
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๓  คร้ังที่  ๑  ประจําปี ๒๕๕๕ 
วันอังคารที่  ๑๔  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๕  เวลา  ๑๐.๓๐ น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 
------------------------- 

 

รายนามผู้เข้าประชุม 
 ๑.นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๒.นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๓.นายจาตุรงค์ พรหมศร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
 ๔.นายอนุกูล ศิริพันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   
 ๕.นายสมหมาย พงษไ์พบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   
 ๖.นายณัฐธนวัฒน์ ปัญญาพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   
 ๗.นายสุรชัย ประนมศรี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
 ๘.นายพิทักษ์ แสนชมภู สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๙.นายกิตติ จิวะสันติการ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๑๐.นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   
 ๑๑.นายนพดล  ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
 ๑๒.ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษใ์จสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   
 ๑๓.นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
 ๑๔.นางสุดารัตน์ บุญมี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   
 ๑๕.นายจรูญ เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   
 ๑๖.นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   
 ๑๗.นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   
 ๑๘.นายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   
 ๑๙.พันตรีวิชานนท์ แดงสร้อย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๒๐.นางสาวขัตติยา สําเภาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๒๑.นายสมชาย ดังควัฒนา สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๒๒.จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๒๓.นางอวยพร พรรัตนพิทักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑.นายสุทัศน์ พุทธวงค์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง(ขาด) 
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑.นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 ๒.นายประเสรฐิ บุพพัณหสมัย รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 ๓.นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 ๔.นายนรเศรษฐ์ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 ๕.นายมนัส วงษ์ชาญศรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 ๖.นายจําเนียร ทองกระสัน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 ๗.นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 ๘.นายเฉลิม แก้วกระจ่าง ปลัดเทศบาลนครลําปาง  
 ๙.นางสาวภารดี เสลานนท์ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 
 ๑๐.นางอินทมาศ สมพงษ์ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 
 ๑๑.นายอรรณพ สิทธิวงค์ ผู้อํานวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง 
   รก.ผู้อํานวยการสํานักการช่าง 
 ๑๒.นางดวงจันทร์ ทองกระสัน ผู้อํานวยการกองคลัง 
 ๑๓.นางวรรณศรี อินทราชา หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
   รก.ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
 ๑๔.นายพงศ์กร รัตนประเวศน์ ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 ๑๕.นายสุนทร จวงพลงาม หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
   รก.ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
 ๑๖.นายสวัสดิ์ แก้วกระจ่าง ผู้อํานวยการส่วนการโยธา 
 ๑๗.นายสุเทพ บุญมายอง ผู้อํานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง 
   รก.ผู้อํานวยการส่วนช่างสุขาภิบาล 
 ๑๘.นางอรวรรณ แขวงโสภา ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
 ๑๙.นายไพศาล ลาภจรัสแสงโรจน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๓ 
 ๒๐.นางยุพิน ตังคธาร ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๔ 
 ๒๑.นางประนอม สายโกสุม ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ 
 ๒๒.ว่าที่ ร้อยตรีวงค์เทวัญ ณ ลําพูน ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๖ 
 ๒๓.ส.ต.ต.หญิงฐิติรัตน์ คุณชมภู หัวหน้าฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร 
 ๒๔.นางสาวพัฒนี เมืองใจมา หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 
 ๒๕.นายวสันต์ สุวรรณวงค์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา 
 ๒๖.นางเบญจวรรณ จินตนพงค์พันธุ์ หัวหน้างานตรวจสอบฯ 
 ๒๗.นางเบญญาภา ต้นกันยา หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 

ฯลฯ 
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๓๐ น. 
 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ท่านทั้งหลายที่เคารพ วันนี้ 

เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ 
บัดนี้สมาชิกได้เข้าประชุมครบองค์ประชุม ประกอบกับทางฝ่ายบริหาร หัวหน้าส่วนการงาน ของเทศบาล 
นครลําปางได้เข้าร่วมประชุมพร้อมแล้ว ตลอดจนได้รับเกียรติจากผู้นําชุมชนและประชาชนที่สนใจเข้ารับฟัง
การประชุมในวันนี้ และได้เวลาตามกําหนดนัดหมายแล้ว คือ เวลา ๑๐.๓๐ น. ในการนี้กระผม นายจาตุรงค์
พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเรียนเชิญ  นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาล
นครลําปาง ได้ขึ้นมาทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในครั้งนี้ ขอเรียนเชิญ 
  

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
 นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  วันนี้สภาเทศบาลนครลําปาง 

ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่  ๑ ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๕๕  
ในระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลฯ อ่านประกาศ
เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 

 นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง   กราบเรียนท่านประธานสภา

เทศบาลนครลําปาง ที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน กระผมนายจาตุรงค์  พรหมศร 
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนที่ท่านประธานในที่ประชุมจะได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบ 
วาระที่ ๑ ของการประชุมสภาในวันนี้  กระผมมีประกาศของสภาเทศบาลนครลําปาง และหนังสือเทศบาล 
นครลําปาง เพื่อเรียนแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้ 

ประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ 

สมัยที ่๓  ประจําป ี ๒๕๕๕ 

............................................................ 
ตามประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง  เรื่อง กําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี  ๒๕๕๕  และ

สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจําปี  ๒๕๕๖  ลงวันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้กําหนดสมัย
ประชุมสามัญ  สมัยที่ ๓  ประจําปี  ๒๕๕๕  มีกําหนด ๓๐ วัน  เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕  
ไว้เพื่อถือปฏิบัติตามสมัยประชุมสามัญประจําปีของสภาเทศบาลนครลําปาง  ดังความแจ้งแล้วนั้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  ๓ ประจําปี ๒๕๕๕ มีกําหนด ๓๐ วัน  เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๕ 
   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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ประสิทธิ ์ หรรษ์หิรัญ 
(นายประสิทธิ ์ หรรษ์หิรัญ) 

ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
และหนังสือ 
ที่  ลป ๕๒๐๐๑/๔๑๐๙       สํานักงานเทศบาลนครลําปาง  
         ถนนฉัตรไชย   ลป  ๕๒๑๐๐ 
                              ๙   สิงหาคม   ๒๕๕๕ 
เรื่อง มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครลําปางเป็นผู้อภิปรายช้ีแจงหรือแถลงญัตติและตอบกระทู้ 

ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง 
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
อ้างถึง หนังสือสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ ลป ๕๒๐๐๑(สภา)/๔๑๐๙  ลงวันที่  ๙  สิงหาคม  ๒๕๕๕ 

ตามหนังสืออ้างถึง สภาเทศบาลนครลําปางกําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ 
ประจําปี ๒๕๕๕  ในวันอังคารที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล 
นครลําปาง และส่งกระทู้ถาม ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

เพื่อให้การประชุมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ข้าพเจ้า นายนิมิตร จิวะสันติการ ตําแหน่ง 
นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีฯ ที่รับผิดชอบสํานักและกองเป็นผู้อภิปราย
ช้ีแจงหรือแถลงญัตติและตอบกระทู้ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง  ดังรายชื่อต่อไปนี้  
   ๑. นายประเสรฐิ  บุพพัณหสมัย  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

๒. นายสุรพล  ตันสุวรรณ  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
๓. นายนรเศรษฐ์  จิวะสันติการ  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
๔. นายเกษม  แช่มช้อย   รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการต่อไป 
ขอแสดงความนับถือ 
นิมิตร  จิวะสันติการ 

(นายนิมิตร  จิวะสันติการ) 
นายกเทศมนตรีนครลาํปาง 

กระผมมีข้อเรื่องดังที่แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบ จากนี้ไปขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ทําหน้าที่ในการ
ประชุมครั้งนี้ต่อไป  ขอเรียนเชิญครับ 

 นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในนามสภาเทศบาลนครลําปาง  

ขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชนคณะกรรมการชุมชน  ที่ไดใ้ห้เกียรติเข้ามาร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาล
นครลําปางในครั้งนี้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางสภาเทศบาลนครลําปางได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านรองผู้ว่า
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ราชการจังหวัดลําปางที่ได้ให้เกียรติมาร่วมรับฟังการประชุมในวันนี้ คือ นายสุรชัย  จงรักษ์ ในนามของสภา
เทศบาลนครลําปางขอต้อนรับท่านด้วยความยินดียิ่ง 

 ท่ีประชุม รับทราบ 

 

 ๑.๑  เรื่อง  แสดงความยินดีกับสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางท่ีได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจําปี ๒๕๕๔ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่ ๑ ข้อที่ ๑.๑ 

เรื่อง แสดงความยินดีกับสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และ
เหรียญจักรพรรดิมาลา ประจําปี ๒๕๕๔ 

การรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจําปี ๒๕๕๔ ซึ่งทาง
สํานักนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาและประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญ
จักรพรรดิมาลา สําหรับผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๔  
ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข (เล่มที่ ๑๔/๒) ลงวันที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๕ แล้ว และ 
ในส่วนของผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ได้รับเมื่อวันที่  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๔ มีดังนี้ 

สําหรับผู้บริหาร   มีจํานวน ๔ ท่าน  คือ 

๑.นายนิมติร  จิวะสนัติการ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทีไ่ด้รับ ตริตราภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) 
๒.นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทีไ่ด้รับ ตริตราภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) 
๓.นายกิตติภูม ิ นามวงค์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทีไ่ด้รับ ทวีติยาภรณม์งกุฎไทย (ต.ม.) 
๔.นายนรเศรษฐ์  จิวะสนัติการ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทีไ่ด้รับ จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) 

 

สําหรับสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  มีจํานวน ๘ ท่าน  คือ 

๑.นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัต ิ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทีไ่ด้รับ จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) 
๒.ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษใ์จส ี เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทีไ่ด้รับ จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.) 
๓.นายสุคนธ ์ อินเตชะ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทีไ่ด้รับ จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.) 
๔.นายสันต ิ เขยีวอไุร เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทีไ่ด้รับ จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.) 
๕.นายสมชาย  ดังควัฒนา เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทีไ่ด้รับ จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.) 
๖.นายสมหมาย  พงษไ์พบลูย ์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทีไ่ด้รับ จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.) 
๗.นายอนุกูล  ศิริพันธุ ์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทีไ่ด้รับ จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.) 
๘.นางสาวขัตติยา  สําเภาทอง เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทีไ่ด้รับ จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.) 

 

ท่ีประชุม รับทราบ 
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๑.๒  เรื่อง  การประกาศให้ใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) เทศบาลนครลําปาง 
นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่ ๑ ข้อที่ ๑.๒ 

เรื่อง การประกาศให้ใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) เทศบาลนครลําปาง ซึ่งส่งเป็นเอกสารให้กับ
สมาชิกฯ ได้รับทราบแล้วเรียบร้อยครับ 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

๑.๓  เรื่อง  การประกาศให้ใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครลําปางห้าปี 
(พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่ ๑ ข้อที่ ๑.๓ 

เรื่อง การประกาศให้ใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครลําปางห้าปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) ตาม
เอกสารที่ให้กับสมาชิกฯ ได้รับทราบแล้วเรียบร้อยครับ 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

๑.๔  เรื่อง  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒ 
นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่ ๑ ข้อที่ ๑.๔ 

เรื่อง พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒ ตามเอกสารที่ให้กับ
สมาชิกฯ ได้รับทราบแล้วเรียบร้อยครับ 

ท่ีประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๕ วันที่  ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ในระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรอง

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๑ ประจําปี  ๒๕๕๕  
วันที่  ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  ที่ผ่านมา จะมีสมาชิกฯ ท่านใดขอแกไ้ข เชิญ นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  

ท่านคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผม นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลําปาง ขอแกไ้ขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๑ ประจําปี  
๒๕๕๕ วันที่  ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  หน้าที่ ๓๕  บรรทัดที่ ๑๕ ข้อความว่า “มีทั้งระบบ Springer”  
ขอแก้ไขเป็น “มีทั้งระบบ  Sprinkler”  ถึงจะถูกต้อง ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไข 

อีกหรือไม่  เมื่อไม่มี  จะขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ ขอแก้ไข และขอมติรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๑ ประจําปี  ๒๕๕๕  วันที่  
๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือขึ้น มติเป็นเอกฉันท์ 
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 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๑ ประจําปี  ๒๕๕๕  วันที่  ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ ตามที่สมาชิกสภา

เทศบาลนครลําปาง ขอแก้ไข หน้าที่ ๓๕  บรรทัดที่ ๑๕ ข้อความว่า “มีทั้งระบบ Springer” ขอแก้ไขเป็น  

“มีทั้งระบบ  Sprinkler” 
  

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่อง  รายงานผลการศึกษาการออกเทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง 
เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลนครลําปาง พ.ศ. ๒๕๕. (โดย...
คณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาลนครลําปาง) 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ เรื่อง  

ขอเสนอญัตติรายงานผลการศึกษาการออกเทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลนครลําปาง พ.ศ. ๒๕๕.  เชิญคณะกรรมการฯ นายนพดล  ผดุงพงษ์ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม 

นายนพดล  ผดุงพงษ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญฯ  
 

เรื่อง  รายงานผลการศึกษาการออกเทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
        คนพิการเทศบาลนครลําปาง พ.ศ. ๒๕๕. 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
อ้างถึง  ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อศึกษาการตราเทศบัญญัติฯ  
           เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลนครลําปาง พ.ศ. ๒๕๕. 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑.รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญประจําสภาเทศบาลนครลําปาง  

  จํานวน ๑ เล่ม 
  ๒.สรุปผลการศึกษาการออกเทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนา 
     คุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลนครลําปาง พ.ศ. ๒๕๕. จํานวน ๑ ชุด 
  ๓.ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
     เทศบาลนครลําปาง พ.ศ. ๒๕๕. จํานวน ๑ ฉบับ 
 ตามที่สภาเทศบาลนครลําปาง ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาลนครลําปาง ใน
การประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๕ เมื่อวันที่  ๒๘  
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕  เพื่อศึกษาการตราเทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลนครลําปาง พ.ศ.๒๕๕. มีระยะเวลา ๙๐ วัน (วันที่   ๒๘  พฤษภาคม  
พ.ศ.๒๕๕๕ – วันที่  ๒๕  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๕) นั้น 
 บัดนี้ คณะกรรมการวิสามัญประจําสภาเทศบาลนครลําปาง ได้ดําเนินการศึกษาข้อมูลการออก 
เทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลนครลําปาง  
พ.ศ.๒๕๕. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขออนุญาตนําเสนอผลการศึกษาในรูปแบบ Power Point ต่อที่ประชุมสภา
เทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี ๒๕๕๕ ต่อไป 
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 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
      ขอแสดงความนับถือ 
        นพดล  ผดุงพงษ์ 
              (นายนพดล  ผดุงพงษ์) 
        ประธานคณะกรรมการวิสามัญฯ 
 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เป็นอันว่าตามที่สภาเทศบาลนคร

ลําปาง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาการออกเทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง เรื่อง การส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลนครลําปาง พ.ศ.๒๕๕.  ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว เพื่อนําเสนอให้ท่าน
นายกเทศมนตรไีด้พิจารณาดําเนินการต่อไป  

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๔  ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบให้สถานธนานุบาลเทศบาล
นครลําปางกู้เงินกับกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (ก.บ.ท.) จํานวน 
๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) และกู้เงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน สาขา
สบตุ๋ย จํานวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการฯ   

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ เรื่อง  

ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบให้สถานธนานุบาลเทศบาลนครลําปางกู้เงินกับกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) และกู้เงินเบิกเกินบัญชีกับ
ธนาคารออมสิน สาขาสบตุ๋ย จํานวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการฯ  
เชิญฝ่ายบริหาร 

นายนิมิตร  จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิก

สภาฯ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพ กระผมนายนิมิตร  จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครลําปางขอเสนอญัตติ 

ญัตต ิ
เรื่อง  ขอเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบให้สถานธนานุบาลเทศบาลนครลําปางกู้เงินกับกองทุนบําเหน็จ บํานาญ 
        ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) และกู้เงิน เบิกเกิน 
        บัญชีกับธนาคารออมสิน สาขาสบตุ๋ย จํานวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) เพื่อเป็นทุน 
        หมุนเวียนในกิจการฯ   
เรียน    ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ข้าพเจ้านายนิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบให้
สถานธนานุบาลเทศบาลนครลําปางกู้เงินกับกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ก.บ.ท.) จํานวน 
๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) และกู้เงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน สาขาสบตุ๋ย จํานวน 
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการฯตามหลักการและเหตุผล  ดังนี้  

 



 
- ๙ -

หลักการ 
 เพื่อให้การดําเนินกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครลําปางเป็นไปโดยเรียบร้อยอันเป็นการให้ความ
สงเคราะห์แก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่  ๑๓  
พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๓ (๘) มาตรา ๕๖ (๑) และเพื่อขอรับความเห็นชอบในการกู้เงิน ตามหนังสือสั่งการของ
สํานักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๑.๕/ว ๑๕๑๒ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) และตามหนังสือ  
ที่ มท ๐๘๐๑.๕/ว ๖๙๔ ลงวันที่ ๑๑  เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง การกู้เงินของเทศบาลและเมืองพัทยาจากสถาบัน
การเงิน เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาล และตามหนังสือ ที่ มท๐๘๐๑.๕/ว ๑๔๗ ลงวันที่ ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุมัติเบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารพาณิชย์  
ข้อ ๒ การขออนุมัติกู้เงินเบิกเงินเกินบัญชีธนาคารพาณิชย์ ให้ขอความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น จึงจําเป็นต้องกู้เงินกับกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 
๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) และกู้เงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน สาขาสบตุ๋ย จํานวน 
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการฯ 

เหตุผล 
          เนื่องจากการที่มีประชาชนมาใช้บริการกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครลําปางและได้นําทรัพย์สิน

ต่าง ๆ มาจํานําไว้เป็นจํานวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี ประกอบราคาทองคําในปัจจุบันนี้มีราคาสูงขึ้นเป็นเหตุให้เงินทุน
หมุนเวียนของกิจการฯไม่เพียงพอให้บริการแก่ประชาชน ดังนั้น เทศบาลนครลําปางจึงจําเป็นต้องจัดหาเงินทุน
หมุนเวียนให้เพียงพอต่อการให้บริการแก่ประชาชน เพื่อมิให้เสียภาพลักษณ์และความไว้วางใจ ของประชาชน 
ที่มีต่อสถานธนานุบาลของเทศบาลนครลําปาง ขณะนี้ สถานธนานุบาลเทศบาลนครลําปาง มีสถานะการเงิน  
ณ วันที่  ๑  สิงหาคม ๒๕๕๕ ดังนี้ 

๑. เงินสดในมอื     จํานวนเงนิ ๓,๕๗๓.๒๒  บาท 
เงินฝากธนาคารกรุงไทย  (ประจํา)  จํานวนเงนิ   ๑,๐๑๑.๐๐     บาท 

  เงินฝากธนาคารกรุงไทย  (ออมทรัพย์) จํานวนเงนิ   ๑,๓๐๐.๐๐     บาท 
๒.    หนี้สนิตา่งๆ  ได้แก ่

  ๒.๑  เงนิกู้จากสํานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล จาํนวน ๘๖๓,๙๕๐.๔๙  บาท 
  ๒.๒  เงนิกู้เบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารกรุงไทย จาํกัด   (มหาชน) สาขาลําปาง   
         จาํนวน  ๔๔,๙๘๗,๖๐๖.๕๙  บาท 
  ๒.๓  เงนิกู้เบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน  สาขา สบตุ๋ย   ลําปาง 
         จาํนวน  ๒๕,๐๐๐.๐๐๐.๐๐  บาท 

๓.    ทรัพย์รับจํานําคงเหลือ จํานวน ๙,๒๙๔ ราย จํานวนเงิน  ๑๖๕,๔๕๙,๘๐๐.๐๐   บาท 
ดังนั้น ขอได้โปรดนําเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบให้สถาน 

ธนานุบาลเทศบาลนครลําปางกู้เงินกับกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 
๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๔.๕ ต่อปี ระยะเวลาในการชําระคืนเงินต้น
พร้อมดอกเบี้ยไม่เกิน  ๕  ปี ชําระคืนเป็นรายปีภายใน ๓๐ กันยายนของทุกปี และกู้เงินเบิกเกินบัญชีกับ



 
- ๑๐ -

ธนาคารออมสิน สาขาสบตุ๋ย จํานวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท อัตราดอกเบี้ย MOR – ๒ ต่อปี และการขออนุมัติ
เบิกเงินเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการสถานธนานุบาลภายใต้กรอบวงเงินไม่เกินจํานวน ๕๐ ล้านบาท  
เป็นอํานาจผู้ว่าราชการจังหวัดตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๐๘.๓/ว ๖๒๘   ลงวันที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ ต่อไป 
      ขอแสดงความนับถือ 

         นายนิมิตร  จิวะสันติการ 
        (นายนิมิตร  จิวะสันติการ) 
       นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ในระเบียบวาระที่   ๔ ญัตติ เรื่อง  

ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบให้สถานธนานุบาลเทศบาลนครลําปางกู้เงินกับกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) และกู้เงินเบิกเกินบัญชีกับ
ธนาคารออมสิน สาขาสบตุ๋ย จํานวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
หรือไม่ เชิญ จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์ 

จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ  

ที่เคารพ  ท่านคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผม จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์ สมาชิก
สภาเทศบาลนครลําปาง ผมไม่ติดใจสงสัยในเรื่องของการกู้เงินหรอกครับ แต่ผมสงสัยเรื่องของการไปกู้เงินกับ
ธนาคารออมสิน ทําไมเราไมไ่ปกู้เงินกับสํานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.) เพราะเมื่อคราวที่แล้ว
กิจการสถานีขนส่งผูโ้ดยสารฯ ได้ขอกู้เงินจากธนาคารออมสินและขอยกเลิก แล้วไปกู้เงินกับสํานักงานเงินทุน
ส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.) ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายอีก

หรือไม่ เชิญ นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ 

นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ  

ที่เคารพ  ท่านคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผม นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ สมาชิก
สภาเทศบาลนครลําปาง  ในเรื่องของสถานธนานุบาลจะขอกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ผมเห็นด้วยครับ 
และเมื่อการประชุมครั้งก่อน ผมได้นําเรียนท่านประธานฯ ว่าอาจจะน้อยไปในการขอกู้เงินครั้งละ ๑๐ ล้านบาท 
หรือ ๒๐ ล้านบาท ซึ่งในครั้งนี้ก็มีการขอกู้เงิน ๒ ยอด คือ การขอกู้เงิน และการเบิกเงินเกินบัญชี  ผมคาดว่า
อาจจะไม่เพียงพอในการให้บริการหมุนเวียนเงินทุนสําหรับผู้ที่มาใช้บริการโรงรับจํานําของเรา  เท่าที่ผมดูจาก
รายละเอียดที่กล่าวข้างต้น สถานะเงินสดในมือ จํานวนเงิน ๓,๕๗๓.๒๒  บาท เป็นเงินฝากธนาคารกรุงไทย  
(ประจํา)  จํานวน  ๑,๐๑๑ บาท, เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) จํานวน ๑,๓๐๐ บาท และหนี้สินอื่นๆ 
อีกประมาณ ซึ่งผมมีตัวเลขที่เป็นคําถามในใจ คือ ทรัพย์รับจํานําคงเหลือ จํานวน ๙,๒๙๔ ราย จํานวนเงิน  
๑๖๕,๔๕๙,๘๐๐ บาท (หนึ่งร้อยหกสิบห้าล้านสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) ถ้าเราสามารถนํา
ทรัพย์จํานําคงเหลือจํานวนนั้นมาทําอะไรสักอย่างหนึ่ง เราก็จะได้วงเงินที่จะมาบริการหมุนเวียนต่อไป ที่สําคัญ
ก็คือสถานธนานุบาลนั้นไม่ได้หวังกําไรเหมือนกับเอกชนทั่วไปอยู่แล้ว แต่เพื่อบริการให้กับประชาชนที่มีความ



 
- ๑๑ - 

เดือดร้อน ช่วงโรงเรียนใกล้เปิดเทอมก็ดี หรือว่าเงินขาดมือก็ดี ก็จะได้ใช้บริการที่มีดอกเบี้ยราคาถูก  
จะสามารถอธิบายได้หรือไม่ว่าเงินจํานวนนี้ให้ออกมาได้หรือไม่ ก็จะเป็นการดี ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายอีก

หรือไม่  เมื่อไม่มี  ฝ่ายบริหารมีอะไรจะช้ีแจงหรือไม่ เชิญครับ 
นายนิมิตร  จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิก

สภาฯ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพ กระผมนายนิมิตร  จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอขอบคุณท่าน
สมาชิกสภาฯ ที่กรุณาให้ข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์ต่อเทศบาลฯ และเรื่องความกระจ่างในการกู้เงินว่าทําไมไม่กู้
เงินกับ กสท. และทําไมถึงมากู้เงินกับธนาคารออมสิน ผมขอเรียนว่าลักษณะการกู้เงินของสถานธนานุบาลนั้น 
เป็นการเงินในลักษณะที่ต้องมีเงินหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลา และสมมติว่าในการที่เรากู้เงินจากกองทุนบําเหน็จ

บํานาญส่วนท้องถิ่นก็ดี กู้เงินจาก  กสท. ก็ดี มันก็จะเป็นจํานวนเงินกู้ที่เราเรียกว่า “เงินกู้ยืม” เรามีภาระ

ผูกพันที่จะต้องจ่ายชําระหนี้พร้อมดอกเบี้ยคืนทุกๆ สิ้นปี ถ้าตลอดเวลาที่เราชําระหนี้คืน ๕ ปี เงินทุนหมุนเวียน
ของเราก็จะหายไปตามจํานวนเงินที่จะต้องชําระหนี้คืน แต่ว่าลักษณะของการหมุนเวียนเงินของเทศบาลฯ มี
ความจําเป็นที่จะต้องหมุนเวียนตลอดเวลา แต่ถ้าจะให้เป็นเงินหมุนตลอดเวลาทั้งหมดก็คงเป็นไปไม่ได้ 
เพราะว่ากิจการของเทศบาลไมไ่ด้เหมือนกิจการของธุรกิจเอกชนซึ่งจะต้องมีเงินจํานวนหนึ่ง เราก็จะต้องรักษา
ยอดของหนี้สินของเราไวใ้ห้อยู่ในอัตราที่เหมาะสมกับยอดของเงินหมุนเวียน ส่วนหนึ่งเราจึงกู้เงินในลักษณะที่
จะต้องผูกพันชําระเงินคืนทุกๆ สิ้นปี แล้วอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นการกู้เงินเบิกเงินเกินบัญชี เมื่อครบสัญญาแล้ว
เราก็สามารถต่อสัญญาและกู้เงินเบิกเงินเกินบัญชี ถ้าเรามีเงินเข้าไปในธนาคาร ดอกเบี้ยก็จะลดลง แต่ถ้าเรา
ใช้เงินหมดดอกเบี้ยก็จะเพิ่มขึ้น ทําให้เราจําเป็นที่จะต้องกู้เงินทั้งสองประเภท คือ ยอดที่ ๑ คือ ยอดที่จะต้อง
จ่ายเงินคืน และยอดที่ ๒ คือ ยอดที่เป็นเงินทุนหมุนเวียน เรามีทรัพย์สินต่อหนี้สินที่มีอัตราความปลอดภัยมาก 
จะเห็นว่าเรามีทรัพย์สินเก้าพันกว่ารายการ และมีมูลค่าประมาณ ๑๖๐ กว่าล้านบาท  ในขณะที่เราเพิ่ม
ยอดเงินทั้งเงินกู้และเงินเบิกเกินบัญชี จํานวน ๓๐ ล้านบาท จะทําให้เรามียอดหนี้สินมีประมาณ ๑๐๐ ล้าน
บาท เทียบกับทรัพย์สิน ๑๖๕ ล้านบาท ซึ่งอยู่ในอัตราที่มีความมั่นคงและปลอดภัย ในส่วนของจํานวน
ทรัพย์สินที่เรามีอยู่จํานวน ๑๖๐ กว่าล้านบาทนั้น เราคงจะไม่สามารถนํามาใช้ประโยชน์อื่นได้ เนื่องจากมี
ระเบียบของ จสท. ที่กําหนดไว้ชัดเจนและรัดกุม แต่สิ่งที่จะเกิดมาจากทรัพย์สินจํานวน ๑๖๕ ล้านบาทนั้น เป็น
สิ่งที่เราจะได้จากดอกเบี้ยและเงินที่จําหน่ายทรัพย์สินที่หลุดจํานํา และไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ มี
ทรัพย์สินที่หลุดจํานําในแต่ละเดือนๆ ซึ่งเราได้ประกาศขายทอดตลาดประมูลเป็นจํานวนมาก ทั้งดอกเบี้ยรับ
จํานํา ทั้งดอกเบี้ยรับและหมุนเวียน เดือนหนึ่งๆ ก็มีจํานวนหลายล้านบาทขึ้นไป ซึ่งถือว่าเป็นเงินหมุนเวียน
จํานวนหนึ่ง ความจริงแล้วที่เราขอเพิ่มวงเงินกู้อีก ๓๐ ล้านบาทนั้น ประการแรก คือ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ความขัด
สนด้านการเงิน เป็นครั้งคราว ประการที่สอง คือ ด้วยเหตุผลที่จําเป็นที่เทศบาลฯ จะต้องหารายได้เพิ่มจากใน
ทุกๆ แหล่งรายได้ สถานธนานุบาลก็ถือได้ว่าเป็นเทศพาณิชย์อย่างหนึ่ง เป็นกิจการที่สามารถหารายได้ได้จาก
ดอกเบี้ย และภาวะที่เรามีข้อจํากัดในด้านการเงิน ด้านงบประมาณ ทุกๆ ปีเราได้รับเงินงบประมาณจากรัฐบาล 
ไม่ว่าจะเป็นเงินภาษีจัดสรร เงินอุดหนุน และเงินประเภทต่างๆ มันมีความไม่แน่นอนอยู่ตลอดเวลา และ
ตลอดเวลา ๒-๓ ปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้กับเทศบาลในอัตราที่กําหนดไว้ไม่เป็นไปตามที่
เราได้รับจริง ในแต่ละปีเราจะได้รับเงินอุดหนุนน้อยกว่าที่ได้ประมาณการตั้งไว้ไม่น้อยกว่า ๑๕ ล้านบาท ถึง 
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๒๐ ล้านบาท เพราะฉะนั้นเราจึงมีความจําเป็นที่จะต้องหาแหล่งรายได้มาทดแทน และการเพิ่มเงินกู้ให้กับ
สถานธนานุบาลอีก ๓๐ ล้านบาท ก็จะสามารถเพิ่มรายได้ให้กับเทศบาลเพิ่มขึ้น ซึ่งในปีนี้เราประมาณการว่า
สถานธนานุบาลจะต้องแบ่งกําไรให้กับเทศบาล ๓๐ % เป็นจํานวนเงินปีละประมาณ ๕ ล้าน ๔ แสนบาทเศษ นี่
ก็เป็นเหตุผลในเรื่องการขอเพิ่มวงเงินดังกล่าว ขอบคุณครับ  

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายอีก

หรือไม่  เมื่อไม่มี กระผมจะขอมติที่ประชุมในญัตติ เรื่อง  ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบให้สถานธนานุบาล
เทศบาลนครลําปางกู้เงินกับกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) และกู้เงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน สาขาสบตุ๋ย จํานวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(สิบล้านบาทถ้วน) เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการฯ สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือขึ้น มีผู้เห็นชอบ 
มติเป็นเอกฉันท์  ผมขอช้ีแจงสมาชิกฯ ว่าในกรณีที่ประธานสภาฯ บอกว่ามีมติเป็นเอกฉันท์ และถ้ามีสมาชิกฯ 
ท่านใดไมไ่ด้ยกมือก็สามารถท้วงติงได้เลยนะครับ  

มติท่ีประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้สถานธนานุบาลเทศบาลนครลําปางกู้เงินกับกองทุน

บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) และกู้เงิน
เบิกเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน สาขาสบตุ๋ย จํานวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) เพื่อเป็นทุน
หมุนเวียนในกิจการฯ   

 

ระเบียบวาระที่  ๕  ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง  
(วาระที่ ๑) 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่ ๕ ญัตติเรื่อง  

ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ในวาระที่ ๑ ขอเชิญ 
ฝ่ายบริหาร 

นายนิมิตร  จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิก

สภาฯ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพ กระผมนายนิมิตร  จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครลําปาง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒  
พ.ศ. ๒๕๕๔  (หมวด ๔ ข้อ ๕๘ “ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นยื่นต่อสภาท้องถิ่นตาม
แบบ และวิธีการภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ”) 
กําหนดไว้ว่า ผู้บริหารจะต้องเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณประจําปใีนสมัยประชุม เดือนสิงหาคม ในทุกๆ ปี
ก่อนวันที่ ๑๕ สิงหาคม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๓ ข้อ ๒๓ วรรคสอง “เมื่อคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจําปีแล้ว ให้เจ้าที่งบประมาณ
รวบรวมและจัดทําเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่นได้นําเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม”  ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติ 
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ญัตต ิ
เรื่อง  ขอเสนอญัตติร่างเทศบญัญัติงบประมาณรายจา่ย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ข้าพเจ้า  นายนิมิตร  จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติ  
เรื่อง  งบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖  ฉบับนี้มาเพื่อโปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภา
เทศบาลนครลําปางในสมัยประชุมนี้  ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าว
มาด้วยแล้ว 
 ขอไดโ้ปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปางเพื่อพิจารณาต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
(ลงชื่อ)    นิมติร  จิวะสนัติการ ผู้เสนอ 

      (นายนิมิตร จิวะสนัติการ) 
      นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

คําแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   
 บัดนี้     ถึงเวลาท่ีคณะผู้บริหาร     จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
ต่อสภาเทศบาลนครลําปางอีกคร้ังหนึ่ง  ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารจึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน 
ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินงานในปีงบประมาณพ.ศ.  2556  ดังต่อไปนี้ 
 1. สถานะการคลัง   
  งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประกอบด้วย  
  ก.   ด้านรายรับ   
   ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  เทศบาลได้ประมาณการรายรับไว้ท้ังสิ้น  
475,200,330 บาท โดยจําแนกตามหมวดรายได ้ ดังนี้   
   หมวดภาษีอากร          273,020,000  บาท 
   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต            11,281,000  บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน            12,601,500  บาท 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์              5,400,000  บาท 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด              9,632,000  บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป          163,265,830  บาท 
  ข. ด้านรายจ่าย   
   ต้นปีงบประมาณ  พ.ศ.  2556   เทศบาลได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ท้ังสิ้น 
475,195,000 บาท โดยจําแนกตามหมวดรายจ่าย  ดังนี้   
   รายจ่ายงบกลาง            30,722,380  บาท 
   หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจาํ          209,739,340  บาท 
   หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ          157,121,480  บาท 
   หมวดค่าสาธารณูปโภค            11,391,600  บาท 
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   หมวดรายจ่ายอื่น                 260,000  บาท 
   หมวดเงินอุดหนุน            14,140,200  บาท 
   หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งกอ่สร้าง            51,820,000  บาท 

 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 
ของเทศบาลนครลําปาง 

อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง 
----------------------- 

หลักการ 
งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น  ยอดรวม 507,155,440 บาท 
ประกอบด้วย     
งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  ยอดรวม 475,195,000 บาท 
แยกรายละเอียดตามแผนงานได้  ดังนี้    
ด้านบริหารท่ัวไป ประกอบด้วย    
 1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป ยอดรวม 79,382,990 บาท 
 2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม 17,484,090 บาท 
ด้านบริการชุมชนและสังคม ประกอบด้วย    
 1. แผนงานการศึกษา  ยอดรวม 152,143,570 บาท 
 2. แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม 17,772,670 บาท 
 3. แผนงานสังคมสงเคราะห ์ ยอดรวม 5,580,700 บาท 
 4. แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม 130,557,750 บาท 
 5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม 4,689,310 บาท 
 6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม 17,295,840 บาท 
ด้านการเศรษฐกิจ ประกอบด้วย    
 1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม 15,082,470 บาท 
 2. แผนงานการพาณิชย์ ยอดรวม 4,483,230 บาท 
ด้านการดําเนินงานอื่น  ประกอบด้วย    
 1. แผนงานงบกลาง  ยอดรวม 30,722,380 บาท 
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ยอดรวม 31,960,440 บาท 
งบประมาณเฉพาะการสถานธนานุบาล ยอดรวม 28,472,640 บาท 
 1. แผนงานการพาณิชย์ รวม 22,591,040 บาท 
 2. แผนงานงบกลาง  รวม 5,881,600 บาท 
งบประมาณเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ยอดรวม 3,487,800 บาท 
 1. แผนงานการพาณิชย์ รวม 3,323,000 บาท 
 2. แผนงานงบกลาง  รวม 164,800 บาท 
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เหตุผล 
  เพื่อใช้ในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ท่ีได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนา 
 ท้องถิ่นตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.  2556 จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   
 ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556  เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางพิจารณาเห็นชอบต่อไป 

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

นายประสิทธิ์   หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในญัตติร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ วาระที่ ๑ ที่ฝ่ายบริหารได้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ  
แห่งนี้ จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เชิญ นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

กระผม นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านประธานครับเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ที่เมื่อสักครู่ท่านนายกฯ ได้พูดถึงในส่วนของรายได้ที่จะ
เข้ามาในเทศบาลฯ ค่อนข้างมีปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดสรรงบประมาณรายได้จากส่วนกลางดังกล่าวนี้
มีอยู่สองส่วนใหญ่ๆ  ที่เราได้มาไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือไม่ตรงเวลาก็คือ เงินภาษีที่ได้รับการจัดสรร และ
เงินอุดหนุนต่างๆ ผมอยากจะขออภิปรายและเสนอแนะในส่วนนี้นะครับ ไม่ว่าที่ใดก็ตามถ้าหากเรามีปัญหาใน
เรื่องของงบประมาณ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือท้องถิ่น ต้องลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ ทีนี้เรามาดูในส่วน
ของรายได้นะครับ เทศบาลฯ เองก็สามารถที่จะสร้างรายได้ด้วยตัวเองซึ่งก็มีอยู่หลายส่วนที่เมื่อสักครู่ได้กล่าว
ในเรื่องของโรงรับจํานําไปแล้ว ทีนี้ผมจึงอยากจะเสนอว่าเรายังจะมีรายได้ในส่วนอื่นๆ เช่น รายได้ที่ได้มาจาก
การให้เช่าที่ตลาดหรือเช่าสถานที่สถานีขนส่งผูโ้ดยสารฯ เป็นต้น ผมได้ทราบมาว่าอัตราค่าเช่าต่างๆ นั้นอาจจะ
เป็นอัตราที่นานมาแล้ว ซึ่งผมคิดว่าเทศบาลฯ น่าจะประเมินต้นทุนที่เป็นจริง ได้แก่ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ําประปา ซึ่ง
ตรงนี้ผมได้ดูในงบประมาณฯ ที่ตั้งไว้ ในหน้า ๓-๑๑๑ จะเห็นว่าตั้งค่าไฟฟ้าไว้ ๑,๓๔๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งล้าน
สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) และค่าน้ําประปาตั้งไว้  ๒๓๔,๕๐๐ บาท(สองแสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 
รวมเป็นเงิน ๑,๕๗๔,๕๐๐ บาท(หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นจํานวนเงินไม่น้อยเลย 
ฉะนั้นผมจึงอยากให้ทางฝ่ายบริหารลองพิจารณาดูว่า ต้นทุนที่เราจ่ายไปเป็นประจําเดือนหรือประจําปีกับ
รายรับของเราสามารถไปด้วยกันได้หรือไม่ สมมติว่าเรามีรายจ่ายประจําเดือนหรือประจําปีก็แล้วแต่เมื่อ
มากกว่ารายรับแล้วผมคิดว่าไม่นานเราก็คงอยูไ่มไ่ด้หรอกครับ เพราะว่าแค่การดําเนินการเรื่องการสร้างรายได้
เบื้องต้นเราก็แย่อยู่แล้ว ฉะนั้นเราจะหวังเงินรายได้จากส่วนกลางที่จะมาช่วย ผมจึงอยากจะให้ทางเทศบาลฯ 
คิดราคาที่เป็นธรรม ผมขอใช้ว่าค่าเช่าที่เป็นธรรม หมายความว่า อยู่ได้ทั้งสองฝ่ายครับ ในส่วนเรื่องค่าเช่าอีก
อย่างหนึ่งคือ สถานีขนส่งผู้โดยสาร ในหน้า ๑-๑๐ (ข้อ ๒.๖ รายการงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานี
ขนสง่ผู้โดยสาร) เป็นตารางบัญชีที่สามารถดูได้ง่าย ผมดูแล้วกิจการสถานีขนส่งผูโ้ดยสาร ถ้าในระยะยาวมีการ
บริหารเป็นแบบนี้แล้วผมคิดว่าคงจะลําบากนะครับ ในด้านของรายรับปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ มีรายรับที่ลดลงทุกปี  
แตใ่นด้านของรายจ่ายในหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจํานั้นก็เพิ่มขึ้นทุกปีเช่นกัน ประมาณ ๒๕ % จาก ๔ แสน 
เป็น ๕ แสน และ ๖ แสนตามลําดับ  และในส่วนของค่าสาธารณูปโภคก็เพิ่มขึ้นทุกปีเช่นเดียวกัน  ฉะนั้นเราจะ
เห็นว่าในยอดรวมเอาเฉพาะปี ๒๕๕๖ ที่เราประมาณรายรับตั้งไว้ที่ ๓,๕๐๔,๒๐๐ บาท(สามล้านห้าแสนสี่พัน
สองร้อยบาทถ้วน) และรายจ่ายตั้งไว้ที่ ๓,๔๘๗,๘๐๐ บาท(สามล้านสี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
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ซึ่งเป็นจํานวนเงินที่พอๆ กันนะครับ  แต่ความจริงแล้วตัวเลขทั้งสองจํานวนนี้ เรายังมีต้นทุนแฝงหรือต้นทุน
ทางอ้อม ผมคิดว่าท่านนายกฯ คงจะเข้าใจดี คือเรายังไม่คิดค่าแรงหรือว่าค่าดําเนินการของพนักงานเทศบาล 
ที่ลงไปดูแลในเรื่องนี้ ซึ่งผมคิดว่าจริงๆ แล้วถ้าเอามาลงบัญชี เราอาจจะขาดทุนก็ได้ ฉะนั้น ตั้งแต่นี้ผมก็
อยากจะขอทางฝ่ายบริหารทําบัญชีรายรับ-รายจ่ายของสถานีขนส่ง เราจะเห็นได้ชัดเจนว่าส่วนไหนที่เราควร
จะปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน รวมถึงในส่วนของตลาดก็เช่นเดียวกัน ผมจึงอยากจะขอให้ทําในลักษณะนี้
มาด้วยก็จะดี เราจะได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือพัฒนาในส่วนไหน เพื่อที่จะให้เทศบาลฯ เราสามารถ 
อยูไ่ด้ด้วยตัวเองจะไดไ้ม่ต้องรอเงินภาษี ทุกวันนี้สมมติว่ากิจการเหล่านี้นั้นเข้าเนื้อเราไปก็เท่ากับว่าเราเอาเงิน
ของคนทั้งเทศบาลฯ เข้าไปอุดหนุนซึ่งมันไม่ถูกต้อง เพราะฉะนั้นทางเทศบาลฯ ควรจะแจงตัวเลขเหล่านี้ 
ให้สาธารณะทราบ เพื่อที่เราได้ข่าวอะไรมาเราจะได้สามารถช้ีแจงได้ คล้ายๆ ว่าจะถูกกล่าวหาว่าเราเอาเปรียบ
หรือเอาแต่คิดราคาแพงๆ มันไม่ใช่ และถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้นะครับ เพราะฉะนั้นผมจึงขอฝากเรื่องดังกล่าวนี้
ให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด้วยครับ 

สําหรับเรื่องงบประมาณที่เราจัดหามาอย่างยากลําบากนั้น ผมขอเสนอแนะอีกอย่างหนึ่งว่า 
ในโครงการที่จะทําต่อไปผมอยากจะให้เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์และสามารถใช้งานได้จริง เป็นโครงการ 
ที่จําเป็นเร่งด่วน ตัวอย่างเช่น โครงการสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น เรื่องท่อระบายน้ําที่เรามีปัญหาน้ําท่วม  
ก็อยากจะให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เป็นหลัก เรื่องระบบกระแสไฟฟ้าตามถนนหนทางต่างๆ ที่ยังมีไม่ครบ 
ก็อยากจะให้จัดหาให้ด้วย  และเรื่องขยะถ้าเราเห็นว่างบประมาณด้านขยะยังมีไม่เพียงพอเราก็จะต้องจัดหา 
ในส่วนนี้ให้เพียงพอด้วย โครงการดังกล่าวนี้เป็นโครงการพื้นฐานที่เราควรจะให้ความสําคัญนะครับ ผมจึงขอ
ฝากไวใ้นเรื่องของรายได้ และเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานั้นผมได้ข่าวแล้วว่าเราอาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ และได้รับ
ผลกระทบในเรื่องของชื่อเสียง ฉะนั้น ถ้าเราสามารถที่จะทําบัญชีต้นทุนที่แท้จริงและสื่อต่อสาธารณะชนว่า 
เราไมไ่ด้คิดที่จะเอาเปรียบต่อพ่อค้าแม่ค้าหรือผู้ที่จะมาใช้พื้นที่ของเรา ผมคิดว่าจะเป็นการดีต่อองค์กรของเรา 
ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกท่านใดอภิปรายอีก

หรือไม่ เชิญ   นายสุคนธ์  อินเตชะ 

นายสุคนธ์  อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  

ท่านผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุคนธ์  อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาล
นครลําปาง ตามที่ท่านนายกฯ ได้แถลงนโยบายเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปแล้วนั้น ในปีที่ผ่านมาก็มีหลายประเด็นในส่วนที่ดี การจัดทําโครงการต่างๆสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
ทําให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เช่น โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์เทศบาลนครลําปาง จากการได้ตรวจสอบ 
ผู้มาใช้บริการ ตั้งแต่เดือน กันยายน ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๕๔ มีผู้มาใช้บริการจํานวน ๒,๘๑๘ คน  
เดือนมกราคม ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ มีผู้มาใช้บริการ จํานวน ๓,๐๑๓ คน  ก็ถือว่าคุ้มค่ากับการ 
ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่ออุดหนุน ก็เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจที่มีประชาชนมาใช้บริการ เพราะจุดมุ่งหมายการจัดทํา
พิพิธภัณฑ์เพื่อต้องการเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่เยาวชนและประชาชนโดยทั่วไป  อีกประการหนึ่ง ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารค่อนข้างดี จากการได้ดูในสื่อทางเว็บไซด์ ได้รู้เรื่องราวต่างๆ ดี แต่มีหลายประเด็น 
ที่ผ่านมา ผมอยากให้ปรับปรุงแกไ้ขในส่วนที่ขัดข้องหรือไม่เป็นไปตามงบประมาณที่ตั้งไว้   เช่น 
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 ประเด็นที่แรก  เรื่องการใช้จ่ายในการจัดประเพณีลอยกระทง ปีที่ผ่านมาซึ่งตั้งงบประมาณไว้ ๓ ล้าน
บาท ปรากฏว่า ไม่ได้จัดทํากิจกรรมหลายอย่าง เช่น กิจกรรมการประกวดซุ้มประตูป่า การจัดขบวนแห่ 
กระทงรถ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม ควรให้การสนับสนุนโดยเฉพาะ กิจกรรม 
การประกวดซุ้มประตูป่า เพราะประชาชนในชุมชนต่างๆ ได้เรียนรู้ ได้เห็น ได้สัมผัส ได้มีโอกาสจัดทําร่วมกัน 
ทําให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีเกิดขึ้นในชุมชน จึงขอฝากไว้พิจารณาด้วย 
 ประเด็นที่ ๒  ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ ในหน้า ๓-๑๑๘ ตั้งงบประมาณไว้ ๒๙๐,๐๐๐ บาท
(สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ผมได้ดูการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุทุกวันนี้แทบจะไม่ได้ร่วมกิจกรรมกันเลย สาเหตุ
งบประมาณไม่มี ค่าอาหารกลางวันก็ลงขันกันคนละเล็กละน้อย ควรจัดงบประมาณอุดหนุนให้เพียงพอ ขอฝาก
ไว้กับท่านผู้บริหารเช่นกัน 
 ประเด็นที่ ๓  ค่าใช้จ่ายในการสรรหาคณะกรรมการชุมชนที่หมดวาระและการจัดตั้งชุมชนใหม่ ในหน้า 
๓-๑๑๙ ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐ บาท(สี่แสนบาทถ้วน) ผมได้มีโอกาสได้เข้าร่วมอบรมสัมมนา ณ โรงแรมสวนบัว  
รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่  ที่ประชุมเขาต้องการให้มีการเลือกคณะกรรมการชุมชนอยูใ่นวาระการดํารงตําแหน่ง
คราวละ ๔ ปี ไม่ใช่ ๒ ปี ซึ่งผมได้อ่านดูระเบียบการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนยังเหมือนเดิมอยู่ เพราะว่า 
ในระยะเวลาการบริหารงานของคณะกรรมการชุมชนนั้นค่อนข้างสั้นไม่สามารถดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย 
ได้ ถ้ามีการแก้ไขระเบียบข้อบังคับที่มีอยู่ให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในชุมชนจะดีมาก และ 
ขอฝากเรื่องงบประมาณควรจัดสรรสนับสนุนให้เขาด้วย ขอฝากฝ่ายบริหารได้ช่วยพิจารณา 

ประเด็นที่ ๔  ค่าใช้จ่ายด้านวัสดุก่อสร้าง  ในหน้า ๓-๑๓๔ ตั้งไว้ ๔,๓๕๔,๔๐๐ บาท(สี่ล้านสามแสน
ห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายวัสดุก่อสร้าง เช่น  ไม้ต่าง ๆ สี ปูนซีเมนต์ ยางมะตอย หินคลุก 
ดินทราย เป็นต้น  ดูแล้วงบประมาณที่ตั้งไว้ยังน้อยอยู่ในความคิดของผม  เพราะในแต่ละชุมชนนั้นพบปัญหา 
อุปสรรค์มากมาย โดยเฉพาะด้านสาธารณูปโภค เช่น ถนนชํารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ การประปาส่วนภูมิภาค 
ขุดเจาะถนนเพื่อวางท่อน้ําประปาทิ้งไว้  ฉะนั้นควรจัดซื้อวัสดุให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน ไม่ใช่
ว่าจัดซื้อยางมะตอยเพียง ๑๔ ถัง  มีน้อยมากใช้ไปเท่าไรก็หมด บางครั้งมีความจําเป็นต้องเทพื้นถนนที่เป็น
ถนนลูกรังอยู่ ต้องใช้ยางจํานวนมากกลับมีไม่เพียงพอไม่สามารถจัดทําได้ การจัดทําราดยางถนนเพื่อป้องกัน
ไม่ให้มีฝุ่นละออง ดินโคลน ซึ่งพบปัญหาค่อนข้างมาก ดินโคลนเหล่านี้ทําให้ไหลลงในท่อระบายน้ําทําให้ท่อ 
อุดตันเกิดน้ําท่วมขังได้ง่าย ขอฝากไว้กับท่านผู้บริหารด้วย  ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกท่านใดอภิปรายอีก

หรือไม่ เมื่อไม่มี ผมขอเชิญฝ่ายบริหารได้ช้ีแจงตามที่ท่านสมาชิกฯ ได้อภิปราย ในเรื่องร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ เป็นบทสรุป เชิญครับ 

นายนิมิตร  จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และ

สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายนิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอบคุณครับ
ท่านประธานฯ จริงๆ แล้วการจัดทํางบประมาณ ปี ๒๕๕๖ เป็นไปด้วยความลําบากยากเย็นมาก ประการแรก 
คือ ความต้องการหรือปัญหาต่างๆ ที่มันเกิดขึ้นในชุมชน และเกิดขึ้นกับราษฎรนั้นมีค่อนข้างเยอะ อย่างที่ท่าน
สมาชิกฯ ได้กรุณาอภิปรายและปัญหาต่างๆ เหล่านี้ไม่เสร็จสิ้น ไม่สิ้นสุด มีทั้งปัญหาเก่าที่ค่ังค้างคาราคาซัง 
เนื่องจากความเก่า เนื่องจากการขยายตัวของเมือง เนื่องจากการขยายตัวของประชากร เนื่องจากธรรมชาติ 
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ที่เปลี่ยนไปทําให้ระบบสาธารณูปโภคเดิมๆ ที่เราทําไว้ ๑๐ ปี ๒๐ ปี หรือ ๓๐ ปีก็แล้ว ไม่ทันสมัยและ 
ไม่สามารถจะรองรับกับพัฒนาการใหม่ๆ  และการเปลี่ยนแปลงไปของดินฟ้าอากาศได้  ซึ่งระบบสาธารณูปโภค
เดิมนั้นมีอยู่เต็มบ้านเต็มเมือง ขณะที่มีการตั้งรกรากใหม่ที่เกิดขึ้น บางทีราษฎรก็ไปตั้งรกรากอยู่ปลายซอย  
มีบ้านอยู่ ๒ หลัง แล้วทั้งหมดในซอยนั้นก็เป็นซอยที่เกิดขึ้นใหม่ เป็นซอยลูกรังอยู่ในสภาพที่ใช้การไม่ได้ดี
ตลอดจนไม่มีระบบการระบายน้ําซึ่งลักษณะอย่างนี้มีค่อนข้างเยอะมากทีเดียว แล้วในขณะที่เงินงบประมาณฯ 
ของเทศบาลฯ ก็มีอยู่อย่างจํากัด ฉะนั้นสิ่งที่เราทําก็คือ จะต้องเลือกความสําคัญก่อน-หลัง เลือกจํานวน
ประชากรที่จะได้รับการบริการว่าตรงไหนประชากรจะได้รับการบริการและแก้ไขปัญหาได้มาก ตรงไหนอยู่ใน
สภาพหรืออยู่ในภาวะที่ใช้การไม่ได้ ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องพิจารณา พินิจ พิเคราะห์ สํารวจ ศึกษา รวมทั้งการ
พัฒนาในการขยายของเมืองในอนาคตด้วย งบประมาณซึ่งมีน้อย อย่างเช่นในงบประมาณปีนี้ ด้านของการ
จัดทําระบบสาธารณูปโภคปีนี้เหลือเพียง ๑๑,๓๙๑,๖๐๐ บาท(สิบเอ็ดล้านสามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อย
บาทถ้วน) ขณะที่เราแย่งงบประมาณกันมากทั้งชาวบ้านประชาชนต่างก็ต้องการใช้งบประมาณเยอะในเรื่องของ
สาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ การเพิ่มประสิทธิภาพโดยการปรับปรุงสมรรถนะการทํางาน
ภายใน ไม่ว่าจะเป็นสภาวะแวดล้อมการทํางาน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ในการสื่อสาร ในการ
ทํางาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบเทคโนโลยี ระบบ GIS ระบบอะไรต่างๆ ที่จะมาสร้างประสิทธิภาพในการทํางาน 
ไม่ว่าสิ่งอํานวยความสะดวกภายในห้องทํางานต่างๆ ยกตัวอย่าง กองคลังซึ่งเป็นหน่วยงานที่หาเงินมาให้
เทศบาลมากที่สุด แต่ก็เป็นหน่วยงานที่มีสถานที่ทํางานที่คับแคบที่สุด มีผู้คนเยอะที่สุด มีความแออัดที่สุด  
มีความล้าสมัยที่สุด และไม่ได้รับการปรับปรุงมานาน  ยังมีอาคารของสํานักการศึกษาในปัจจุบันนี้ ผมเชื่อว่า
ถึงวันนี้ดูเหมือนจะเกือบ ๓๐ ปีแล้วที่สร้างขึ้นมา ไม่เคยปรับปรุง ไม่เคยซ่อมแซมหรือทําอะไรเลย และ 
ที่จําเป็นต้องใช้งบประมาณก็แย่งงบประมาณกัน  ในส่วนของปีนี้ยิ่งหนักเข้าไปอีก ในภาวะที่นโยบายเพิ่ม
เงินเดือน เพิ่มค่าจ้าง เงินเดือนของระดับปริญญาตรี และค่าจ้างวันละ ๓๐๐ บาท ในส่วนนี้ปีนี้ต้องใช้
งบประมาณเพิ่มขึ้น ๑๕ ล้านบาท เป็นส่วนที่หายไปในการจะต้องจ่ายตามนโยบายของรัฐบาล ปีนี้จะเลือกตั้ง 
๒ ครั้ง คือ เลือกตั้งสมาชิกสภาฯ ประมาณเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ และเลือกตั้งนายกฯ ประมาณเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖ เลือกตั้ง ๒ ครั้ง จะต้องใช้งบประมาณไปอีกเกือบ ๕ ล้านบาท เฉพาะใน ๒ ส่วนนี้  
ทําให้เงินงบประมาณหายไปแล้วเกือบ ๒๐ ล้านบาท จึงทําให้เป็นเรื่องลําบากมากในการวางแผนจัดการ
บริหารงบประมาณในปีนี้ ซึ่งเราก็มองเห็นว่า ประการหนึ่งบ้านเมืองของเราก็มีพัฒนาการมาค่อนข้างมาก และ
จากการที่เราบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้เรามีเงินสะสมทุกๆ ปี มีเงินค่าใช้จ่ายที่ตกเป็นเงินสะสม  
แต่ละปีเราก็ใช้เงินสะสมอีกจํานวนไม่น้อยในการที่เราจะพัฒนาระบบสาธารณูปโภคเท่าที่เราจะทําได้และเป็น
ปัญหาเร่งด่วน พร้อมทั้งเงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินงบประมาณประจําปี ก็คิดว่าน่าจะพอสําหรับการแก้ไข
และพัฒนา แต่ว่าด้วยเหตุผลที่กล่าวมาแล้วนั้นก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายที่เรายังไม่สามารถที่จะเนรมิตทุกสิ่ง
ทุกอย่างให้มันเป็น ยูโทเปีย(Utopia) เป็นดินแดนของพระศรีอารย์ที่มีทุกสิ่งทุกอย่างครบสมบูรณ์และมีความ
เบ็ดเสร็จทั้งหมด  ในเรื่องของระบบระบายน้ําปัจจุบันที่เรามีอยู่ ถ้ามีฝนตกในพื้นที่นั้นเราสามารถรองรับน้ําได้ 
แต่ถ้าน้ําไหลจากดอยพระบาทลงมาเป็นใครๆ ก็รับไมไ่ดใ้นระบบปัจจุบันนี้ ปัญหาต่างๆ ก็มีมาก ปัญหาบ้านเก่า
ที่อยูใ่นพื้นที่ต่ํา ปัญหาบ้านใหม่ที่มาสร้างถมที่ให้สูงขึ้นๆ และเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้เลยเพราะว่าเป็น
พื้นที่ๆ ต่ํามาก และสร้างมาแล้ว ๓๐ ปี หรืออะไรต่างๆ เหล่านี้มันมีให้เห็นอยู่มากมาย แต่เราก็พยายามที่สุด
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ความสามารถที่เรามีในด้านการเงินงบประมาณ ทั้งกําลังคน เครื่องจักร และประสิทธิภาพในด้านการ
อํานวยการ เราเชื่อว่าเราสามารถบริการประชาชนและแกไ้ขปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับค่อนข้างดี แต่อย่างไรก็ดีก็ยังมีอีกมากมายที่เราจะต้องทํา รวมทั้งเราจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ และการ
ตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก เช่น จากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน อย่างระมัดระวังและเคร่งครัดมาก  
กรณีตัวอย่างเช่น เงินอุดหนุนชุมชนซึ่งมีปัญหาอย่างมาก สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินทักท้วงอยู่ตลอดเวลา  
แต่เราก็ยังมีทางออกอยู่หลายทางในการจัดสรรงบประมาณ เพื่อที่จะทดแทนประเภทค่าใช้จ่ายที่เรา 
ไม่สามารถจะตั้งงบประมาณได้ ตลอดจนกรณีเงินสนับสนุนผู้สูงอายุ ทุกๆ ปีเรามีเงินกองทุนหลักประกัน
สุขภาพท้องถิ่น ซึ่งสํานักกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็จัดเงินจํานวนหนึ่งหัวละ ๒๐ บาทต่อประชากร
ของเราที่มีประมาณ ๖ หมื่นกว่าคน ก็ประมาณการได้ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งล้านสองแสนบาท) แล้วเราก็ใช้
เงินสะสมของเทศบาลฯ สมทบไปอีกหนึ่งเท่าคือ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งล้านสองแสนบาท) ก็เท่ากับเรามีเงิน
อุดหนุนอยู่ ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท(สองล้านสี่แสนบาท) เราก็พิจารณาแล้วว่ากิจกรรมของผู้สูงอายุทั้งหลายนั้น 
เป็นกิจกรรมที่สามารถที่จะใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพราะว่ากิจกรรมที่ส่งเสริมอายุเป็นกิจกรรมที่
ส่งเสริมสุขภาพทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นรําวงมาตรฐาน ไม่ว่าจะฟ้อนรํา ไม่ว่าจะตรวจสุขภาพ ไม่ว่าจะให้ความรู้เรื่อง
อาหาร ไม่ว่าจะเรื่องอะไรต่างๆ นานา เพราะฉะนั้นผู้สูงอายุกลุ่มต่างๆ ชมรมผู้สูงอายุต่างๆ สามารถที่จะใช้
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อที่จะนําไปทํากิจกรรมของผู้สูงอายุได้ นี่ก็เป็นการบริหารการจัดการรายจ่าย
ที่เป็นการทดแทนในสิ่งที่เราไม่สามารถทําได้ เนื่องจากหน่วยงานภายนอก เนื่องจากระเบียบ เนื่องจากการ
ตรวจสอบอะไรต่างๆ มากมาย และภาวการณ์เหล่านี้ก็ยังจะเกิดขึ้นทุกๆ ปี ทุกยุค ทุกสมัย เพราะปัญหา 
มันเกิดขึ้นทุกวัน ที่ไหนมีคนปัญหาก็เกิดขึ้นมากมาย รวมถึงการขยายตัวของเมืองก็ทําให้ปัญหาเกิดขึ้นมากมาย 
ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ขยายตัวขึ้นมาก มีผู้คนเข้ามาใช้บริการมากมายทั้งตอนเช้า ตอนเย็น ทําให้รถติดอย่างไม่เคยติด
มาก่อน จํานวนประชากรที่ไม่ได้อยู่ในเขตเทศบาลฯ ก็เข้ามาใช้บริการในเขตเทศบาลฯ มันมหาศาล และ 
ในกรณีที่ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่สร้างเสร็จ ภายในเดือนพฤศจิกายนก็จะทําให้เรามีปัญหาอีกเยอะ ถึงแม้
เราจะมีการวางแผนอย่างดีระหว่างผู้บริหารห้าง วิศวกร ช่างคุมงาน ช่างระบบต่างๆ ของห้าง กับเทศบาล
อย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะพยายามลดรอยว่าง รอยโหว่ หรือว่าปัญหาที่จะเกิดขึ้นทุกประการ แต่ก็จะมีปัญหา
เกิดขึ้นอย่างแน่นอนที่สุด และผมเชื่อแน่ว่าพวกเราสมาชิกสภาฯ ทั้งหลายได้รับเลือกตั้งเข้ามาอีก ก็จะมีการ
อภิปรายในสภานี้อีก ในปัญหาต่างๆ เหล่านี้ทุกๆ ปี แต่อย่างไรก็ดีเราไม่ได้ปล่อยปัญหาเหล่านี้ทิ้งไว้ สิ่งใดที่ 
มันเป็นสิ่งที่เราเห็นอยู่ สิ่งอะไรที่เป็นข้อมูลและคําแนะนําที่เป็นประโยชน์ เราก็จะรวบรวมประมวลมาวิเคราะห์ 
และจะประเมินการพัฒนาปรับปรุงอย่างสม่ําเสมอ เช่นเดียวกับนโยบายเรื่องรายได้ เรามีความจําเป็นมาก 
ในภาวะที่เรามีความจํากัดในเรื่องรายได้ของเรา เราจะต้องพึ่งพาตนเองค่อนข้างจะสูงมาก พึ่งพาตนเอง 
ในระบบจัดเก็บรายได้ของเราซึ่งถือว่าเป็นเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ก็สามารถทําได้
หลายๆ อย่าง คือ เก็บรายได้ให้ทั่วถึง ให้ระเอียด และระบบการจัดเก็บรายได้ที่เป็นก้อนเป็นกํา ได้เป็นน้ําเป็น
เนื้อในครั้งเดียว แต่ว่าถ้าเราเริ่มการจัดเก็บรายได้อย่างเข้มงวด แล้วก็ปูทางเพื่อขยายภาษี และลงไป 
ในรายละเอียดทุกๆ รายการ ความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประกอบการก็จะตามมา ทุกวันนี้ก็มีเสียงบ่นว่า 
“นายกฯ คนนี้มาเป็นนายกฯ นี่โหดมาก ตาดี ตาชอบมองลึก มองกว้าง มองไกล มีอะไรอยู่ตรงไหนเห็นหมด  
ไปไล่เก็บเขาหมด” ซึ่งเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์มาค่อนข้างเยอะ ในขณะที่ผู้เสียภาษีมีน้อย ประชาชนผู้อยู่อาศัย 
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ผู้มีรายได้น้อย เขาก็พอใจในการเสียภาษี เพราะเสียภาษีแค่ ๕๐ บาท ๑๒๓ บาท เขาบอกว่าเขาดีใจที่เสียภาษี
แล้วเห็นบ้านเมืองดีขึ้นอย่างนี้แล้วยังไงก็ยอมเสีย แต่บางทีธุรกิจใหญ่ๆ ที่ใช้การโฆษณาใหญ่ๆ หรือขยาย
กิจการใหญ่ๆ ก็เสียมากตามปกติ  ซึ่งก็จะมีทั้งผลได้และผลเสียทั้ง ๒ อย่าง ผลกระทบกับผู้ประกอบการ 
ในเรื่องของการจัดเก็บที่มันทั่วถึงและขยายฐานและละเอียดกับผลได้ที่มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บมากขึ้น  
เราพยายามสนับสนุนการลงทุนในเทศบาลฯ เช่น ห้างใหญ่ๆ มาเปิด ทําให้เรามีภาษีเงินได้ ภาษีโรงเรือน และ
ภาษีอะไรต่างๆ เพิ่มขึ้น จะเห็นได้ว่าเราประมาณการในการจัดเก็บภาษีของเราเองเพิ่มขึ้นใน พ.ศ.๒๕๕๔  
ประมาณ ๑๕ ล้านบาทเศษ ซึ่งก็จะเป็นภาระหนักมากของหน่วยงานที่จะจัดหารายได้ นอกจากนั้นเรายังเพิ่ม
รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ อีกมากมาย สิ่งที่ท่านสมาชิกฯ ไดใ้ห้คําแนะนําในเรื่องการบริหารจัดการ กิจการของ
เทศบาล เช่น ตลาดและสถานีขนส่งผูโ้ดยสาร เป็นสิ่งที่เราเห็นด้วยและปัจจุบันนี้เรากําลังทํา เพราะว่าที่ผ่านมา
การบริหารจัดการของเทศบาลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของตลาด เราขาดทุนอย่างไม่มีเหตุผลอะไรเลย 
ขาดทุนแบบดูไม่ได้เลย แต่ละตลาดนั้น มีค่าไฟฟ้า ค่าจ้างคนไปเก็บ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าขยะ ค่าสุขาภิบาล 
มากมาย ในขณะที่เราเก็บรายได้เพียง ๕ บาท ได้บ้างไมไ่ด้บ้าง และเราก็ต้องจ้างคนไปเก็บทุกๆ วัน ค่าจ้างคน
ไปเก็บกี่คน นับเป็นเดือนละเท่าไหร่  ปัจจุบันนี้เราได้ก่อสร้างตลาดหลักเมืองใหม่ และเริ่มการจัดระบบ 
การบริหารจัดการตลาดใหม่ เช่น การพิจารณาจุดคุ้มทุน ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสาธารณูปโภค  
ไม่ว่าจะเป็นบุคคลากร ค่าใช้จ่ายในเรื่องของสุขาภิบาล ความสะอาด เรื่องต่างๆ กับรายได้ที่พึงมีพึงได้ 
จากตลาด เราก็เริ่มจากการส่งไปเก็บทุกๆ วันๆ ละ ๕ บาท  เดี๋ยวนี้เราก็ใช้ระบบการจัดเก็บเป็นรายเดือน 
เพราะฉะนั้นในทุกๆ วันก็ไม่ต้องจ้างคนไปเก็บเงิน เราจะลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ แล้วในแต่ละเดือนเราก็จะเก็บเงิน
ครั้งหนึ่งเป็นเงินก้อน ระบบการบริหารเราก็จะใช้คนเพียงไม่กี่คน มีสํานักงานอยู่ที่ตลาด นี่ก็จะเป็นรูปแบบที่มี
ประสิทธิภาพ ที่มีกําไรไม่ขาดทุน แล้วถ้าดําเนินการได้ดีเราก็จะเอาไปพัฒนากับตลาดอื่นๆ แต่ก็ไม่ได้
หมายความว่าคนค้าขายจะได้รับความเดือดร้อน เพราะการบริหารจัดการตลาดของเรา และการจัดตลาดใหม่
ครั้งนี้ ซึ่งมีคนคอยดูว่ามันคงจะยุ่งยากและมีปัญหามากมายในการจัดตลาด แต่ว่าเราก็ได้รับความร่วมมือ
อย่างดีจากผู้ค้าขายในตลาด เพราะว่าเราให้เกียรติ ให้โอกาสเขา แทนที่เทศบาลฯ จะบอกให้เขาทําอย่างนั้น 
อย่างนี้ ราคาต้องเท่านั้นเท่านี้ เราไมไ่ด้ทํา แต่เราเปิดโอกาสให้เขาได้คุยกับเรา และเปิดโอกาสให้เขาตกลงกัน
ว่าคุณจะอยู่ตรงส่วนไหน ซึ่งเขาก็สามารถตกลงกันได้เอง  ส่วนเรื่องราคานั้นเราบอกเขาว่าเราคํานวณไว้
ประมาณเท่านี้ ถ้าเขาบอกว่าไม่ไหว ไม่ได้ เราก็กลับมาพิจารณาใหม่ ประชุมกันใหม่ว่าราคาประมาณนี้ตกลง
หรือไม่ สรุปแล้วเราก็สามารถตกลงกันได้ เราจะไม่เอามาตรฐานของเราไปกําหนดให้ผู้อื่นปฏิบัติโดยที่ไม่ได้รับ
ความเห็นชอบ และความพึงพอใจของผู้อื่น เพราะฉะนั้นการทํางานร่วมกันแบบนี้ก็จะทําให้ระบบการบริหาร
จัดการตลาดมีปัญหาน้อย และการจัดการระบบใหม่นี้เราประมาณการแล้วเราจะมีกําไรจากการบริหาร
จัดการตลาดนี้เป็นครั้งแรก  ในส่วนของสถานีขนส่งผู้โดยสารก็เช่นกัน เราเห็นสถานที่ที่เราเรียกว่าตลาดสด
เทศบาล ๔ ที่อยู่ตรงข้ามกับห้าง BigC ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เลย ทั้งที่มันเป็น Plan(แบบแปลน)  
เป็น Location(สถานที่) หรือเป็นทําเลช้ันเยี่ยม ช้ันเอก และเราหารายได้ปีละไม่กี่หมื่นบาท อย่างมากก็แสนกว่า
บาท แต่ถ้าเป็นภาคเอกชนเขาหารายได้ปีละหลายล้านบาท เราก็เลยตัดสินใจจะไปสร้างสถานีขนส่งฯ แห่งใหม่
ที่นั่น ฉะนั้นเราจะมีสถานีขนส่งฯ ๒ สถานี  โดยที่สถานีขนส่งฯ แห่งเดิมเราก็จะทําเป็นสถานีขนส่งท้องถิ่น มีทั้ง
รถจากไหล่หิน เกาะคา เสริมงาม สบปราบ แจ้ห่ม วังเหนือ บ้านแลง และอื่นๆ จะต้องไปจอดที่นั่นทั้งหมด  
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และสําหรับสถานีขนส่งฯ หลักก็จะอยู่ที่สถานีขนส่งแห่งใหม่ ซึ่งเทศบาลฯ จะไม่ดําเนินการ ดําเนินการเฉพาะ
แต่สถานีขนส่ง แต่ทรัพย์สินทั้งหมดก็จะให้กับเอกชนไปหาผลประโยชน์ แล้วให้ผลประโยชน์กับเทศบาลฯ นี่คือ
แนวคิดอย่างหนึ่งที่เราจะสามารถสร้างรายได้ให้กับเทศบาลฯ แต่อย่างไรก็ดีก็จะยังมีอีกมากมายที่เราจะต้อง
ทํา ก็ขอขอบพระคุณสมาชิกสภาฯ ที่กรุณาให้คําแนะนํา ให้ข้อสังเกต และให้ความเห็นที่ดี  เราก็จะร่วมกัน
บริหารการจัดการให้มันเกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด ใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ถ้าพวกเรา
ทั้งหลาย ทั้งสภา ทั้งนายกเทศมนตรี ได้รับเลือกตั้งกลับมา ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกท่านใดอภิปรายอีก

หรือไม่ เมื่อไม่มี  ผมจะปิดการอภิปรายและขอมติจากที่ประชุม ในญัตติเรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (วาระที่ ๑)  สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น  
มติเป็นเอกฉันท์ 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบในหลักการของร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (วาระที่ ๑) 

 นายประสิทธิ์   หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ต่อไปก่อนที่จะแต่งตั้ง

คณะกรรมการแปรญัตติ และกําหนดระยะเวลาการแปรญัตติ ผมอยากให้ท่านเลขานุการสภาได้ช้ีแจง 
ถึงระเบียบการประชุมในเรื่องนี้ให้ท่านสมาชิกฯ ได้ทราบโดยสังเขปก่อน เชิญท่านเลขานุการสภาฯ 

 นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ และ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน กระผม  นายจาตุรงค์  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  
หลังจากที่สภาแห่งนี้ได้ลงมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๕๖ (วาระที่ ๑) ของเทศบาลนครลําปางไปแล้ว กระบวนการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ที่จะต้องดําเนินการต่อไปก็คือจะเข้าสู่วาระที่ ๒ คือ ขั้นตอน 
การแปรญัตติ แต่เนื่องจากตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ วรรคสาม ได้บัญญัติหลักการไว้ว่า “ญัตติ 
รา่งข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาในวาระที่สอง ให้กําหนด
ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ช่ัวโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณนั้น” ฉะนั้นที่ประชุมนี้ต้องปรึกษาหารือกันเพื่อที่จะลงมติในประเด็นรวมทั้งสิ้น ๔ ประเด็น คือ 
ประเด็นแรก  ที่ประชุมแห่งนี้ต้องพิจารณาว่าจะตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อพิจารณางบประมาณมีจํานวน
เท่าใด ระหว่าง ๓ – ๗ คน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ ข้อ ๑๐๓ (๑) และ ข้อ ๑๐๕ 
ตลอดจนพระราชบัญญัติเทศบาลฯ มาตรา ๓๒ ประเด็นที่สอง  คือ การพิจารณาเลือกสมาชิกสภาฯ ท่านใด 
ให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ให้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ ข้อ ๑๐๗ “ภายใต้บังคับ 
ข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง” และ
วรรคสอง “การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จํากัดจํานวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอื่น และให้นําวิธีการ
เลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม”  ประเด็นที่สาม   กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ 
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ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ต้องกําหนดว่ามีจํานวนกี่วัน ตามที่ผมกล่าวข้างต้นว่าต้องกําหนดระยะเวลาเสนอ
คําแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า ๒๔ ช่ัวโมง นับแต่ที่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  
ให้เป็นตามข้อบังคับข้อ ๔๕ วรรคสาม ประเด็นที่สี่   การกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาคําแปรญัตติ 
ที่คณะกรรมการแปรญัตติได้รับไว้ ตรงนี้สภาก็ต้องกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาคําแปรญัตติด้วย  
เป็นไปตามข้อบังคับข้อ ๑๑๖ ผมคิดว่าที่ประชุมคงได้เข้าใจในข้อช้ีแจงที่ผมได้แจ้งให้ทราบ จากนั้นผมก็จะได้ 
นําเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ปรึกษาต่อที่ประชุมแห่งนี้ ทั้งสี่ประเด็นนี้ที่ผมได้แจ้งเมื่อสักครู่นี้ ต่อไปครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ตามที่ท่านเลขานุการสภาฯ  

ได้แจ้งให้สมาชิกฯ ได้รับทราบถึงขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ ผมจะเริ่มต้นในขั้นตอนแรก  
การพิจารณาว่าจะตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อพิจารณางบประมาณมีจํานวนกี่ท่าน ผมขอเชิญท่านสมาชิก
สภาฯ ได้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติว่ามีจํานวนกี่ท่าน  เชิญ นายกิตติ  จิวะสันติการ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๖ จํานวน ๕ ทา่น  

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอ 

เป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอผู้รับรองครับ  มีผู้รับรองถูกต้อง  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจา่ย ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๖  จํานวน ๕ ทา่น 
 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอชื่อ

บุคคลที่จะทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตตโิดยพิจารณาเป็นรายบุคคล เชิญ นางสุดารัตน์  บุญมี 

นางสุดารัตน์  บุญมี  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ดิฉัน  

นางสุดารัตน์  บุญมี  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ นายกิตติ  จิวะสันติการ  ทําหน้าท่ีเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ  คนท่ี ๑  

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอ 

เป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอผู้รับรองครับ  มีผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้ นายกิตติ   
จิวะสันติการ  ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๑ โปรดยกมือขึ้น มติเสียงข้างมาก 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากเห็นชอบให้ นายกิตติ  จิวะสันติการ ทําหน้าที่เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๖ คนท่ี ๑ 
 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอชื่อ

บุคคลที่จะทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒  เชิญ  นายอนุกูล  ศิริพันธุ์ 

นายอนุกูล  ศิริพันธ์ุ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  กระผม  

นายอนุกูล  ศิริพันธุ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ นายสุรชัย  ประนมศรี ทําหน้าท่ีเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๖   คนท่ี ๒ 
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นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอ 

เป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอผู้รับรองครับ  มีผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้ นายสุรชัย  
ประนมศรี ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๒ โปรดยกมือขึ้น มติเสียงข้างมาก 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากเห็นชอบให้ นายสุรชัย  ประนมศรี ทําหน้าที่เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๖ คนท่ี ๒ 
 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอชื่อ

บุคคลที่จะทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓  เชิญ  นายนพดล  ผดุงพงษ์ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ นายสันติ  เขียวอุไร ทําหน้าท่ีเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๖   คนท่ี ๓ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอ 

เป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอผู้รับรองครับ  มีผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้ นายสันติ   
เขียวอุไร ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๓ โปรดยกมือขึ้น มติเสียงข้างมาก 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากเห็นชอบให้ นายสันติ  เขียวอุไร ทําหน้าที่เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๖ คนท่ี ๓ 
 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอชื่อ

บุคคลที่จะทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๔  เชิญ นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล 

นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม 

นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ นายจรูญ  เติงจันต๊ะ ทําหน้าท่ีเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๖   คนท่ี ๔  

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอ 

เป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอผู้รับรองครับ  มีผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้ นายจรูญ   
เติงจันต๊ะ  ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๔ โปรดยกมือขึ้น มติเสียงข้างมาก 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากเห็นชอบให้ นายจรูญ  เติงจันต๊ะ ทําหน้าที่เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๖ คนท่ี ๔ 
 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอชื่อ

บุคคลที่จะทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๕  เชิญ  พันตรีวิชานนท์  แดงสร้อย 

พันตรีวิชานนท์  แดงสร้อย  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  

กระผม พันตรีวิชานนท์  แดงสร้อย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ จ่าสิบเอกสมบูรณ์   
บรรจงจิตต์ ทําหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี  
พ.ศ.๒๕๕๖   คนท่ี ๕ 



 
- ๒๔ -

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอ 

เป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอผู้รับรองครับ  มีผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้ จ่าสิบเอก
สมบูรณ์  บรรจงจิตต์  ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๕ โปรดยกมือขึ้น มติเสียงข้างมาก 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากเห็นชอบให้  จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์   
ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๖ คนท่ี ๕ 

 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  สภาแห่งนี้ได้เลือกสมาชิกสภาฯ  

ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน ๕ ท่าน คือ  
๑. นายกิตติ  จิวะสันติการ  ๒. นายสุรชัย  ประนมศรี 
๓. นายสันติ  เขียวอุไร     ๔. นายจรูญ  เติงจันต๊ะ 
๕. จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์   

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบแต่งตั้ งสมาชิกสภาฯ จํานวน ๕ ท่าน ทําหน้าที่ เป็น

คณะกรรมการสามัญ แปรญัตติร่างข้อบัญญัติของสภาเทศบาลนครลําปาง (คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖) ได้แก่ 

๑. นายกิตติ  จิวะสันติการ  ๒. นายสุรชัย  ประนมศรี 
๓. นายสันติ  เขียวอุไร     ๔. นายจรูญ  เติงจันต๊ะ 
๕. จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์ 

 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ต่อไปผมขอท่านสมาชิกฯ ได้เสนอ

ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ เชิญ นายกิตติ  จิวะสันติการ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมขอเสนอให้มีระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน ๔ วัน  คือ ตั้งแต่วันท่ี ๑๕ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอ 

เป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอผู้รับรองด้วย มีผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบตามที่นายกิตติ   
จิวะสันติการ เสนอ โปรดยกมือขึ้น 

มติท่ีประชุม ที่ประ ชุมมีมติ เห็นชอบเป็น เอกฉันท์ ให้มี ระยะ เวลาเสนอคําแปรญัตติต่อ

คณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน ๔ วัน  คือ ตั้งแต่วันท่ี ๑๕ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ต่อไปคณะกรรมการแปรญัตติ 

จะใช้ระยะเวลาในการพิจารณาคําแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติกี่วัน เชิญ นายกิตติ  จิวะสันติการ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมขอเสนอระยะเวลาในการพิจารณาคําแปร
ญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติ มีจํานวน ๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙-๒๐  สิงหาคม ๒๕๕๕ 

 



 
- ๒๕ - 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอ 

เป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอผู้รับรองด้วย มีผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบตามที่นายกิตติ   
จิวะสันติการ เสนอ โปรดยกมือขึ้น 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้มีระยะเวลาในการพิจารณาคําแปรญัตติของ

คณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน ๒ วัน  คือ ตั้งแต่วันท่ี ๑๙ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
 

 นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เป็นอันว่า ร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ที่ค้างพิจารณาในวาระที่ ๒  และวาระที่ ๓ อยู่นั้น  

ในโอกาสนี้ ผมขอกําหนดวันนัดประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๓ คร้ังท่ี ๒ 
ประจําปี ๒๕๕๕  ในวันท่ี  ๒๔  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๕  เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ท่ีประชุม   รับทราบ กําหนดการนัดประชุมฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๓ คร้ังท่ี ๒ ประจําปี 
๒๕๕๕  ในวันศุกร์ท่ี  ๒๔  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๕  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
 

ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องอื่นๆ 
นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอญัตติ

อื่นๆ อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ ในนามของสภาเทศบาลนครลําปางขอกราบขอบคุณท่าน
สื่อมวลชน และประธานชุมชน ตลอดจนข้าราชการทุกท่าน เนื่องในวันนี้ทางสภาเทศบาลนครลําปางเราได้รับ
เกียรติอย่างสูงจากท่าน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง ท่านสุรชัย  จงรักษ์  และได้ให้เกียรติมาร่วมประชุม 
ในวันนี้ ซึ่งท่านจะเกษียณอายุราชการในวันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๕ นี้  จึงอยากจะเรียนเชิญท่านรอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปางได้แสดงความคิดเห็นในด้านการบริหารและด้านสภาเทศบาลนครลําปาง  
ตามความเห็นส่วนตัวของท่าน ขอกราบเรียนเชิญครับ 

นายสุรชัย  จงรักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่านผู้มีเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านคณะผู้บริหาร  
ท่านสื่อมวลชน ท่านผู้นําชุมชน ทุกท่านที่เคารพครับ วันนี้ผมมีความยินดีครับที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง 
ท่านธวัชชัย  เทอดเผ่าไทย ได้มอบหมายให้กระผมมาร่วมประชุมสภาเทศบาลนครลําปางในวาระสําคัญ  
ที่จะต้องพิจารณางบประมาณประจําปี พ.ศ.๒๕๕๖ ในวงเงิน ๔๗๕,๒๐๐,๓๓๐ บาท(สี่ร้อยเจ็ดสิบห้าล้าน 
สองแสนสามร้อยสามสิบบาทถ้วน) ในวันนี้ ซึ่งด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งทั้งภาครัฐบาลและส่วนตัว ที่ส่วนตัว
นั้นเนื่องจากผมได้เคยมาร่วมประชุมสภาเทศบาลนครลําปางในครั้งที่ยังเป็นเทศบาลเมืองลําปาง เมื่อประมาณ 
๓๒ ปีมาแล้ว ผมเป็นผู้ช่วยผู้ตรวจการท้องถิ่นจังหวัดลําปาง มีท่านปลัดจังหวัดลําปาง คือ ท่านสุวรรณ   
ณ ลําพูน เป็นปลัดจังหวัดลําปาง ผมย้ายจากจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นปลัดอําเภอสบปราบได้ไม่กี่เดือน ท่านได้
ไปตรวจงานแล้วบอกให้ผมมาช่วยงานที่จังหวัดลําปาง ทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่น ร่วมกับ 
ท่านปลัดเขียน  เปียงแก้ว  ในปี พ.ศ.๒๕๒๒-๒๕๒๔ จําได้ว่ามีท่านนายกฯ บุญเทียม  สุวรรณอัตถ์ และ 
ท่านนายกฯ วรรณ  ภูมิสถาน ดํารงตําแหน่ง นายกเทศมนตรีในขณะนั้น  ข้าราชการฝ่ายประจําที่พอจะจําได้  
ก็มีท่านปลัดวิริ  พันธ์ธานนท์  ท่านรองปลัดบุญรัตน์  ท่านรองปลัดสมเกียรติ  อัญชนา  และท่านภูมิศิลป์  



 
- ๒๖ - 

ประวัณฤทธิ์   เพราะท่านกลับบ้านเก่าไปแล้ว ๒๐ กว่าปีแล้วครับเลยไม่ เจอ ฉะนั้นโดยส่วนตัวนั้น 
ก็มีความสัมพันธ์กับทางองค์กรท้องถิ่นในเทศบาล สมัยนั้นยังไม่มีท้องถิ่นจังหวัด ท่านปลัดจังหวัดก็ดูแล 
จ่าจังหวัด ดูแลผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่น และดูแลเสมียนตราจังหวัด  สมัยที่ผมมานั้นก็นั่งในห้องก็เป็นเจ้าหน้าที่
เหมือนกับเจ้าหน้าที่ปัจจุบันนี้ ท่านปลัดจังหวัดท่านมาผมก็ตามท่านปลัดจังหวัดมา และโดยส่วนตัวประเด็น 
ที่สองคือคุณพ่อหลังจากที่ท่านพ้นราชการ ท่านเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลําพูนอยู่ ๒ สมัย สมัยท่านนายก
ฯ สรรค์  เทพมณี  และได้เป็นรองประธานสภาเทศบาล และในยุคคุณลุงคือพี่ชายคุณพ่อท่านเป็นประธานสภา
ฯ ผมก็เลยคุ้นเคยกับงานท้องถิ่น ทั้งโดยสายเลือดและโดยหน้าที่ราชการ 

และในวันนี้มาแทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง ได้เห็นความก้าวหน้าของเทศบาลในช่วง ๓๐ ปีนั้น 
ได้เฝ้ามองและได้เห็นความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ท่านนายกฯ ได้นําเรียนแล้วว่าเป็นความเปลี่ยนแปลง 
ที่เราคงไม่อาจจะทัดทานได้ ทําอย่างไรให้การบริหารงานของเทศบาลของเราทั้ง ๓ องค์กร  ก็คือ องค์กรของ
ฝ่ายบริหาร คือ ของนายกเทศมนตรี  องค์กรสภา คือ ท่านประสิทธิ์   หรรษ์หิรัญ และสมาชิกสภาฯ  
ทั้ง ๒๔ ท่าน และองค์กรฝ่ายประจําคือ ท่านปลัดเฉลิมฯ  ซึ่งเปรียบเหมือนกับลอนดอนเกมส์ คือ ต้องมีทั้ง  
๓ ห่วง ที่ เกี่ยวพันทับซ้อน และประสานซึ่งกันและกัน คงจะเป็นศิลปะในการบริหารงาน ผมฟังท่าน
นายกเทศมนตรไีด้กล่าวถึงความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองซึ่งก็คงจะเหมือนทุกที่ สําหรับงบประมาณ จํานวน 
๔๕ ล้านบาทนั้นดูสูงนะครับ แต่เมื่อมาดูเม็ดเงินในการลงทุนในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีประมาณ ๕๑ 
ล้านบาท เท่านั้นเอง เนื่องจากมีงบรายจ่ายประจําที่มากถึง ๒๐๗ ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายของโรงเรียน 
เงินเดือนค่าตอบแทน หรืออะไรต่างๆ ก็คงเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรมี  ในอนาคตอีกไม่กี่ปีนี้ ถ้า อบต. ทุกแห่ง 
ในประเทศไทยยกฐานะเป็นเทศบาล ตัวหารหรือตัวแบ่งเงินส่วนกลางของท่านจะมีมากขึ้น หมายถึงว่าเม็ดเงิน 
ที่จะมาจากส่วนกลางจะมีน้อยลง ทั้งภาษีล้อเลื่อน ภาษีที่ดิน ตัวหารจะมากขึ้น ฉะนั้นหลายๆ อบต. ไม่อยาก
เป็นเทศบาล การแบ่งส่วน อบจ. แบ่งส่วนเทศบาล และแบ่งส่วน อบต. แต่ละส่วนก็ต้องไปหารกัน และในกลุ่ม
เทศบาลถ้าเม็ดเงินไม่เคลื่อนที่ เงินที่จะมาหารเราก็น้อยลง ในการที่จะจัดเก็บเงินท่านนายกฯ ก็ได้นําเรียน 
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ คือ มีทั้งบวก ทั้งลบ เราจะไปประมาณการในรายรับหรือจัดการ 
ในรายรับนั้นก็จะเป็นทั้งบวกทั้งลบ แต่เป็นภาระหน้าที่ที่ต้องทํา ผมกราบเรียนว่าในส่วนของจังหวัดดูแลอยู่นั้น 
การประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีเม็ดเงินมาลงที่เทศบาลให้เกิน ๔๗๕ ล้านบาท ท่านนายกฯ  
ท่านเป็นคนทํางานไว คิดไว และตัดสินใจไวและข้อมูลต้องแม่น ผมกราบเรียนอย่างนี้ก็แปลว่าโครงการ เม็ดเงิน
ต่างๆ ที่จําเป็นจะต้องใช้ของเทศบาลนครลําปาง ตัวโครงการจะต้องมี ถ้าเขาบอกว่ามีเงินของจังหวัดประมาณ 
๑๐ ล้านบาท เทศบาลมโีครงการสําคัญอะไรที่จะทํา เมื่อต้องการวันนี้ก็จะต้องมีตัวโครงการไปอธิบายได้เป็น
ฉากๆ เหมือนกับที่จังหวัดไดใ้ห้เงินทําตึกโรงพยาบาลไปประมาณ ๑๐๐ ล้านบาท จากเดิมให้ไปแล้ว ๕๐ ล้าน  
ซึ่งผมกับท่านบุญเชิดฯ ได้พิจารณาร่วมกับท่านรองสุวรรณฯ ก็ให้ไปอีก ๑๐๐ ล้านบาท เมื่อครั้งที่
นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ฯ มาที่จังหวัดเชียงใหม่ แปลว่า ตัวโครงการของโรงพยาบาลต้องพร้อม ถ้าเราบอกว่า
ผมต้องไปหาข้อมูลครับ กว้าง ยาว สูง หนายังไม่ได้ ไม่รู้ว่าประมาณการเท่าไหร่ ฝ่ายสํานักการช่างต้องรอ 
อีก ๓-๔ วัน  แบบนี้ไม่ทันเหตุการณ์หรอกครับ อําเภอก็ต้องปฏิบัติจัดทําแบบนี้เช่นกัน ฉะนั้น การหาแหล่งเงิน

ข้างนอกมาจะช่วยส่งเสริมตรงนี้ได้  แหล่งที่ ๒ เงินของจังหวัด จังหวัดลําปางของเรามีประมาณการบริหาร 
ที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลทั้งจังหวัดนะครับ ไม่เหมือนแผนงานจังหวัด ๑๗๐ ล้านบาทในปีที่ผ่านมา  



 
- ๒๗ - 

และปีนี้ก็ประมาณการไวใ้กล้เคียงคือ ๑๗๕ ล้านบาท บวก-ลบไป ๕ ล้านบาท  ฉะนั้นเม็ดเงินในส่วนนี้จะเป็น
ส่วนที่ถ้าเทศบาลจะไปนําเสนอ ที่สามารถจะผ่านคณะกรรมการของจังหวัดได้ ก็สามารถเป็นแหล่ง
งบประมาณแหล่งที่ ๒ และ แหลง่ที่ ๓  คือ ฝ่ายการเมืองระดับชาติของ ส.ส. ท่านมีเงินที่จะบริหารจัดการตรง
นี้ได้ ไม่นับเงินบริหารจากกองทุน หรือจากภาคเอกชน หรืออะไรต่างๆ สามารถที่จะทําให้เงินบริหารของเรา
เกินจาก ๔๗๕ ล้านบาทนี้ได้ ถ้าเราเดินตามแนวนี้ ผมคิดว่า ๓ องค์กรในเทศบาลนคร ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภา 
และฝ่ายประจําต้องไปด้วยกัน และวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายที่ท่านบอกว่าจะเป็นสภาที่เป็นผู้นําท้องถิ่นต้นแบบ
ของประเทศก็คงไมไ่กลเกินฝัน  ผมขออนุญาตเป็นกําลังใจและกราบเรียนในแนวทางเท่าที่มองเห็น และผมเอง
ก็จะพ้นจากราชการหลังจากท่าน ๓ วัน ผมก็อยากจะพักที่ทําราชการมาร่วม ๔๐ ปี ในระยะราชการจริง 
๓๙ ปี ก็อยากจะพัก แต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้นานขนาดไหน พรรคพวกก็ติดต่อไว้หลายคน ทั้งการเมืองท้องถิ่น  
ทั้งการเมืองอะไรต่างๆ ผมก็บอกว่ายังไม่ตัดสินใจ  ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทางเทศบาลนครลําปาง  
กราบขอบคุณท่านประธานสภาฯ ที่กรุณาไดใ้หโ้อกาสได้กล่าวในวันนี้ คิดว่าเราคงจะมีโอกาสได้ร่วมกันทํางาน
เพื่อพี่น้องชาวลําปาง ซึ่งมีต้นทุนทางสังคมสูงอยู่แล้ว ผมได้ช้ีบ้านหลังเดิมให้ลูกสาวคนโตที่จบด็อกเตอร์แล้ว 
ดูว่าเมื่อก่อนตอนพ่อเป็นหนุ่มพ่อพักบ้านหลังนี้ แล้ววันนี้ก็ยังเห็นอยู่ที่เชิงสะพานรัษฎา และไปดูบ้านที่ผมพักที่
อําเภอสบปราบก็ยังคงมีอยู่ และจากที่เคยพาลูกสาวไปดูที่กาดกองต้าโครงสร้างทางสังคมก็ยังคงอยู่ ซึ่งเป็น 
สิ่งที่น่าภาคภูมิใจในโครงสร้างทางวัฒนธรรมที่อยู่ต่างๆ โครงสร้างทางสังคมเมืองลําปางมีความเข้มแข็ง 
โครงสร้างทางวัฒนธรรมมีความเข้มแข็ง ไม่มีสิ่งแปลกปลอมยั่วยุเยาวชน ถ้าเทียบกับจังหวัดเชียงใหม่แล้วเรามี
น้อยมาก เช่น ประตูวัดก็เกือบจะเป็นประตูบานเดียว มันเหมือนกันแล้วเพราะว่าเขาเอาสิงห์ไปวางคู่กัน  
จะไปสวรรค์ หรือเราจะเข้าวัด หรือจะเข้าบาร์เบียร์มันก็ต้องแยกให้ถูก โรงแรมในเชียงใหม่ที่เป็นบูติกโรงแรม 
ก็เอาสิงหไ์ปตั้งไว้อีก ดังนั้น ลักษณะทางกายภาพเราก็คงจะห้ามไม่ได้อีก แล้วยิ่งจะเป็นประชาคมอาเซียนก็คง
จะเป็นมากยิ่งขึ้นอีก ฉะนั้น ความร่วมมือทั้ง ๓ องค์กรที่กล่าวถึงนี้ น่าจะทําให้พี่น้องชาวลําปางได้ประสบ
ความสุข ผมขออนุญาตกราบเรียนให้ความเห็นที่ท่านประธานสภาฯ ไดใ้หโ้อกาส กราบขอบพระคุณครับ  

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในนามของสภาเทศบาลผมขอ

กราบขอบพระคุณท่านสุรชัย  จงรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง ที่ได้ให้ความคิดเห็นในด้านการบริหาร 
และสภาเทศบาลนครลําปาง ฝากไว้เป็นความทรงจําให้กับสภาเทศบาลนครลําปางเราตลอดไป ขอกราบ
ขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดครับ และผมถือโอกาสนี้ปิดการประชุม 
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