ได้ตั้งงบประมาณก่อสร้างปรับปรุงบริเวณที่เป็นโรงจอดรถ เพื่อจะ

ปรับปรุงทั้งโรงจอดรถและอาคารเรียน ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดูสวยงามและร่มรื่นขึ้น ซึ่งเป็นจุดเดียวกันที่ท่าน  

เจ้าอาวาสประสงค์ที่จะให้ท าการรื้อถอน แต่ว่าตามที่ท่านตั้งกระทู้ถามว่าอาคารเรียนไม่ได้ใช้งาน ความจริง

แล้วใช้งานอยู่ทั้งหมด ๗ ห้อง  ตามนโยบายของท่านายกฯ บอกว่าหากเป็นการสร้างความเจริญให้แก่ชุมชน  

ก็ไม่ขัดข้อง แต่ในขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนมากนักประกอบกับการที่เทศบาลฯ ได้ตั้งงบประมาณปี  

พ.ศ.๒๕๕๕ จ านวน ๕๗๖,๐๐๐บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) เพื่อปรับปรุงในบริเวณใกล้เคียงนี้ 

ไว้ด้วย  

  และประเด็นที่ถามว่าจะรื้อเมื่อไหร่นั้น  ก็ขอเรียนว่าทางเทศบาลฯ ก าลังรองบประมาณที่มาจาก

รายได้ของเทศบาลฯ และอยู่ ระหว่างการออกแบบตกแต่งเพื่อปรับปรุงทั้ งห้องเรียนและบริเวณ  

โรงจอดรถ ซึ่งจะปรับปรุงให้เป็นสวนหย่อมที่ไว้ให้แก่ผู้ใช้บริการรวมทั้งเด็กนักเรียนด้วย  ประเด็นที่จะรื้อถอน
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เมื่อไหร่นั้นเราก็จะชะลอการรื้อถอนอยู่เพราะยังมีการใช้งานภายในอาคารเรียนอยู่ และเพื่อประโยชน์ในการ

เป็นร่มเงาเป็นที่พักให้แก่เด็กนักเรียน  ในส่วนของทางวัดก็ได้น าวัสดุมาเก็บไว้ที่โรงจอดรถ และส่วนหนึ่ง

โรงเรียนกย็ังเปิดให้บริการเด็กนักเรยีนอยู่ด้วย  ดังนั้น ประเด็นที่จะรื้อเมื่อไหร่ก็ต้องรอเงินงบประมาณว่าจะได้

เมื่อไหร่ และหากพร้อมแล้วก็จะได้รือ้ถอนทีเดียว แต่ถา้ท าการรือ้ถอนทิง้เอาไว้แล้วรอเงินงบประมาณ เกรงว่า

จะเป็นอันตรายส าหรับเด็กนักเรยีนมากกว่าด้วย  ส่วนในเรื่องการสร้างฝายนั้นก็ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนเท่าไหร่

ครับ  ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม ข้อ 

๓.๑) เรื่อง  อาคารเรียนของโรงเรียนเทศบาล ๖ วัดป่ารวก  พันตรีวิชานนท์  แดงสร้อย มีข้อซักถามเพิ่มเติม

หรือไม่ เชิญครับ 

พันตรีวิชานนท์  แดงสร้อย  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง   เรียนท่านประธานสภาฯ ไม่มี 

แล้วครับ ขอบคุณครับ 
 

๓.๒) กระทู้ถาม เรื่อง การป้องกัน แก้ไข ปัญหาอุทกภัยในเขตเทศบาลนครล าปาง 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม ข้อ 

๓.๒) เรื่อง การป้องกัน แก้ไข ปัญหาอุทกภัยในเขตเทศบาลนครล าปาง เชญิ นายสุคนธ์  อินเตชะ   

 นายสุคนธ์  อินเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

และสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กอ่นอื่นผมขออนุญาตแกไ้ขเนือ้หาบางส่วนที่ได้พิมพ์ผิดพลาด คอื บรรทัด

ที่ ๔ “คร้ังที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔” ขอแกไ้ขปีพุทธศักรำช จำก “๒๕๔๔” เป็น “๒๕๕๔”  

และครั้งที่ ๒ ก็เช่นกัน ขอแก้ไขปีพุทธศักรำช จำก “๒๕๔๔” เป็น “๒๕๕๔”  ตามหนังสือลงวันที่ ๑๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ข้าพเจ้า  นายสุคนธ์  อินเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอตั้งกระทู้ถาม

นายกเทศมนตรีนครล าปาง เรื่อง การป้องกัน แก้ไข ปัญหาอุทกภัยในเขตเทศบาลนครล าปาง  สืบเนื่องจาก 

ในรอบปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ นี้ ได้เกิดปัญหาน้ าท่วมในเขตเทศบาลนครล าปาง จ านวน ๒ ครั้ง คือครั้งที่ ๑ 

ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔  และครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒-๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ โดยเฉพาะ 

ในครั้งที่ ๒ ได้เกิดน้ าป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ ชุมชนย่านที่อยู่อาศัยของประชาชนอย่างกว้างขวาง  

ซึ่งประกอบด้วยพืน้ที่ ชุมชนป่าขาม ๒, ชุมชนพระบาท-หนองหมู, ชุมชนบ้านสนามบิน, ชุมชนสุขสวัสดิ์, ชุมชน

ศรีชุม-ป่าไผ่, ชุมชนพระธาตุนากว่มเหนือ, ชุมชนศรีปงชัย, ชุมชนนาก่วมใต้และหมู่บ้านทองประเสริฐ  ปัญหา

น้ าท่วมในครั้งนี้เนื่องจากเกิดในเวลากลางคืนและไม่ได้รับการแจ้งเตือนจากหน่วยงานใดๆ จึงท าให้ประชาชน

ไม่ได้เตรยีมตัวป้องกัน ท าให้บ้านเรือนตลอดจนทรัพย์สินต่างๆ ของประชาชนในชุมชนเสียหายเป็นจ านวนมาก  

จึงขอถามเป็น ๒ ประเด็น ดังนี้  

 ประเด็นที่ ๑. ท่านมีแนวทางในการด าเนินการเยียวยาและช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้พี่น้องประชาชนที่

ได้รับผลกระทบจากการน้ าท่วมอย่างฉับพลัน บ้านเรือนและทรัพย์สินที่เสียหายไม่ทันเตรียมตัวอย่างไรบ้าง   

 ประเด็นที่ ๒. ท่านมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดน้ าท่วมในอนาคตข้างหน้าให้ยั่งยืนอย่างไร 

และจะด าเนินการเมื่อไร ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์   หรรษ์ หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   ขอเ ชิญฝ่ายบริหาร  

นายสุรพล  ตันสุวรรณ 
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 นายสุรพล  ตันสุวรรณ  รองนายกเทศมนตรีตรีล าปาง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  กระผม  นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี  

นครล าปาง  ได้รับมอบหมายจาก ท่านนิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปางให้เป็นผู้ตอบกระทู้ 

ก่อนที่จะตอบค าถามประเด็นที่ ๑ และประเด็น ๒ ที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปางได้ถามเมื่อสักครู ่ 

ผมขออนุญาตท่านประธานสภาฯ เก่ียวกับสาเหตุและเหตุที่ท าให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับความเดือดร้อน

ไม่ได้รับการแจ้งเตือนเลย  สาเหตุของน้ าท่วมในปีนี้เราจะเห็นว่าเกือบทุกภูมิภาคของประเทศไทยจะได้รับ

ผลกระทบกันหมด สาเหตุหลักก็เนื่องจากว่าสภาพอากาศที่เปลี่ยนไป ความแปรปรวนของสภาพอากาศ  

และการใช้ประโยชน์ในที่ไม่ว่าการสร้างหมู่บ้าน อาคาร รวมไปถึงการบุกรุกพื้นที่ป่า การใช้ประโยชน์ในที่ดิน  

ที่ผดิเปลี่ยนไป สาเหตุต่างๆ นีม้ีผลกระทบท าให้เกดิน้ าท่วมอย่างที่ไม่เคยเกดิมากอ่นในเขตเทศบาลนครล าปาง 

เราได้รับผลกระทบน้ าท่วมล่าสุดก็คือผลกระทบจากพายุดอมเร เมื่อปี พ .ศ.๒๕๔๘ ครั้งนั้นเป็นน้ าหลาก 

จากแม่น้ าวัง  แต่ครั้งนี้เราไม่ได้มีผลกระทบเพียงครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองตามที่ได้รับกระทู้ถามจากสมาชิก

สภาฯ เราได้ผลกระทบทั้งหมดสามครัง้ คร้ังที่ ๑ เนื่องมาจากหย่อมความกดอากาศที่พาดผ่านในระหว่างวันที่ 

๘-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔  ครั้งที่ ๒ เนื่องมาจากพายุนกเต็นระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๔ สิงหาคม 

๒๕๕๔ และคร้ังล่ำสุด คอืวันที่ ๑-๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ จากอิทธิผลของพายุไห่ถาง  ซึ่งทั้ง ๓ ครั้ง ไม่ว่าจะเป็น

ผลกระทบจากน้ าหลากของแม่น้ าวังก็ดี ซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบก็คือประชาชนในเขตหนึ่ง ส่วนครั้งที่ ๑ และครั้ง

ที่ ๓ เราได้ผลกระทบจากน้ าป่าไหลหลากหรือน้ าท่วมทุ่งตามภาษาชาวบ้าน และทั้ง ๓ ครั้งนี้ทางเขื่อนกิ่วลม

ไม่ได้มีผลกับเราเลย เนื่องจากว่าในครั้งที่  ๒ นั้นพายุนกเต็นเราได้รับการเตือนล่วงหน้าและได้ประสานกับ 

กรมชลประทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการแม่วัง-กิ่วลม มาโดยตลอด ทางเขื่อนกิ่วลมปล่อยน้ ามา ๕๐ 

ลูกบาศก์เมตร/วินาที แต่ไหลเข้าในเขตเทศบาลฯ สูงสุดวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๖.๕๕ น. ที่ ๔๘๕ 

ลูกบาศก์เมตร/วินาที  หมายความว่าน้ าจากใต้เขื่อนกิ่วมาสบทบเข้าไปอีก ๔๓๕ ลูกบาศก์เมตร/วินาที  

น้ าใต้เขื่อนก็คือไม่ว่าจะเป็นน้ าแม่อาง, แม่ทรายค า, ห้วยขอนห่ม, ห้วยแม่ด า, ห้วยพระบาท ห้วยต่างๆ  

มาสมทบจนไหลเข้าสู่ เขตเทศบาลฯ เป็นปริมาณมากจนท าให้ประชาชนในเขตหนึ่งได้รับผลกระทบ  

นอกจากนั้นเรายังไม่เคยพบเลยว่าสนามบินล าปางเกิดน้ าท่วม ในคร้ังที่หนึ่งเดือนพฤษภาคมและคร้ังที่ ๓ เดือน

ตุลาคม  ในเดือนพฤษภาคมเราได้รับการเตือนล่วงหน้าว่าจะมีหย่อมความกดอากาศต่ าพัดผ่านท าให้เกดิฝนตก

และก่อนฤดูกาลฝนที่จะมาถึง ไซต์งานของบริษัทไทยวัสดุ แคมป์ของคนงานนั้นโดนน้ าท่วมมิดมีแต่หลังคา  

ที่ลอยโผล่น้ ามาซึ่งไม่เคยท่วมในบริเวณนั้นขนาดนั้น สาเหตุเพราะว่าพื้นที่แก้มลิงเดิมพื้นที่ที่น้ าสามารถไหล

ผ่านไปลงสู่แม่น้ าวังได้โดยสะดวกปัจจุบันนี้เหลือน้อยมีหมู่บ้านจัดสรร การถมที่เพื่อที่อยู่อาศัยก็ดี และพื้นที่

การเกษตรประเภทอื่นๆ ที่ต้องถมพื้นที่ยกระดับขึ้นมา เนื่องจากรูปแบบการท านาหรือการท าการเกษตร

เปลี่ยนไป การบุกรุกล าเหมือง ล าคลอง และห้วยสาธารณะ มีผลกระทบอย่างมาก การใช้ประโยชน์ในที่ดิน

บรเิวณดอยพระบาทก็มีผลอย่างมาก  เมื่อสักครูท่ี่ผมกล่าวว่าทางเขื่อนกิ่วลมนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เลย  

แต่ท่านสมาชิกสภาฯ หลายๆ ท่าน ไม่ว่าจะเป็นจ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์, คุณสันติ  เขียวอุไร และ 

อีกหลายท่านที่มาแจ้งกับทางเทศบาลฯ ว่า ล าคลองชลประทานได้ไหลย้อนกลับไปทางบ้านเสด็จมันเกิดอะไร

ขึน้ ระหว่างการท่วมนั้นถ้าเราหันหน้าเข้าหาเขื่อนกิ่วลม ฝั่งขวำก็คือฝั่งตะวันออกจะไหลเขื่อนกิ่วลมมาที่ต าบล

เสด็จ ผ่านต าบลพระบาทไปลงแม่น้ าวัง  ฝั่งซ้ำย คอืจากเขื่อนกิ่วลมหรอืฝายหลวงสบอางไปที่ท่าโทกซ่ึงไม่มีผล

กับเรา แต่ทางฝั่งขวาจะมีผลกับเรามากกว่า และที่ท่านเห็นล าเหมือง ล าห้วยย้อนกลับนั้น เนื่องจากว่าน้ า  
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จากเขื่อนกิ่วลมหรือฝายหลวงสบอางไม่ได้ปล่อยน้ าออกมาเลย แต่น้ าไหลลงมาจากเทือกเขาดอยพระบาท 

และห้วยต่างๆ ซึ่งจะลอดคลองชลประทานและไหลไปลงแม่น้ าวังที่บ้านเสด็จ บ้านพิชัย บ้านพระบาทและอื่นๆ 

ตามล าดับ   

 สำเหตุประกำรที่ ๑ คือเนื่องจากว่าบริเวณทางหลวงหมายเลข ๑ บ้านจัดสรรเกิดขึ้นมากมาย  

ไร่สัปปะรด ไร่ต้นยาง ที่ดินการเกษตรที่ใชอ้ย่างไม่ถูกต้อง และรวมไปถึงการเปลี่ยนสภาพป่า ท าให้ปริมาณน้ า

ที่ไหลลงมาไม่สามารถไหลและลอดลงคลองชลประทานได้สะดวก จึงท าให้ล้นลงคลองชลประทานจนไหลเข้าสู่

ตัวเมือง ไม่ว่าจะเป็นตัวเมืองในเขตเทศบาลนครล าปาง หรือเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครได้รับผลกระทบ

ดังกล่าว   

 สำเหตุประกำรที่ ๒ คือ การใช้ประโยชน์ในที่ดินคือการขึ้นไปท าบ่อดินโดยไม่ได้รับอนุญาต  

ตรงบรเิวณแยกมหาวิทยาลัยโยนก คือ ตรงข้ามศาลากลางจังหวัดล าปาง บริเวณนั้นจะมีวัดหลวงปู่หลวงหรือ 

วัดสามัคคีบุญญาราม บ้านโทกหัวช้าง บ้านหนองห้า บ้านบุญเกิด บริเวณดังกล่าวจะมีอ่าง เก็บน้ าอยู่จ านวน

หลายอ่าง ซึ่งจะเป็นพื้นที่ชะลอน้ าและเก็บน้ าไว้ให้คนล าปางได้ใช้ประโยชน์กัน แต่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ 

ที่ผิด การเปลี่ยนแปลงล าห้วยสาขาต่างๆ ท าให้น้ าไหลลงมาจากดอยพระบาทไหลพุ่งตรงไปที่บ้านบุญเกิด  

บ้านหนองห้า บ้านกอกชุม หมู่บา้นจิตรอาร ีหมู่บา้นเฮือนสายค า และหมู่บ้านสุขสวัสดิ์อย่างรวดเร็ว โดยได้รับ

น้ าตั้งแต่บ้านเสด็จมาจนถึงดอยฝรั่งไหลเข้าสู่คลองชลประทานและเอ่อล้นเข้าสู่ป่าขาม พระบาท   ฉะนั้นเรา 

จะเห็นว่าสาเหตุไม่ได้มาจากเขื่อนกิ่วลม ไม่ได้ เกิดขึ้นเองในเขตเทศบาลฯ ยกเว้นครั้งที่ ๑ วันที่ ๘-๑๓ 

พฤษภาคม ๒๕๕๔ ที่ผมรายงานว่าแคมป์ของบริษัทไทยวัสดุนั้นท่วมมิดหลังคา เพราะมีฝนตก ๒๔ ช่ัวโมง 

ปรมิาณน้ าฝน ๑๙๔ มิลลเิมตร และตกในเขตเทศบาลล้วนๆ เลย ปรมิาณน้ าฝนขนาด ๑๙๔ มิลลิเมตร ซึ่งเกิน

กว่า ๑๐๐ มิลลิเมตร ทางหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดได้ประกาศแล้วว่าถ้าอยู่ที่บริเวณ

พืน้ที่ราบเชิงเขาต้องรีบอพยพ แต่ปริมาณน้ าฝนที่ตกจ านวน ๑๙๔ มิลลิเมตรนั้นเป็นปริมาณเกือบ ๒ เท่าของ

ปริมาณที่เข้าสู่เขตอันตราย พื้นที่แก้มลิงในเขตเทศบาลนครล าปางเกือบไม่เหลือ บริเวณสุขสวัสดิ์ตั้งแต่ 

กาดเมฆ ป่าแลว เข้าสู่เขตเทศบาลนครล าปาง เดิมนั้นเป็นพื้นที่แก้มลิง และอีกฝั่งหนึ่งทางรถไฟ เขตคลังก๊าซ 

ปตท.  ไทยวัสดุ  จนถงึแยกภาคเหนือ บริเวณนั้นเป็นบริเวณที่น้ าเดินทางก็คือน้ าจะท่วมทุ่งและไหลไปสู่แม่น้ า

วัง จะลงแม่น้ าวังบริเวณนาก่วม แยกย่าเป้า และบริเวณอาคารชลประทานหลังสถานีต ารวจทางหลวง   

แต่พื้นที่แก้มลิงของเรามีบริเวณน้อยลงไป ท่อระบายน้ าในเขตเทศบาลนครล าปางไม่ได้น้อยลง ไม่ได้ช ารุด

เสียหาย เราพยายามที่จะลอกท่อและสร้างเพิ่มอยู่ตลอดเวลา แต่ไม่ทันกับการที่ผู้ประกอบการก็ดี ประชาชน  

ก็ดีถมที่ดิน รวมไปถงึการบุกรุกพื้นที่ดินที่มีทางน้ าสาธารณะด้วย ผมจึงขอเรียนว่าทางเทศบาลฯ ไม่ได้นิ่งนอน

ใจในการด าเนินการดังกล่าว จะเห็นว่าเฉกเช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล ซึ่งพื้นที่น้ าหลาก

หรือพื้นที่ฟรัตเวย์ จากปริมาณพื้นที่ ๔-๕ หมื่นไร่ เหลือเพียง ๓ หมื่นไร่  ของเราก็เช่นกันจากปริมาณพื้นที่

มหาศาลซึ่งผมได้หารอืกับท่านที่ปรึกษาฯ จ าเนียร ทองกระสัน ว่าพื้นที่ที่หายไปในระยะเวลา ๕ ปีที่ผ่านมานั้น 

มพีืน้ที่เก็บน้ าไม่ต่ ากวา่ ๑ ล้านลูกบาศก์เมตรที่หายไป  เพราะฉะนั้นเราจึงร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ประชุมหารอื

และด าเนินโครงการ กระผมขอเข้าสู่ประเด็นค าถามที่ทา่นสมาชิกสภาฯ ได้ตั้งกระทู้ถาม   

สำเหตุประเด็นที่ ๑  คือ เพราะมีฝนตก ๒๔ ช่ัวโมง และมีปริมาณน้ าฝนอยู่ที่ ๑๙๔ มิลเมตร 

ผลกระทบมีตั้งแต่เขต ๑, เขต ๒, เขต ๓ และเขต ๔  เนื่องจากว่าเขต ๑ ได้รับผลกระทบน้ าที่มาจากต าบล 

บ่อแฮ้ว น้ าแม่ตุ๋ย ท าให้มีผลกระทบทั้งหมด พอประชาชนได้รับความเดือดร้อนงานป้องกันและบรรเทา 
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สาธารณภัยของเทศบาลนครล าปาง ประการแรกก็จะออกแจกถุงทราย พอเราได้รับประกาศก็จะเตรียมทราย 

ถุงทราย และปั้มน้ า พร้อมที่จะออกปฏิบัติการได้ทันที ถุงทรายก็แจกให้ชาวบ้าน เราประกาศให้ชาวบ้าน

ออกมารับเพื่อที่จะป้องกันตัวเองและพอน้ ามาเอาไม่อยู่ทางเทศบาลฯ ก็จะออกไปช่วยสูบน้ า และไม่ว่าจะเป็น

หน่วยงานสาธารณสุข สวัสดิการ ส านักปลัด ที่แจกข้าวกล่อง แจกถุงยังชีพ และยังมีพยาบาลวิชาชีพออกไป

แจกเวชภัณฑ์ด้วย  นอกจากนี้ส านักการช่างก็จะไปท าคันกั้นน้ า  บริเวณไหนขวางทางน้ าก็จะท าการขุดลอก  

บริเวณไหนเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเป็นถนนที่ขวางทางน้ าก็จะท าลาย ซึ่งนี่เป็นการด าเนินงานระหว่างการ

ปฏิบัติงาน  ส่วนนอกเหนือจากข้าวกล่อง ถุงยังชีพ ยาเวชภัณฑ์แล้ว  เราก็ยังออกไปสอบถามว่าน้ าเข้าบ้าน  

เข้ามาทางไหน การระบายน้ าจะระบายออกไปทางไหน เพื่อที่จะวางแผนในการป้องกันและแก้ไขในล าดับ 

ถัดๆ ไป  ซึ่งในคร้ังที่ ๑ เราได้รับการช่วยเหลือเป็นเงินผมขอเรียนว่าไม่ใช่เงินของเทศบาลฯ แต่เป็นเงินที่ได้มา

จากงบกลาง  โดยปกติแล้วมาจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ประสานกับกองสวัสดิการสังคมของ

เทศบาลนครล าปาง โดยท าการตรวจสอบร่วมกันว่าผู้ที่แจ้งความเดือดร้อนเข้ามา ผู้ประสงค์รับการเยียวยา

ช่วยเหลือนั้นเข้าข่ายตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยหรือไม่   

ในคร้ังที่ ๑ นั้นได้ให้การช่วยเหลือไปจ านวน ๔ ราย เป็นเงินจ านวน ๑๓,๓๐๐ บาท(หนึ่งหมื่นสามพัน

สามร้อยบาท) หลังจากเกิดครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๘-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ นายกเทศมนตรีนครล าปางได้

เรียกประชุมในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔  ณ ส านักงานเทศบาลนครล าปาง  โดยเชิญนายกเทศมนตรีเมือง

เขลางค์นคร  นายอ าเภอเมืองล าปาง แขวงการทาง  การรถไฟ  ปภ.จังหวัด  ปภ.เขต ๑๐ และหน่วยงานที่

เก่ียวข้อง ตั้งแต่ต้นฝนเจอแล้ว เราได้เตรียมการกันไว้พร้อมกับท าโครงการต่างๆ ว่าเราจะป้องกันในระยะยาว

อย่างไร   

ในคร้ังที่ ๒ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔  พายุนกเต็น มีการเตรียมตัวกันทั้งประเทศ ซึ่งเราได้รับการ

แจ้งเตือนกอ่นหน้าตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔  จนถึงวันที่  ๑  สิงหาคม ๒๕๕๔ ตามที่ผมได้เรียนไป

แล้วว่าทางเขื่อนกิ่วลมปล่อยน้ าแค่เพียง ๕๐ ลูกบาศก์เมตร น้ าไหลเข้าเขตเทศบาลฯ ๔๘๕ ลูกบาศก์เมตร  

ท าให้มีเฉพาะเขต ๑ ได้รับผลกระทบ มีการแจ้งเขา้มาประมาณ ๒๐ ราย เพื่อรับเงินช่วยเหลือไป ในครั้งนั้นผม

ก็ได้รับการประสานจากรองประธานสภาเทศบาลฯ คุณหมอวัฒนา  วานิชสุขสมบัติ แจ้งเข้ามาว่า น้ าได้เริ่ม

ท่วมจากบริเวณไหน ไหลไม่สะดวกบริเวณไหน เราก็รับฟังความเห็นไว้และท าโครงการขึ้นมาในการแก้ไขแบบ

ยั่งยืนต่อไป   

และคร้ังที่ ๓  วันที่ ๑-๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ พายุไห่ถาง  เราได้รับการประกาศจากจังหวัดล าปางในวันที่ 

๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ เตือนให้ระวังพายุไห่ถางจะเข้าล าปางในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔ เราได้เตรียมความ

พรอ้มโดยได้รับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ าขนาด ๑๐ นิ้ว จาก ปภ.เขต ๑๐  และจากชลประทาน อีก ๔ เครื่อง  

ขนาด ๘ นิ้ว  เตรียมไว้ประจ าที่งานป้องกันฯ เทศบาลนครล าปาง และสถานีรถไฟ  ปรากฏว่าวันที่ ๒๘  

และ ๒๙ ก็ยังไม่มาจึงได้ปรึกษาหารอืกันคดิว่าสามารถเอาอยู่ แต่มาจรงิๆ ในวันที่ ๑ และ ๒ ตุลาคม ในวันที่ ๑ 

มีปรมิาณน้ าฝน ๗๒ มิลเมตร ในวันที่ ๒ เพิ่มอีก ๗๕ มิลเมตร  ๒ วันเกือบ ๑๕๐ มิลเมตร และโดยส่วนใหญ่

ฝนตกอย่างทั่วถงึ ทั้งบริเวณเขตเทศบาลนครล าปาง ทั้งเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และเขตเทศบาลต าบล

พิชัย  แต่ไม่ว่าจะเป็นบริเวณเขตไหนน้ าก็ไหลเข้าเขตเทศบาลนครล าปางเต็มๆ ในเขตสนามบินล าปางที่เปิด 

ท าการก่อนส่งครามโลกครั้งที่ ๒ ในรอบ ๖๐-๗๐ ปีที่ผ่านมา เป็นครั้งแรกที่มีน้ าท่วมสูงถึง ๑ เมตร ที่อาคาร

ผู้โดยสารประมาณ ๕๐ เซนติเมตร เนื่องจากว่าน้ าทะลักจากดอยพระบาทลงมาคลองชลประทานแล้วน้ า  
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มันไหลย้อนกลับตามที่ท่านสมาชิกฯ ได้กล่าวถึง  มีข่าวว่าอ่างเก็บน้ าที่บ้านโทกหัวช้างแตกบ้าง  อ่างที่วัดคีรี  

ศรีบรรพรตแตกบ้าง ความจริงแล้วอ่างเก็บน้ าไม่ได้แตก แต่สระน้ าในวัดคีรีศรีบรรพรตหรือวัดสามัคคี  

บุญญารามนั้นเสียหายทั้งหมดและน้ าไหลมาด้วยความเร็วโดยไม่มีอะไรให้ชะลอน้ า เลย ผมได้พาท่าน

นายอ าเภอเมืองล าปางไปดูสถานการณ์ ซึ่งความจริงแล้วก็ไม่เกี่ยวกับเขตเทศบาลนครล าปาง แต่มันจะส่งผล

กระทบต่อเขตเทศบาลนครล าปาง ฉะนั้น จึงนิ่งนอนใจไม่ได้ต้องเร่งเข้าไปดูและท าการแก้ไข ฝนที่ตกลงมาใน ๒ 

วันดังกล่าวนี้ ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เขต ๒, เขต ๓ และเขต ๔  มีจ านวน  ๒๕๗ ราย  ซึ่งทาง ปภ.จังหวัด

ล าปาง ร่วมกับทางเทศบาลนครล าปางท าการส ารวจ และเราจะจ่ายเงินช่วยเหลือให้ทุกรายในวันที่ ๒๑ 

ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องสมุดเทศบาลนครล าปาง  ผมจะยกตัวอย่างน าเรียนท่านนิดหนึ่งว่าในวันที่ ๔ ตุลาคม 

๒๕๕๔ จากพายุไห่ถาง  ปรมิาณน้ าในเขื่อนกิ่วลมมีอยู่ประมาณรอ้ยละ ๙๗  เทา่กับ ๑๖๕ ล้านลูกบาศก์เมตร 

ซึ่งทางเขื่อนกิ่วลมปล่อยน้ ามาเพียงแค่ ๖๕ ลูกบาศก์เมตร/วินาที  ไหลผ่านเขตเทศบาลนครล าปาง ๑๓๐ 

ลูกบาศก์เมตร  ถึงอ าเภอเถินจ านวน  ๑,๕๓๐ ลูกบาศก์เมตร  ถึงอ าเภอแม่พริก ๑,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร ถึง

นครสวรรค์ ๓,๐๐๐-๕,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร  และพอถึงกรุงเทพมหานครก็ ๑๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรพอดี  

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเกิดอะไรขึ้น แต่โชคดีนะครับที่พายุไห่ถางนั้นเป็นแค่ลูกที่ ๒ แต่ที่กรุงเทพฯ นั้นยังต้องโดน

พายุอีก ๓ ลูก  อย่างไรก็ตามเรื่องสู้กับน้ านั้นสู้อย่างไรเราก็ชนะยาก แต่ถ้าร่วมมือร่วมใจกันจริงๆ แล้วเรา

สามารถท าได้ 

 สำเหตุประเด็นที่ ๒  คอื แนวทางแกไ้ขปัญหาก็ตามที่ผมได้เรยีนท่านไปว่าคร้ังที่ ๑ จากนั้นท่านนายกฯ 

ก็เรยีกประชุมทันที ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์ ขณะนี้เราได้ท าโครงการเสนอ

เรียบร้อยแล้ว มีทั้งงบประมาณของเทศบาลฯ เอง  งบยุทธศาสตร์จังหวัดที่มีผู้ว่าฯ เป็นผู้อนุมัติงบของ

กระทรวงมหาดไทยเป็นงบกลางของกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น  งบของกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  

งบของกรมคมนาคมหรือกรมทางหลวง  และงบของการรถไฟแห่งประเทศไทย  จ านวนเงินรวมกันทั้งหมด  

๔๐๐ กวา่ล้าน  ซึ่งงบของเทศบาลฯ เองเป็นงบที่น้อยที่สุด นี่ก็คือการประสานงานของท่านปลัดจังหวัดล าปาง  

นายอ าเภอเมืองล าปาง  และผู้ที่รักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง  ขณะนี้คาดว่าจะสามารถด าเนินการได้

เกือบทุกโครงการ ทั้งนี้โครงการเหล่านั้นแบ่งเป็น ๓ ประเภท ดังนี้  ๑)งบภัยพิบัติฉุกเฉิน  คือ ต้องด าเนินการ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน ตอนนีเ้ราได้ขุด ตัดถนนตรงบรเิวณแยกนากว่มกอ่นที่จะถึงสะพานแม่น้ าวัง สองจุด

กอ่นถงึแยกนาก่วมนั้นเป็นงบของเทศบาลฯ ท าเอง  แต่จุดสุดท้ายที่เป็นถนนลาดยางเป็นงบที่ท่านนายอ าเภอ

เมืองล าปางพยายามประสานงานเพื่อที่จะช่วยเราซึ่งเป็นงบภัยพิบัติ และจะครบสัญญาภายในวันที่ ๑๖ 

ธันวาคม ๒๕๕๔ นี้ เพราะฉะนั้นส านักการช่างก็ต้องช่วยกันเร่งด าเนินการ แต่ก็มีปัญหาเรื่องท่อประปา  

ของการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดล าปาง  กับของบริษัท TT&T  ขวางทางน้ าอยู่ซึ่งก าลังด าเนินการแก้ไข   

๒)งบซ่อมแซม  คือ  งบที่ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี  มีหลายโครงการ เช่น  พนังแม่น้ าวัง   

พนังห้วยแม่กระติ๊บ  ท่อระบายน้ า  ทางเทา้ คันกัน้ต่างๆ  ๓)งบแก้ไขป้องกัน  คือ  ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ

ภายใน ๓ ปี  โครงการของทั้งจังหวัดล าปางมีหลายร้อยโครงการ แต่ของเทศบาลฯ อยู่ ในอันดับต้นๆ 

เนื่องจากวา่เป็นเขตเศรษฐกจิ และเขตศูนย์ราชการที่ได้รับผลกระทบมาก  เช่น   

 ๑)กำรเช่ือมท่อถนนเขลำงคน์ครจนถงึแม่น้ ำวัง  คอื  

 ๑.๑)แยกดอยพระบำท-ถนนตัดใหม่ เราจะเช่ือมท่อจากบริเวณแยกดอยพระบาทหรือแยกเด่นชัยเดิม

หรือว่าแยกปา่ขามที่ชาวบ้านเรียกกันจนลงแม่น้ าวัง   
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 ๑.๒)ท่อถนนไปรษณีย์จำกประตูชัย จากตลิ่งไปรษณีย์ลงสู่แม่น้ าวัง มีขนาดบล็อกคอนเวิร์ด ๑.๘๐x

๑.๘๐ เมตร จะช่วยระบายน้ าที่ท่วมขังบริเวณประตูชัย  วิทยาลัยอาชีวะฯ และโรงพยาบาลศูนย์ล าปางได้  

 ๑.๓)ท่อถนนสวนดอก  จะเชื่อมท่อตั้งแต่สวนป่าสักของชุมชนสุขสวัสดิ์ข้ามมาที่หมู่บ้านเขลางค์หรือ

บ้านค าหวาน  คอืตัดทะลุสวนดุสิตผ่านวัดสวนดอกไปลงแม่น้ าวัง มีขนาดบล็อกคอนเวิร์ด ๒.๑๐x๒.๑๐ เมตร 

บริเวณนี้จะระบายน้ าที่มาจากแยกศรีชุม คือ ตั้งแต่สนามบิน  หมู่บ้านเฮือนสายค าที่ไหลทะลักเข้ามาแล้ว

ย้อนกลับไปโรงเรยีนบุญวาทย์และโรงเรียนล าปางกัลยาณี   

 ๑.๔)ถนนดวงรัตน์หรือแยกเวียงทอง  คือ ตั้งแต่โรงพยาบาลพฤติพรเก่าฝั่งตรงข้ามกับแยกเวียงทอง 

บรเิวณชุมชนสุขสวัสดิ์ มีขนาดบล็อกคอนเวิร์ด ๒.๑๐x๒.๑๐ เมตร ซึ่งบริเวณนั้นจะเป็นพื้นที่ต่ าที่สุดและท่วม

มากที่สุดของชุมชนสุขสวัสดิ์ ข้ามถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ไปแยกเวียงทอง ข้ามไปแยกเพ็ญทรัพย์ผ่านแยกบุญถึง

เลี้ยวซ้ายไปลงที่ข้างโรงน้ าแข็ง มีขนาดบล็อกคอนเวิร์ด ๒.๑๐x๒.๑๐ เมตร   

 ๑.๕)บรเิวณสุดปลำยท่อของชุมชนสุขสวัสดิ์  คอื บรเิวณสะพานลอดทางรถไฟหรือสะพานลอย Big C  

น้ าจะเลี้ยวขวาไหลผ่านคลังก๊าซ ปตท.  ไปเอ่อล้นที่แขวงการทางและชุมชนนาก่วม บริเวณนั้นหากการรถไฟ

แห่งประเทศไทยได้รับการอนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้วหลังจากมีการส ารวจร่วมกัน ในปีงบประมาณ  

พ.ศ.๒๕๕๕ นี ้จะมีโครงการท าสะพานส าหรับให้น้ าลอดข้างล่างไปทางไทยวัสดุ หลังจากนั้นจะมีงบประมาณ

ของกรมทางหลวงหรือแขวงการทางล าปางจะท ารางเปิดและท่อสลับกันจากไทยวัสดุจนถงึแยกภาคเหนือ และ

หลังจากโครงการนี้แล้วเสร็จจะท าให้น้ าบางส่วนตรงไปยังไทยวัสดุ  บางส่วนก็จะเลี้ยวขวาไหลลงสู่ ล าเหมือง

แม่ปูนบริเวณคลัง ปตท. เราจะท าท่อเชื่อมระหว่างล าเหมืองแม่ปูน เข้าคลัง ปตท. ข้ามผ่านไปถนนรถไฟ 

บ้านพักรถไฟ และแม่น้ าวังบริเวณสะพานด า มีขนาดบล็อกคอนเวิร์ด ๒.๑๐x๒.๑๐ เมตร  ขณะนี้จะเห็นว่า

โครงการต่างๆ ไม่ว่าจะถนนไปรษณีย์ ถนนสวนดอก และถนนดวงรัตน์ จะแก้ไขปัญหาน้ าที่ท่วมถนนประสาน

ไมตรีได้ เพราะปัจจุบันถนนประสานไมตรีหากเกิดฝนตกนิดเดียวก็จะเกิดน้ าท่วมขังทันที แล้วไหลเข้าสู่ถนน

ประตูชัยบางส่วนก็ลงสู่แม่น้ าวังถา้น้ าไหลสะดวก แต่หากไหลไม่สะดวกก็จะสะสมกันเรื่อยๆ ผ่านเข้าสบตุ๋ยแล้ว

ลงสะพานด า ดังนั้นเราจึงมีโครงการท าอีก ๓ สาย เพื่อที่จะด าเนินการตัดตอนให้ลงแม่น้ าวังกอ่นที่จะถึงสบตุ๋ย 

ส่วนที่แขวงการทางหรือ รสพ.เก่า ที่จะขนานกับทางรถไฟก็กั้นน้ าที่จะเอ่อล้นถนนข้ามทางรถไฟไปทางฝั่งปั๊ม

เชลล์ หรือว่าไหลย้อนไปทางล าเหมืองแม่ปูนแล้วไปท่วมสถานีขนส่งผู้โดยสาร และกลับไปยังสบตุ๋ยอีกรอบหนึ่ง 

ซึ่งน้ าจะเวียนอยู่บริเวณนั้น หากได้ขนาดบล็อกคอนเวิร์ด ๒.๑๐x๒.๑๐ เมตร ก็จะสามารถแก้ปัญหาน้ าท่วม

บริเวณสบตุ๋ยได้อย่างสิ้นเชิง  ส าหรับหมู่บ้านทองประเสริฐหากมีน้ าไปหนุนอีก ก็จะข้ามจากถนนพหลโยธิน

แล้วลงสู่แม่น้ าวังเลยหรือก็คือซอยตรงข้ามหมู่บา้นทองประเสรฐินั่นเอง  มีขนาดบล็อกคอนเวิร์ด ๑.๘๐x๑.๘๐ 

เมตร   และหากยังมีน้ าเหลืออีก ตรงบริเวณหน้าวัดนาก่วมใต้ข้ามจากศรีสง่าไปปากซอยวัดนาก่วมใต้ลงสู่

แม่น้ าวังที่ขา้งตลาดนากว่มใต้ บรเิวณนี้ก็มีขนาดบล็อกคอนเวิร์ด ๑.๘๐x๑.๘๐ เมตร   

 นอกจากโครงการดังกล่าวแล้วงบของกรมทางหลวงก็ยังมีจากแยกภาคเหนือไปลงแม่น้ าวังจะท าราง

เปิดซึ่งบริเวณไหนเป็นท่อลอดเล็กก็จะขยายให้สามารถรับน้ าพื้นที่ตัดขวางขนาด ๑๖ เมตรได้  คือ จากแยก

ภาคเหนือหรือหลักกิโลยักษ์ ลัดเลาะผ่านถนนทั้งสองฝั่งผ่านแยกนาก่วมลงไปสู่แม่น้ าวัง  ถ้าหากโครงการ

ดังกล่าวนี้แล้วเสร็จ ทั้งรา้นอาหารบา้นพลอย  โรงเรียนล าปาพาณิชฯ  โรงงานล าปางศิลปะนคร  และศรีปงชัย 

น้ าก็จะไม่ท่วมอีก  
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 นอกจากนี้ก็จะยังมีโครงการฟื้นฟูล าเหมืองแม่ปูน ทางท่านนายอ าเภอเมืองได้รับปากว่าจะเป็น

ประธานด าเนินการให้ รวมไปถงึล าเหมืองและคูเมืองในเขตต าบลเวียงเหนือ ที่ทา่นรองประธานสภาฯ ได้ฝากไว้ 

หลายคร้ัง ซึ่งเราก าลังด าเนินการอยู่  แต่โครงการล าเหมืองที่เราสามารถด าเนินการได้เราก็จะด าเนินการเลย  

และโครงการที่เสนอโดยโยธาธิการจังหวัดและผังเมืองจังหวัด คือ ทางด่วนน้ าจากสามแยกโยนก บริเวณแยก 

ศาลากลางใหม่ลัดเลาะตีนเขาไปจนถงึแม่น้ าวังบริเวณหลังต ารวจทางหลวงในปัจจุบัน และจะแบ่งน้ าบางส่วน

ไปตามล าเหมืองแม่ปูนที่อ าเภอเกาะคาออกตรงบริเวณวัดส าราญนิวาส  โครงการดังกล่าวนั้นเราไม่สามารถ

ด าเนินการด้วยตนเองได้เพราะงบประมาณของเทศบาลฯ มีจ ากัด ดังนั้นจึงต้องประสานงานกับหน่วยงาน  

ที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือ ขอค าแนะน า และร่วมให้ความคิดเห็น จนงบประมาณ ๔๐๐ กว่าล้านบาทนี้ คาดว่า 

จะสามารถด าเนินการได้ภายใน ๔๕ วัน , ๑ ปี และ ๓ ปี  ด้วยงบประมาณดังกล่าวผมรับปากว่าน้ าจะไม่ท่วม

ล าปางอีก น าเรียนท่านประธานสภาฯ และตอบกระทู้ถามของท่านสมาชิกสภาฯ ทั้ง ๒ ประเด็น ขอบคุณครับ 

นายประสทิธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม  ข้อ 

๓.๒) เรื่อง การป้องกัน แก้ไข ปัญหาอุทกภัยในเขตเทศบาลนครล าปาง จะมีข้อซักถามอีกหรือไม่ เชิญ  

นายสุคนธ์  อินเตชะ   

 นายสุคนธ์  อินเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

และสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม  นายสุคนธ์  อินเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง อันดับแรก

ก็ต้องขอขอบคุณทางฝ่ายบริหารที่ให้ความสนใจในการจัดท าโครงการต่างๆ เพื่อที่จะท าให้ประชาชนไม่ได้รับ

ความเดือดรอ้นเก่ียวกับอุทกภัยในคร้ังต่อไป แต่ผมขอเสนอเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยว่าในชุมชนต่างๆ นั้น ถนนหรือ

ท่อระบายน้ าภายในชุมชนยังไม่เคยลอกท่อมาก่อนท าให้ท่อน้ าตื้นเขิน สาเหตุก็มาจากการได้รับดินโคลนจาก

ถนนที่ยังไม่ได้ลาดยาง เมื่อมีฝนตกลงมาก็น าดินโคลนเหล่านั้นไหลเข้าสู่ท่อระบายน้ า จึงเกิดการตื้นเขิน  

ผมได้รับการร้องทุกข์จากพี่น้องประชาชนว่าท าไมเทศบาลฯ ถึงไม่มีการลอกท่อระบายน้ าในแต่ละชุมชน

โดยเฉพาะในชุมชนสุขสวัสดิ์ไม่เคยมีการลอกทอ่ระบายน้ าเลยตั้งแต่ที่ผมเป็นประธานชุมชน  ดังนั้นจึงขอฝากไว้

กับทางฝ่ายผู้บริหารให้ด าเนินการด้วย  ผมดีใจครับที่มีโครงการสรา้งท่อคอนเวิร์ดตามถนนสายต่างๆ ก็หวังว่า

อนาคตข้างหน้าประชาชนคงจะไม่ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับอุทกภัยต่อไป  และผมก็สามารถพูดคุยกับ

ประชาชนในชุมชนได้เพราะผมได้ฟังค าชีแ้จงจากทางฝ่ายบรหิารแล้ว ขอบคุณครับ  
 

ระเบียบวาระที่  ๔  ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลนครล าปางพิจารณา

เสนอชื่อผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวนหนึ่งคน เพื่อเข้ารับการคัดเลือก

เป็นคณะกรรมการสภาการศึกษา 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   ระเบียบวาระที่ ๔  ญัตติ เรื่อง  

ขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลนครล าปางพิจารณาเสนอชื่อผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวนหนึ่งคน 

เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการสภาการศึกษา เชิญ ฝ่ายบรหิาร นายประเสรฐิ บุพพัณหสมัย 

นายประเสริฐ  บุพพัณหสมัย  รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม  นายประเสริฐ บุพพัณหสมัย  รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ได้รับมอบหมายจาก นายกเทศมนตรนีครล าปาง เพื่อชีแ้จงแถลงญัตติ  
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ญัตติ 

เรื่อง  ขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลนครล าปางพิจารณาเสนอชื่อผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

        จ านวนหนึ่งคน  เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการสภาการศึกษา  

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

ข้าพเจ้า นายนิมิตร   จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอเสนอญัตติเรื่องให้ สภา

เทศบาลนครล าปางพิจารณาคัดเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวนหนึ่งคน เข้าร่วมเป็น

คณะกรรมการสภาการศึกษา ตามหลักการและเหตุผล  ดังนี้  

หลักการ 

 เพื่อให้การสรรหาและเลือกกรรมการสภาการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตาม

กฎกระทรวง ว่าด้วย ก าหนดจ านวนกรรมการ  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธีการสรรหา การเลือกกรรมการ 

วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๒ 

ให้คณะกรรมการสภาการศึกษา มีกรรมการฯประกอบด้วย (๔) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นจ านวนสองคน และข้อ ๔ (๑) การสรรหาและการเลือกกรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ให้สภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาโดยมีโรงเรียนในสังกัดเสนอชื่อผู้ที่เห็นควรเป็น

กรรมการ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดแห่งละหนึ่งคน จากนั้นให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกกันเองให้เหลือ

จ านวนตามข้อ ๒ (๓) (๔) หรือ (๕) และข้อ ๕ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการเลือกกรรมการนอกจาก 

ที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ให้เป็นไปตามประกาศของเลขาธิการสภาการศึกษาประกอบประกาศส านัก

เลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา และการเลือกกรรมการสภาการศึกษา  

ลงวันที่  ๒๕  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และตามหนังสือส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๓๐๔/ 

ว ๗๐๗๒๑ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ก าหนดให้เทศบาลนครล าปางด าเนินการเสนอรายชื่อผู้แทนองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับคัดเลือกจากที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปางจ านวน ๑ คน เข้ารับการคัดเลือก

เป็นคณะกรรมการสภาการศึกษา 

เหตุผล 

 เนื่องจากกรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการสภาการศึกษา 

ได้ครบวาระการด ารงต าแหน่ง ๔ ปี เมื่อวันที ่ ๒๒ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ และส านักงานเลขาธิการสภา

การศึกษาจะต้องด าเนินการสรรหา เลือกและแต่งตั้งกรรมการสภาการศึกษาชุดใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน

นับแต่วันที่กรรมการพ้นต าแหน่งดังกล่าว ในการนี้ สภาเทศบาลนครล าปางที่เทศบาลนครล าปางมีโรงเรียน 

ในสังกัด จะต้องเสนอชื่อผู้ที่เห็นควรเป็นกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดแห่งละหนึ่งคน เข้ารับการ

คัดเลือกเป็นคณะกรรมการสภาการศึกษาต่อไป 

 ดังนั้น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณา เสนอชื่อผู้ที ่

เห็นควรเป็นกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดจ านวนหนึ่งคน เข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ

สภาการศึกษาต่อไป 

 

 

 



 - ๑๙ - 

                                                     ขอแสดงความนับถือ 

    ลงชือ่      นายนิมิตร  จิวะสันติการ ผู้เสนอ 

                   (นายนิมิตร  จิวะสันติการ) 

                           นายกเทศมนตรนีครล าปาง 
 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติให้สภา

เทศบาลนครล าปางพิจารณาเสนอชื่อผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวนหนึ่งคน เพื่อเข้ารับการ

คัดเลือกเป็นคณะกรรมการสภาการศึกษา จะมีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอบุคคลใดเข้าท าหน้าที่นี้   เชิญ  

นายสันติ  เขียวอุไร  

นายสันติ  เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน กระผม  นายสันติ  เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  ในญัตติเรื่อง  

ขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลนครล าปางพิจารณาเสนอชื่อผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวนหนึ่งคน 

เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการสภาการศึกษา ผมขอเสนอ  นายนิมิตร จิวะสันติการ  เป็น

คณะกรรมการสภาการศึกษา เพราะท่านมีประสบการณ์ในด้านการศึกษา ประสบการณ์ด้านการสอน   

การบริหารงานสถานศึกษา มีคุณวุฒิทางด้านการศึกษา มีคุณสมบัติเหมาะสมและตรงกับคุณสมบัติของผู้ที่  

จะเป็นคณะกรรมการสภาการศึกษาทุกประการ ผมจึงขอเสนอชื่อ นายนิมิตร  จิวะสันติการ เป็นผู้แทนองค์กร

ปกครองท้องถิ่น  ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็น

บุคคลอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอผู้รับรอง มีผู้รับรองถูกต้อง 

มติที่ประชุม   มีมติรับรองให้ นายนิมิตร จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครล าปาง เป็นผู้แทน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลนครล าปางพิจารณาเสนอชื่อผู้แทน

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวนหนึ่งคน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการสภาการศึกษา 

 

ระเบียบวาระที่  ๕  ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลนครล าปางพิจารณา

มอบหมายสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง จ านวนสองคน เป็นกรรมการบริหาร

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพื้นที่เทศบาลนครล าปาง 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   ระเบียบวาระที่  ๕  ญัตติ เรื่อง  

ขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลนครล าปางพิจารณามอบหมายสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง จ านวนสองคน 

เป็นกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลนครล าปาง  เชิญ  

ฝ่ายบรหิาร นายเกษม  แช่มชอ้ย 

นายเกษม  แช่มช้อย  รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และ

สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม  นายเกษม  แช่มช้อย  รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง ได้รับ

มอบหมายจาก นายกเทศมนตรนีครล าปาง เพื่อชีแ้จงแถลงญัตติฯ 

ญัตต ิ

เรื่อง  ขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลนครล าปางพิจารณามอบหมายสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปางจ านวน 



 - ๒๐ - 

 สองคนเป็นกรรมการบรหิารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพืน้ที่เทศบาลนครล าปาง 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

 ข้าพเจ้า นายนิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอเสนอญัตติเรื่องให้สภาเทศบาล 

นครล าปางพิจารณามอบหมายสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปางจ านวนสองคนเป็นกรรมการบริหารกองทุน

หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลนครล าปาง  ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

 เพื่อให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาล  

นครล าปางและเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อ 

สนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาลด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๗  ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในแต่ละ

ท้องถ่ินหรือพื้นที่ ประกอบด้วย (๓) สมาชิกสภาเทศบาลที่สภามอบหมายจ านวน ๒ คน เป็นกรรมการ เพื่อให้

เทศบาลนครล าปาง แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ให้ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

ออกค าสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการต่อไป  

เหตุผล 

 เนื่องจากคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาล  

นครล าปางชุดปัจจุบันซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามค าสั่งส านักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ ๗๗๗/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม  ๒๕๕๒ และจะครบวาระในต าแหน่ง ๒ ปี

ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ ในการนี้สภาเทศบาลนครล าปาง จึงต้องด าเนินการพิจารณามอบหมายสมาชิก

สภาเทศบาลนครล าปางจ านวนสองคน เป็นกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือ

พืน้ที่เทศบาลนครล าปาง ทั้งนีเ้พื่อให้การด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง     

    ดังนั้นขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณามอบหมายสมาชิก

สภาเทศบาลนครล าปางจ านวนสองคน เป็นกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ

พืน้ที่เทศบาลนครล าปาง ต่อไป 

          ขอแสดงความนับถือ 

    ลงชื่อ        นิมิตร  จิวะสันติการ         ผู้เสนอ 

                   (นายนิมิตร  จิวะสันติการ) 

                             นายกเทศมนตรนีครล าปาง 
 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติให้สภา

เทศบาลนครล าปางพิจารณามอบหมายสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง จ านวนสองคน เป็นกรรมการบริหาร

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลนครล าปาง  เชิญสมาชิกฯ เสนอบุคคลเข้า 

ท าหน้าที่ ท่านที่ ๑ เชิญ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล 

นครล าปางที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ  กระผม  นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

ขอเสนอ  นำยแพทย์วัฒนำ  วำนิชสุขสมบัติ  เป็นกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น

หรือพืน้ที่เทศบาลนครล าปาง ท่านที่ ๑   ขอบคุณครับ 



 - ๒๑ - 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็น

บุคคลอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอผู้รับรอง มีผู้รับรองถูกต้อง   

ต่อไปเชิญสมาชิกฯ เสนอบุคคลเข้าท าหน้าที่เป็นกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ

ท้องถิ่นหรือพืน้ที่เทศบาลนครล าปาง ท่านที่ ๒  เชิญ  นายพิทักษ์  แสนชมภู 

นายพิทักษ์  แสนชมภู สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม  

นายพิทักษ์  แสนชมภู  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  ผมขอเสนอ  จ่ำสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์  

เป็นกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลนครล าปาง  ท่านที่ ๒  

ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็น

บุคคลอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอผู้รับรอง มีผู้รับรองถูกต้อง   

มติท่ีประชุม   มีมติเห็นชอบให้เสนอรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง จ านวนสองคน เข้าร่วม

เป็นกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพืน้ที่เทศบาลนครล าปาง คอื 

๑. นายแพทย์วัฒนา   วานิชสุขสมบัติ   สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

๒. จ่าสิบเอกสมบูรณ ์  บรรจงจิตต์    สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาล

นครล าปาง เพื่อการบริการชุมชนและสังคม ด้านระบบสาธารณูปโภค จ านวน  

๕ โครงการ เป็นจ านวนเงิน  ๙,๕๗๕,๐๐๐ บาท  

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   ระเบียบวาระที่  ๖ ญัตติ เรื่อง 

เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง เพื่อการบริการชุมชนและสังคม ด้านระบบ

สาธารณูปโภคจ านวน ๕ โครงการ เป็นจ านวนเงิน  ๙,๕๗๕,๐๐๐ บาท และกอ่นที่ฝา่ยบรหิารจะได้เสนอญัตติ  

ผมขอให้สมาชิกฯ ได้แก้ไขเอกสารในญัตติหน้าที่ ๒ โครงการที่ ๓ บรรทัดสุดท้าย ข้อความว่า “หน้าที่  

๕-๘๘๔” ใหแ้ก้ไขเป็น  “หน้ำที่ ๕-๒๘๔”  เชิญ ฝ่ายบรหิาร นายประเสรฐิ บุพพัณหสมัย 

นายประเสริฐ  บุพพัณหสมัย  รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม  นายประเสริฐ บุพพัณหสมัย  รองนายกเทศมนตรี  

นครล าปาง ได้รับมอบหมายจาก นายกเทศมนตรนีครล าปาง เพื่อชีแ้จงแถลงญัตติฯ 

ญัตต ิ

เรื่อง   เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปางเพื่อการบริการชุมชนและสังคม  

ด้านระบบสาธารณูปโภค จ านวน ๕ โครงการ เป็นจ านวนเงิน ๙,๕๗๕,๐๐๐ บาท 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

ข้าพเจ้า นายนิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรนีครล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมของเทศบาลนครล าปาง เพื่อการบริการชุมชนและสังคมด้านระบบสาธารณูปโภคจ านวน ๕ โครงการ  

เป็นจ านวนเงิน ๙,๕๗๕,๐๐๐ บาท ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 



 - ๒๒ - 

หลักการ 

เพื่อให้การจัดท ากิจการใด ๆ ตามอ านาจหน้าที่ในการให้มีและบ ารุงทางบกไฟฟ้าหรือแสงสว่าง 

ทางระบายน้ า สวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและส้วมสาธารณะรวมทั้งการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม

และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่นเป็นไปโดยเรียบร้อยตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  

และแกไ้ขเพิ่มเติมจนถงึฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๓ (๑) (๕) (๖) (๗) มาตรา ๕๔ (๑๐) (๑๑) มาตรา ๕๖ (๑) 

มาตรา ๕๗ อันเป็นการบริการชุมชนและสังคมด้านการสาธารณูปโภคตามโครงการแผนพัฒนาเทศบาลนคร

ล าปาง ๓ ปี (๒๕๕๕ - ๒๕๕๗) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจาก

สภาท้องถิ่นได้เฉพาะกจิการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบรกิารชุมชน

และสังคมฯหรือเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  

การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ (๑) ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๓๑๖๑ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม 

๒๕๕๓เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขออนุมัติใช้

จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปางเพื่อกระท ากิจการดังกล่าวจ านวน ๕ โครงการเป็นจ านวนเงิน 

๙,๕๗๕,๐๐๐ บาท 

เหตุผล 

เนื่องจากเทศบาลนครล าปาง มีถนนหลายสายที่ผิวจารจรยังเป็นดินลูกรังไม่มีระบบการระบายน้ า  

จึงเป็นสาเหตุให้ประชาชนผู้อยู่อาศัยและสัญจรไปมาได้รับความเดือดร้อนจากฝุ่นละอองและน้ าท่วมขังเป็นประจ า 

นอกจากนี้สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติอันเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนยังมีสภาพเสื่อมโทรมและ 

ขาดอุปกรณเ์ครื่องเล่นส าหรับเด็กรวมทั้งห้องสุขาไม่ถูกสุขลักษณะอนามัยที่ดีแก่ประชาชน อันเป็นการสมควร 

ที่เทศบาลนครล าปางจะพัฒนาปรับปรุงแกไ้ข แต่เทศบาลนครล าปางไม่สามารถจัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ได้เพราะรายรับไม่เพียงพอ สาเหตุกล่าวคือ รายรับเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

ในปี ๒๕๕๔ ต่ ากว่าที่ประมาณการไว้และรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ค่อนข้างสูงภายหลังจากที่

จัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีไปเรยีบรอ้ยแล้ว จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติใชจ้่ายเงินสะสม 

ของเทศบาลนครล าปาง เพื่อกระท ากิจการจ านวน ๕ โครงการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็น

การเร่งด่วนตามรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 

หน่วยงาน แผนงาน งาน 
โครงการ 

ล าดับที ่ รายละเอียด 

ส านัก   

การช่าง 

เคหะและ

ชุมชน 

ไฟฟา้ถนน ๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อระบายน้ า  

ถนนฉัตรไชย ซอยข้างบ้านเลขท่ี ๓๕๙/๑ (ร้านแสงทองสหกิจ) 

- โดยท าการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ ๕.๕๐ -๖.๐๐ 

เมตร ความยาวประมาณ ๒๔๕.๐๐ เมตร พรอ้มวางท่อระบายน้ า  

ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ความยาวรวมบ่อพัก 

ประมาณ ๒๔๕.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาล 

งบประมาณ ๒,๑๘๐,๐๐๐ บาท (ตามแผนพัฒนาเทศบาล ๓ ปี 

๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ ล าดับท่ี ๒๙ หนา้ที่ ๕ - ๒๑๘) 



 - ๒๓ - 

ส านัก   

การช่าง 

 

 

 

 

 

เคหะและ

ชุมชน 

 

 

 

 

 

ไฟฟา้ถนน 

 

 

 

 

 

 

 

๒ 

 

 

 

 

 

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและทอ่ระบายน้ า ถนนจามเทว ีซอย ๔ 

ตัง้แตบ้่านเลขท่ี ๒๗ ถึงบ้านเลขท่ี ๒๕/๒ 

- โดยท าการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ ๔.๕๐ -๖.๕๐ 

เมตร หรอืตามสภาพหนา ๐.๑๕ เมตร ความยาวประมาณ ๒๑๕.๐๐ 

เมตร พรอ้มวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร 

ความยาวรวมบ่อพักประมาณ ๒๑๕.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบ

แปลนเทศบาลงบประมาณ ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท (ตามแผนพัฒนาเทศบาล 

๓ ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ ล าดับท่ี ๘๙ หนา้ที่ ๕ - ๒๔๗) 

ส านัก   

การช่าง 

เคหะและ

ชุมชน 

ไฟฟา้ถนน 

 

๓ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและทอ่ระบายน้ า ถนนป่าขาม ๑ ซอยขา้ง

บ้านเลขท่ี ๒๐๑ ถึงถนนเขลางคน์คร 

- โดยท าการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้างประมาณ ๓.๓๐ -๔.๕๐ 

เมตร หรอืตามสภาพ หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาวประมาณ ๗๙.๐๐ 

เมตร พรอ้มวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง ๐.๖๐ เมตร 

ความยาวรวมบ่อพักประมาณ ๗๙.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบ

แปลนเทศบาล งบประมาณ ๔๘๕,๐๐๐ บาท (ตามแผนพัฒนาเทศบาล 

๓ ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ ล าดับท่ี ๑๖๔ หนา้ที่ ๕ - ๒๘๔) 

ส านัก   

การ 

 

 

 

 

 

 

เคหะและ

ชุมชน 

 

 

 

 

 

 

ไฟฟา้ถนน ๔ 

 

 

 

 

 

 

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนไฮเวย์ ล าปาง–งาว ซอยบ้านเลขท่ี ๒๓๔ - 

๒๕๐ (ข้างร้านขา้วซอยซูปเปอร์) 

- โดยท าการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ ๒.๘๐-๕.๐๐ 

เมตร หรอืตามสภาพ หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาวประมาณ ๑๓๗.๐๐ 

เมตร พรอ้มวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร 

ความยาวรวมบ่อพักประมาณ ๑๓๗.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบ

แปลนเทศบาล งบประมาณ ๙๑๐,๐๐๐ บาท (ตามแผนพัฒนาเทศบาล 

๓ ปี ๒๕๕๕ -  ๒๕๕๗ ล าดับท่ี ๑๓ หนา้ที่ ๕ -  ๒๑๒) 

ส านัก   

การช่าง

ชา่ง 

เคหะและ

ชุมชน 

สวน 

สาธารณะ 

 

๕ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณะเฉลมิพระเกยีรต ิ 

- โดยท าการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงศาลาพักผ่อน หอ้งน้ า-ส้วม รัว้ 

ทางเดินเท้า ไฟฟา้ส่องสวา่ง พร้อมอุปกรณส์นามเด็กเล่นวางระบบระบาย

น้ า และ และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาล งบประมาณ 

๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท (ตามแผนพฒันาเทศบาล ๓ ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ 

ล าดับท่ี ๑๐ หนา้ที่ ๕ - ๑๗๒) 



 - ๒๔ - 

เงินสะสม ณ วนัที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔   ๒๓๔,๖๔๓,๐๐๖.๙๖ 

หัก   เงินฝาก กสท. ๗๕,๕๙๓,๒๕๑.๙๐  

           ลูกหนีเ้งินยืมสะสม ๒๔๒,๐๖๐.๐๐   

           ลูกหนีภ้าษีโรงเรือน ๑,๘๒๑,๑๐๔.๐๐  

           ลูกหนีภ้าษีทอ้งที ่ ๙,๒๑๕.๘๑  

           ลูกหนีภ้าษีปา้ย ๒๑๐,๐๔๐.๐๐  

           ผลตา่งจากการช าระหนีเ้งินกู ้ ๘,๙๖๐,๐๐๐.๐๐  

           เงินเดอืน คา่จ้าง คา่ตอบแทน ๘๐,๐๐๐.๐๐๐.๐๐ ๑๖๖,๘๓๕,๖๗๑.๗๑ 

  ๖๗,๘๐๗,๓๓๕.๒๕ 

หัก ส ารองจ่ายกรณฉีุกเฉนิอื่นๆ ร้อยละ ๒๕%  ๑๖,๙๕๑,๘๓๓.๘๑ 

  ๕๐,๘๕๕,๕๐๑.๔๔ 

หัก       จ่ายขาดเงินสะสมและเงินยืมสะสม (คงคา้งเบกิจา่ย)   

๑. โครงการก่อสรา้งสวนสาธารณะประตูเวียง ๑๐,๖๕๔,๓๘๒.๐๐  

๒. คา่กอ่สรา้งพนงักันตลิ่งแมน่้ าวังฝั่งขวา ๓,๙๓๐,๐๐๐.๐๐  

๓. คา่กอ่สรา้งคลองระบายน้ าภายในบอ่บ าบัดน้ าเสีย ๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐  

๔. คา่กอ่สรา้งปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าวดัพระแกว้ 

    ดอนเตา้ 

๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐  

๕. คา่จัดซื้อเตาเผาศพปลอดมลพิษแบบใช้แกส๊ประจ า 

    สสุานรอ่งสามดวง 

๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  

            ๖. คา่กอ่สรา้งปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลากลาง 

     จงัหวดั (หลังเดิม) 

๕,๖๒๗,๐๐๐.๐๐  

๗.  กองคลัง ยืมจา่ย บ านาญ (ขรก.ถา่ยโอน) ต.ค. ๕๔ ๕๑,๓๙๖.๔๗  

๘. กองคลัง ยมืจ่าย บ านาญ (ต.ค. ๕๔) ๑,๗๕๖,๔๘๔.๗๘  

๙. กองคลัง ยืมจา่ยเงนิ ช.ค.บ. (ต.ค. ๕๔) ๘,๔๘๒.๐๐  

  ๑๐. ส านักการศึกษา ยืมจ่าย เงนิสมทบประกันสงัคม,   

        คา่จ้างพนักงานจ้าง, เงนิเพิ่มต่างๆ (ผดด.)  

 (ต.ค. - ธ.ค.๕๔) 

๑๐,๘๘๗.๐๐  

  ๑๑. ส านักการศึกษา ยืมจา่ย คา่จ้างพนักงานจ้าง,  

เงินเพิ่มตา่งๆ (ผดด.) (ต.ค.-ธ.ค. ๕๔) 

๒๑๗,๗๔๐.๐๐  

  ๑๒. ส านักการศึกษา ยืมจา่ย เงนิสมทบประกันสงัคม 

  (ครูสนับสนุนการสอน) (ตกเบิก) (เม.ย. - ก.ย. ๕๔),    

        คา่จ้างพนักงานจ้าง (ต.ค. - ธ.ค.๕๔), เงินสมทบ  

        ประกันสังคม (เงินเพิ่มต่างๆ ต.ค. - ธ.ค. ๕๔) 

๑๓,๗๗๐.๐๐  

  ๑๓. ส านักการศึกษา ยืมจ่าย คา่จ้างพนักงานจ้าง     

  (ตกเบิก) (เม.ย. - ก.ย. ๕๔) 

๙,๖๖๐.๐๐  
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  ๑๔. ส านักการศึกษา ยืมจ่าย คา่จ้างพนักงานจ้าง,  

  เงนิเพิ่มตา่งๆ (ครูสนับสนุนการสอน) (ตกเบิก)  

  (ต.ค. - ธ.ค. ๕๔) 

๑๒๘,๐๔๐.๐๐  

  ๑๕. ส านักการศึกษา ยืมจ่าย คา่จ้างพนักงานจ้าง เงนิเพิ่ม 

        ตา่งๆ (ผดด.) (ต.ค. - ธ.ค. ๕๔) 

๒๔,๐๗๐.๐๐  

  ๑๖. ส านักการศึกษา ยมืจ่าย เงนิสมทบประกันสงัคม  

        (ผดด.) (ก.ย. ๕๔) 

๓,๔๐๔.๐๐  

  ๑๗. ส านักการศึกษา ยืมจ่าย เงนิสมทบประกันสงัคม 

         (ครูสนับสนุนการสอน (ก.ย. ๕๔) 

๔,๑๐๐.๐๐  

  ๑๘. ส านักการศึกษา ยืมจ่าย คา่จ้างพนักงานจ้าง,  

  เงนิเพิ่มตา่งๆ (ครูสนับสนุนการสอน) (ตกเบิก)  

         (ก.ย. ๕๔) 

๒๔,๐๗๐.๐๐  

  ๑๙. กองคลงั ยืมจา่ย เงินช่วยเหลอืค่ารักษาพยาบาล 

        บ านาญ 

๑๑,๙๓๕.๐๐  

            ๒๐. ส านักการช่าง ยืมจ่าย เงนิเพิ่มตา่งๆ คา่เช่าบ้าน,  

                  กบข. (พนง.ถา่ยโอน) (ต.ค. - ธ.ค. ๕๔) 

๖๙๖,๐๖๐.๐๐  

   ๒๑. กองสวสัดิการ ยืมจา่ย เบี้ยยังชีพผูส้งูอายุ 

          (ต.ค. ๕๔) 

๓,๕๖๖๐๐๐.๐๐  

   ๒๒. ส านักการศึกษา ยมืจา่ย คา่เช่าบา้น พนง.ครู  

   (ต.ค. ๕๔) 

๙๒,๙๐๐.๐๐  

  ๒๓. ส านักการศึกษา ยืมจ่าย คา่ช่วยเหลือการศึกษาบตุร 

         พนง.ครู  (ต.ค. ๕๔) 

๔๑๙,๘๖๕.๕๐ ๓๙,๑๕๐,๒๔๖.๗๕ 

เงินสะสมคงเหลือในมือที่พอจา่ยได้ ณ วันที ่๓๑ ตลุาคม ๒๕๕๔  ๑๑,๗๐๕,๒๕๔.๖๙ 
  

 ดังนั้น ขอได้โปรดน าเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม

ของเทศบาลนครล าปาง จ านวนเงิน ๙,๕๗๕,๐๐๐ บาท (เก้าล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ

เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ (๑) และตามหนังสือกรมส่งเสริม 

การปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๓๑๖๑ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ เรื่อง 

ซักซอ้มความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จา่ยเงินสะสมขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อไป 

  

ขอแสดงความนับถอื 

        (ลงชื่อ)    นิมิตร   จิวะสันติการ          ผู้เสนอ 

       (นายนิมิตร   จิวะสันติการ) 

       นายกเทศมนตรนีครล าปาง 
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นายประสทิธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   ญัตติ เรื่อง  เสนอญัตติขออนุมัติ

ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง เพื่อการบริการชุมชนและสังคม ด้านระบบสาธารณูปโภคจ านวน  

๕ โครงการ เป็นจ านวนเงิน  ๙,๕๗๕,๐๐๐ บาท  ผมจะให้สมาชิกฯ อภิปรายในแต่ละโครงการและจะขอมติ 

ในแต่ละโครงการไป   

โครงกำรที่ ๑ โครงกำรกอ่สร้ำงปรับปรุงถนนพร้อมวำงท่อระบำยน้ ำถนนฉัตรไชย ซอยข้ำงบ้ำนเลขที่ 

๓๙๕/๑ (รำ้นแสงทองสหกิจ) จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่  เชิญ นายสุรชัย  ประนมศรี 

นายสุรชัย  ประนมศรี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกทา่น กระผม  นายสุรชัย  ประนมศรี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  ในญัตติเรื่อง

ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง เพื่อการบริการชุมชนและสังคม ด้านระบบ

สาธารณูปโภคจ านวน ๕ โครงการ เป็นจ านวนเงิน  ๙,๕๗๕,๐๐๐ บาท  ผมขออนุญาตอภิปรายเป็นภาพรวม

ทั้งหมดได้หรอืไม่ ขอบคุณครับ  

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   เมื่อมีสมาชิกฯ เสนอขออภิปราย

โดยภาพรวมในญัตติเรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง เพื่อการบริการ

ชุมชนและสังคม ด้านระบบสาธารณูปโภคจ านวน ๕ โครงการ เป็นจ านวนเงิน  ๙,๕๗๕,๐๐๐ บาท ก็จะให้

อภิปรายโดยภาพรวม แต่จะขอมติเป็นทีละโครงการ  เชิญ นายสุรชัย  ประนมศรี 

นายสุรชัย  ประนมศรี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และ

สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกทา่น กระผม  นายสุรชัย  ประนมศรี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เขตต าบล

เวียงเหนือ  ท่านประธานครับ ด้วยหลักการและเหตุผลที่ฝา่ยบรหิารได้เสนอมาที่สภาแห่งนี ้ผมขออนุญาตที่จะ

แสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจในญัตติดังกล่าว  แน่นอนครับท่านประธานฯ ผมเห็นด้วยและยินดี

ที่จะสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารน างบประมาณฯ ที่องค์กรมีอยู่ไปใช้ ผมเข้าใจดีครับภายใต้ระบบทุนนิยมเสรี  

เงินเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนภารกิจให้ก้าวสู่ความส าเร็จ เมื่อเรามีเงินภารกิจต่างๆ ที่เป็นหน้าที่ของ

เทศบาลฯ ซึ่งชาวบ้านอย่างผมจ าได้ง่ายๆ ว่า เทศบาลฯ ท าให้น้ าไหล ไฟสว่าง ทางดี มีตลาด ปราศจากโรค 

บริโภคสมบูรณ์ เพิ่มพูนการศึกษา สะดวกไปมา และพัฒนาประชาธิปไตยแล้ว หน้าที่ในการสร้างสรรค์

ถาวรวัตถุของหน่วยงานก็เป็นภาพลักษณ์หนึ่งที่สะท้อนถึงความจริงใจของผู้บริหารในการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข

ให้กับพี่น้องประชาชน แต่ท่านประธานฯ ครับ ตัวชี้วัดภาพสะท้อนกลับของการกระท านั้นเราดูได้จาก 

หลายๆ ทาง นักการเมืองท้องถิ่นระดับล่างๆ อย่างพวกผมนั้น การสัมผัสกับพี่น้องประชาชนนั้นก็ได้รับทราบ

ความรู้สึก ความนึกคิดของพี่น้องประชาชน บางครั้งความกล้าหาญที่จะน าเสนอข้อเท็จจริงสู่ ฝ่ายบริหาร 

โอกาสนีอ้ยากฝากท่านประธานฯ ว่า โครงการต่างๆ ของเทศบาลฯ นั้นพี่น้องประชาชนชื่นชมในความโปร่งใส 

และขอบคุณในความตั้งใจจริงของฝ่ายบรหิารในการที่จะสรา้งสุขให้  ข้อต าหนิเล็กๆน้อยๆ ซึ่งเราจะมองข้ามไป

ไม่ได้มีอยู่ ๒-๓ ข้อครับท่านประธานฯ  การจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อท าโครงการต่างๆ นั้น ถ้าเราปิดช่องโหว่  

๒-๓ ข้อในความรู้สึกของพี่น้องประชาชนนี้ได้ ความสมบูรณ์ของโครงการ ความบรรลุประสิทธิผล  ความ 

พึงพอใจของพี่น้องประชาชนก็จะเกดิขึน้  ซึ่งมีเรื่องเหล่านีค้อื   

๑) ความชัดเจนในแบบแปลนในโครงการต่างๆ ในการจัดสรา้งจัดท าไม่ถงึ ๑๐๐%  

๒) ระยะเวลาแน่ชัดของการลงมือด าเนินการก็ไม่มี   
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๓) ระยะเวลาการสิ้นสุดของโครงการก็ล่าช้าเกินก าหนด  ผมอนุมานดูแล้วครับท่านประธานฯ ความ

คิดเห็นของประชาชนเหล่านี้ฟังขึ้นและมีมูลถ้าเรายังจ ากันได้ สภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ได้พิจารณาให้ 

ฝ่ายบริหารใช้จ่ายเงินสะสมไปครั้งหนึ่ง เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  หลายๆ โครงการที่หน่วยงานเทศบาลฯ 

ต้องการท าประโยชน์ให้กับประชาชน ซึ่งในเขตของกระผมนั้นผมจ าโครงการที่ส าคัญได้เรื่องหนึ่ง คือ ปรับปรุง

ภูมิทัศน์วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ท่านประธานฯ ครับ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จนป่านนี้ระยะเวลาผ่านมา 

๑๐ กวา่เดือนก็ยังไม่มีอะไรชัดเจนขึน้มา เรื่องนีก้็สะท้อนภาพหนึ่งที่ประชาชนเขาต าหนินั้นเป็นเรื่องจรงิ  ในส่วน

ของระยะเวลาของการด าเนินการและระยะเวลาสิน้สุดของการด าเนินการเขาต้องการให้ก าหนดไว้อย่างชัดเจน 

หลายๆ โครงการที่ให้ใชจ้่ายเงินสะสมไปด าเนินการ หลายโครงการเร่ิมชา้ไม่ตรงตามก าหนดของการแล้วเสร็จ 

เราจะมีวิธีไหนที่จะด าเนินการให้ทันกับความคาดหวังของพี่น้องประชาชน  ถา้แกไ้ขข้อบกพร่องเหล่านี้ได้ผมว่า

ความพึงพอใจของพี่น้องประชาชนก็จะเกิดขึ้น ผมว่าเสียงซุบซิบว่ากล่าวต่างๆ ในสังคมก็จะไม่มีตามมา   

ผมกราบขอบพระคุณทา่นประธานฯ ครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง    จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย

หรือไม่  เชิญ นายสมบูรณ ์ คุรุภากรณ์  

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน กระผม  นายสมบูรณ ์ คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ผมเห็นด้วย

ครับที่จะพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ในญัตติเรื่อง  เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาล

นครล าปาง เพื่อการบริการชุมชนและสังคม ด้านระบบสาธารณูปโภคจ านวน ๕ โครงการ เป็นจ านวนเงิน  

๙,๕๗๕,๐๐๐ บาท  แต่ว่าโครงการในล าดับที่ ๕ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ  

ผมอยากจะเชิญชวนให้เพื่อนสมาชิกฯ ได้เปิดดูในงบประมาณในการประมาณราคาโครงการที่ ๕ (แบบ ปร.๔ 

แผ่นที่ ๑/๑)  และผมมีข้อสังเกตอยู่ ๒ ประการ คือ ๑)ในรายการที่ ๕ คือ งานพื้นทางเดินใช้เงินงบประมาณ

เกือบ ๙ แสนบาท ถ้าเรามาดูอีกรายการหนึ่งซึ่งส าคัญมากกว่า คือ งานปรับปรุงห้องน้ า-ห้องส้วม ซึ่งใช้เงิน

งบประมาณเพยีงแค่  ๕  หมื่นกวา่บาท ท่านประธานฯ ครับ งบประมาณจ านวน  ๔ ล้านกวา่บาทที่จะปรับปรุง

ภูมิทัศน์ดังกล่าวนี้ กลับกลายเป็นว่าให้ความส าคัญในการปรับปรุงห้องน้ า-ห้องส้วม เพียงแค่ ๕ หมื่นบาท  

คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็แค่ ๑%  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้เมื่อก่อนผมก็ไปออกก าลังกายทุกเช้า-เย็น 

แต่ในระยะหลังๆ ผมไม่ได้ไปก็เพราะว่าห้องน้ า-ห้องส้วม ใช้งานไม่ได้  เวลาเข้าไปใช้บริการก็สกปรกและ 

ไม่สามารถเข้าไปปลดทุกข์ได้  เพราะฉะนั้นการปรับปรุงสวนสาธารณะทั้งทีผมก็อยากจะให้ความส าคัญกับ

ห้องน้ า-ห้องส้วม มากกว่านี้  ถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะให้รื้อทิ้งแล้วก็สร้างขึ้นใหม่เลยนะครับ ผมอยากจะขอ

เรียนท่านประธานฯ ไปยังท่านนายกฯ ว่าท่านทราบหรือไม่ว่าประเด็นที่ห้องน้ า-ห้องส้วมที่ส่งกลิ่นเหม็นหรือ 

ใช้การได้ไม่ดีมีแต่ชาวบ้านที่เข้ามาใช้บริการเขาได้วิพากษว์ิจารณท์่านนายกฯ ทั้งนั้นครับ ไม่ได้ว่าให้ผู้ใดหรือว่า

ให้ทางส านักการช่างเลยครับ เพราะฉะนั้นอยากจะให้ท่านนายกฯ ทบทวนด้วย ในเรื่องของงบประมาณจ านวน 

๔ ล้านกวา่บาทนั้นก็โอเคครับ แต่บางรายการที่ไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้เงินงบประมาณมากขนาดนั้น เช่น 

งานทางเดินผมคิดว่าไม่น่าจะใช้เงินงบประมาณถึง ๙ แสนบาท  อาจจะเฉลี่ยมาใช้ในส่วนของงานปรับปรุง

ห้องน้ า-ห้องส้วมได้ ซึ่งถ้าจะท านั้นผมก็อยากจะเสนอว่าเราควรจะเสนอให้มีการออกแบบให้มีการใช้งาน  

ได้ง่ายด้วยนะครับ ซึ่งถ้าเป็นห้องน้ าในแบบเก่านั้นจะสกปรกง่ายไม่ว่าจะไปล้างมือหรือถ่ายหนัก-ถ่ายเบาก็ใช้

ประตูเดิม ท าให้พืน้ห้องน้ าเฉอะแฉะและสกปรกง่าย  ท่อระบายน้ าที่พื้นก็จะอุดตันเพราะว่าห้องน้ าสาธารณะ
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นั้น คนที่เข้าไปใช้บริการจะใส่รองเทา้เข้าไปด้วย พวกก้อนกรวด ดิน เม็ดทราย ก็จะเข้าไปอุดตันในท่อระบายน้ า

ในที่สุดซึ่งใช้เวลาไม่นานและจะเป็นปัญหาในอนาคต  ดังนั้นผมขอตั้งข้อสังเกตไว้ด้วยครับ  นอกจากนี้ในเรื่อง

ระบบบ่อบ าบัดหรือถังบ าบัดถ้ายังใช้แบบเดิมนั้นก็จะอุดตันได้ง่ายเนื่องจากดินได้รับความชื้นด้านข้างจึง  

ไม่สามารถระบายได้ ฉะนั้นน้ าที่รับเข้าไปใหม่ก็ไม่สามารถที่จะระบายหรือซึมได้แล้วก็จะอุดตันและเอ่อล้น

ขึน้มา  ถา้เราใช้ถังบ าบัดที่เป็นระบบเปิดซึ่งผมก็ไม่คอ่ยเห็นเทศบาลฯ ได้น ามาใช้งานเท่าไหร่ ถังบ าบัดนี้ถ้าเพิ่ม

เข้าไปก็จะสามารถช่วยระบายน้ าที่รับเข้ามาใหม่ เมื่อบ าบัดได้ตามระยะเวลาที่เหมาะสมก็จะไหลไปสู่บ่อพักที่

อยู่ใกล้เคยีงต่อไป ซึ่งก็จะท าให้การใชห้้องน้ า-ห้องส้วมไม่เป็นปัญหาเหมือนในอดีตที่ผา่นมา เรื่องนี้อาจจะเห็น

เป็นเรื่องหยุมหยิม จรงิๆ แล้วไม่ใชน่ะครับ เป็นเรื่องที่จะส่งผลกระทบต่อฝ่ายผู้บริหารด้วย ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย

หรือไม่  เชิญ นายสุคนธ์  อินเตชะ 

นายสุคนธ์  อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน กระผม  นายสุคนธ์  อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ตามที่ฝ่าย

บริหารได้เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง เพื่อการบริการชุมชนและสังคม  

ด้านระบบสาธารณูปโภคจ านวน ๕ โครงการ เป็นจ านวนเงิน  ๙,๕๗๕,๐๐๐ บาท  ผมยินดีให้การสนับสนุน

เป็นอย่างยิ่ง เพราะเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในแต่ละชุมชน  แต่ผมขออนุญาตท่านประธานฯ เกี่ ยวกับ

เรื่องท่อระบายน้ าในโครงกำรที่ ๔ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนไฮเวย์ล าปาง-งาว ซอยบ้านเลขที่ ๒๓๔-

๒๕๐(ข้างรา้นข้าวซอยซุปเปอร์)  ดังนี้ 

ประกำรที่ ๑ ผมคิดว่าขนาดของท่อระบายน้ านั้นน่าจะเล็กเกินไป เส้นผ่าศูนย์กลางมีแค่ ๔๐ 

เซนติเมตร ผมจ าได้ว่าที่สภาแห่งนี้ได้อนุมัติให้สร้างท่อระบายน้ าถนนสุขสวัสดิ์ ๑ ซอย ๘ ไปแล้วนั้น  ปรากฏ

ว่าขณะนีเ้กิดปัญหาการระบายน้ าไม่คอ่ยดี ถงึแม้ว่าในปัจจุบันมีคนอาศัยคอ่นข้างน้อย แต่ในอนาคตข้างหน้าจะ

มปีรมิาณเพิ่มขึน้ ซึ่งถา้จะแกไ้ขทุบทิง้กันหลายๆ คร้ัง ผมว่าเรามาแกไ้ขกันตั้งแต่ต้นเหตุกันเถอะครับ น่าจะเป็น

ผลดีกับเทศบาลฯ ไม่ต้องเสียเวลาท าอะไรให้เป็นปัญหาหลายๆ อย่าง  ผมเห็นว่าบางพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นฟุตบาท

ทีขุ่ดออกและเอาใส่อยู่บอ่ยๆ ผมคิดว่ามันเสียงบประมาณครับทา่นประธานฯ   

ประกำรที่ ๒ โดยเฉพาะโครงการต่างๆ ที่ด าเนินการกอ่สรา้งไปแล้ว  บางโครงการไม่มีคณะกรรมการ

ของชุมชนรับผดิชอบ หากพบว่าตรงบริเวณไหนมีข้อบกพร่องก็ไม่สามารถที่จะชี้แนะให้ผู้รับเหมาได้ สังเกตได้

ว่าโครงการต่างๆ ที่ก่อสร้างขึ้นในเขตเทศบาลฯ จะมีปัญหามาก เพราะว่าอย่างน้อยหากผู้ตรวจสอบเป็น

ประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่นั้นๆ ก็อาจจะต าหนิหรืออาจจะชี้แนะให้ผู้รับเหมาปรับปรุงได้ แต่นี่ไม่มีชื่อเป็น

คณะกรรมการเขาก็ไม่มีอ านาจ ผมขอฝากฝา่ยบรหิาร เจ้าหน้าที่ผูร้ับผดิชอบในด้านนีด้้วย   

ประกำรที่ ๓  โครงการต่างๆ ที่ได้ดูก็แล้วว่าเหมาะสมดี แต่ในโครงกำรที่ ๔ โครงการก่อสร้าง

ปรับปรุงถนนไฮเวย์ล าปาง-งาว ซอยบ้านเลขที่ ๒๓๔-๒๕๐(ข้างร้านข้าวซอยซุปเปอร์) ผมอยากจะเสนอให้

เปลี่ยนท่อระบายน้ าจากขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔๐ เซนติเมตร เป็นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๖๐ เซนติเมตร   

ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง    จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย

หรือไม่  เชิญ นายกติติ  จิวะสันติการ 
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นายกิตติ  จวิะสันติการ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกทา่น กระผม  นายกติติ  จิวะสันติการ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  ในญัตติเรื่อง

ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง เพื่อการบริการชุมชนและสังคม ด้านระบบ

สาธารณูปโภคจ านวน ๕ โครงการ เป็นจ านวนเงิน  ๙,๕๗๕,๐๐๐ บาท  ในโครงกำรที่ ๑ โครงการก่อสร้าง

ปรับปรุงถนนพรอ้มวางท่อระบายน้ า ถนนฉัตรไชย ซอยข้างบ้านเลขที่ ๓๕๙/๑ (ร้านแสงทองสหกิจ) ความจริง

โครงการนีเ้ป็นโครงการที่ดีมากเลยครับ เพราะชาวบ้านขอมาหลายปีแล้ว ก็ดีใจที่สามารถด าเนินการเสร็จสิ้น 

ในรายงานการประมาณการออกแบบไว้เป็นท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหนา ๑๕ เซนติเมตร เนื่องจากร้าน 

แสงทองสหกิจเป็นร้านขายวัสดุก่อสร้าง และด้านหลังเป็นโกดัง ถนนเส้นนี้จะมีรถบรรทุกเหล็ก รถบรรทุกปูน  

ซึ่งเป็นรถที่มีน้ าหนักมากสัญจรอยู่ตลอด ถ้าความหนาเป็น ๑๕ เซนติเมตร ผมเกรงว่าความหนาคงจะ 

ไม่เพียงพอซึ่งอาจท าให้เกิดการช ารุดแตกเสียหายอีก  ผมจึงคิดว่าควรจะเสริมความหนาเป็น ๒๐ เซนติเมตร 

ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง    จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย

หรือไม่ เมื่อไม่มี เชิญ ฝ่ายบริหารได้ชี้แจง เมื่อไม่มี ผมจะขอมติในที่ประชุมสภา  ญัตติ เรื่อง  เสนอญัตติขอ

อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง เพื่อการบริการชุมชนและสังคม ด้านระบบสาธารณูปโภค

จ านวน ๕ โครงการ เป็นจ านวนเงิน  ๙,๕๗๕,๐๐๐ บาท  

โครงกำรที่ ๑  โครงกำรกอ่สรำ้งปรับปรุงถนนพรอ้มวำงท่อระบำยน้ ำ ถนนฉัตรไชย ซอยข้ำงบ้ำนเลขที่ 

๓๕๙/๑ (รำ้นแสงทองสหกิจ) สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึน้  

มติท่ีประชุม  มมีติเห็นชอบโครงกำรที่ ๑ เป็นเอกฉันท์ 

 โครงกำรที่ ๒   โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงถนนและท่อระบำยน้ ำ ถนนจำมเทวี ซอย ๔ ตั้งแต่

บ้ำนเลขที่ ๒๗ ถงึบ้ำนเลขที่ ๒๕/๒  สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึน้ มติเป็นเอกฉันท์ 

มติท่ีประชุม  มมีติเห็นชอบโครงกำรที่ ๒   เป็นเอกฉันท์ 

โครงกำรที่ ๓  โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงถนนและท่อระบำยน้ ำ ถนนป่ำขำม ๑ ซอยข้ำงบ้ำนเลขที่ 

๒๐๑ ถงึถนนเขลำงคน์คร   สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึน้ มติเป็นเอกฉันท์ 

มติท่ีประชุม  มมีติเห็นชอบโครงกำรที่ ๓  เป็นเอกฉันท์ 

โครงกำรที่ ๔  โครงกำรกอ่สรำ้งปรับปรุงถนนไฮเวย์ล ำปำง-งำว ซอยบ้ำนเลขที่ ๒๓๔-๒๕๐(ข้ำงร้ำน

ข้ำวซอยซูปเปอร)์   สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึน้ มติเป็นเอกฉันท์ 

มติท่ีประชุม  มมีติเห็นชอบโครงกำรที่ ๔ เป็นเอกฉันท์ 

โครงกำรที่ ๕  โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสำธำรณะเฉลิมพระเกียรติ   สมาขิกฯ ท่านใดเห็นชอบ

โปรดยกมือขึน้ มติเป็นเอกฉันท์ 

มติท่ีประชุม  มมีติเห็นชอบโครงกำรที่ ๕  เป็นเอกฉันท์ 

มติท่ีประชุม   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง เพื่อการ

บริการชุมชนและสังคม ด้านระบบสาธารณูปโภคจ านวน ๕ โครงการ เป็นจ านวนเงิน  ๙,๕๗๕,๐๐๐ บาท 

(เก้าล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   ผมขอพักการประชุม ๑๕ นาที  

และจะประชุมต่อเวลา ๑๕.๔๕ น. 
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(พักการประชุมฯ  ๑๕ นาท)ี 

 

เริ่มประชุม(ต่อ)เวลา  ๑๕.๔๕ น. 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๗  ญัตติ เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาล

นครล าปาง เพื่อจ่ายคืนเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน 

ให้กับส านักงานที่ดินจังหวัดล าปาง จ านวน ๔๕๓,๐๔๕ บาท (สี่แสนห้าหมื่นสามพัน 

สี่สบิห้าบาทถ้วน) 

นายประสทิธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   ระเบียบวาระที่ ๗  ญัตติ เรื่อง ขอ

เสนอญัตติขออนุมัติใชจ้่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง เพื่อจ่ายคนืเงินคา่ธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ

นิติกรรมที่ดินให้กับส านักงานที่ดินจังหวัดล าปาง จ านวน ๔๕๓,๐๔๕ บาท (สี่แสนห้าหมื่นสามพันสี่สิบห้าบาท

ถว้น)  เชิญ ฝ่ายบรหิาร นายประเสรฐิ บุพพัณหสมัย 

นายประเสริฐ  บุพพัณหสมัย  รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม  นายประเสริฐ บุพพัณหสมัย  รองนายกเทศมนตรี 

นครล าปาง ได้รับมอบหมายจาก นายกเทศมนตรนีครล าปาง เพื่อชีแ้จงแถลงญัตติฯ 

ญัตต ิ

เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมตัใิช้จา่ยเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง เพื่อจ่ายคนืเงนิคา่ธรรมเนียมจดทะเบยีน  

สิทธิและนิติกรรมทีด่ิน ให้กับส านักงานทีด่ินจังหวัดล าปาง จ านวน ๔๕๓,๐๔๕  บาท (สีแ่สนห้าหมืน่สาม

พันสี่สิบห้าบาทถ้วน)  

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

 ข้าพเจ้า นายนิมิตร  จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้

จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง เพื่อจ่ายให้ส านักงานที่ดินจังหวัดล าปาง  จ านวน ๔๕๓,๐๔๕ บาท       

(สี่แสนห้าหมื่นสามพันสี่สิบห้าบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 

 ขออนุมัติใชจ้่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง เพื่อคืนเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ

นิติกรรมให้ส านักงานที่ดินจังหวัดล าปาง ตามที่เทศบาลฯ ได้รับเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติกรรมที่ดิน  

ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  หมวด ๓ การจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากร มาตรา ๒๓ ข้อ ๑๔ 

คา่ธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่มีทุนทรัพย์ภายในเขต ทั้งนี้ตามประมวล

กฎหมายที่ดินและกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด และเทศบาลนครล าปางได้ด าเนินการตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๗ บรรดาเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับไว้เป็น

กรรมสิทธิ์ ให้น าส่งเป็นเงินรายได้ และ ข้อ ๙ การรับเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกใบเสร็จรับเงิน 
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ทุกครั้ง ซึ่งมีรายละเอียดการรับเงินค่าธรรมเนียม จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

ดังนี้ 

 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๕๔ ยอดเงิน

ค่าธรรมเนียมฯ ที่ได้รับ จ านวน ๔,๓๕๐,๓๙๐ บาท (สี่ล้านสามแสนห้าหมื่นสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)  

ซึ่งเทศบาลฯ ได้น าเข้าเป็นรายได้เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่ ๒๔๐๗ เลขที่ 

๐๔๔ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 

 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ ประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๔ ยอดเงิน

ค่าธรรมเนียมฯ ที่ได้รับ จ านวน ๒,๖๒๑,๔๙๒.๘๕ บาท (สองล้านหกแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบสอง

บาทแปดสิบห้าสตางค์)  ซึ่งเทศบาลฯ ได้น าเข้าเป็นรายได้เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ ตามใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่ ๒๔๐๗ เลขที่ ๐๕๑ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ 

เหตุผล 

 เทศบาลนครล าปาง ได้รับหนังสือที่ ลป ๐๐๑๙/๑/๒๐๔๔๔ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 

จากส านักงานที่ดินจังหวัดล าปาง เรื่อง  ขอคืนเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน จ านวน 

๔๕๓,๐๔๕ บาท (สี่แสนห้าหมื่นสามพันสี่สิบห้าบาทถ้วน) เนื่องจากประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง 

หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

ส าหรับกรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด ฉบับลงวันที่ ๓๐ มีนาคม 

๒๕๕๔ ยังไม่มีผลใช้บังคับเป็นเหตุให้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราปกติ บัดนี้ ประกาศ

ฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้วประกอบกับผูข้ายทั้ง ๓ ราย ได้ขอคนืเงินคา่ธรรมเนียมส่วนที่พนักงานเจา้หน้าที่

ได้เรียกเก็บไว้เกินตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ฉบับลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔ ซึ่งเงินค่าธรรมเนียม

ดังกล่าวส านักงานที่ดินจังหวัดล าปาง ได้โอนให้แก่เทศบาลนครล าปางแล้วตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 

และวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔  
 

เงินสะสม  ณ วนัที่  ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔     ๒๓๔,๖๔๓,๐๐๖.๙๖ 

หัก   เงนิฝาก กสท.     ๗๕,๕๙๓,๒๕๑.๙๐ 

       ลูกหนีเ้งินยืมสะสม          ๒๔๒,๐๖๐.๐๐ 

       ลูกหนีภ้าษีโรงเรือน       ๑,๘๒๑,๑๐๔.๐๐ 

       ลูกหนีภ้าษีทอ้งที ่             ๙,๒๑๕.๘๑ 

       ลูกหนีภ้าษีปา้ย          ๒๑๐,๐๔๐.๐๐ 

       ผลตา่งจากการช าระหนีเ้งินกู้      ๘,๙๖๐,๐๐๐.๐๐ 

       เงินเดอืน คา่จ้าง คา่ตอบแทน   ๘๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๖๖,๘๓๕,๖๗๑.๗๑ 

            ๖๗,๘๐๗,๓๓๕.๒๕ 

หัก   ส ารองจา่ยกรณีฉุกเฉนิอื่น ๆ รอ้ยละ ๒๕%       ๑๖,๙๕๑,๘๓๓.๘๑ 

            ๕๐,๘๕๕,๕๐๑.๔๔ 

หัก   จ่ายขาดเงินสะสมและเงินยมืสะสม (คงคา้งเบกิจา่ย) 

       ๑.  คา่กอ่สรา้งสวนสาธารณะประตูเวียง  ๑๐,๖๕๔,๓๘๒.๐๐ 

       ๒.  คา่กอ่สรา้งผนงัตลิง่แม่น้ าวังฝัง่ขวา    ๓,๙๓๐,๐๐๐.๐๐ 
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       ๓.  คา่กอ่สรา้งคลองระบายน้ าภายในบอ่บ าบดัน้ าเสยี   ๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ 

       ๔.  คา่กอ่สรา้งปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าวัด    ๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 

            พระแกว้ดอนเตา้สุชาดา     

๕. คา่จัดซื้อเตาเผาศพปลอดมลพษิแบบใชแ้กส๊   ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

ประจ าสุสานรอ่งสามดวง 

๖. คา่กอ่สรา้งปรับปรุงซอ่มแซมอาคาร    ๕,๖๒๗,๐๐๐.๐๐ 

ศาลากลางจงัหวดั (หลังเดิม) 

       ๗.  กองคลงั ยืมจ่ายบ านาญ (ขรก.ถา่ยโอน)         ๕๑,๓๙๖.๔๗ 

            ต.ค. ๕๔ 

       ๘.  กองคลัง ยมืจ่ายบ านาญ ต.ค. ๕๔           ๑,๗๕๖,๔๘๔.๗๘ 

       ๙.  กองคลัง ยืมจา่ยเงนิ ช.ค.บ. (ต.ค. ๕๔)                         ๘,๔๘๒.๐๐ 

     ๑๐.  ส านักการศึกษายมืจ่ายเงินสมทบประกนัสังคม,             ๑๐,๘๘๗.๐๐ 

            คา่จ้างพนักงานจ้าง, เงินเพิ่มต่าง ๆ (ผดด.) 

            (ต.ค. – ธ.ค. ๕๔) 

     ๑๑.  ส านักการศึกษายมืจ่ายคา่จ้างพนักงานจ้าง,               ๒๑๗,๗๔๐.๐๐ 

            เงนิเพิ่มตา่ง ๆ (ผดด.) (ต.ค. – ธ.ค. ๕๔) 

๑๒. ส านักการศึกษายืมจ่ายเงนิสมทบประกันสังคม             ๑๓,๗๗๐.๐๐ 

(ครูสนับสนุนการสอน) (ตกเบกิ) (เม.ย. – ก.ย. ๕๔), 

            คา่จ้างพนักงานจ้าง (ต.ค. – ธ.ค. ๕๔), เงินสมทบ 

            ประกันสังคม (เงินเพิ่มต่าง ๆ ต.ค. – ธ.ค. ๕๔) 

     ๑๓.  ส านักการศึกษายมืจ่ายคา่จ้างพนักงานจ้าง (ตกเบิก)           ๙,๖๖๐.๐๐ 

             (เม.ย. – ก.ย. ๕๔) 

๑๔.  ส านักการศึกษายืมจ่ายคา่จ้างพนักงานจ้าง, เงนิเพิ่ม      ๑๒๘,๐๔๐.๐๐ 

ต่าง ๆ (ครูสนันสนุนการสอน) (ต.ค. – ธ.ค. ๕๔) 

     ๑๕.  ส านักการศึกษายืมจ่ายคา่จ้างพนักงานจ้าง, เงนิเพิ่ม        ๒๔,๐๗๐.๐๐     

            ตา่ง ๆ (ผดด.) (ต.ค. – ธ.ค. ๕๔) 

     ๑๖.  ส านักการศึกษายืมจ่ายเงินสมทบประกนัสังคม                ๓,๔๐๔.๐๐            

            (ผดด.) (ก.ย. ๕๔) 

๑๗. ส านักการศึกษายืมจ่ายเงนิสมทบประกันสังคม                ๔,๑๐๐.๐๐            

       (ครูสนับสนุนการสอน) (ก.ย. ๕๔) 

๑๘. ส านักการศึกษายืมจ่ายคา่จ้างพนักงานจ้าง, เงินเพิม่        ๒๔,๐๗๐.๐๐    

ต่าง ๆ (ครูสนับสนุนการสอน) (ต.ค. – ธ.ค. ๕๔) 

๑๙. กองคลัง ยืมจา่ยเงนิช่วยเหลือคา่รักษาพยาบาลบ านาญ    ๑๑,๙๓๕.๐๐ 

๒๐. ส านักการช่างยืมจ่ายเงนิเดือน, เงินเพิม่ต่าง,                ๖๙๖,๐๖๐.๐๐ 

คา่เช่าบ้าน, กบข. (พนง.ถา่ยโอน) (ต.ค. – ธ.ค. ๕๔) 
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     ๒๑.  กองสวัสดิการ ยมืจ่าย เบี้ยยงัชีพผูสู้งอาย ุ(ต.ค. ๕๔)     ๓,๕๖๖,๐๐๐.๐๐ 

     ๒๒.  ส านักการศึกษา ยมืจ่าย คา่เช่าบ้าน พนง.ครู (ต.ค. ๕๔)      ๙๒,๙๐๐.๐๐ 

     ๒๓.  ส านักการศึกษา ยมืจ่าย คา่รักษาพยาบาล          ๔๑๙,๘๖๕.๕๐  ๓๙,๑๕๐,๒๔๖.๗๕ 

           คา่ช่วยเหลอืการศึกษาบุตร พนง.ครู (ต.ค. ๕๔) 

เงินสะสมคงเหลอืในมอืที่พอจ่ายได้ ณ  ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔    ๑๑,๗๐๕,๒๕๔.๖๙ 

           ดังนัน้ ขอไดโ้ปรดน าเรียนตอ่ที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อขออนุมตัิใชจ้่ายเงินสะสม 

ของเทศบาลนครล าปาง จ านวน ๔๕๓,๐๔๕ บาท (สีแ่สนห้าหมืน่สามพันสี่สิบห้าบาทถว้น) ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการรับเงิน การเบกิจา่ยเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๔ กรณีองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นไดร้ับเงินรายรับและต่อมา

มีการขอคนืในลักษณะของลาภมิควรได ้ (๑) การรับช าระภาษีโดยไม่ถูกตอ้ง ข้อ ๙๖ วธิีปฏิบัตใินการถอนคนื

เงินรายรับ ให้ปฏิบัตดิังนี ้ (๒) ขอเงนิคนืภายหลังจากปงีบประมาณที่รับเงนิรายรับเมือ่ตรวจสอบแล้วเห็นวา่

ถูกต้องใหอ้งคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นจา่ยขาดเงนิสะสมโดยต้องได้รับอนุมตัิจากสภาท้องถิ่น ต่อไป 

ขอแสดงความนับถอื 

        (ลงชื่อ)    นิมิตร   จิวะสันติการ      ผู้เสนอ 

       (นายนิมิตร   จิวะสันติการ) 

       นายกเทศมนตรนีครล าปาง 
 

 นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง    ญัตติ เรื่อง  ขอเสนอญัตติ 

ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง เพื่อจ่ายคืนเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

ที่ดินให้กับส านักงานที่ดินจังหวัดล าปาง จ านวน ๔๕๓,๐๔๕ บาท (สี่แสนห้าหมื่นสามพันสี่สิบห้าบาทถ้วน)  

จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่  เมื่อไม่มี ผมจะขอมติในที่ประชุมสภา  สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ  

โปรดยกมือขึน้ มติเป็นเอกฉันท์  

 มติท่ีประชุม   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง เพื่อจ่าย

คนืเงินคา่ธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินให้กับส านักงานที่ดินจังหวัดล าปาง จ านวน ๔๕๓,๐๔๕ 

บาท (สี่แสนห้าหมื่นสามพันสี่สิบห้าบาทถ้วน) 
 

ระเบียบวาระที่  ๘ ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุญาตกู้เงินจากธนาคารออมสิน 

สาขาสบตุ๋ย เพื่อปรับปรุงอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครล าปาง 

นายประสทิธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   ระเบียบวาระที่  ๘ ญัตติ เรื่อง ขอ

เสนอญัตติขออนุญาตกู้เงินจากธนาคารออมสิน สาขาสบตุ๋ย  เพื่อปรับปรุงอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร

เทศบาลนครล าปาง  เชิญ ฝ่ายบรหิาร นายประเสรฐิ บุพพัณหสมัย 

นายประเสริฐ  บุพพัณหสมัย  รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม  นายประเสริฐ บุพพัณหสมัย  รองนายกเทศมนตรี  

นครล าปาง ได้รับมอบหมายจาก นายกเทศมนตรนีครล าปาง เพื่อชีแ้จงแถลงญัตติฯ  
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ญัตต ิ

เรื่อง   ขอเสนอญัตติ ขออนุญาตกูเ้งินจากธนาคารออมสิน สาขาล าปาง เพื่อปรับปรุงอาคารสถานีขนส่ง 

        ผู้โดยสารเทศบาลนครล าปาง  

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

 ข้าพเจ้านายนิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุญาตกู้เงิน

จากธนาคารออมสิน สาขาล าปาง เพื่อปรับปรุงอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครล าปางจ านวนเงิน

๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 

 เพื่อให้การจัดท ากิจการใดๆ ตามอ านาจหน้าที่ในการบ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของ 

ราษฎรและให้มีสาธารณูปการรวมทั้งการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรมและรักษาความสะอาดเรียบร้อยของ

ท้องถิ่นบรเิวณอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครล าปาง อันเป็นการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อ

ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง โดยการจัดให้มีและควบคุมที่จอดรถและการขนส่งและการ

วิศวกรรมจราจรรวมทั้งการลงทุนและเทศพาณิชย์ เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนาจัดหา

ประโยชน์และรายได้จากทรัพย์สินของเทศบาลตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๓) (๒๖) ประกอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 

และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๑ (๕) มาตรา ๕๓ (๖) มาตรา ๕๔ (๓) (๑๑) (๑๒) 

มาตรา ๕๖ (๘) มาตรา ๕๗ มาตรา ๖๖ (๓) (๔) (๖) และวรรค ๒ การกู้เงินตาม (๖) เทศบาลจะกระท าได้ต่อเมื่อ

ได้รับอนุญาตจากสภาเทศบาลและได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย และเป็นไปตามโครงการ

ปรับปรุงซอ่มแซมอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครล าปาง ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ๓ ปี เทศบาลนคร

ล าปาง (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗) หน้า ๕-๕๔ จึงขออนุญาตกู้เงินจากธนาคารออมสิน สาขาล าปาง เพื่อ

ด าเนินการดังกล่าวจ านวนเงิน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตาม

เอกสารแนบท้าย 

เหตุผล 

                เนื่องจากส านักงานขนส่งจังหวัดล าปางได้ถ่ายโอนภารกิจสถานีขนส่งผู้โดยสารให้กับเทศบาลนคร

ล าปางมาบริหารจัดการเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๐ แต่ปัจจุบันอาคารสถานีขนส่งและบริเวณโดยรอบ 

มีสภาพช ารุดทรุดโทรมจากการใชง้านมาเป็นเวลานานตั้งแต่ป ีพ.ศ. ๒๕๑๒ เทศบาลนครล าปางจึงมีนโยบายที่

จะปรับปรุงอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารนี้ให้สวยงามทันสมัย ห้องจ าหน่ายตั๋วแยกเป็นสัดส่วนมีระเบียบเรียบร้อย

พร้อมมีสิ่งอ านวยความสะดวกไว้บริการแก่ประชาชนผู้มาใช้บริการอย่างเพียงพอ และยกระดับมาตรฐานการ

บริการสาธารณะให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ เพราะถือเป็นประตูเมืองสู่จังหวัดล าปางและเพื่อรองรับยุทธศาสตร์

จังหวัดล าปาง ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นการพัฒนาจัดหาประโยชน์และรายได้จาก

ทรัพย์สินของเทศบาลนครล าปาง นอกจากนี้สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครล าปางเป็นเทศพาณิชย์ที่มีการ

จัดเก็บรายได้เลี้ยงตัวเองและรายได้ในแต่ละปีเพียงพอที่จะช าระหนี้เงินกู้ได้ทั้งหมด โดยไม่กระทบกับการ

บริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีแต่อย่างใด ทั้งนี้เทศบาลนครล าปางไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ ไว้ 

 ดังนั้น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปางเพื่อพิจารณาญตัต ิขออนญุาตกูเ้งนิจาก



 - ๓๕ - 

ธนาคารออมสิน สาขาล าปาง จ านวน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) เพื่อท าการปรับปรับปรุงอาคาร

สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครล าปางต่อไป 

ขอแสดงความนับถอื 

        (ลงชื่อ)    นิมิตร   จิวะสันติการ    ผู้เสนอ 

       (นายนิมิตร   จิวะสันติการ) 

       นายกเทศมนตรนีครล าปาง 
 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง    ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขอ

อนุญาตกูเ้งินจากธนาคารออมสิน สาขาสบตุ๋ย เพื่อปรับปรุงอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครล าปาง 

จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่  เชิญ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 

  นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง   เรียนท่านประธานสภาฯ  

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และผู้น าชุมชน กระผม  นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง  ตามที่ฝ่ายบริหารมีโครงการที่จะขอกู้เงินจากธนาคารออมสิน สาขาสบตุ๋ย เป็นเงิน 

๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) เพื่อปรับปรุงอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครล าปาง  

เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนผู้ใช้บริการ และเป็นหน้าเป็นตาของเทศบาลฯ ที่มีสถานีขนส่งฯ ที่สวยงาม  

ตามเหตุผลเมื่อสักครู่ ซึ่งผมเห็นด้วยกับการปรับปรุงสถานีขนส่งฯ แต่ที่ผมไม่เห็นด้วยก็เรื่องเกี่ยวกับห้องน้ า

ครับ ผมก็เป็นคนที่เดินทางบ่อยนะครับแต่ละที่ก็ไม่เห็นมีห้องน้ าไว้ช้ันบน จะเป็นแห่งแรกหรือเปล่าก็ไม่ทราบ  

ที่เทศบาลฯ ของเรา มีห้องน้ าอยู่ด้านบนของสถานีขนส่งฯ  ผมดูแบบแปลนแล้วเห็นว่าห้องน้ าของเจ้าหน้าที่อยู่

ด้านล่าง และของผู้ใช้บริการสถานีขนส่งฯ อยู่ด้านบน  ทั้งๆ ที่สถานบริการแห่งนี้สามารถท ารายได้ให้กับ

เทศบาลฯ เดือนละ ๔๖,๖๐๐ บาท(หกหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมแล้วปีละ  ๕๕๐,๐๐๐ บาท(ห้าแสน 

ห้าหมื่นบาทถ้วน) จะเป็นไปได้หรือไม่ครับท่านประธานฯ ที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนใหม่  ไหนๆ ก็จะ 

ปีใหม่แล้วผมก็อยากจะให้มีสิ่งที่ดีๆ เข้ามาในเทศบาลฯ ของเรา  อยากจะให้ห้องน้ าย้ายลงมาข้างล่างเพื่อความ

สะดวกของผู้ใชบ้รกิารครับ  เมื่อประมาณกลางปี ๒๕๕๔ ผมและเพื่อนสมาชิกสภาฯ ประมาณ ๕-๖ คน ที่ได้

เป็นกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีโอกาสได้เข้าไปเยี่ยมชมที่สถานีขนส่งฯ  ผมก็ได้สอบถาม  

ผู้มาใช้บริการเกี่ยวกับเรื่องห้องน้ า ซึ่งแต่ละคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้าเป็นไปได้น่าจะย้ายมาไว้ข้างล่าง  

เพื่อความสะดวกสบายต่อผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ  พระภิกษุสงฆ์ และผู้พิการ  ถ้าเป็นไปได้ผมก็

อยากจะเปลี่ยนแปลงแบบแปลนให้ย้ายห้องน้ าลงมาอยู่ขา้งล่าง  ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง    จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย

หรือไม่  เชิญ นายสมบูรณ ์ คุรุภากรณ์ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน กระผม  นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  ส าหรับ

กจิการสถานีขนส่งฯ ผมเห็นว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรับปรุง เนื่องจากว่าสถานีขนส่งฯ แห่งนี้ 

มีอายุการใช้งานมานานหลายปี และมีการใช้บริการตลอดอย่างหนาแน่น ท าให้ห้องน้ า-ห้องส้วม และสถานที่

ต่างๆ มีความช ารุดทรุดโทรมลง  อีกประการหนึ่งที่ผมเห็นด้วยที่จะต้องมีการปรับปรุง คือ ผมได้ดูในเรื่อง

รายรับ-รายจ่ายของการบรหิารกิจการสถานีขนส่งฯ แห่งนีแ้ล้ว  หากเพื่อนสมาชิกฯ จะดูแล้วเข้าใจง่ายๆ ก็อยู่

ในเอกสำรแผ่นที่ ๓(รำยกำรย่องบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำรสถำนีขนส่งฯ) ที่มีจ านวนเงินรายรับ-รายจ่าย  
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เมื่อทางฝ่ายบริหารได้ประมาณการไว้ว่าหลังจากด าเนินการปรับปรุงสถานีขนส่งฯ เรียบร้อยแล้ว จะมี

ประมาณการรายรับปีละ ๑,๖๐๑,๓๘๐ บาท(หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ซึ่งเพียงพอ

ต่อการจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ย รายละเอียดจะอยู่ในเอกสารหน้าถัดไป เราจะเห็นว่าการผ่อนช าระระยะเวลา 

๑๐ ปี  เฉลี่ยแล้วก็ประมาณ ๘-๙ แสนบาทต่อปีและรายรับปลีะ ๑,๖๐๑,๓๘๐ บาท(หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งพัน

สามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ก็สามารถที่จะครอบคลุมรายจ่ายด้านนี้ได้  ซึ่งหมายความว่าในแต่ละปีที่ต้อง

จ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยแล้ว เราจะมีเงินเหลือเก็บเป็นรายได้ของเทศบาลฯ ปีละประมาณ  ๗๐๐,๐๐๐ บาท  

เพราะฉะนั้นเวลาที่ผ่านไปหลายๆ ปี ก็จะท าให้เทศบาลฯ มีเงินสะสมไว้  ซึ่งผมเชื่อว่าการอนุมัติงบประมาณใน

ครั้งนี้ก็จะครั้งสุดท้ายก็ว่าได้ เพราะจะมีเงินในอนาคตที่สามารถน ามาใช้จ่ายได้แล้ว  จากการที่ดูรายรับ-

รายจ่าย แล้วผมก็รู้สึกช่ืนชมยินดีกับในการบรหิารกิจการสถานีขนส่งฯ ถอืเป็นโชคดีของเทศบาลฯ ที่รับกิจการ

ที่ดีมีก าไรมาบรหิารจัดการ ท าให้สามารถพึ่งพาตนเองได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินอุดหนุนของเทศบาลฯ หรือเงินใน

ส่วนอื่นๆ เข้ามาช่วย  ดังนั้นผมจึงอยากจะฝากถึงเรื่องของพืน้ที่การเช่าไม่ว่าจะเป็นการเช่าในลักษณะใดๆ ผมก็

อยากจะให้มีการท าบัญชรีายรับ-รายจ่ายให้ชัดเจนคล้ายๆ กับบัญชีในเอกสารนี้ซ่ึงเป็นการท าบัญชีที่ดีมากเลย

ครับ  มีทั้งรายจ่ายประจ า มีหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค 

ก็หมายถึงค่าน้ า ค่าไฟ  เราก็ทราบกันดีว่างบประมาณของเทศบาลฯ เราก็ต้องพึ่งพางบประมาณจากรัฐบาล

ส่วนกลางเป็นหลัก ซึ่งในหลายๆ ปีที่ผ่านมาก็ไม่ได้งบประมาณตามที่ได้คาดการณ์ไว้  ดังนั้นในระยะยาวก็จะ

เป็นการยากที่เราจะพึ่งพางบประมาณจากส่วนกลาง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลกลางนั้นก็มีปัญหาเรื่อง

งบประมาณเก่ียวกับภัยธรรมชาติติดๆ กันหลายปี  ผมจึงคิดว่าถ้าพิจารณาดูงานทางด้านเทศพาณิชย์ของเรา

ควรที่จะท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย ถ้าหากเราเห็นว่ารายจ่ายจะมากกว่ารายรับก็ควรที่จะปรับปรุงในส่วนของ

รายรับด้านใดให้มีความเหมาะสมหรอืให้มีความเป็นธรรมต่อทางเทศบาลฯ  หมายความว่าที่ผา่นมาเราอาจจะ

ไม่ได้สนใจในเรื่องนี้และปล่อยปละละเลยมา  ในที่สุดแล้วเราก็จ าเป็นต้องใช้เงินเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

ทุกๆ เดือน ฉะนั้นหลังจากการขออนุมัติงบประมาณในญัตติดังกล่าวนี้ ผมก็อยากจะเสนอแนะเกี่ยวกับระบบ

การจารจรของสถานีขนส่งฯ ในวันสุดสัปดาห์หรอืช่วงเทศกาล ผมอยากให้มีพื้นที่ส ารองในการรับส่งผู้โดยสาร

ให้กับผู้มาใช้บริการ  และอีกประการหนึ่งก็เป็นเรื่องของห้องน้ าที่ได้อภิปรายไปแล้ว ก็อยากจะขอเรียนเน้นย้ า

อีกทีเพราะมันเป็นปัญหาจริงๆ ไม่อยากจะให้เป็นปัญหาเหมือนกับห้องน้ าสาธารณะที่เกิดขึ้น  เนื่องจากว่า

สถานีขนส่งฯ ผู้ที่มาใช้บริการไม่ใช่มีแต่ชาวล าปางอย่างเดียว มีเกือบทั่วประเทศที่เข้าออกสถานีขนส่งฯ แห่งนี ้  

เพราะฉะนั้นเราเป็นเทศบาลฯ ใหญ่ และหากว่าการบริหารจัดการท าได้ไม่ดีเท่าที่ควรก็จะท าให้เรา  

ถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้ ผมขอฝากไว้ด้วยส าหรับงบประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท(เจ็ดล้านบาทถ้วน) ที่ใช้การ

ปรับปรุงอาคารสถานที่ จึงอยากให้ใชอ้ย่างเกิดประโยชน์สูงสุดด้วย ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง    จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย

หรือไม่ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติในที่ประชุมสภา ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุญาตกู้เงินจากธนาคารออมสิน 

สาขาสบตุ๋ย  เพื่อปรับปรุงอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครล าปางสมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ  

โปรดยกมือขึน้ มติเป็นเอกฉันท์ 

 มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์อนุญาตให้กู้เงินจากธนาคารออมสิน สาขาสบตุ๋ย เพื่อ

ปรับปรุงอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครล าปาง 
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ระเบียบวาระท่ี  ๙ ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบการจ่ายเงิน การ

ท าสัญญาเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอยต่อเนื่อง ๕ ปีงบประมาณ 

นายประสทิธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   ระเบียบวาระที่ ๙  ญัตติ เรื่อง  ขอ

เสนอญัตติขอรับความเห็นชอบการจ่ายเงิน การท าสัญญาเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอยต่อเนื่อง  

๕ ปีงบประมาณ  เชิญ ฝ่ายบรหิาร นายประเสรฐิ บุพพัณหสมัย 

นายประเสริฐ  บุพพัณหสมัย  รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม  นายประเสริฐ บุพพัณหสมัย  รองนายกเทศมนตรี  

นครล าปาง ได้รับมอบหมายจาก นายกเทศมนตรนีครล าปาง เพื่อชีแ้จงแถลงญัตติฯ  

ญัตต ิ

เรื่อง  ขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบการจา่ยเงิน การท าสัญญาเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอยต่อเนื่อง  

        ๕ ปีงบประมาณ 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ส าเนาหนังสือจังหวัดล าปาง ที่ ลป ๐๐๓๗.๔/๒๔๓๐๘ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔  

                   จ านวน ๑ ฉบับ 

 ข้าพเจ้า นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง  ขอรับความ

เห็นชอบการท าสัญญาเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอยต่อเนื่อง ๕ ปีงบประมาณ ตามหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 

 เพื่อขอรับความเห็นชอบการท าสัญญาเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอยต่อเนื่อง ๕ ปีงบประมาณ 

เนื่องจากเทศบาลนครล าปางได้พิจารณาเห็นว่าการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอย มีความ

จ าเป็นต้องท าสัญญาจ้างในระยะยาวเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ เพราะว่าเป็นกิจการที่เกิดผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมและประชาชน รวมทั้งต้องใช้การลงทุนค่อนข้างสูงเป็นการจูงใจแก่เอกชนผู้ประกอบการให้เกิด

ความสนใจที่จะมาลงทุนเพราะได้รับค่าตอบแทนเป็นระยะยาวและต่อเนื่องคุม้ทุนของผู้รับจ้าง ประกอบกับผู้วา่

ราชการจังหวัดล าปางได้พิจารณายกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบข้อ ๓๘ ผ่อนผันให้เทศบาลฯ ก่อหนี้ผูกพัน 

ในการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอยและการจ้างเหมาบริการก าจัดขยะมูลฝอยเป็นเวลา ๕ ปี เนื่องจาก

การจ้างเหมาบรกิารเก็บขนขยะมูลฝอยและการจ้างเหมาบรกิารก าจัดขยะมูลฝอยมีความจ าเป็นต้องท าสัญญา

จ้างเกินกวา่หนึ่งปี และเป็นกิจการที่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยตรง ตาม

หนังสือจังหวัดล าปาง ที่ มท ๐๘๖๗/๑๕๓๑๕ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๐ ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไข

เพิ่มเติมข้อ ๓๘ ระบุว่า “การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ให้กระท าได้โดย

ความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นและจัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายตามขั้นตอนของกฎหมาย” 

เหตุผล 

ด้วยทางเทศบาลนครล าปางได้จัดท าสัญญาจ้าง บริษัท จี.บี.ซี.กรุ๊ป จ ากัด เป็นผู้รับเหมาเก็บขน

ขยะมูลฝอยและจัดเก็บค่าท าเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย ก่อสร้างระบบและก าจัดขยะมูลฝอย ตามสัญญาจ้าง

เลขที่ ๑/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๐ มีก าหนดระยะเวลา ๕ ปีงบประมาณ เร่ิมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 

๒๕๕๐ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ เหตุผลที่ไม่ได้ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครล าปางตั้งแต่
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เร่ิมแรก เนื่องจากเกดิความส าคัญผดิในสาระส าคัญของหนังสือจังหวัดล าปาง ที่ มท ๐๘๖๗/๑๕๓๑๕ ลงวันที่ 

๒ สิงหาคม ๒๕๕๐  ที่ได้พิจารณายกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ตามข้อ ๓๘ ผ่อนผันให้เทศบาลฯ ก่อหนี้

ผูกพันในการจ้างเหมาบรกิารเก็บขนขยะมูลฝอยและการจ้างเหมาบรกิารก าจัดขยะมูลฝอยเป็นระยะเวลา ๕ ปี 

เนื่องจากการจา้งเหมาบรกิารเก็บขนขยะมูลฝอยและการจ้างเหมาบริการก าจัดขยะมูลฝอยมีความจ าเป็นต้อง

ท าสัญญาจ้างเกินกว่าหนึ่งปี  และเป็นกิจการที่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน

โดยตรง เมื่อทราบถึงความส าคัญผิดดังกล่าว เพื่อให้เป็นการปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

เทศบาลฯ จึงได้มีหนังสือหารือจังหวัดล าปางว่ากรณีดังกล่าวเทศบาลฯ จะเสนอขอความเห็นชอบจากสภา

เทศบาลนครล าปางในปัจจุบันได้หรอืไม่ หรือมีวธิีปฏิบัติทีถู่กต้องอย่างไร ตามหนังสือเทศบาลนครล าปาง ลับ

ที่ ลป ๕๒๗๗๑/๑๙ ลงวันที่ ๒๗  ตุลาคม ๒๕๕๔ จังหวัดล าปางได้ตอบข้อหารือว่า “กรณีที่ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยก าหนดให้มีการด าเนินการในเรื่องใดไว้ ให้กระท าได้โดยการเห็นชอบของสภาเทศบาล  

แต่เทศบาลนครล าปางไม่ได้มีการด าเนินการตามทีร่ะเบียบก าหนด เนื่องจากการตีความคลาดเคลื่อน ซึ่งไม่ได้

เกิดจากความจงใจที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  โดยหลักการอ านาจหน้าที่ของเทศบาล

ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด และต้องด าเนินการเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายและระเบียบ  

ที่เกี่ยวข้องก าหนดด้วย ดังนั้น เมื่อเทศบาลฯ ตรวจสอบพบว่าไม่ได้ด าเนินการขั้นตอนใดๆ ตามที่ระเบียบ

ก าหนดไว้ เทศบาลฯ ชอบที่จะด าเนินการในขั้นตอนนั้นให้ถูกต้องสมบูรณ์ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระเบียบ

ก าหนด” ตามหนังสือจังหวัดล าปาง ที่ ลป ๐๐๓๗.๔/๒๔๓๐๘ ลงวันที่  ๒ ธันวาคม  ๒๕๕๔ เรื่อง หารือการ

ท าสัญญาเก็บขนขยะมูลฝอยต่อเนื่อง ๕ ปี โดยไม่มีการขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครล าปาง 

ดังนั้น ด้วยเหตุและผลดังกล่าวข้างต้น จึงมีความจ าเป็นต้องขอรับความเห็นชอบการท าสัญญาการ

เก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอยต่อเนื่อง ๕ ปีงบประมาณ เร่ิมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ ถงึวันที่ ๓๐ กันยายน 

๒๕๕๕  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาน าเรียนเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณา 

ให้ความเห็นชอบการท าสัญญาเก็บขนขยะและก าจัดขยะมูลฝอยต่อเนื่อง ๕ ปีงบประมาณต่อไป   

ขอแสดงความนับถอื 

(นายนิมิตร จิวะสนัติการ) 

นายกเทศมนตรนีครล าปาง 
 

นายประสิทธิ์   หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   เรื่อง เสนอญัตติ ขอรับ 

ความเห็นชอบการจ่ายเงิน การท าสัญญา ค าว่า จ ากัด เปลี่ยนเป็นค าว่า ก าจัด ในญัตติดังกล่าวสมาชิกฯ  

ทา่นใดอภิปราย เชิญ นายสุคนธ์  อินเตชะ 

นายสุคนธ์  อินเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  เรียนประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

 ที่เคารพ กระผม นายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง จากการที่ฝ่ายบริหารได้น าญัตติขอ

ความเห็นชอบการท าสัญญาเก็บขนขยะและก าจัดขยะมูลฝอยต่อเนื่อง ๕ ปี  ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 

๒๕๕๐ ถงึวันที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ตามที่ผูบ้รหิารได้ให้หลักการและเหตุผลไปแล้วนั้น การท าสัญญาก าจัด

ขยะมูลฝอยต่อเนื่อง ๕ ปี โดยไม่ผา่นความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครล าปาง ตามที่หนังสือของทางจังหวัด

ล าปาง  เทศบาลฯ ได้เขียนไปเพื่อขอหารือเรื่องนี้ ในหนังสือจังหวัดล าปางได้ตอบรับมา  ผมขออนุญาตท่าน
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ประธานฯ ตามหนังสือ ที่ ลป ๐๐๓๗.๔/๒๔๓๐๘ ลงวันที่  ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ในหนังสือฉบับนี้มีเนื้อหาสาระ

ตอบมาเป็นข้อ ดังนี้ 

 ๑. การท าสัญญาจ้างเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอยเป็นเวลา ๕ ปี ติดต่อกันเป็นการก่อหนี้ผูกพันเกิน

กว่า ๑ ปีงบประมาณ จะต้องได้รับความเห็นขอบจากสภาเทศบาล ตามข้อ ๓๘ วรรค ๑ แห่งระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

ซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนและวิธีที่ระเบียบก าหนดไว้ ส่วนกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง ยกเว้นการปฏิบัติตาม

ระเบียบนั้น เป็นกรณทีีร่ะเบียบก าหนดให้ก่อหนี้ผูกพันได้ไม่เกินในปีงบประมาณถัดไป และให้กระท าได้เฉพาะ

โครงการประเภทที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง แต่ในสัญญาจ้างเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอย เป็นรายจ่ายประเภทจ้าง

เหมาบริการและก่อหนี้ผูกพัน ๕ ปีงบประมาณ ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง จึงยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ 

ในประเด็นประเภทโครงการและระยะเวลากอ่หนีผู้กพัน ดังนั้น การไม่ได้เสนอขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาล

นครล าปาง จึงเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามระเบยีบก าหนด  

๒.กรณีที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยก าหนดให้การด าเนินการในเรื่องใดไว้ ให้กระท าได้โดยความ

เห็นชอบของสภาเทศบาล แต่เทศบาลนครล าปางไม่ได้ด าเนินการตามระเบียบก าหนด เนื่องจากการตีความ

คลาดเคลื่อน ซึ่งไม่ได้เกิดการจงใจที่ไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ ยวข้อง โดยหลักการอ านาจ

หน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด และต้องด าเนินการเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องก าหนดด้วย ดังนั้น เมื่อเทศบาลตรวจสอบพบว่าไม่ได้ด าเนินการขั้นตอนใดๆ 

ตามที่ระเบยีบก าหนดไว้ เทศบาลชอบที่จะด าเนินการในขั้นตอนนั้นให้ถูกต้องสมบูรณ์ตามขั้นตอนและวิธีการที่

ระเบยีบก าหนด  

จึงเรยีนมาเพื่อทราบและด าเนินการตามระเบยีบ 

ขอแสดงความนับถอื 

(นายสุวรรณ กล่าวสุนทร) 

รองผู้วา่ราชการจังหวดัล าปาง 

รักษาราชการแทน ผู้วา่ราชการจังหวัดล าปาง 
 

จากที่นายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติให้สภาเทศบาลนครล าปาง พิจารณาเพื่อขอความเห็นชอบ  

 ถือว่าเป็นการขอย้อนหลังหรือไม่ ถูกต้องหรือไม่ ขอเรียนท่านประธานฯ ผ่านถึงผู้บริหารฯ และสมาชิกสภา

เทศบาลฯ ว่า มีอ านาจ หรือระเบียบ กฎหมายข้อใดที่ให้สมาชิกสภาฯ พิจารณาญัตติย้อนหลังได้ ผู้บริหารฯ 

ต้องเสนอญัตติดังกล่าว โดยให้สภาฯ พิจารณาอนุมัติก่อนด าเนินการ ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

วิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๓๘ ว่า การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่า ๑ ปี 

งบประมาณจะท าได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และมีรายได้ตามงบประมาณแล้วจึงจะ  

จ่ายได้เป็นระเบียบข้อที่ ๓๘  ท่านประธานฯ กระผมคาดไม่ถึงว่า นายกเทศมนตรนีครล าปาง ซึ่งผมเคารพท่าน

ซึ่งท่านมีความรู้ความสามารถหลายอย่าง มีประสบการณ์หลายอย่าง มีการบริหารจัดการที่ดี แต่ท่านกลับ

ตีความคลาดเคลื่อน ในเรื่องนี้การท าสัญญาจ้างเหมาเก็บขนขยะ ก าจัดขยะมูลฝอยต่างๆ กับบริษัทดังกล่าว 

ซึ่งท ามาต่อเนื่องหลายปี สมัยก่อนก็เสนอให้สภาฯ เป็นผู้พิจารณาเห็นชอบ แต่ในครั้งนี้นายกเทศมนตรี จึงไม่

น าเสนอสภาฯ ผมมีความเป็นห่วงนายกเทศมนตร ีไม่น่าจะท าเรื่องนีใ้ห้เป็นปัญหาในระบบราชการ  ท่านปล่อย

ให้บริษัทด าเนินการโดยไม่มีสัญญาที่จะเสนอต่อสภาฯ ก็ถือว่าเป็นการไม่ถูกต้อง อีกประการหนึ่ง ที่บริษัทนี้ยัง
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มีกระบวนการ คือมีผู้ที่ร้องเรียนไปทาง ปปช.อยู่ แล้วขณะนี้ผลของการพิจารณา ปปช. ยังไม่ได้รับการ

พิจารณาแกไ้ข แสดงว่าปัญหายังอยู่ที่ ปปช. ฉะนั้นในปัญหาดังกล่าว ถา้พวกเราได้อนุมัติหรอืยินยอมพิจารณา

ให้ผ่านสภาฯ ในวันนี้อะไรจะเกิดขึ้น ผมเป็นห่วง และอีกประการคือ ระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ

ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓ ในส่วนที่ ๒ ว่า มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการการเมือง ข้อ 

๘ และ ๙ ที่ระบุไว้ ข้อ ๘ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในรักษาไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ ข้อที่ ๙ ข้าราชการการเมือง ท้องถิ่น ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี ในการเป็น

พลเมืองดี เคารพ และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด คือระเบียบของเราที่ได้วางไว้ ผมเกรงปัญหา

ดังกล่าว เราจะปฏิบัติหรือขัดต่อระเบียบของเราหรือไม่ อีกปัญหาคือ การบริหารระบบราชการไทย ที่เคย

ปฏิบัติมาส่วนใหญ่เป็นลักษณะแนวดิ่ง แนวนอนมาใช้ไม่มาก การบริหารแนวดิ่ง คอื จากบนลงสู่ล่าง คอื ตั้งแต่

ผู้บังคับบัญชาสูงสุดในองค์กรมาถึงผู้ใต้บังคับบัญชาผู้น้อยในองค์กรนั้น แต่ผมเป็นห่วงข้าราชการช้ันผู้น้อย 

บางทีเราโยนความไม่ชอบมาพากลหรอือาจจะได้รับนโยบาย หรือค าสั่ง อะไรก็แล้วแต่ ถ้าข้าราชการไม่ปฏิบัติ

ตามก็แสดงว่าข้าราชการช้ันผู้น้อยไม่ปฏิบัติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชา ในเรื่องนี้น่าเห็นใจว่าอาจจะสร้างความ 

ไม่เป็นธรรมให้ข้าราชการช้ันผู้น้อย ที่อาจจะได้รับผลกระทบปัญหา  ผมจะเสนอแนะว่าให้ท่านผู้บริหารฯ ควร

จะแกไ้ขวิธีอื่น หรือแนวทางอื่นจะดีหรอืไม่ ท่านจะมีวิธีการอย่างไรที่จะไม่เข้าสู่กระบวนการสภาฯ ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง    จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย

หรือไม่  เชิญ นายณัฐธนวัฒน์  ปัญญาพันธ์ 

นายณัฐธนวัฒน์  ปัญญาพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน กระผม  นายณัฐธนวัฒน์  ปัญญาพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

ผมเป็นน้องใหม่ ๕ – ๖ เดือน ประชุมสภาฯ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๒ สิ่งที่ท่านนายกฯ ท าเพื่อบ้านเมืองเทศบาล 

นครล าปาง ผมขอชื่นชม ตั้งแต่ข่วงนคร น้ าพุช้างหรรษา โรงฆ่าสัตว์เก่า โรงฆ่าสัตว์เดิม บ้านเมืองสวยงาม

กว่าเดิมมาก แต่ในครั้งนี้ผมเห็นญัตติที่ ๙ ผมเห็นแล้วคิดไม่ได้ ผมได้ค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต ว่าญัตติ 

การพิจารณาย้อนหลังของสภาผู้แทนราษฎรมีหรือไม่ ตั้งแต่ก่อตั้งมาไม่เคยมีในประเทศไทย แต่วันนี้ถ้าหนังสือ 

กินเนสบุ๊คมา เทศบาลนครล าปางติดอันดับแน่นอน เพราะมีการขอญัตติพิจารณาย้อนหลัง เรื่อง การจ้าง  

เก็บขนขยะ ซึ่งท่านายกเทศมนตรีฯ น าญัตติเรื่องนี้โดยขอเสนอญัตติกำรจ่ำยเงินกำรท ำสัญญำและเก็บขนขยะ 

มูลฝอย ๕ ปีงบประมาณ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๐ ซึ่งท่านเป็นนายกฯ และบางท่านเป็น สท.  

แต่บางท่านก็ยังไม่ได้เข้ามา แต่ญัตติเช่นนี้ท่านได้เสนอไปยังจังหวัดล าปางว่า เกิดความส าคัญผิด  

ในสาระส าคัญของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ข้อ ๓๘ ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.๒๕๔๑ ซึ่งไม่ได้ออก พ.ศ.๒๕๕๑ แก้ไขเพิ่มเติมอีกฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๓ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ อีก  

พ.ศ.๒๕๔๓ ท่านผู้มี เกียรติทุกท่าน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยไม่ได้ออก พ .ศ.๒๕๕๑ ไฉนเลย 

ท่านนายกเทศมนตรี ดร.นิมิตร จิวะสันติการ ผู้ทรงคุณวุฒิท่านเป็นที่เคารพของกระผม ได้เข้าใจผิดใน

สาระส าคัญนี้ ซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยเขียนไว้ชัดเจนว่า การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่า  

๑ ปีงบประมาณ จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นและมีรายได้ตามงบประมาณแล้ว  

จึงจะจ่ายได้ เพราะฉะนั้นท่านประธานที่เคารพ หนังสือจากจังหวัดล าปาง ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง  

ในใจความสาระส าคัญ ๓ บรรทัดสุดท้าย ดังนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง จึงยกเว้นการปฏิบัติตามระเบีย  

ในประเด็นประเภทโครงการและระยะเวลาการกอ่หนีผู้กพัน ดังนั้น การไม่ได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล
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นครล าปาง จึงเป็นการ ปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบก าหนด ท่านเขียนมาอย่างชัดเจน ท่านจะปฏิเสธไม่ได้

เลยว่า ท่านนายกฯ เห็นความส าคัญผดิในสาระส าคัญทา่นเป็นผู้บรหิารสูงสุด น าความเจริญมาสู่เทศบาลนคร

ล าปางอย่างยิ่งใหญ่ ท่านมีที่ปรึกษาที่ดี ท่านมีปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล มีนิติกร มีข้าราชที่ทรงคุณวุฒิ

อีกนับร้อยชีวิต ท่านจะไม่ปรึกษาหารือเขาเลยหรืออย่างไร เพราะฉะนั้น ในประเด็นนี้ ญัตตินี้ ผมสมมุติ

เหตุการณ์ เช่น วันดีคืนดีท่านนายกเทศมนตรีเดินไปซื้อแก้วเซรามิคสวยๆ สัก ๑ ใบ ท่านตัดสินใจน าเงิน

งบประมาณไปซื้อโดยไม่เห็นชอบจากสภาฯ หรือปรึกษาสภาฯ หรือที่ปรึกษา จ านวน ๑ ล้านบาท จริงๆ แล้ว 

ใบละ ๒๐ บาท แล้วทา่นซื้อตั้งไว้ที่โต๊ะ แล้วระยะผ่านไป ๒ – ๓ ปี ท่านนึกขึน้ได้น าเข้าสภาฯ  ได้หรือไม่ เพราะ

เงินจ่ายไปแล้ว ๑ ล้านบาท ท่านจะท าเช่นนี้หรือไม่  ผมเรียนผ่านท่านประธานฯ ไปถึงนายกเทศมนตรีนคร

ล าปาง ที่เคารพ ฉะนั้นการกระท าอย่างนีผ้มถือว่าไม่ถูกต้อง ตามระเบียบ ข้อบังคับ พระราชบัญญัติ พระราช

ก าหนด พระราชกฤษฎีกา กฎหมาย มีกฎหมายฉบับใดรองรับให้ท่านนายกเทศมนตรี น าญัตตินี้เข้าสภาฯ ซึ่ง

สภาฯ นี้เองก็อยู่ไม่ได้ด าเนินการจ้างเหมาในวันที่  ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๐ แต่ท่านน ามาให้เราพิจารณาเห็นชอบ

ย้อนหลัง พวกผมเองเป็นพนักงานของรัฐ ถ้ายกมือพิจารณาเห็นชอบเหมือนทุกเรื่อง เหมือนที่สนับสนุนท่าน

นายกเทศมนตรมีาตลอด แต่เรื่องนีถ้า้ผมยกมือผ่านไป ผมจะโดนความผิดตามอาญาประมวลกฎหมาย มาตรา 

๑๕๗ หรือไม่ประการใด  ผมขอสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปางผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ญัตตินี้ผมถือว่าไม่ชอบ

ด้วยกฎหมาย กระผมเองขอคัดคา้นและไม่เห็นด้วยกับญัตตินี้ กราบขอบพระคุณทา่นประธานฯ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง    จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย

หรือไม่  เชิญ นายจาตุรงค ์ พรหมศร 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนคร

ล าปาง ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปางทุกท่าน กระผม  นายจาตุรงค์  พรหมศร  สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง  จากกรณทีี่ทางฝ่ายบรหิารได้เสนอญัตติเพื่อขอรับความเห็นชอบในเรื่องการท าสัญญาเก็บขนและ

ก าจัดขยะ ญัตติดังกล่าว ถอืเป็นญัตติเกี่ยวกับกิจการสภาเทศบาล เพื่อนสมาชิกฯ คงจะทราบในเบื้องต้นแล้ว

ว่า ญัตติในทางสภาฯ มี ๒ ประเภท คือ ๑.ญัตติร่างข้อบัญญัติ ๒.ญัตติเกี่ยวกับกิจการสภาฯ ญัตติเกี่ยวกับ

กจิการสภานั้น เสนอมาเพื่อให้สภาฯ พิจารณาว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย สืบเนื่องจากญัตติดังกล่าว จริงๆ 

แล้วหลักการระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น คือ ฉบับที่  

๓ แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๓๘ กล่าวถงึเรื่องการกอ่หนีผู้กพันเกนิกวา่ ๑ ปี งบประมาณให้กระท าได้โดย

ขอความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น และจะต้องท าเป็นงบประมาณรายจ่ายตามกฎหมาย ท่านประธานฯ การ

ก าจัดขยะและเก็บขนขยะ เป็นภาระหน้าที่ของเทศบาลฯ ที่กฎหมายก าหนดไว้และเป็นภาระหน้าที่ที่จะต้องท า 

ไม่ท าไม่ได้ เรื่องขยะเป็นบริการสาธารณะ มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามที่ผู้เสนอญัตติได้แถลงเมื่อสักครู ่

และเป็นประโยชน์กับประชาชน  

ฉะนั้น สาระส าคัญของเรื่องนี ้เมื่อกฎหมายก าหนดว่าเป็นหน้าที่ของท้องถิ่นและจะต้องท า ถ้าไม่ท าถอื

เป็นการละเว้น ถา้ไม่ก าจัด หรือจัดเก็บอะไรจะเกิดขึ้น เป็นที่ทราบกันอยู่ว่าขยะในแต่ละวันขยะมีประมาณร้อย

ตัน หรือบางช่วงอาจจะมากกว่านั้น เมื่อเป็นหน้าที่แล้ว ในวิธีการบริหารการจัดการ เทศบาลฯ จะจัดเก็บเอง

หรือจะจ้างบุคคลภายนอก หรือจ้างเอกชนจัดเก็บก็ได้ ในเมื่อกฎหมายเปิดช่อง ให้เทศบาลฯ สามารถท า

สัญญาจ้างบุคคลภายนอกหรอืเอกชนมาจัดเก็บ ทางเทศบาลฯ ได้ด าเนินการท าสัญญา ลงวันที่ ๒๗ กันยายน 

๒๕๕๐ เรียกว่าสัญญาจ้างจัดเก็บและก าจัดขยะ สัญญานี้ตามกฎหมาย เป็นสัญญาทางปกครอง  
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เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็นอ านาจหน้าที่  เมือ่ท าขึน้มาแล้วมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทางเทศบาลฯ จะต้อง

ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลงกับบริษัทดังกล่าว แต่ประเด็นที่ทางผู้บริหารเสนอญัตติ สัญญาฉบับนี้มีผลมา

ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลาคาม  ๒๕๕๐ ถงึวันที่  ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๕  ถอืว่าเป็นการกอ่หนีผู้กพันเกนิกวา่ระยะเวลา  

๑ ปี ประเด็นตรงนีจ้ึงขอความเห็นชอบของสภาฯ โดยหลักการของข้อ ๓๘ ที่ก าหนดไว้วา่ การกอ่หนีผู้กพันเกนิ

กว่า ๑ ปี จะต้องขอความเห็นชอบจากสภาฯ หลักการตามระเบียบดังกล่าว หากไม่ขอตั้งแต่เริ่มแรก จะมีผล

เป็นอย่างไร ในระเบียบดังกล่าวไม่ได้ก าหนดและบัญญัติไว้ ดังที่ผมเรียนเบื้องต้นว่า เมื่อเป็นหน้าที่ต้องท าและ

การกอ่หนีผู้กพันตรงนีท้ าไปโดยสุจรติเพื่อประโยชน์ของคนในท้องถิ่น  การกอ่หนีผู้กพันตรงนีเ้มื่อเป็นประโยชน์

ต่อท้องถิ่น ผมเห็นว่าเป็นเจตนาที่สุจริต ถึงแม้นว่าจะมาขอต่อสภาฯ หลังจากได้ก่อหนี้ผูกพันไปแล้ว ในความ

คิดเห็นของผมก็น่าจะไม่เป็นการกระท าผิดอะไร ในส่วน ความเห็นของผม ผมให้ความเห็นชอบ ถ้าเราได้

ติดตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนับตั้งแต่ท าสัญญานี้ปี ๒๕๕๐ มาถึงปัจจุบัน ทางฝ่ายบริหารได้เสนอ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  เพื่อจ่ายเป็นค่าขยะ อยู่ ในหมวดของกองสาธารณสุขฯ ได้ระบุไว้ใน 

ทุกปีงบประมาณ ปีงบประมาณนี้ก็เช่นกัน ทางพิจารณาของสภาฯ ไม่มีสมาชิกท่านใดท้วงติงและให้ 

ความเห็นชอบ เกี่ยวกับการจ่ายเงินเพื่อก าจัดขยะหรือบริหารจัดการเรื่องขยะ  ตรงนี้สะท้อนให้ เห็นว่าสภาฯ  

ได้ให้ความเห็นชอบในระดับหนึ่งแล้ว ท่านประธานฯ ครับ วันนี้ที่ท่านผู้บริหารได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบ 

กอ่หนีผู้กพันนั้น ผมคิดว่าไม่ใช่เป็นการย้อนหลัง จริงๆ แล้วท่านสมาชิกฯ ได้กล่าวถึงหนังสือจังหวัดฯ ฉบับลง

วันที่  ๒  ธันวาคม ๒๕๕๔ มีสาระส าคัญว่า เมื่อเทศบาลฯ ตรวจสอบพบว่าไม่ได้ด าเนินการขั้นตอนใดตามที่

ระเบียบก าหนดไว้ ให้เทศบาลฯ ชอบที่จะด าเนินการตามขั้นตอนให้ถูกต้องตามระเบยีบก าหนด ตรงนีผ้มเห็นว่า

เมื่อทางฝ่ายบริหารได้ท าเป็นญัตติและสาระส าคัญคือ ให้ผมเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ในส่วนของสภาฯ ผม 

เห็นว่าเมื่อทางผู้บริหารต้องการท าให้ถูกต้อง เสนอญัตติมาถูกต้อง ญัตติถูกต้องตามระเบียบที่กฎหมาย

ก าหนดทุกอย่าง ผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นปัญหา ผมให้ความเห็นชอบ เรื่องนี้ผมขอเรียนท่านประธานฯ ว่า 

เกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ศาลปกครองเคยมีค าพิพากษา ขอยกตัวอย่างกรณีจังหวัดขอนแก่น เรื่อง

โครงการก่อนสร้างตลิ่งฯ และในสัญญาเบื้องต้นไม่ได้มีการระบุถึงรายละเอียดการท าพนังกั้นน้ าไว้ในสัญญา

ดงักล่าว ต่อมาทางหน่วยงานได้มีการเพิ่มเติมพนังกัน้น้ าตลิ่งในสัญญาดังกล่าว และได้มีการโต้แย้งกันว่าท าได้

หรือไม่ ชอบหรือไม่ ศาลได้วินิจฉัยว่าสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาทางปกครอง ที่เป็นสัญญาปกครองเพราะ

จุดประสงค์ของสัญญาเกี่ยวกับการบริการสาธารณะเป็นการจัดท าแล้วประชาชนทั่วไปได้รับประโยชน์ 

หน่วยงานนั้นจะมาอ้างว่าการเพิ่มเติม ต่อเติมสัญญาภายหลังไม่ชอบ เพื่อไม่ต้องรับผิดชอบในการจ่ายค่าจ้าง 

ศาลปกครองวินิจฉัยว่าอ้างอย่างนั้นไม่ถูกต้อง สัญญาต้องผูกพันองค์กร ต้องจ่ายค่าจ้าง ส่วนวิธีการปฏิบัติที่

ต้องท าให้เป็นไปตามรูปแบบ ขั้นตอนนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ถา้เราย้อนมาที่ญัตตินี้ก็เช่นกัน ที่เกรงว่าจะย้อนหลัง 

การไม่ปฏิบัติตั้งแต่เริ่มแรกเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ทางผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องรับผิดชอบ อาจจะในทางวินัย  

แต่ในส่วนของสภาฯ เมื่อมีญัตติและผมพิจารณาแล้วว่าญัตติดังกล่าวเป็นญัตติเกี่ยวกับกิจการสภา ในเมื่อ 

ไม่ขัดต่อกฎหมายด้วยเหตุผลดังที่ผมกล่าวข้างต้น ผมนายจาตุรงค ์พรหามศร  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

ให้ความเห็นชอบในญัตติดังกล่าว 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง    จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย

หรือไม่  เชิญ นายสุรชัย  ประนมศร ี 
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นายสุรชัย  ประนมศรี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล 

นครล าปาง  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  กระผม นายสุรชัย ประนมศรี  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

เขตต าบลเวียงเหนือ ด้วยความเคารพในหลักการและเหตุผลของผู้บริหารที่เสนอเข้ามาในสภาฯ และความ

คิดเห็นของเพื่อนสมาชิกฯ ที่ได้แสดงความคิดเห็นเมื่อสักครู่ ก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ช่วยอ่านระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ผมจะไม่ลงลึกลงไปอีก เพราะทุกท่านให้ความกระช่างชัดแล้ว ผมขอยกตัวอย่างคือ 

เหตุการณ์ใดที่ไม่มีกรณีศึกษา ไม่มีเรื่องราวเดิม บัญญัติชัดเจนไว้นั้น เขาจะเทียบเคียงกับกฎหมายใกล้เคียง 

และเทียบเคียงกับประเพณีที่ปฏิบัติกันมา เราอย่าหลงลืมว่า เทศบาลฯ คือบุคคลตามกฎหมาย ที่เรียกว่า  

นิติบุคคล บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลนั้น ความสามารถในการท าสัญญาผูกพันอะไรก็แล้วแต่ กฎหมายระบุ

วา่ บางสัญญานั้นจะต้องให้สัตยาบัน ให้การรับรอง ถา้ไม่รับรองถือว่าโมฆะตั้งแต่ต้น การท าสัญญาผู้เยาว์ก็ดี 

ผู้เสมือนไร้ความสามารถก็ดี ผู้ไร้ความสามารถก็ดี  ผู้ปกครอง ผู้อนุบาล ผู้พทิักษ ์เป็นผู้ให้สัตยาบันสัญญาใดๆ 

ที่บุคคลเหล่านั้นท าไว้เรียกว่า โมฆิยะ คือ ถ้าได้มีการให้สัตยาบรรณแล้วก็จะมีผลสมบูรณ์แรกแต่ท าสัญญา 

แล้วสัญญานั้นสิน้สุด แต่บุคคลภายนอกที่เป็นคูส่ัญญาไม่กระทบกระเทือน นี่คือ อุทธาหรณ์หนึ่ง ท่านครับผม

เห็นด้วยที่จะให้การรับรอง สนับสนุนสัญญานี้  เพราะเหตุผลจากข้อระเบียบกฎหมาย และข้อเท็จจริงที่ผม  

ยกขอ้สนับสนุนอีกข้อหนึ่งที่ท าให้ผมไม่กลัวความผิด อีกประการ คือ ความส านึกในต าแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ 

เราทราบดี แม้กระทั่งหนังสือตอบรับที่ย้อนไปย้อนมา แสดงถงึเจตนาความบรสิุทธิ์ใจของหน่วยงาน ที่ว่าความ

ผิดพลาดจากการคลาดเคลื่อนจากความเข้าใจจะท ากันอย่างไร ผู้บริหารฯ เจ้าหน้าที่ฯ ไม่ได้ท าโดยพลการ 

ท่านมีหนังสือหารอืไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ผู้วา่ราชการจังหวัด นั้น เป็นผู้ควบคุมดูแลเทศบาลฯ โดย พ.ร.บ.

เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และฉบับแก้เพิ่มเติมฉบับที่ ๑๓ มาตรา ๗๑  เห็นชัดเจนว่าผู้ว่าฯ มีอ านาจหน้าที่และมี

สิทธิที่จะให้ค าแนะน า ตักเตือน ชี้แนะแนวทางเทศบาลฯ เห็นแล้วผู้บริหารฯ ท่านไม่ได้ผิด แนวทางปฏิบัติ

ข้าราชการไม่ได้ผดิ เมื่อเราทราบปัญหาที่เกดิขึน้ เราให้ผูห้ลักผูใ้หญ่ผูม้ีหน้าที่ควบคุมดูแล วินิจฉัย ท่านวินิจฉัย

มาแล้ววา่ระเบียบ ขั้นตอนใดที่ขาดตกบกพรอ่ง เทศบาลฯ กลับไปแก้ไข ฉะนั้นการมีมติยืนยันรับผิดชอบสัญญา

อันเก่า ไม่ได้ค านึงย้อนหน้า หลัง หรือปัจจุบัน มันท าได้ ผมขออนุญาตกล่าวถึงองค์กรรัฐธรรมนูญ  

ซึ่งภาพพจน์น่ากลัว คือ ปปช. เขากล่าวว่าท าไมถึงกลัวเขานัก  ผมขออนุญาตกล่าวถึงประวัติส่วนตัวของผม 

ดังนี ้กระผมจบ รัฐศาสตรบ์ัณฑติ จบนิติศาสตรบ์ัณฑติ จบรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ปี ๒๕๕๑ เพื่อนๆ 

มากมาย เจริญในหน้าที่การงานหลายๆ หน่วยงาน รวมองคก์รในรัฐธรรมนูญ คือ ปปช. เขาก็กลัวกฎหมายถ้า

ปฏิบัติราชการผิด คุกก็ขัง ปปช.ได้ ตามที่ผมกล่าวตั้งแต่แรก ในเมื่อระเบียบเราตกหล่น ก็หันกลับมาท าเสีย

ใหม่ สภาฯ ก็ให้การรับรอง พี่น้องสภาฯ ผมนั้นผมทราบดีว่าทุกคนตระหนักถึงอ านาจหน้าที่ และรับใช้พี่น้อง

ประชาชนที่เลือกเรามา สมาชิกฯ คือผู้มาตรวจสอบผู้บริหาร อนุมัติให้ความเห็นชอบ มีสิทธิที่จะท้วงติง และ

เสนอแนะ พี่น้องประชาชนเห็นความดี ความชอบ เห็นมุมมองผู้บริหารฯ ท่านก็เลือกผูบ้รหิารฯ มาท าหน้าที่เป็น

นายกฯ พี่น้องประชาชนเห็นว่าฝ่ายนิติบัญญัติที่จะเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนสมควรเข้ามาสนับสนุนการ

ท างานของนายกเทศมนตรี จึงเลือกมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ด้วยภารกิจที่ส าคัญ กระทบกระเทือนต่อ

สิ่งแวดล้อมและเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน การเก็บขยะมูลฝอย การฝังกลบ แน่นอน เทศบาลฯ ต้องท า 

การจะพิจารณาในวันนี้ เหตุและผลตามที่ผมกราบเรียน เราไม่ได้ท ากันโดยพลการ แต่เราท าถูกรูปแบบ และ

เราท าตามค าแนะน าผู้มีหน้าที่ควบคุมเทศบาล 
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นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง    จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย

หรือไม่ เมื่อไม่มี เชญิฝ่ายบรหิารได้ช้ีแจง 

นายนิมิตร  จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครล าปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม  นายนิมิตร  จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครล าปาง  

ผมก็ดีใจที่ท่านมีความห่วงใยต่อข้าราชการช้ันผู้น้อย หรือผู้บริหารฯ และนักการเมืองท าให้ท่านได้รับความ

เดือดร้อน เนื่องจากผู้บริหารฯ ท าตามใจตนเอง และให้ลูกน้องรับกรรมแทน ก็เป็นสิ่งที่ดีงามที่ท่านเป็นห่วง

ข้าราชการทั้งหลาย  ก็ขอขอบคุณแทนข้าราชการทั้งหลายด้วยท่านเป็นห่วงหลายอย่าง  ผมน่าจะบริหารงาน

ผิดพลาดเนื่องจากการบริหารงานแนวตั้ง ซึ่งท่านได้กรุณาสอนผมว่าควรจะบรหิารแนวตั้งมาเป็นแนวนอน หาก

บรหิารงานแนวตั้งก็จะท าให้บริหารงานผิดพลาด ก็ขอบคุณที่ท่านเป็นห่วง และที่ทา่นเป็นห่วงว่าสภาฯ นีอ้าจจะ

มีปัญหาในเรื่องมาตรา ๑๕๗ ก็ขอบคุณที่เป็นห่วงเพื่อนๆ ซึ่งไม่ทราบว่าเป็นห่วงตัวเองหรือไม่ ใครๆ  

ก็รู้จักผมเพราะผมเป็นนักประชาธิปไตย ด้วยเสียงข้างมาก ผมเป็นหัวหน้ากลุ่ม ผมไม่เคยลิดรอนสิทธิหรือไม่

เคยใช้อ านาจเหนือสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่เป็นกลุ่มเดียวกัน ในการประชุมสภาฯ ทุกครั้งๆ ผมไม่เคยมีการ

ประชุมล่วงหน้าและไม่มีการล๊อบบีว้่าคุณจะต้องลงมตินี้ให้ผม ผมเคารพในสิทธิส่วนบุคคล ผมเคารพประชาชน

ที่เลือกท่านมา ท่านเป็นคนของประชาชนไม่ใช่คนของผม เพราะฉะนั้นทุกญัตติที่เสนอต่อสภาเพื่อขอให้ท่าน

พิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นสิทธิโดยอิสระหรือสิทธิโดยชอบธรรมของทุกๆ ท่านที่จะลงคะแนนหรือลงมติ

เห็นชอบหรอืไม่เห็นชอบซึ่งเป็นสิทธิของท่าน  และหากใครไม่ได้ยกมือให้กับผม ผมก็ไม่เคยแสดงท่าทีไม่พอใจ 

หรือรังเกียจ หรือโกรธแค้นแต่อย่างใด ตลอดเวลาช่ัวชีวิตและตลอดการเป็นนักการเมืองของผม ผมก็เป็น

มนุษย์ปถุชนที่ต้องขอบคุณท่านที่ทา่นชมว่าผมเก่ง ผมมีคุณวุฒ ิมีคุณงามความดี หรือชื่นชมในผลงาน  ผมเข้า

มาท างานผมไม่ต้องการเกียรติ ไม่ต้องการช่ือเสียง และไม่ต้องการสรรเสริญเยินยอ เพราะคดิว่าผมมีอะไรมาก

พอแล้ว ทั้งการศึกษาสูงสุด ทั้งความส าเร็จในหน้าที่การงาน ทั้งชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่นหรือ

ระดับประเทศ แม้แต่หลายๆ ประเทศที่ผมมีประสบการณ์ที่ผมมีโอกาสได้ท างานร่วมด้วย ก็มีคนเคารพนับถือ

ผมเยอะ ดังนั้นก็ขอขอบคุณที่ชื่นชมในชื่อเสียงของผม ผมก็เป็นมนุษย์ปถุชนธรรมดา ผมก็ไม่เคยเห็นมนุษย์ 

คนไหนเลยที่ไม่เคยท าพลาดในชีวติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียน  เรื่องของครอบครัว  เรื่องชีวิตส่วนตัวของ

ตนเอง  เรื่องของหน้าที่การงาน  เรื่องการเงิน  และเรื่องความผิดพลาดที่มีต่อเพื่อน พี่น้อง คู่รัก  ฉะนั้นไม่มี

มนุษย์คนไหนที่ไม่เคยท าผิดพลาด ผมก็เป็นมนุษย์ที่มีความผิดพลาด  ที่ผมเสนอญัตติเข้ามานั้นเพราะผมรู้ว่า

ผมผิดพลาด ผมมีความภูมิใจในตนเองว่าผมเป็นคนที่มองดูตัวเองเสมอๆ และไม่หลงตัวเอง เมื่อผิดแล้วผม

แกไ้ข เมื่อพลาดแล้วผมท าใหม่ ผมยอมรับในสิ่งที่ผมท าผิด ผมยอมรับในสิ่งที่ท าพลาด  แต่ผมจะไม่ยอมให้สิ่งที่

ผิดพลาดต่างๆ ของผมมันเกิดขึ้นแล้วสร้างความเสียหาย เดือดร้อนให้กับคนข้างบ้าน ให้กับเพื่อนร่วมงาน 

ให้กับลูกน้อง หรือใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาเก่ียวข้องกับความผิดพลาดของผม ผมจะรับผิดชอบต่อความผิดพลาด

ของผมที่มันเกิดขึ้นแล้วต้องท าให้มันถูกต้อง อย่างนีต้่างหากที่เราเรียกว่าคนที่ท าถูกต้อง เมื่อท าอะไรผิดพลาด

ก็ต้องพิจารณา ต้องแก้ไข เมื่อท าอะไรผิดก็ต้องท าใหม่  กฎหมายก็เป็นเรื่องของกฎหมาย  เจตนาก็เป็นเรื่อง

ของเจตนา  ช่ัวชีวติของผมขอยืนยันอย่างแข็งแรง ยืนบนอุดมการณท์ี่ใหญ่หลวงของผมว่า “ชีวติผม จะท าในสิ่ง

ที่ถูกต้องเสมอ” แต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าชีวิตผมๆ จะท าผิดพลาดไม่ได้  ทุกๆ อย่างที่ผมจะท าก็จะต้องท าให้

ถูกต้อง เป็นประโยชน์ทั้งครอบครัว ทั้งธุรกิจการงาน ทั้งสาธารณะ  เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท านั้นไม่ว่าท่านจะ

สนับสนุนหรือไม่ก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลของท่าน  และในฐานะที่ผมท าผิดและท าพลาดมาแล้ว ผมหนีความ



 - ๔๕ - 

รับผิดชอบไม่ได้ ผมต้องรับผิดชอบแน่นอนในทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมท า ผมจะมีความภูมิใจมากที่ผมรับผิดชอบ

ปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดให้ถูกต้องและท าให้ดีขึ้น  ฉะนั้นเรื่องที่เสนอมาก็เป็นเรื่องที่ผิดพลาด และเมื่อ

ผิดพลาดก็ต้องหารอืเพื่อจะแนะน าว่าควรจะท าอย่างไร อะไรที่ไม่ถูกต้องก็ท าให้ถูกต้องเสีย  ถ้าในกรณีนี้สภา

ไม่เห็นชอบ จะด้วยเหตุผลส่วนตัวอะไรก็แล้วแต่ สิ่งที่จะเกิดขึ้นใครจะร่วมกันรับผิดชอบ  ขยะกองอยู่ทั้งเมือง

ใครจะรับผิดชอบ สกปรกเหม็นเน่าไปทั่วเมืองมีใครรับผิดชอบ  ก็คงจะเป็นความสะใจเพียงนักการเมืองฝ่าย

ตรงข้ามไม่กี่คน ที่จะยืนหัวเราะท่ามกลางความทุกข์ทรมาน และความเหลวแหลกของบ้านเมือง  เราต้อง

กลับมาดูว่ามันเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน  ผมก็ขอบคุณที่ท่านยกตัวอย่างในมาตรา ๑๕๗  แต่ท่านก็ต้อง

กลับมาถามตัวเองกอ่นว่าท่านจงใจปฏิบัติแล้วท าให้เกดิความเสียหายหรือไม่นี่เป็นสาระที่ส าคัญ  และอีกเรื่อง

หนึ่งคอืท่านละเว้นไม่ปฏิบัติแล้วท าให้เกดิความเสียหายหรือไม่นี่ก็เป็นสาระเรื่องเดียวกัน  ท่านต้องถามตนเอง

ว่าถ้าท่านไม่ผ่านญัตตินี้  ท่านจงใจที่จะไม่ผ่านญัตติ เพื่อ ให้ เกิดความเสียหายหรือไม่   ท่านละเว้น 

ไม่ปฏิบัติหน้าที่แล้วท าให้เกดิความเสียหายหรือไม่  ส าหรับผมแล้วผมจะรับผดิชอบไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เพราะ

ผมไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเสียหาย และไม่ได้ละเว้นในการที่จะปฏิบัติสิ่งใดแล้วเกิดความเสียหาย  ฉะนั้น

ผมก็จะขออนุญาตอธิบายเพยีงสั้นๆ เทา่นี ้ และเป็นวิจารณญาณของสภานีใ้นการที่จะลงมติ ขอขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขอรับ

ความเห็นชอบการจ่ายเงิน การท าสัญญาเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอยต่อเนื่อง ๕ ปีงบประมาณ สมาชิกฯ  

ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือขึ้น มีผู้เห็นชอบ จ านวน ๑๕ เสียง ผมขอใช้สิทธิในการเป็นสมาชิกฯ เห็นชอบ 

อีก ๑ เสียง รวมเป็น  ๑๖ เสียง  และสมาชิกฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือขึ้น ไม่เห็นชอบ ๓ เสียง และ 

งดออกเสียง  ๑  เสียง 

มติที่ประชุม   มีมติให้ความเห็นชอบการจ่ายเงิน การท าสัญญาเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอย

ต่อเนื่อง ๕ ปีงบประมาณ ด้วยเสียงข้างมาก จ านวน ๑๖ เสียง  ไม่เห็นชอบ ๓ เสียง และงดออกเสียง ๑ เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑๐ ญัตติ เรื่องอื่นๆ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง    จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด 

จะเสนอญัตติอื่นๆ อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ ในนามของสภาเทศบาลขอกราบขอบคุณ 

ท่านสุวัฒน์  พรหมสุวรรณ ปลัดจังหวัดล าปาง ท่านสื่อมวลชน และประธานชุมชน ตลอดจนข้าราชการทุกท่าน 

ที่ได้ร่วมการประชุมวันนี ้ในนามของสภาเทศบาลผมขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี ้ผมขอปิดการประชุม 

 

เลิกประชุม  เวลา  ๑๗.๑๐ น. 

 

 

 

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

             (นายประสิทธิ์  หรรษห์ิรัญ)         (นายจาตุรงค ์ พรหมศร) 

      ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง           เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

 


