
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๓  คร้ังที่  ๒  ประจําปี ๒๕๕๕ 
วันศุกร์ที่  ๒๔  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๕  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

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

 

รายนามผู้เข้าประชุม 
 ๑.นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๒.นายจาตุรงค์ พรหมศร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๓.นายอนุกูล ศิริพันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
 ๔.นายสมหมาย พงษไ์พบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   
 ๕.นายณัฐธนวัฒน์ ปัญญาพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   
 ๖.นายสุรชัย ประนมศรี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   
 ๗.นายพิทักษ์ แสนชมภู สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
 ๘.นายกิตติ จิวะสันติการ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๙.นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๑๐.นายนพดล  ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   
 ๑๑.ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษใ์จสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
 ๑๒.นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   
 ๑๓.นางสุดารัตน์ บุญมี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
 ๑๔.นายจรูญ เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   
 ๑๕.นายสุทัศน์ พุทธวงค์ 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.นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง(ลากิจ) 
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑.นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 ๒.นายประเสรฐิ บุพพัณหสมัย รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 ๓.นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 ๔.นายเกษม แช่มช้อย รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 ๕.นายมนัส วงษ์ชาญศรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 ๖.นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 ๗.นายเฉลิม แก้วกระจ่าง ปลัดเทศบาลนครลําปาง 
 ๘.นางสาวภารดี เสลานนท์ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง  
 ๙.นางอินทมาศ สมพงษ์ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 
 ๑๐.นางสาวอุษา สมคิด ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 
 ๑๑.นางวรรณศรี อินทราชา หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
   รก.ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
 ๑๒.นายพีระยศ วิรัตน์เกษ หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
 ๑๓.นายพงศ์กร รัตนประเวศน์ ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 ๑๔.นายสุนทร จวงพลงาม หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
   รก.ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
 ๑๕.นายสุเทพ บุญมายอง ผู้อํานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง 
   รก.ผู้อํานวยการส่วนช่างสุขาภิบาล 
 ๑๖.นางอรวรรณ แขวงโสภา ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
 ๑๗.นางเพ็ญนภา แดนโพธิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ 
 ๑๘.นายไพศาล ลาภจรัสแสงโรจน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๓ 
 ๑๙.ว่าที่ ร้อยตรีวงค์เทวัญ ณ ลําพูน ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๖ 
 ๒๐.ส.ต.ต.หญิงฐิติรัตน์ คุณชมภู หัวหน้าฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร 
 ๒๑.นางสาวพัฒนี เมืองใจมา หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 
 ๒๒.นายบรรยง เอื้อนจิตร์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
 ๒๓.นางอรพิน ยินดี (แทน)หัวหน้างานตรวจสอบฯ 
 ๒๔.นางปนัดดา เกตุเทศ หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
 ๒๕.นายสุทัศน์ ก้องสุรกานต์ หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ํา 
 ๒๖.นายเสวก กันทะวงค์ หัวหน้างานบํารุงรักษา 
 ๒๗.นางสาวฤทัยรัตน์ สุทธิพงศ์ หัวหน้างานเลขานุการผู้บริหาร 
 ๒๘.นางเบญญาภา ต้นกันยา หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
  

ฯลฯ 
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 
 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ท่านทั้งหลายที่เคารพ วันนี้ 

เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ 
บัดนี้สมาชิกได้เข้าประชุมครบองค์ประชุม ประกอบกับทางฝ่ายบริหาร หัวหน้าส่วนการงาน ของเทศบาล 
นครลําปางได้เข้าร่วมประชุมพร้อมแล้ว ตลอดจนได้รับเกียรติจากผู้นําชุมชนและประชาชนที่สนใจเข้ารับฟัง
การประชุมในวันนี้ และได้เวลาตามกําหนดนัดหมายแล้ว คือ เวลา ๑๐.๐๐ น. ในการนี้กระผม นายจาตุรงค์
พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเรียนเชิญ  นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาล
นครลําปาง ได้ขึ้นมาทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในครั้งนี้ ขอเรียนเชิญ 
  

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
 นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  วันนี้สภาเทศบาลนครลําปาง 

ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่  ๒ ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๕๕  
ในระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลฯ อ่านหนังสือของ
เทศบาลนครลําปาง เรื่อง มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครลําปางเป็นผู้อภิปรายช้ีแจงหรือแถลงญัตติและ
ตอบกระทู้ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง 

 นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง   กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปาง ที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน กระผมนายจาตุรงค์  พรหมศร 
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนที่ท่านประธานในที่ประชุมจะได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบ 
วาระที่ ๑ ของการประชุมสภาในวันนี้  กระผมมีหนังสือเทศบาลนครลําปาง เพื่อเรียนแจ้งให้ที่ประชุมได้รับ
ทราบ ดังนี้ 
หนังสือเทศบาลนครลําปาง 
ที่  ลป ๕๒๐๐๑/ ๔๓๖๙      สํานักงานเทศบาลนครลําปาง  
        ถนนฉัตรไชย   ลป  ๕๒๑๐๐ 
                              ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๕๕ 
เรื่อง มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครลําปางเป็นผู้อภิปรายช้ีแจงหรือแถลงญัตติและตอบกระทู้ 

ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง 
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
อ้างถึง หนังสือสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ ลป ๕๒๐๐๑(สภา)/๘๐  ลงวันที่  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๕๕ 

ตามหนังสืออ้างถึง สภาเทศบาลนครลําปางกําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ 
ประจําปี ๒๕๕๕  ในวันศุกร์ที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล 
นครลําปาง และส่งกระทู้ถาม ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

เพื่อให้การประชุมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ข้าพเจ้า นายนิมิตร จิวะสันติการ ตําแหน่ง 
นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีฯ ที่รับผิดชอบสํานักและกองเป็นผู้อภิปราย
ช้ีแจงหรือแถลงญัตติและตอบกระทู้ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง  ดังรายชื่อต่อไปนี้  
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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  ขอต้อนรับท่านด้วยความยินดียิ่ง 

 ท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๕ วันที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๕ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ในระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑ ประจําปี  ๒๕๕๕  
วันที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๕  ที่ผ่านมา จะมีสมาชิกฯ ท่านใดขอแกไ้ข เชิญ นายนพดล  ผดุงพงษ์ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  
ท่านคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผม นายนพดล  ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
นครลําปาง ขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑ 
ประจําปี  ๒๕๕๕ วันที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๕  หน้าที่ ๗  ย่อหน้าสุดท้าย ข้อความว่า “บัดนี้ คณะกรรมการ

วิสามัญประจําสภาเทศบาลนครลําปาง ได้ดําเนินการศึกษาข้อมูลศึกษาข้อมูล” ขอแก้ไขเป็น “บัดนี้ 

คณะกรรมการวิสามัญประจําสภาเทศบาลนครลําปาง ได้ดําเนินการศึกษาข้อมูล”  ให้ตัดคําว่า “ศึกษาข้อมูล” 
ออกหนึ่งประโยค ถึงจะถูกต้อง ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไข 

อีกหรือไม่ เชิญ นายสันติ  เขียวอุไร 

นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  
ท่านคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผม นายสันติ  เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
ขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑ ประจําปี  
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๒๕๕๕ วันที่  ๑๔ สิงหาคม  ๒๕๕๕  หน้าที่ ๖   บรรทัดที่ ๑๔   ข้อความว่า “เรื่อง พระราชบัญญัติเทศบาล  

พ.ศ.๒๔๙๖” ขอแก้ไขเป็น “เรื่อง พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖”   เปลี่ยนจาก “ย” เป็น “ญ” และ 

หน้าที่ ๑๒ บรรทัดที่ ๑๑ ข้อความว่า “ท่านใดไม่ได้ยกมือก็สามารถทักติงได้เลยนะครับ”  ขอแก้ไขเป็น  
“ทา่นใดไมไ่ด้ยกมือก็สามารถท้วงติงได้เลยนะครับ”  ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไข 
เพิ่มเติมอีกหรือไม่  เมื่อไม่มี  จะขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ ขอแก้ไข และขอมติ
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑ ประจําปี  ๒๕๕๕  
วันที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๕ สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือขึ้น มติเป็นเอกฉันท์ 

 มติท่ีประชุม ให้แก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓  

ครั้งที่ ๑ ประจําปี  ๒๕๕๕  วันที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๕ ตามที่สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอแกไ้ข ดังนี้ 
- หน้าที่ ๗  ย่อหน้าสุดท้าย ข้อความว่า “บัดนี้ คณะกรรมการวิสามัญประจําสภาเทศบาล 

นครลําปาง ได้ดําเนินการศึกษาข้อมูลศึกษาข้อมูล” แก้ไขเป็น “บัดนี้ คณะกรรมการวิสามัญประจําสภา

เทศบาลนครลําปาง ได้ดําเนินการศึกษาข้อมูล”   

- หน้าที่ ๖   บรรทัดที่ ๑๔   ข้อความว่า “เรื่อง พระราชบัญยัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖” แก้ไขเป็น 

“เรื่อง พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖”  

- หน้าที่ ๑๒ บรรทัดที่ ๑๑ ข้อความว่า “ท่านใดไมไ่ด้ยกมือก็สามารถทักติงได้เลยนะครับ” แก้ไขเป็น 
“ทา่นใดไมไ่ด้ยกมือก็สามารถท้วงติงได้เลยนะครับ”   

และที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ 
สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑ ประจําปี  ๒๕๕๕  วันที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๕ 
  

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่อง  ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง  
(วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓) 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ เรื่อง  
ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ในวาระที่ ๒ ขอเชิญ 
คณะกรรมการแปรญัตติฯ  นายกิตติ  จิวะสันติการ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  
และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม  นายกิตติ  จิวะสันติการ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอรายงานการแปรญัตติ ดังนี้ครับ  

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๕ 
เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ได้มีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ในวาระที่ ๑ และส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติฯ พิจารณาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
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พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔๙ และได้กําหนดระยะเวลาการเสนอคําแปร
ญัตติฯ จํานวน ๔ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๕-๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕ และกําหนดพิจารณาคําแปรญัตติจํานวน ๒ 
วัน คือวันที่  ๑๙-๒๐  สิงหาคม  ๒๕๕๕ ไปแล้วนั้น 

บัดนี้  คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ดังกล่าวเรียบร้อย
แล้วและมีมติเห็นชอบให้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  
ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง  ตามร่างเดิมโดยไม่มีการแกไ้ขเพิ่มเติมแต่อย่างใด  

ขอเรียนต่อที่ประชุมสภาฯ ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติเรื่อง  
ขอเสนอญัตติร่าง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ วาระที่  ๒  
โดยคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมสภาฯ ให้รับทราบแล้ว  ผมขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ  
ได้ช้ีแจงระเบียบข้อบังคับฯ ให้ที่ประชุมทราบ ขอเชิญครับ 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  

ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ในข้อ ๕๑ ได้บัญญัติหลักการเอาไว้ว่า  
“ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่  ๒ ให้ปรึกษาเรียงลําดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือ 
ที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น” เมื่อสักครู่ 
คุณกิตติ  จิวะสันติการ ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า “ตามที่สภา
เทศบาลฯ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ และกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ และกําหนด
ระยะเวลาการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติฯ ตามที่ท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้แถลง
เมื่อสักครู่นี้ มีสาระสําคัญว่า “ไม่มีผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกฯ ท่านใดยื่นคําแปรญัตติฯ เกี่ยวกับ 
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ของเทศบาลนครลําปาง แต่อย่างใด  
ทางคณะกรรมการแปรญัตติฯ จึงได้ส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 
ของเทศบาลนครลําปาง ตามร่างเดิม” ฉะนั้น เมื่อพิจารณาตามข้อบังคับฯ ตามที่ผมได้เรียนแจ้งให้ที่ประชุมฯ 
ได้ทราบเมื่อสักครู่นี้ ก็ถือว่าที่ประชุมสภาฯ ไม่มีข้อที่จะปรึกษาเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในวาระที่ ๒ นี้ครับ  ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติเรื่อง 
ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ในวาระที่ ๒ ของเทศบาล
นครลําปาง นั้น  เมื่อทางคณะกรรมการแปรญัตติฯ ส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามร่างเดิม ซึ่งไม่มีการแปรญัตติหรือแก้ไข ถือว่าไม่มีข้อที่จะปรึกษา จึงผ่านการ
พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ในวาระที่ ๒ ไป  

ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๕๖ ในวาระท่ี ๓  ในการพิจารณาวาระนี้  ขอให้ท่ีประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง ได้ลงมติว่า 
จะให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ของเทศบาลนคร
ลําปาง อําเภอเมือง จังหวัดลําปางหรือไม่  มีสมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ ขอได้โปรดยกมือขึ้น ที่ประชุมมีมติ
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เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ของ
เทศบาลนครลําปาง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

มติท่ีประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง  
เป็นอันว่าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ของเทศบาลนคร

ลําปาง ได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  ครบทั้ง ๓ วาระเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะได้
เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ของเทศบาลนครลําปาง เป็นลําดับต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่  ๔  ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขอรับความเห็นชอบในการเข้าเป็นสมาชิก
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ เรื่อง  
ขอเสนอญัตติ ขอรับความเห็นชอบในการเข้าเป็นสมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  
เชิญฝ่ายบริหาร 

นายประเสริฐ  บุพพัณหสมัย  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภา และ 
ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพ กระผม นายประเสริฐ  บุพพัณหสมัย  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีฯ  เพื่อขอเสนอญัตติ 

ญัตต ิ
เรื่อง  ขอเสนอญัตติ ขอรับความเห็นชอบในการเข้าเป็นสมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ข้าพเจ้า นายนิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอรับ 
ความเห็นชอบในการเข้าเป็นสมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
 เพื่อให้การสมัครเป็นสมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยที่จัดตั้งขึ้นตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๔ (๑) และ (๒) ซึ่งกําหนดว่าการสมัครเป็นสมาชิก
สมาคม ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น  

เหตุผล 
 เนื่องจากสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม 
ความร่วมมือ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นๆ ระหว่าง
เทศบาลกับองค์กรชุมชน องค์กรภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรของรัฐบาลทุกภาคส่วนในประเทศไทย และ 
กับองค์กรปกครองท้องถิ่นและสมาคมองค์กรปกครองท้องถิ่นในต่างประเทศ ซึ่งเทศบาลนครลําปางเล็งเห็น
ประโยชน์ในการเข้าเป็นสมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย อันจะเป็นการส่งเสริมการพัฒนา
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ระบบการเมืองท้องถิ่น ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะของ
เทศบาลได้เป็นอย่างดี 
 ดังนั้น  ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อขอรับความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลนครลําปาง ในการเข้าเป็นสมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  
ข้อ ๔ (๑) และ (๒) ต่อไป 
      ขอแสดงความนับถือ 

         นายนิมิตร  จิวะสันติการ 
        (นายนิมิตร  จิวะสันติการ) 
       นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ในระเบียบวาระที่  ๔ ญัตติ เรื่อง  
ขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบในการเข้าเป็นสมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยจะมีสมาชิกฯ 
ท่านใดอภิปรายหรือไม่ เชิญ นายจาตุรงค์  พรหมศร 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ   
และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผม นายจาตุรงค์  พรหมศร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เกี่ยวกับญัตติ
ที่ทางฝ่ายบริหารได้แถลงไปเมื่อสักครู่นี้ ก่อนอื่นผมมีความคิดเห็นที่จะพูดต่อที่ประชุมแห่งนี้ว่า การเป็นสมาชิก
ของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยของเทศบาลนครลําปางนั้น ในความเป็นจริงแล้วสมาชิกภาพ 
ในปัจจุบันนี้คงความเป็นสมาชิกอยู่แล้ว เพราะเหตุผลว่าสมาคมดังกล่าวนั้น ได้ก่อตั้งตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์และมีข้อบังคับของสมาคมฯ และทางเทศบาลฯ ก็ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกและมีการชําระ 
ค่าบํารุงต่อเนื่องตลอดมา ต่อมามีระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เกี่ยวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ในข้อ ๔ (๑) และ (๒) กําหนดไว้  ซึ่งผมเองได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
สมาคมดังกล่าว เป็นสมาคมที่ประกอบด้วยสมาชิกส่วนใหญ่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทเดียวกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเทศบาลฯ ของเรา และมีวัตถุประสงค์ที่สําคัญอย่างหนึ่งกําหนดเอาไว้ 
ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวเมื่อสักครู่นี้  ว่า “เพื่อส่งเสริมกิจการและการดําเนินการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นสมาชิก” ด้วยสาระสําคัญสองประเด็นตรงนี้ ผมจึงให้ความเห็นชอบในการเข้าเป็น
สมาชิก แต่ผมก็มีข้อสังเกตครับท่านประธานฯ ที่จะฝากไปยังเทศบาลนครลําปาง ในเรื่องความเป็นสมาชิก 
ซึ่งขณะนี้สมาชิกภาพของเราก็ยังเป็นอยู่ แต่ก่อนหน้านี้นะครับท่านประธานฯ ในความเป็นสมาชิกภาพของ
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ที่เทศบาลนครลําปางเป็นสมาชิกอยู่นั้น ไม่ปรากฏหลักฐานว่าเรา
เป็นสมาชิกตั้งแต่เมื่อไหร่ เป็นสมาชิกประเภทไหน ชําระเงินมาแล้วกี่ปี ตรงนี้ไม่มีปรากฏ และเวลากล่าวอ้าง 
ในวาระต่างๆ ก็ไม่สามารถนํามาอ้างอิงได้ ที่ผ่านมาผมไม่ว่านะครับ แต่วันนี้ผมได้ให้ความเห็นชอบในการ 
เป็นสมาชิกแล้ว ก็ควรจะไปดําเนินการดังกล่าวตรงนี้ให้ชัดเจนเลยว่า เราเป็นสมาชิกประเภทไหน แต่ผมเข้าใจ
ว่าคงจะเป็นสมาชิกสามัญ เพราะต้องชําระค่าบํารุงตามระเบียบสมาคมฯ ข้อ ๑๓ วรรคสอง กล่าวเอาไว้ว่า
สมาชิกสามัญต้องชําระค่าบํารุง แต่เราเป็นสมาชิกลําดับใด เมื่อไหร่อะไรยังไงตรงนี้ไม่ปรากฏ ผมขอฝากไว้
ด้วยเพื่อนํามาแสดง เนื่องจากว่าเวลาเราจ่ายค่าบํารุงไปนั้น เราได้นําเอาเงินภาษีของท้องถิ่นแห่งนี้ไปจ่าย  
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แล้วจะได้นําไปประกาศหรือใช้อ้างอิงได้ชัดเจนประเด็นนี้ผมขอฝากไว้ด้วย  และอีกประเด็นหนึ่ง  คือ  ที่ผมบอก
ว่าวัตถุประสงค์ของสมาคมนั้นที่ผมกล่าวว่า “เพื่อส่งเสริมกิจการและการดําเนินการขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นที่เป็นสมาชิก” หลายๆ เรื่องนะครับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังติดขัดในเรื่องระเบียบและวิธี
ปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ผมขอยกตัวอย่างเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ เราจะมีการกันเงินเอาไว้โดยเหตุผลว่า
จะต้องใช้จ่ายอย่างนั้นอย่างนี้ ซึ่งระเบียบก็ต้องเป็นระเบียบ แต่ว่าในสิ่งนี้ผมคิดว่าถ้าเป็นระเบียบที่หยุมหยิม 
เราต้องมาปฏิบัติ มายึดถือตามหนังสือที่ล้าหลังล้าสมัย ผมว่าผลเสียหรือความเสียหายน่าจะตกอยู่กับท้องถิ่น 
น่าจะตกอยู่กับประชาชน น่าจะตกอยู่กับองค์กรที่เราจะจัดสรรงบประมาณไปให้เขา ในส่วนตรงนี้ผมขอฝาก
เอาไว้ด้วยนะครับ ในเมื่อเราเป็นสมาชิกแล้ว เราเสียค่าบํารุงปีหนึ่งๆ ก็เป็นจํานวนเงินที่มากพอสมควร  
เราในฐานะสมาชิกนั้น เวลาประชุมก็อยากให้คุยกับสมาคมซึ่งปีหนึ่งคิดว่าประชุมกันอยู่หลายครั้ง นําปัญหานี้
ไปบอกสมาคมว่าช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วย เพื่อเป็นการส่งเสริมการดําเนินกิจการขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นที่เป็นสมาชิกให้ขับเคลื่อนไปได้ อย่าไปติดอยู่กับเรื่องระเบียบเก่าๆ ผมขอฝากไว้อีกประเด็นหนึ่ง
ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย 

อีกหรือไม่  เมื่อไม่มี กระผมจะขอมติที่ประชุมในญัตติ เรื่อง  ขอเสนอญัตติ ขอรับความเห็นชอบในการเข้าเป็น
สมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือขึ้น มีผู้เห็นชอบ 
เป็นเอกฉันท์   

มติท่ีประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้เทศบาลนครลําปางเข้าเป็นสมาชิกสมาคมสันนิบาต

เทศบาลแห่งประเทศไทย 
 

ระเบียบวาระที่  ๕  ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติ ยกเลิกการกู้เงินปรับปรุงอาคารสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารจังหวัดลําปาง (เทศบาลนครลําปาง) จํานวน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้าน 
บาทถ้วน) กับสํานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล   

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่ ๕ ญัตติ เรื่อง  

ขอเสนอญัตติ ยกเลิกการกู้เงินปรับปรุงอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลําปาง (เทศบาลนครลําปาง) 
จํานวน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) กับสํานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เชิญฝ่ายบริหาร 

นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิก

สภาฯ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพ กระผม นายสุรพล  ตันสุวรรณ  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ได้รับมอบหมาย
จากท่านนายกเทศมนตรีฯ  เพื่อขอเสนอญัตติ 
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ญัตต ิ
เรื่อง  ขอเสนอญัตติ ยกเลิกการกู้เงินปรับปรุงอาคารสถานีขนส่งผูโ้ดยสารจังหวัดลําปาง (เทศบาลนครลําปาง) 

จํานวน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) กับสํานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ข้าพเจ้านายนิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ยกเลิกการกู้เงิน
ปรับปรุงอาคารสถานีขนส่งผูโ้ดยสารจังหวัดลําปาง(เทศบาลนครลําปาง) จํานวน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้าน
บาทถ้วน) กับสํานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตามหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
เพื่อยกเลิกการกู้เงินปรับปรุงอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลําปาง(เทศบาลนครลําปาง) 

จํานวน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) กับสํานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ที่สภาเทศบาล
นครลําปางได้มีมติเห็นชอบในคราวประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๕ เมื่อ
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  

เหตุผล 
 เนื่องจากเทศบาลมีนโยบายจะดําเนินการโครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลําปาง 
(เทศบาลนครลําปาง) แห่งที่ ๒ บริเวณตลาดเทศบาล ๔ เพื่อรองรับการขยายตัวด้านการขนส่งผู้โดยสาร  
และการจราจร ประกอบกับสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลําปางปัจจุบันคับแคบไม่สามารถรองรับการบริการ
ประชาชนไดโ้ดยสะดวกอย่างมีประสิทธิภาพ และรองรับการขยายตัวด้านการขนส่งและการจราจรในอนาคต 
จึงไม่มีความจําเป็นในการใช้เงินที่กู้ยืม จํานวน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) เพราะจะไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้นได้อย่างครอบคลุมและคุ้มค่ากับการลงทุน เนื่องจากพื้นที่ปัจจุบันไม่สามารถ
รองรับการขยายตัวในอนาคตได้ 
 ดังนั้น ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อยกเลิกการกู้เงินปรับปรุง
อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลําปาง (เทศบาลนครลําปาง) จํานวน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้าน 
บาทถ้วน) กับสํานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
(ลงชื่อ)    นิมติร  จิวะสนัติการ ผู้เสนอ 

      (นายนิมิตร จิวะสนัติการ) 
      นายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกท่านใดอภิปรายหรือไม่ 
เมื่อไม่มี  ผมจะขอมติจากที่ประชุม ในญัตติเรื่อง ขอเสนอญัตติ ยกเลิกการกู้เงินปรับปรุงอาคารสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารจังหวัดลําปาง (เทศบาลนครลําปาง) จํานวน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) กับสํานักงาน
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น มติเป็นเอกฉันท์ 



 
- ๑๑ - 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้ยกเลิกการกู้เงินปรับปรุงอาคารสถานีขนส่ง

ผู้โดยสารจังหวัดลําปาง (เทศบาลนครลําปาง) จํานวน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) กับสํานักงาน
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 
 

ระเบียบวาระที่  ๖  ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมงบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสารเพื่อปรับปรุงอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด
ลําปาง (เทศบาลนครลําปาง) จํานวนเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่ ๖ ญัตติ เรื่อง  
ขอเสนอญัตติ ขออนุมัตใิช้จ่ายเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสารเพื่อปรับปรุงอาคาร
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลําปาง (เทศบาลนครลําปาง) จํานวนเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งล้านสองแสน 
บาทถ้วน) เชิญฝ่ายบริหาร 

นายสุรพล  ตันสุวรรณ  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิก
สภาฯ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพ กระผม นายสุรพล  ตันสุวรรณ  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ได้รับมอบหมาย
จากท่านนายกเทศมนตรีฯ  เพื่อขอเสนอญัตติ 

ญัตต ิ
เรื่อง  ขอเสนอญัตติ ขออนุมัตใิช้จ่ายเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผูโ้ดยสารเพื่อปรับปรุง 

อาคารสถานีขนส่งผูโ้ดยสารจังหวัดลําปาง (เทศบาลนครลําปาง) จํานวนเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ข้าพเจ้านายนิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ 
ใช้จ่ายเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผูโ้ดยสาร เพื่อการบริการชุมชนและสังคมหรือกิจการ 
ที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ โดยทําการปรับปรุงอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลําปาง (เทศบาลนครลําปาง)  
เป็นจํานวนเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
 เพื่อให้มีการปรับปรุงระบบการบริการสาธารณะของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลําปาง
(เทศบาลนครลําปาง) ซึ่งได้รับการถ่ายโอนภารกิจ ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๓) (๒๖)  มาตรา ๑๗ (๑๓) และตาม
โครงการแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง ๓ ปี (๒๕๕๕ - ๒๕๕๗) หน้า ๕-๕๔  ทั้งนี้ สถานีขนส่งผู้โดยสารฯ 
อาจใช้จ่ายเงินสะสมจากงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผูโ้ดยสาร โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
ได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม  
หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเพื่อบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ 
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๓๓  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๓๑๖๑ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม 
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๒๕๕๓ เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอใช้จ่ายเงิน
สะสมจากงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร เพื่อกระทํากิจการดังกล่าว เป็นจํานวนเงิน 
๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) 

เหตุผล 
ตามที่ เทศบาลนครลําปางได้รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลําปาง  

จากกรมการขนส่งทางบก เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๐ ซึ่งปัจจุบันห้องสุขาและระบบสุขาภิบาลของอาคาร
สถานีขนส่งผูโ้ดยสารมีสภาพชํารุดทรุดโทรมและไม่ถูกต้องตามสุขลักษณะอนามัยที่ดี สาเหตุมาจากการใช้งาน
มาเป็นเวลานานตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ประกอบกับมีผู้ใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารร้องเรียนอยู่เป็นประจํา 
เนื่องจากไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการห้องสุขา และเป็นการสมควรที่เทศบาลนครลําปางจะต้อง 
ดําเนินการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วน เพื่อทําการปรับปรุงห้องสุขาและระบบ 
สุขาภิบาล(รายละเอียดตามแบบแปลน) จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมจากงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานี
ขนส่งผู้โดยสารของเทศบาลนครลําปาง เพื่อกระทํากิจการดังกล่าว เป็นจํานวนเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้าน
สองแสนบาทถ้วน) 

เงินสะสม ณ วันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕     ๕,๕๔๔,๖๒๗.๖๐ 
หัก  เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายประจํา     ๕๐๐,๐๐๐.๐๐      

 สํารองจ่ายกรณีฉุกเฉินอื่น ๆ ร้อยละ ๒๕%     ๑,๓๘๖,๑๕๖.๙๐       ๑,๘๘๖,๑๕๖.๙๐ 

เงินสะสมคงเหลือในมือท่ีพอจ่ายได้ ณ วันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕           ๓,๖๕๘,๔๗๐.๗๐ 
 ดังนั้น ขอไดโ้ปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อขออนุมัตใิช้จ่ายเงินสะสมจาก
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสารของเทศบาลนครลําปาง เป็นจํานวนเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) ตามระเบียบฯ ต่อไป  

ขอแสดงความนับถือ 
(ลงชื่อ)    นิมติร  จิวะสนัติการ ผู้เสนอ 

      (นายนิมิตร จิวะสนัติการ) 
      นายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสารเพื่อปรับปรุงอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลําปาง 
(เทศบาลนครลําปาง) จํานวนเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
เป็นอย่างอื่นหรือไม่ เชิญ ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษใ์จสี 

ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ในญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสารเพื่อปรับปรุงอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลําปาง 
(เทศบาลนครลําปาง) จํานวนเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) นี้ ผมเห็นด้วยนะครับตามเหตุผล
ที่เทศบาลนครลําปางได้รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลําปาง จากกรมการขนส่งทางบก 
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เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๐ และสถานีขนส่งฯ สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๒ ก็ต้องทรุดโทรมผุพังไป 
ตามกาลเวลา ผมสนับสนุนในการปรับปรุงห้องสุขาของสถานีขนส่ง แต่ผมจะขอให้ข้อสังเกตว่า ในแบบแปลน
จะเห็นได้ว่าห้องน้ําจะอยู่ที่ ช้ัน ๒ ซึ่งมีปัญหาสําหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้มีปัญหาเรื่องสุขภาพ  
สตรีมีครรภ์ จะขึ้นไปใช้บริการก็ลําบากครับ ผมขออ้างถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ.๒๕๕๐  
ในมาตรา ๓๐ ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 
เท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความ
แตกต่างในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานของบุคคล 
ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัด
ต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระทํามไิด้ มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคล
สามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม  
ตามวรรคสาม”  และจะโยงไปถึงมาตรา ๕๔ ของพระราชบัญญัติรัฐธรรมมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
ปี พ.ศ.๒๕๕๐ บัญญัติไว้ว่า “บุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพ มีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสวัสดิการ 
สิ่งอํานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ และความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ” และหลังจากนั้นก็มีการออก
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐ ซึ่งกําหนดไว้ว่า “บทบัญญัติเกี่ยวกับ
สิทธิประโยชน์และความคุ้มครองคนพิการเพื่อมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเพราะเหตุสภาพทางกาย
หรือสุขภาพ รวมทั้งให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอํานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะและความช่วยเหลืออื่น
จากรัฐ ตลอดจนให้รัฐต้องสงเคราะห์คนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้” นอกจากนี้ยังมี
กฎกระทรวงในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๒ ตอนที่ ๕๒ ก ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘  ซึ่งเขียนไว้ว่า 
“กําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร สําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘” มีทั้งหมด 
๓ ฉบับ  และยังมีแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙  และมียุทธศาสตร์
ทั้งหมด ๕ ยุทธศาสตร์ ซึ่งในยุทธศาสตร์ที่ ๒ ของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ 
ดังกล่าว คือ สร้างสภาพแวดล้อม พัฒนาเทคโนโลยี และข้อมูลข่าวสาร ที่คนพิการสามารถเข้าถึงและ 
ใช้ประโยชนไ์ด้ และมีแนวทางและมาตรการเกี่ยวกับห้องสุขาไว้ว่า “ภาครัฐรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมถึงองค์กรอิสระ มีหน้าที่จัดและส่งเสริมให้องค์กรทุกภาคส่วน รวมถึงองค์กรธุรกิจเอกชนจัดให้คนพิการ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสภาพแวดล้อม อาคาร สถานที่ และการคมนาคมขนส่ง ตลอดจนผลิตภัณฑ์ 
อุปกรณ์ และเครื่องช่วยความพิการ รวมถึงเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการดํารงชีวิตประจําวัน”  
มีระเบียบกฎหมายออกหมดทั้งรัฐธรรมนูญฯ พระราชบัญญัติฯ  กฎกระทรวงฯ และแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 
แต่พอเรามาดูตรงห้องสุขาของเทศบาลนครลําปาง ปรากฏว่าไม่ได้ทําไว้ กระผมอยากจะฝากท่านประธานฯ  
นะครับว่า ผมคิดว่าเราน่าจะทําห้องน้ําหรือห้องสุขาสําหรับคนพิการ ผมจะขออนุญาตท่านประธานฯ  
เปิดวิดิทัศน์จะเห็นว่าสุขาสําหรับคนพิการซึ่งออกแบบโดย พ.ก. หรือสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการ ว่าจะออกแบบแบบไหนให้ใช้ได้อย่างไรสําหรับคนพิการ ก็มีแบบแปลนที่กําหนดไว้ และถ้าเรา 
ทําห้องน้ําสําหรับคนพิการแล้ว ก็จะถือได้ว่าไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลตามรัฐธรรมนูญฯ และจะได้ถือว่าเคารพ 
ในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เมื่อได้ทําไปแล้วนะครับ และยังถือว่าบรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาลนครลําปางที่ว่า 
“นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ําค่า” ขอบคุณครับ 
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นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ตามที่ท่านสมาชิกฯ ได้อภิปราย 

ผมคิดว่าการที่เราไม่ว่าจะเป็นสภาเทศบาลฯ หรือทางผู้บริหารก็ดีคงจะไม่มีใครจะเจตนากีดกันคนพิการ แต่ก็
สมควรที่จะให้มีความสะดวกเกิดขึ้นให้แก่คนพิการ ก็ขอฝากเรื่องนี้ให้ผู้บริหารไปพิจารณาในเรื่องห้องน้ํา 
ห้องส้วมของคนพิการเพื่อพิจารณาต่อไป จะมีสมาชิกท่านใดอภิปรายอีกหรือไม่ เชิญ นายสุคนธ์  อินเตชะ 

นายสุคนธ์  อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  

ท่านผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุคนธ์  อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาล
นครลําปาง ตามที่ฝ่ายบริหารได้นําเสนอเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผูโ้ดยสาร เพื่อเป็น
การให้บริการแก่ประชาชนโดยทั่วไป ผมใคร่ขออนุญาตเสริมที่ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติได้อภิปรายไป 
เมื่อสักครู่นี้ มีหลายประเด็นที่เราไม่ควรจะมองข้าม ซึ่งผมก็ดูในแบบแปลนหรือค่าดําเนินการต่างๆ อยากจะ
เรียนถามใน ๒ ประเด็นด้วยกันคือ  ประเด็นที่ ๑  เกี่ยวกับระยะความกว้างความยาวความสูงของห้องน้ําที่เรา
จะปรับปรุงมีขนาดเท่าไหร่ ควรจะระบุให้ชัดเจนว่าแบบแปลนนี้มีพื้นที่เท่าไหร่ และเมื่อสักครู่ผมเห็นภาพที่ท่าน
สมาชิกฯ ได้นําเสนอ ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะมีระยะความกว้างความยาวความสูงทั้งหมด แต่ใน 
แบบแปลนที่นําเสนอมากับญัตตินั้นไม่มีนะครับ ผมจึงอยากเรียนถามว่าพื้นที่ห้องสุขาดังกล่าวมีขนาดเท่าไหร่
กันแน่ ประเด็นที่ ๒  เกี่ยวกับค่าวัสดุในการดําเนินการ เช่น งานระบบประปา สุขาภิบาล ท่อระบายน้ํา ซึ่งใช้
งบประมาณ จํานวน ๖๗๐,๐๐๐ บาท(หกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ก็มากพอสมควร แต่ควรจะระบุจํานวนวัสดุ
ว่ามีขนาดเท่าไหร่ ไม่ว่าจะเป็นระบบของท่อ ขนาดของท่อเท่าไหร่ ยี่ห้ออะไร เป็นต้น ผมคิดว่าน่าจะระบุ 
ให้ชัดเจนนะครับ และผมมาดูแบบแปลนที่ออกมารู้สึกว่ามันยังไม่ชัดเจน ฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะดําเนินการ
แกไ้ขเพื่อให้ถูกต้องในด้านการดําเนินงาน ผมก็มีเรื่องที่จะอภิปรายเพียงเท่านี้  ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกท่านใดอภิปราย 

อีกหรือไม่ เชิญ  นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  
กระผม นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมเห็นด้วยกับสิ่งที่ท่านสมาชิกสภาฯ  
ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ คือ ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี ได้พูดถึงห้องน้ําคนพิการ ประเด็นแรก คือ ผมเห็น
ด้วยอย่างยิ่งที่ทางฝ่ายบริหารควรจะจัดหาพื้นที่ในการที่จะก่อสร้างจัดทําห้องน้ําส่วนนี้ไว้เพื่อให้คนพิการหรือ
ผู้สูงอายุไวใ้ช้งานนะครับ ซึ่งปัจจุบันเมื่อต้องการจะใช้งานก็ต้องขึ้นบันไดไปช้ันที่ ๒  เป็นเรื่องที่ยากลําบากและ
เป็นไปไม่ค่อยได้เลยที่จะให้คนพิการนั้นขึ้นไปใช้บริการ  และที่ผมเห็นแบบแปลนบนจอภาพนั้นขนาดประมาณ 
๒ x ๒.๖๕ เมตร นั้น ซึ่งก็เป็นขนาดที่ไม่กว้างมากนะครับ น่าจะหาพื้นที่ในการก่อสร้างได้นะครับ ก็ขอฝากไว้
ด้วยครับ  ประเด็นที่ ๒  คือ ผมจะขอย้ําในเรื่องของรายการที่ท่านสมาชิกสภาฯ คุณสุคนธ์ฯ ที่ได้กล่าวถึง 
ค่าวัสดุในหมวดของระบบประปา สุขาภิบาล และระบบท่อระบายน้ํา รายการใหญ่ๆ รายการเดียว จํานวน 
๖๗๐,๐๐๐ บาท(หกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ผมคิดว่าน่าจะแจกแจงมาว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้าง อย่างเช่น 
รายการแรกๆ ที่มีจํานวนเงินแค่เจ็ดพันยังแจกแจงได้ ฉะนั้นก็ควรจะแจกแจงให้กับสมาชิกสภาฯ ได้ทราบด้วย 
ก็ขอฝากไว้ด้วยครับ  และประเด็นสุดท้าย คือ จากงบประมาณที่จะอนุมัติไปในครั้งนี้ล้านสอง ถ้าเรา 
จะพิจารณาดูประกอบกับร่างเทศบัญญัติฯ ได้รับเมื่อคราวที่แล้ว ถ้ามีอยู่ในมือก็ขอให้เปิดในหน้า ๑-๑๐  
ดูในส่วนของบัญชีรายรับ-รายจ่าย เราจะเห็นว่ารายจ่ายในครั้งนี้ก็พอกขึ้นมาอีกล้านสอง และจริงอยู่ที่ว่า 
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ล้านสองเราจะต้องเฉลี่ยอายุการใช้งานไป สมมติว่าเมื่อผ่านไป ๕ ปี เราก็หารออกมาก็อาจจะตกปีหนึ่งก็
ประมาณสองแสนกว่าบาท เราก็มาเพิ่มในด้านของรายจ่าย แต่ก็จะเห็นว่ารายจ่ายส่วนนี้เริ่มสูงกว่ารายรับแล้ว
นะครับ ผมก็ขอฝากข้อห่วงใยไปยังฝ่ายบริหารกับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องนี้ด้วยว่ากิจการดังกล่าวนี้  
เราได้มาโดยที่ไม่ต้องประมูลหรือจะต้องจ่ายค่าเช่าให้กับผู้ใด และเราก็บริหารงานโดยที่มีแนวโน้มของตัวเลข
สูงขึ้นเรื่อยๆ ผมก็ฝากไว้ว่าขอให้บริหารงานให้มีประสิทธิภาพด้วยอย่าได้เอางบประมาณที่ผ่านสภานี้ 
ไปอุดหนุน ที่ท่านเสนองบประมาณเข้ามานั้นก็ผ่านอยู่แล้วครับ เพราะว่าทุกคนก็แทบจะยกมือให้หมด แต่ผมก็
ไม่อยากจะให้เงินง่ายอย่างนั้นนะครับ ก็ขอฝากข้อห่วงใยกับฝ่ายบริหารไว้ด้วย ผมก็พยายามที่จะกลับมา 
ในสภาแห่งนี้อีกครั้งหนึ่ง เพื่อที่จะมาติดตามในเรื่องดังกล่าวนี้ครับท่านประธานฯ ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกท่านใดอภิปราย 

อีกหรือไม่ เมื่อไม่มี  ผมจะขอมติจากที่ประชุม ในญัตติเรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสารเพื่อปรับปรุงอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลําปาง 
(เทศบาลนครลําปาง) จํานวนเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)   สมาชิกท่านใดเห็นชอบ 
โปรดยกมือขึ้น มติเป็นเอกฉันท์ 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบใหใ้ช้จ่ายเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารเพื่อปรับปรุงอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลําปาง (เทศบาลนครลําปาง) จํานวนเงิน 
๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) 
 

ระเบียบวาระที่  ๗  ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบในการมอบสิทธิให้
องค์การจัดการน้ําเสีย ดําเนินการบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลนคร
ลําปาง ครั้งที่ ๑ เป็นระยะเวลา ๕ ปี ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  
๒๕๖๐   

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่ ญัตติ เรื่อง ขอ
เสนอญัตติ ขอรับความเห็นชอบในการมอบสิทธิให้องค์การจัดการน้ําเสีย ดําเนินการบริหารจัดการระบบ
บําบัดน้ําเสียของเทศบาลนครลําปาง ครั้งที่ ๑ เป็นระยะเวลา ๕ ปี ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่  
๓๐  กันยายน  ๒๕๖๐  เชิญฝ่ายบริหาร 

นายประเสริฐ  บุพพัณหสมัย รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภา และท่าน

สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพ กระผม นายประเสริฐ  บุพพัณหสมัย  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีฯ  เพื่อขอเสนอญัตติ 

 
 
 
 
 
 



 
- ๑๖ - 

ญัตต ิ
เรื่อง  ขอเสนอญัตติ ขอรับความเห็นชอบในการมอบสิทธใิห้องค์การจัดการน้ําเสีย ดําเนินการบริหารจัดการ 
        ระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลนครลําปาง ครั้งที่ ๑ เป็นระยะเวลา ๕ ปี ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม ๒๕๕๕  
        ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๐ 
เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

ข้าพเจ้านายนิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ ขอรับความเห็นชอบ
ในการมอบสิทธใิห้องค์การจัดการน้ําเสีย ดําเนินการบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลนครลําปาง 
ครั้งที่ ๑ เป็นระยะเวลา ๕ ปี ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๐ ตามหลักการ
และเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
เพื่อให้การบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลนครลําปาง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน เทศบาลฯ จึงจะร่วมกับองค์การจัดการน้ําเสีย (อจน.) ในการบริหารจัดระบบ
บําบัดน้ําเสียรวม ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและประหยัดงบประมาณ ซึ่งเทศบาลฯ ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๐ (๓) ๕๓ 
(๑) มาตรา ๕๖ (๑) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๑๘) และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๗๗  ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การพัสดุของ 
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕  แกไ้ขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๕๕ กําหนด
ว่า “การให้บุคคลใดใช้ประโยชน์หรือได้รับสิทธิใดๆ อันเกี่ยวกับพัสดุประเภทที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของ 
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
นั้น” 

เหตุผล 
ตามที่เทศบาลนครลําปางได้ดําเนินการก่อสร้างและบริหารจัดการระบบรวบรวมและบําบัด 

น้ําเสีย โดยทําการเดินระบบ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เป็นต้นมา และต่อมาเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม 
๒๕๕๐ เทศบาลฯ ได้ทําบันทึกข้อตกลงร่วมในการบริหารจัดการระบบและบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสียรวม 
(MOU) กับองค์การจัดการน้ําเสีย มีกําหนดเวลา ๔ ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๑ – พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๐ เมื่อวันที่ 
๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๐ ต่อมาองค์การจัดการน้ําเสีย ได้แจ้งขอยกเลิกการทําบันทึกข้อตกลงร่วมดังกล่าว 
เนื่องจากมีปัญหาในการตีความของคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ขององค์การจัดการน้ําเสีย 
เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ซึ่งหลังจากนั้นเทศบาลฯ ได้ดําเนินการบริหารจัดการเอง แต่ก็ประสบปัญหา
มาตลอดโดยเฉพาะปัญหาด้านบุคลากรที่ขาดความรู้ความชํานาญการเฉพาะด้าน ทําให้สิ้นเปลืองงบประมาณ
ในการบริหารจัดการเป็นอย่างมาก 

 
 



 
- ๑๗ -

ต่อมาองค์การจัดการน้ําเสีย (อจน.) ได้ติดต่อประสานงานเสนอขอเข้ามาบริหารจัดการระบบ
บําบัดน้ําเสียอย่างเต็มรูปแบบ ๑๕ ปี โดยได้เสนอร่างบันทึกข้อตกลงการให้บริการรับบริหารจัดการระบบ
บําบัดน้ําเสียรวม เทศบาลนครลําปาง ระยะเวลา ๑๕ ปี ดําเนินการตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๗๐ ซึ่งเทศบาลฯ เล็งเห็นว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียของ
เทศบาลฯ ทั้งนี้ เทศบาลฯ จะพิจารณาให้สิทธิแก่องค์การจัดการน้ําเสีย ดําเนินการบริหารจัดการระบบบําบัด
น้ําเสียของเทศบาลนครลําปาง เป็นระยะเวลาครั้งละ ๕ ปี รวมจํานวน ๓ ครั้ง 

ดังนั้น ขอไดโ้ปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง ให้ความเห็นชอบในการมอบสิทธิ
ให้องค์การจัดการน้ําเสีย ดําเนินการบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลนครลําปาง ครั้งที่ ๑  
เป็นระยะเวลา ๕ ปี ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๐ ตามระเบียบฯ ต่อไป 

 
ขอแสดงความนับถือ 

(ลงชื่อ)    นิมติร  จิวะสนัติการ ผู้เสนอ 
      (นายนิมิตร จิวะสนัติการ) 
      นายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในญัตติ ขอรับความเห็นชอบ 
ในการมอบสิทธใิห้องค์การจัดการน้ําเสีย ดําเนินการบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลนครลําปาง 
ครั้งที่ ๑ เป็นระยะเวลา ๕ ปี ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๐  จะมีสมาชิกฯ 
ท่านใดอภิปรายเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เชิญ นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
กระผม นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมอยากจะถามท่านนายกฯ ประเด็นเดียว
ว่าการที่เขาได้รับสิทธิ์ไปนั้น เราต้องสนับสนุนงบประมาณหรือไม่ เมื่อท่านนายกฯ ช้ีแจงประการใดแล้ว ผมจะ
ขออภิปรายต่อครับ ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกท่านใดอภิปราย 

อีกหรือไม่ ผมจะให้ท่านนายกฯ ช้ีแจงสรุป เชิญ  นายจาตุรงค์  พรหมศร 

นายจาตุรงค์  พรหมศร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  
และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายจาตุรงค์  พรหมศร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านประธานฯ 
ครับ ผมได้ฟังถ้อยแถลงของญัตติฯ แล้วผมก็มีความเข้าใจนะครับที่ท่านแสดงเหตุผลไว้ว่า การบริหารจัดการ
น้ําเสียของเทศบาลฯ นั้น ท่านประสบปัญหามาตลอดทั้งด้านบุคลากรที่ขาดความรู้ความชํานาญเฉพาะด้าน 
ตรงนี้ผมเข้าใจครับท่านประธานฯ เหมือนชาวนาที่มีนา มีรถไถ แต่ใช้รถไถไม่เป็น ต้องให้คนอื่นมาช่วยจัดการ  
โดยการมอบสิทธิ์ให้ อจน. มาช่วยบริหารจัดการ โดยอ้างว่าเพื่อประโยชน์และให้เกิดประสิทธิภาพ แต่การ
ดําเนินการของ อจน. จะเกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพแค่ไหนอย่างไร ยังไม่ทราบและยังไม่เคยเห็นผลงาน
มาก่อน เราเคยทําบันทึกกันไปครั้งหนึ่งแล้วมีปัญหาก็ยกเลิกไป และในครั้งนี้ก็มาทําอีก ๑๕ ปี ก็ทํากันเป็น
ระยะๆ ครั้งละ ๕ ปี ๓ ครั้ง ส่วนบันทึกข้อตกลงนั้นผมไม่ติดใจคิดว่าน่าจะถูกต้อง แต่สิ่งที่ผมอยากจะให้



 
- ๑๘ -

ข้อสังเกตครับท่านประธานฯ การให้สิทธิเกี่ยวกับพัสดุที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในญัตตินี้ไม่ได้บอกเอาไว้ว่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างมีอะไรบ้าง แต่วันนี้ผมมาเห็นบัญชีแสดงทรัพย์สินตรงนี้ ผมก็เลยอยากจะสอบถามเพื่อยืนยันว่า
พัสดุเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่จะมอบสิทธิให้ อจน. นั้น จะเป็นไปตามบัญชีทรัพย์ที่ได้แสดงไว้ในเอกสาร 
ที่ผมยกขึ้นแสดงตรงนี้หรือไม่ ผมเข้าใจอย่างนี้นะครับ เพราะว่าที่ท่านแถลงญัตติเมื่อสักครู่นั้นท่านไม่ได้พูดถึง
บัญชีทรัพย์สินนี้ด้วย ผมก็ใคร่ถามว่าทรัพย์สินที่มีอยู่รวมทั้งสิ้น ๘ รายการนั้น ผมพิจารณาดูแล้วว่าสิ่งเหล่านี้
เป็นที่ดินและสิ่งก่อสร้างลําดับที่ ๖ ก็ถือว่าเป็นที่ดิน ส่วนอันอื่นผมถือว่าเป็นสิ่งก่อสร้าง เป็นทรัพย์สิน 
อันประกอบกับที่ดิน ผมเองไม่ขัดข้อง ผมเห็นชอบครับท่านประธานฯ  ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกท่านใดอภิปราย 
อีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ผมขอเชิญท่านนายกฯ ได้ช้ีแจงตามที่ท่านสมาชิกฯ ได้อภิปราย เชิญครับ 

นายนิมิตร  จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และ
สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายนิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอบคุณครับ
สําหรับบัญชีที่ส่งมาประกอบนี้ก็ถือได้ว่าเป็นบัญชีแสดงทรัพย์สินของโครงการระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาล
นครลําปางประกอบญัตติ ซึ่งในญัตติเราไม่ได้ระบุไว้ว่าเรามีบัญชีประกอบญัตติแสดงมาด้วย ก็อาจจะเป็น
ข้อผิดพลาด แตใ่นข้อเท็จจริงแล้วเราได้ขออนุญาตสภาแห่งนี้ ในการที่เราจะมอบทรัพย์สินทั้งหมดบนพื้นที่ดิน 
๒๐๙ ไร่ ทั้งหมดที่เป็นที่ดินสําหรับใช้ในโครงการระบบบําบัดน้ําเสีย ซึ่งประกอบด้วย อาคารต่างๆ รวมทั้ง
ระบบสาธารณูปโภค รวมถึงระบบที่เกี่ยวข้องกับการบําบัดน้ําเสียทั้งหมดในพื้นที่ ๒๐๙ ไร่ เพื่อให้ดําเนินการ 
ในระยะเวลา ๕ ปี  และสําหรับงบประมาณในการดําเนินการ เดิมแล้วเราได้ทําบันทึกความร่วมมือกับองค์การ
จัดการน้ําเสียมาอยู่ระยะหนึ่ง ซึ่งเมื่อทําได้ถึงปีที่ ๓ ก็ปรากฏว่ามีประเด็นข้อกฎหมายที่คณะกรรมการ
กฤษฎีกาได้มีบันทึกย้อนมาองค์การจัดการน้ําเสียว่า องค์การจัดการน้ําเสียไม่มีอํานาจที่จะไปจัดการน้ําเสีย
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เราจึงได้หยุดโครงการนี้เนื่องจากประเด็นดังกล่าว และขณะที่หยุด
ดําเนินการเรื่องนี้เราก็รับมอบทรัพย์สินและระบบการบําบัดน้ําเสียคืนมาจากองค์การจัดการน้ําเสีย  
แล้วเทศบาลฯ ก็มาดําเนินการด้วยตัวเองโดยจ้างคน จ้างพนักงานเดินเครื่อง ค่าใช้จ่ายประจํา ค่าใช้จ่าย
เบ็ดเตล็ด ค่าใช้สอย ค่าวัสดุทุกสิ่งทุกอย่างก็ประมาณหนึ่งล้านสองแสนบาทเศษ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการที่เรา
ดําเนินการเอง  และในการดําเนินการในโครงการความร่วมมือกับองค์การจัดการน้ําเสียในปัจจุบันนี้ เนื่องจาก
มีการปรับปรุงในประเด็นข้อกฎหมายและระเบียบต่างๆ แล้ว จึงได้ทําบันทึกความร่วมมือกันใหม่ ในส่วนของ
หลักการก็เป็นหลักการเดิมว่าในระยะที่ ๑ ใน ๕ ปีแรก คือ ปีที่ ๑ ในระยะที่ ๑ เทศบาลฯ ไม่ต้องชําระ 
ค่าดําเนินการใดๆ ทั้งสิ้น ปีที่ ๒ เทศบาลจะชําระค่าดําเนินการทั้งหมดทั้งบุคลากร ทั้งระบบ ทั้งค่าวัสดุ  
ทั้งค่าใช้สอย ทั้งค่าสาธารณูปโภคให้องค์การจัดการน้ําเสียจํานวน ๒๕% ปีที่ ๓ ชําระ ๕๐% ปีที่ ๔ ชําระ 
๗๕% และปีที่ ๕ จะชําระให้ครบทั้งหมด ๑๐๐% แต่จะไม่เกินจํานวนเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งล้านสองแสน
บาทถ้วน) ตามค่าใช้จ่ายจริงที่เราเคยถือปฏิบัติกันมาแล้ว ในเวลาที่ควบคู่กันไปองค์การจัดการน้ําเสียกับ
เทศบาลฯ ก็จะได้ช่วยกันดําเนินการในกระบวนการในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นคือ เทศบัญญัติเพื่อที่จะเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการน้ําเสียจากครัวเรือนและสถานประกอบการต่างๆ ซึ่งเรากําลังคํานวณอยู่ว่าเราจะเก็บ
จากปริมาณน้ําใช้หรือปริมาณน้ําเสียที่ผลิตออกมา เพื่อที่จะใช้งบประมาณดังกล่าวไปบริหารจัดการน้ําเสีย 
ขณะเดียวกันเราก็กําลังทําการศึกษาโครงการ และปรับปรุงโครงการระบบรวบรวมน้ําเสียหรือท่อรวบรวม 
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น้ําเสียต่อจากที่เรามีอยู่เดิมถึงบริเวณวัดท่าคราวน้อยหลังโรงน้ําปลาซึ่งมันสิ้นสุดอยู่แค่นั้น เราสามารถ 
รับน้ําเสียเฉพาะตําบลสบตุ๋ย ตั้งแต่ท่าคราวน้อยไปจนถึงบ้านศรีปงชัย แต่จากท่าคราวน้อยจนถึงค่ายทหาร 
ซึ่งมีระยะทางประมาณ ๖ กิโลเมตร นั้น ก่อนนี้ยังไม่มีโครงการระบบรวบรวมน้ําเสีย ก็น่าจะศึกษาร่วมกัน 
เพราะว่าในโครงการของเทศบาลฯ เราได้ศึกษาสิ่งแวดล้อม แล้วทําการออกแบบโดยบริษัทที่ปรึกษาซึ่งขณะนี้ 
เราได้ออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วมีมูลค่าประมาณ ๔๘๐ ล้านบาท(สี่ร้อยแปดสิบล้านบาท) และได้ศึกษา
ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมเสร็จแล้วเราได้พยายามของบประมาณจากรัฐบาลในหลายๆ ช่องทาง แต่ปรากฏว่า
แต่ละช่องทางจะไม่มีความหวังที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณจํานวน ๔๘๐ ล้านบาท(สี่ร้อยแปดสิบล้าน
บาท) นี้ จึงมีการปรึกษาหารือกับองค์การจัดการน้ําเสียว่าเมื่อเราสร้างความร่วมมือระหว่างกันแล้วเราก็จะ
พยายามที่จะทําโครงการนี้ร่วมกันโดยการนําแบบมาปรับปรุงให้มันเป็นแบบที่มันเท่าที่สามารถจะได้ 
เท่าที่จําเป็น ซึ่งอาจจะลดจาก ๔๘๐ ล้านบาท มาเป็นประมาณ ๒๐๐ ล้านบาท หรือว่าอาจจะเป็น ๑๘๐  
ล้านบาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านบาท) หรืออาจจะเป็น  ๒๒๐ ล้านบาท(สองร้อยยี่สิบล้านบาท) เรากําลังจะ
ศึกษาร่วมกัน เมื่อศึกษาเสร็จแล้วองค์การจัดการน้ําเสียก็จะพยายามใช้ช่องทางขององค์การจัดการน้ําเสีย 
ตั้งงบประมาณขององค์การฯ เอง เพื่อที่จะมาสนับสนุนโครงการนี้ให้เสร็จสิ้น เพราะฉะนั้นโครงการที่เราทํา
บันทึกความร่วมมือระหว่างกันนี้ก็จะรวบรวมกิจกรรมหลายๆ เพื่อที่จะให้การจัดการน้ําเสียทั้งหมดเสร็จสิ้น
โดยสมบูรณ์  สําหรับค่าบริหารจัดการหลังจากปีที่ ๕ ไปจํานวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งล้านสองแสนบาท
ถ้วน) แล้ว จากปีที่ ๖ ถึงปีที่ ๑๕ ก็จะเป็นปีละ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) ทุกปี โดยที่จะมี
ค่าธรรมเนียมจากเทศบัญญัติการจัดการน้ําเสียมาเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการต่อไป ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย 

อีกหรือไม่ เชิญ นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

กระผม นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมได้รับฟังคําช้ีแจงจากท่านนายกฯ แล้ว  
ก็เข้าใจครับ ผมก็อยากจะให้ข้อสังเกตุว่าผมได้ติดตามการทํางานของ อนจ. มาระยะหนึ่งแล้ว ก็ได้เห็น 
การบริหารจัดการของ อจน. ซึ่งผมก็ยอมรับว่าเป็นองค์กรด้านการจัดการน้ําเสียที่ตั้งขึ้นมาเพื่อทํางานนี้
โดยเฉพาะ และวิธีการบริหารจัดการขององค์กรฯ นี้คือ เมื่อได้งานมาแล้วก็จะนําไปประมูลต่อให้กับ
บริษัทเอกชนนะครับ ผมเห็นมาหลายๆ แห่ง ซึ่งในการบริหารจัดการก็จะมีระบุไว้ในเงื่อนไขการประมูล ผมก็
มองดูแล้วว่าถ้าเป็นแบบนี้เราก็สามารถที่จะทําเองได้ ถ้างานที่เราเห็นว่าไม่น่ายากจนเกินไป และที่ผ่านมา ๔ ปี
นั้น ที่เขามาทํางานกับเรา บุคลากรของเราที่ไปสัมผัสหรือว่าได้ทํางานควบคู่กันก็น่าจะมีความรู้ว่าเขา 
ทําอย่างไรกันบ้าง ซึ่งผมคิดว่าถ้าเราเอาจริงเอาจังในเรื่องนี้ผมว่าเราก็อาจจะทําได้ และก็อาจจะประหยัด
งบประมาณ เพราะว่าด้วยงบประมาณเดียวกันนี้ ถ้าเราประมูลเองและเป็นการประมูลอย่างเสรีนั้น ผมคิดว่า
จะได้ต้นทุนการบริหารงานที่ต่ําที่สุด แต่ถ้าเราไปมอบสิทธิ์ให้องค์กรฯ อื่นเขาไป ผมคิดว่าก็น่าจะสูงกว่าที่เรา
ทําเอง เพียงแต่ว่าเราจะมีทีมงานที่จะดูแลเรื่องนี้หรือไม่  ในส่วนของเรื่องการบําบัดน้ําเสียที่ทํากันทุกวัน  
ทุกเดือน ทุกปี หลายๆ ที่ผ่านมาผมคิดว่าก็ไม่น่าจะยากนะครับ เพราะว่าการกระทําที่ซ้ําๆ กันคิดว่าไม่ยาก
จนเกินไป ฉะนั้นในข้อแถลงที่เขียนว่าต้องใช้ผู้ที่มีความชํานาญการนั้น ผมคิดว่าคงไม่ยากที่เทศบาลฯ จะทําเอง 
ความจริงแล้วระบบน้ําเสียของเทศบาลฯ เรานั้น มีหลักการง่ายๆ ไม่กี่ขั้นตอนเองนะครับ คือ รวบรวมน้ําเสีย
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เข้าสู่บ่อผึ่ง หรือ Oxidation pond มันก็ทํางานโดยใช้พื้นที่กว้างๆ แล้วนําน้ําเสียมาผึ่งให้ได้รับแสงแดด ให้ได้รับ
อากาศ แล้วก็จะมีการย่อยสลาย มีการบําบัดให้น้ํามีมาตรฐานน้ําทิ้งที่ดีเพียงพอตามมาตรฐานน้ําทิ้งที่ทางการ
ที่กําหนดไว้ เราก็จะมีเจ้าหน้าที่ทางด้านวิทยาศาสตร์ตักน้ําขึ้นมาวัด ถ้าได้ค่าที่จะต้องทิ้งก็ทิ้งไปเท่านั้นเองไม่มี
อะไรยาก มีปัญหาอยู่เพียงว่าลักษณะกายภาพของน้ําที่จะไปบ่อผึ่ง ผมไม่ทราบว่าคิดยังไงที่รวบรวมน้ําจาก 
ที่ต่ําแล้วสูบด้วยปั้มขนาดใหญ่ไปที่สูง แล้วน้ําที่ได้มาก็มาแบบกะปิดกะปอยมาน้อย หรือว่าปั้มขนาดใหญ่ 
จะสูบน้ําที่อยู่ก้นบ่อก็ไมไ่ด้ ระบบออโตเมติกที่จะทํางานก็ไม่สามารถใช้ได้ ก็ต้องเสียค่าแรงคนไปเปิด-ปิดด้วย
มือ ฉะนั้นก็เลยยุ่งกันไปหมด ก็ไม่เป็นไรครับเมื่อทํากันไปแล้วก็ท่านนายกฯ อยากจะได้ท่อรับน้ําเสียจาก 
ในเมืองมารวบรวมเพื่อใหไ้ด้น้ําในปริมาณที่มากเพื่อที่จะให้ปั้มตัวนี้ทํางานได้ ก็ถือว่าไหนๆ ก็ลงทุนไปแล้วก็รอ
ตัวนั้นก็ได้ แต่ที่ผมเล่าให้ฟังว่าระบบนี้จริงๆ แล้วไม่ได้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นกลไกวิศวกรรมที่ยุ่งยาก 
เพราะฉะนั้นผมก็อยากจะให้ข้อสังเกตไปนะครับ ผมก็เห็นด้วยนะครับที่เรา Fix ค่าใช้จ่ายล้านสองตลอดไป 
ก็โอเคผมยอมรับได้ครับ ถ้าเราไม่เอาเงินงบประมาณเราไปเพิ่มเติมทุกๆ ปี แต่ถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะเป็นปัญหา
ต่องบประมาณในอนาคตของเรา ผมให้ข้อสังเกตต่อที่ประชุมสภาฯ เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกท่านใดอภิปราย 

อีกหรือไม่ เมื่อไม่มี  ผมจะขอมติจากที่ประชุม ในญัตติเรื่อง ขอเสนอญัตติ ขอรับความเห็นชอบในการมอบ
สิทธิให้องค์การจัดการน้ําเสีย ดําเนินการบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลนครลําปาง ครั้งที่ ๑  
เป็นระยะเวลา ๕ ปี ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๐  สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ
โปรดยกมือขึ้น เห็นชอบ ๑๙ เสียง และสมาชิกฯ ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือขึ้น ไม่มีนะครับ 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก (เห็นชอบ ๑๙ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง) เห็นชอบให้มี
การมอบสิทธิให้องค์การจัดการน้ําเสีย ดําเนินการบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลนครลําปาง 
ครั้งที่ ๑ เป็นระยะเวลา ๕ ปี ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๐   
 

ระเบียบวาระที่  ๘  ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๑๓ 
โครงการ เป็นจํานวนเงิน  ๑๓,๙๗๐,๑๐๐ บาท (สิบสามล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อย
บาทถ้วน) 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่  ญัตติ เรื่อง ขอ
เสนอญัตติ ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๑๓ โครงการ เป็นจํานวนเงิน  ๑๓,๙๗๐,๑๐๐ บาท (สิบสามล้าน
เก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เชิญฝ่ายบริหาร 

นายนิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภา กระผม  

นายนิมิตร  จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครลําปาง ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีฯ  เพื่อขอ
เสนอญัตติ 
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ญัตต ิ
เรื่อง  ขอเสนอญัตติ ขออนมุตัิกันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง กรณียังมไิด้ก่อหนี้ผูกพัน 
        ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๑๓ โครงการ เป็นจํานวนเงิน  ๑๓,๙๗๐,๑๐๐ บาท  
        (สิบสามลา้นเก้าแสนเจด็หมืน่หนึง่ร้อยบาทถ้วน) 
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

ข้าพเจ้านายนิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ 
กันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
จํานวน ๑๓ โครงการ เป็นจํานวนเงิน  ๑๓,๙๗๐,๑๐๐ บาท (สิบสามล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
ตามหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕๙  กําหนดว่า  
“ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจําเป็นจะต้องใช้เงิน
นั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลา 
หนึ่งปี” จึงมีความจําเป็นต้องขอกันเงิน เพื่อดําเนินการต่อไป จํานวน ๑๓ โครงการ เป็นจํานวนเงิน  
๑๓,๙๗๐,๑๐๐ บาท (สิบสามล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ 

เหตุผล 
เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เทศบาลนครลําปางมีรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  

ที่ดินและสิ่งก่อสร้างบางรายการที่ ไม่สามารถดําเนินการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณให้แล้วเสร็จก่อน 
สิ้นปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕  และมีความจําเป็นต้องดําเนินการต่อ จํานวน ๑๓ โครงการ เป็นจํานวนเงิน  
๑๓,๙๗๐,๑๐๐ บาท (สิบสามล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 

ดังนั้น จึงขอโปรดนําเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อพิจารณาขออนุมัติให้ กันเงิน 
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมไิด้ก่อหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน 
๑๓ โครงการ เป็นจํานวนเงิน  ๑๓,๙๗๐,๑๐๐ บาท (สิบสามล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ 
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕๙ ต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
(ลงชื่อ)    นิมติร  จิวะสนัติการ ผู้เสนอ 

      (นายนิมิตร จิวะสนัติการ) 
      นายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกท่านใดอภิปราย 

อีกหรือไม่ เมื่อไม่มี  ผมจะขอมติจากที่ประชุม ในญัตติเรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๑๓ โครงการ  
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เป็นจํานวนเงิน  ๑๓,๙๗๐,๑๐๐ บาท (สิบสามล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) สมาชิกฯ ท่านใด
เห็นชอบโปรดยกมือขึ้น เห็นชอบ ๑๗ เสียง  และสมาชิกฯ ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือขึ้น ไม่มีนะครับ 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก(เห็นชอบ ๑๗ เสียง และงดออกเสียง ๔ เสียง) เห็นชอบ
ให้กันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมไิด้ก่อหนี้ผูกพันประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
จํานวน ๑๓ โครงการ เป็นจํานวนเงิน  ๑๓,๙๗๐,๑๐๐ บาท (สิบสามล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
 

ระเบียบวาระที่  ๙  ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขอยกเว้นการประมูล การจัดหาประโยชน์ 
ในอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สําหรับตลาดหลักเมืองหลังใหม่ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่  ญัตติ เรื่อง ขอ

เสนอญัตติ ขอยกเว้นการประมูล การจัดหาประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สําหรับตลาดหลักเมืองหลังใหม่ เชิญฝ่ายบริหาร 

นายนิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ขอบคุณครับ เรียนท่านประธานสภาฯ  

ที่เคารพ กระผม นายนิมิตร  จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ตามที่เราได้ทําการรื้อถอนอาคาร
ตลาดเทศบาลฯ คือตลาดหลักเมืองซึ่งใช้การมานานและมีสภาพที่ทรุดโทรมไม่ปลอดภัยต่อการอยู่อาศัยและ
การประกอบธุรกิจการค้าขาย เราจึงได้มีการรื้อถอนเพื่อที่จะก่อสร้างอาคารตลาดหลักเมืองหลังใหม่ขึ้น 
ในที่ดินเดิมที่ตั้งตลาดอยู่ก่อนนั้น  บัดนี้อาคารตลาดหลักเมืองหลังใหม่ก็ดําเนินการเกือบจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ 
และน่าจะสามารถเปิดดําเนินการได้อย่างช้าปลายเดือนกันยายนหรือต้นเดือนตุลาคม จึงขอเสนอญัตติ 

ญัตต ิ
เรื่อง  ขอเสนอญัตติ ขอยกเว้นการประมูล การจัดหาประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครอง 
        ส่วนท้องถิ่น สําหรับตลาดหลักเมืองหลังใหม่  
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

ข้าพเจ้านายนิมิตร  จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอยกเว้น 
การประมูล การจัดหาประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สําหรับตลาดหลักเมือง 
หลังใหม่ ตามหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ 

หน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๖ กําหนดว่า  
“การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดําเนินการโดยวิธีการประมูล  
  (๑) มีกําหนดไม่เกินสามปี ให้ผู้บริหารท้อถิ่น เป็นผู้มีอํานาจอนุมัติ  
  (๒) มีกําหนดเกินสามปี ให้สภาท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัติ 
การให้เช่าตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีความจําเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ให้ผู้บริหารท้องถิ่น

เสนอสภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบดําเนินการเป็นอย่างอื่น โดยไม่ต้องดําเนินการประมูลก็ได้ ทั้งนี้เท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับกฎหมาย”   
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และตามสัญญาประนีประนอมยอมความกับผู้เช่ารายเดิมซึ่งออกโดยศาลจังหวัดลําปาง ลงวันที่  ๒๒  
สิงหาคม  ๒๕๕๑ โดยกําหนดให้ผู้เช่ารายเดิมได้สิทธิเช่าพื้นที่ขายสินค้าภายในอาคารตลาดหลักเมืองหลังใหม่ 
ตามแผนผังสิ่งปลูกสร้างที่แนบท้ายสัญญา ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน
ของเทศบาลนครลําปาง ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ได้กําหนดหลักเกณฑ์ 
การเช่าและยกเว้นการประมูลเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเทศบาลนครลําปางจะต้องปฏิบัติตามระเบียบฯ และสัญญาฯ 
ดังกล่าวข้างต้น 

เหตุผล 
เนื่องจากเทศบาลนครลําปางเคยมีตลาดหลักเมืองและอาคารพาณิชย์จํานวน ๒๖ คูหาอันเป็น 

ทรัพย์สินของเทศบาลซึ่งได้นําไปจัดหาประโยชน์ให้ประชาชนเช่าพื้นที่เพื่อค้าขายมาเป็นเวลากว่า ๔๐ ปีแล้ว 
ต่อมาอาคารตลาดหลักเมืองและอาคารพาณิชย์ดังกล่าวมีสภาพชํารุดทรุดโทรมตามสภาพโดยเฉพาะ
โครงสร้างของอาคารตลอดจนห้องน้ํา ห้องส้วม ระบบระบายน้ําและประปา เป็นต้น เริ่มมีสภาพไม่ถูก
สุขลักษณะ และไม่สามารถที่จะบํารุงซ่อมแซมให้มีสภาพดีตามเดิม ตามความเห็นของสํานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดลําปาง โดยมีความเห็นว่า “สภาพอาคารที่เก่านี้หากนํามาใช้จัดหาประโยชน์ต่อไปเกรงว่า
จะเกิดอันตรายแก่ประชาชนได้”  

ต่อมาเทศบาลนครลําปางได้ทําการรื้อถอนอาคารดังกล่าว และได้ดําเนินการก่อสร้างอาคาร
ตลาดหลักเมืองหลังใหม่ ในเนื้อที่ ๓ ไร่ ๓ งาน ๙๐.๖ ตารางวา ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๒๕๔ ตําบลหัวเวียง 
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งอาคารตลาดหลักเมืองหลังใหม่ประกอบด้วยอาคาร
พาณิชย์ ๒ ช้ัน จํานวน ๓๑ คูหา พื้นที่สําหรับขายอาหารตามสั่ง/เครื่องดื่ม จํานวน ๑๖ ล็อค แท่นขายของชํา 
จํานวน ๘๖ แท่น แท่นขายของสด จํานวน ๔๑ แท่น แท่นขายผัก/ผลไม้ จํานวน ๒๗ แท่น แท่นอาหารปรุงสุก/ขนม 
จํานวน ๒๒ แท่น แท่นขายของเบ็ดเตล็ด จํานวน ๖ แท่น ห้องขายของชํา/ของฝาก จํานวน ๑๘ ห้อง แท่นขายของ
ปิ้งย่าง จํานวน ๑๐ แท่น ขายหนังสือพิมพ์ จํานวน ๒ ล็อค เสื้อผ้า กิ๊ฟช็อป จํานวน ๘ ล็อค แผงพระ จํานวน 
๑๓ ล็อค รถเข็นจําหน่ายอาหาร (โต้รุ่ง) จํานวน ๓๒ ล็อค แผงลอยด้านหลังตลาด จํานวน ๙๙ ล็อค และต้อง
จัดให้ผู้เช่ารายเดิมได้สิทธิการเข้าวางของขายในตลาดก่อนบุคคลอื่นโดยไม่ต้องดําเนินการประมูลตามหลกัการ
ดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ ผู้เช่าอาคารพาณิชย์รายเดิม จํานวน ๒๔ คูหา (๒๐ ราย) ผู้ขายอาหารตามสั่ง/เครื่องดื่ม 
จํานวน ๑๖ ราย ผู้ขายของชํา จํานวน ๔๒ ราย ผู้ขายของสด จํานวน ๔๓ ราย ผู้ขายผัก(กลางวัน) จํานวน  
๒๗ ราย  ผู้ขายผัก(กลางคืน) จํานวน ๒๗ ราย ผู้ขายอาหารปรุงสุก/ขนม จํานวน ๒๒ ราย ขายของเบ็ดเตล็ด 
จํานวน ๗ ราย ขายของชํา จํานวน ๑๘ ราย ผู้ขายของปิ้งย่าง จํานวน ๑๐ ราย ขายหนังสือพิมพ์ จํานวน  
๒ ราย ขายเสื้อผ้า กิ๊ฟช็อป จํานวน ๘ ราย แผงพระ จํานวน ๑๓ ราย รถเข็นจําหน่ายอาหาร (โต้รุ่ง) จํานวน 
๓๒ ล็อค ผู้ค้าแผงลอยด้านหลังตลาด จํานวน ๙๙ ราย ซึ่งเทศบาลฯ ได้ตกลงร่วมกันกับผู้เช่าและผู้ค้า 
ด้วยความสมัครใจในการเลือกอาคาร ล็อค พื้นที่ แท่น และทําเล ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้าย 
 ดังนั้น ขอได้โปรดนําเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อขออนุมัติยกเว้นการประมูล  
การจัดหาประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สําหรับตลาดหลักเมืองหลังใหม่  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดหาประโยชนใ์นทรัพย์สินของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๖ ต่อไป 
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ขอแสดงความนับถือ 
(ลงชื่อ)    นิมติร  จิวะสนัติการ ผู้เสนอ 

      (นายนิมิตร จิวะสนัติการ) 
      นายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในญัตติ ขอยกเว้นการประมูล 

การจัดหาประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สําหรับตลาดหลักเมืองหลังใหม่  
ก่อนที่ผมจะให้สมาชิกฯ อภิปราย ผมจะขอเรียนถาม ผอ.กองสาธารณสุขฯ ว่าในหน้าที่ ๒ ของเหตุผลในญัตติ
ดังกล่าวตามที่นายกฯ เสนอกับเอกสารที่ผมได้รับไม่ตรงกัน ขอเชิญช้ีแจงหน่อยนะครับ เชิญ นายพงศ์กร  
รัตนประเวศน์ 

นายพงศ์กร  รัตนประเวศน์  ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม  เรียนท่านประธานสภาฯ 
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ และท่านคณะผู้บริหาร กระผม นายพงศ์กร  รัตนประเวศน์  ผู้อํานวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามที่ท่านนายกฯ ได้แถลงญัตติไปเมื่อสักครู่นี้ ผมขอแก้ไขในหน้าที่ ๒ ย่อหน้า
สุดท้าย ดังนี้ 

ต่อมาเทศบาลนครลําปางได้ทําการรื้อถอนอาคารดังกล่าว และได้ดําเนินการก่อสร้างอาคารตลาด
หลักเมืองหลังใหม่ ในเนื้อที่ ๓ ไร่ ๓ งาน ๙๐.๖ ตารางวา ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๒๕๔ ตําบลหัวเวียง อําเภอ
เมืองลําปาง จังหวัดลําปาง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งอาคารตลาดหลักเมืองหลังใหม่ประกอบด้วยอาคารพาณิชย์ 
๒ ช้ัน จํานวน ๓๑ คูหา พื้นที่สําหรับขายอาหารตามสั่ง/เครื่องดื่ม จํานวน ๑๖ ล็อค แท่นขายของชํา จํานวน 
๘๖ แท่น แท่นขายของสด จํานวน ๔๑ แท่น แท่นขายผัก/ผลไม้ จํานวน ๒๗ แท่น แทน่อาหารปรุงสุก/ขนม จํานวน 
๒๓ แท่น แท่นขายของเบ็ดเตล็ด จํานวน ๖ แท่น ห้องขายของชํา/ของฝาก จํานวน ๑๘ ห้อง แท่นขายของปิ้งย่าง 
จํานวน ๑๒ แทน่ ขายหนังสือพิมพ์ จํานวน ๒ ล็อค เสื้อผ้า กิ๊ฟช็อป จํานวน ๘ ล็อค แผงพระ จํานวน ๑๓ ล็อค 
รถเข็นจําหน่ายอาหาร (โต้รุ่ง) จํานวน ๓๒ ล็อค แผงลอยด้านหลังตลาด จํานวน ๑๑๕ ล็อค และต้องจัดให้ 
ผู้เช่ารายเดิมได้สิทธิการเข้าวางของขายในตลาดก่อนบุคคลอื่นโดยไม่ต้องดําเนินการประมูลตามหลักการ
ดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ ผู้เช่าอาคารพาณิชย์รายเดิม จํานวน ๒๔ คูหา (๒๐ ราย) ผู้ขายอาหารตามสั่ง/เครื่องดื่ม 
จํานวน ๑๖ ราย ผู้ขายของชํา จํานวน ๔๒ ราย ผู้ขายของสด จํานวน ๔๓ ราย ผู้ขายผัก(กลางวัน) จํานวน  
๒๗ ราย  ผู้ขายผัก(กลางคืน) จํานวน ๒๗ ราย ผู้ขายอาหารปรุงสุก/ขนม จํานวน ๒๓ ราย ขายของเบ็ดเตล็ด 
จํานวน ๗ ราย ขายของชํา จํานวน ๑๘ ราย ผู้ขายของปิ้งย่าง จํานวน ๑๒ ราย ขายหนังสือพิมพ์ จํานวน  
๒ ราย ขายเสื้อผ้า กิ๊ฟช็อป จํานวน ๘ ราย แผงพระ จํานวน ๑๓ ราย รถเข็นจําหน่ายอาหาร (โต้รุ่ง) จํานวน 
๓๒ ล็อค ผู้ค้าแผงลอยด้านหลังตลาด จํานวน ๑๑๕ ราย ซึ่งเทศบาลฯ ได้ตกลงร่วมกันกับผู้เช่าและผู้ค้า 
ด้วยความสมัครใจในการเลือกอาคาร ล็อค พื้นที่ แท่น และทําเล ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้าย  ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในญัตติ ขอยกเว้นการประมูล 
การจัดหาประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สําหรับตลาดหลักเมืองหลังใหม่  
จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เชิญ นายสุรชัย  ประนมศรี 
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นายสุรชัย  ประนมศรี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิก

สภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ กระผม นายสุรชัย  ประนมศรี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เขตตําบล 
เวียงเหนือ  ท่านประธานฯ ครับ ด้วยความเคารพในหลักการและเหตุผลของญัตติที่ท่านผู้บริหารนําเสนอ 
ขอยกเว้นการประมูล การจัดหาประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สําหรับตลาด
หลักเมืองหลังใหม่ ต่อสภาแห่งนี้ กระผมขออนุญาตท่านประธานฯ เพื่อแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจของสภาฯ และแสดงเหตุผลให้ทันกับภาวการณ์ปัจจุบันด้วยครับ ท่านประธานฯ ครับ ณ ปัจจุบันนี้ 
ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไร การดําเนินการประชุมสภาฯ ของเราได้รับความสนใจจากพี่น้องสื่อมวลชนและ
สังคมมาก ถ้าจะจํากันได้หรือท่านประธานฯ จะสังเกตหรือเพื่อนสมาชิกฯ จะสังเกตเห็นว่าตามสื่อต่างๆ นั้น  
พี่น้องสื่อมวลชนได้แสดงความห่วงใยในการประชุมสภาฯ และได้เอ่ยถึงสภาฯ ว่า ขอยกตัวอย่างคําพูดของ 
พี่น้องสื่อนะครับว่า “การประชุมสภาเทศบาลนครลําปางที่ผ่านมาเงียบเชียบเหมือนงุบงิบ เงียบจนน่าแปลกใจ
หรือคือการทิ้งทวนของจริงจากสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กลุ่มนครลําปาง” ท่านประธานฯ ครับ  
อันนี้แหละคือสาเหตุที่ต้องทําให้กระผมลุกขึ้นมาเปลืองเวลาการประชุมของสภาฯ จริงๆ แล้วการประชุมสภาฯ 
ครั้งนี้ตั้งใจว่าจะสงบปากสงบคํา แต่เมื่อได้ยินความห่วงใยของพี่น้องสื่อมวลชนก็เลยต้องอดต้องขอบคุณไปถึง
พี่ๆ เหล่านั้นไม่ได้ แน่นอนล่ะครับหน้าที่ตัวแทนของปวงชนในเขตเทศบาลนครลําปางทุกคนพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ให้พี่น้องประชาชน กระผมเหมือนกัน กระผมเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนมาทําหน้าที่พิทักษ์
รักษาประโยชนใ์ห้ประชาชนเหมือนกันกับพี่ๆ สื่อมวลชน การที่สมาชิกฯ นิ่งเสียเฉยเสียนั้น ไมใ่ช่ว่าไม่มีความคิด 
ไม่ใช่ว่าไม่มีคิดเห็น แต่เนื่องจากว่าสิ่งที่ท่านผู้บริหารเสนอเข้าสู่สภานั้น เป็นแนวทางที่ชัดเจนในการมองเห็น 
การตัดสินใจในภายภาคหน้าว่า อะไรคือสิ่งที่จะเป็นประโยชน์สุขแก่พี่น้องประชาชน สมาชิกสภาฯ เราก็เงียบ 
สมาชิกสภาฯ เราก็ให้ความเห็นชอบ พี่น้องสื่อมวลชนอาจจะห่วงใยกลัวว่าเราจะละเลยลืมหน้าที่นี้เสีย ผมขอ
ยืนยันครับว่าสมาชิกสภาฯ เราไม่ลืม และฝากขอบคุณถึงพี่น้องสื่อมวลชนด้วยที่ห่วงใย  ท่านประธานฯ ครับ 
กรณีญัตตินี้ก็เหมือนกันครับ กรณีที่ขอยกเว้นการประมูล ซึ่งความจริงๆ แล้วกระผมเห็นด้วยจะยกมือสุดแขน
เลยล่ะครับ เพราะอะไรหรือครับท่านประธานฯ เพราะการประมูลนั้นมันไม่ใช่วิธีเบ็ดเสร็จหรือวิธีที่ดีที่สุดของ
การเข้ารับประโยชน์จากพี่น้องประชาชน เพราะว่าการประมูลก็มีการยืดหยุ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดหาประโยชนใ์นทรัพย์สินของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังกล่าว ถ้าเราจะดู
กันจริงๆ การประกาศประมูลนั้นมีระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ
หน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๙ (๑๑) กําหนดไว้ว่า “ให้สงวนสิทธิไว้ด้วยว่าองค์ปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะให้ประมูลรายใดก็ได้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ทําการประมูล โดยไม่จําเป็นต้องให้ผูท้ี่
เสนอประโยชน์ตอบแทนสูงสุดเสมอไป หรือยกเลิกการประมูลครั้งนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ผู้เข้าประมูลไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ”  อันนี้แหละครับผมถึงยืนยันว่า ถ้าอันไหนเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชน อันไหนเป็นความ
จําเป็นขององค์กร เราเลือกวิธีการเหล่านั้นได้ ถ้าเราติดตามหลักการและเหตุผลที่ท่านผู้บริหารเสนอเข้าสภา 
เราเห็นแล้วครับว่าพี่น้องที่จะมาใช้ประโยชน์ในตลาดหลักเมืองมีหลากหลาย บางท่านมีความจําเป็นต้องใช้
พื้นที่ในการให้มีความปลอดภัยในทรัพย์สินที่ค้าที่ขาย บางท่านมีความจําเป็นในการตั้งวางสิ่งของที่ค้าที่ขาย 
บางท่านความจําเป็นเล็กน้อยมาก นําสินค้าเกษตรมาวางขายจําหน่ายตามช่วงเวลาเป็นช่วงๆ เท่านั้น ราคาของ
การตอบแทนให้องค์กรมันก็แตกต่างกัน เพราะฉะนั้นเป็นสิทธิอย่างเต็มที่ที่องค์กรจะไม่ต้องประมูลก็ได้ และ 
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อีกประเด็นหนึ่งครับท่านประธานฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ
หน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ ก็ได้กําหนดไว้ว่า การเช่าทรัพย์สินนั้นประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ ได้บัญญัติหลักสําคัญๆ ในหมวดทั่วไป และหมวดหน้าที่ความรับผิดของผู้ให้เช่า และผู้เช่า และ
หมวดของการสิ้นสุดสัญญาแห่งการเช่าอยู่ ไม่จําเป็นที่เราจะต้องประมูลอย่างเดียว ผมจึงฝากท่านประธานฯ 
ว่า กระผมเห็นด้วยครับ เพราะการหาประโยชน์ที่ท่านผู้บริหารส่อแสดงให้สังคมเห็นนั้น เป็นความห่วงใยพี่น้อง
ประชาชนเป็นอย่างยิ่ง ตัวเลขราคาก่อนที่จะมีการกําหนด บ่อยครั้งที่องค์กรของเราต้องไประดมความคิดเห็น
ของพ่อค้าแม่ค้าผู้ที่จะมาค้ามาขาย ทั้งๆ ที่ท่านเหล่านั้นก็มีสิทธิที่จะค้าจะขายต่อเนื่องจากสัญญาเดิม ตัวเลข 
ที่กําหนดนั้น ท่านผู้บริหารก็ไม่ได้ตัดสินใจเอง ท่านตัดสินใจโดยคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ของท้องถิ่น  
นี่แหละครับเป็นการแสดงออกถึงความห่วงใยต่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน และห่วงใยถึงความชอบธรรม
ของพี่น้องประชาชน ผมทายว่าถ้าผมไม่ลุกขึ้นพูดในวันนี้ สื่อบางฉบับอาจจะไปช้ีนําสังคมในลักษณะที่ผิดๆ อีก 
ท่านประธานฯ ครับ บรรยากาศของการแข่งขัน กระแสแห่งการต้องการจุดประเด็นให้เป็นที่สนใจของสังคม 
บางครั้งองค์กรก็โดนป้ายสีหรือโดนชักไปในทางที่ผิดๆ ผมอยากฝากท่านประธานฯ ไปถึงท่านผู้บริหาร  
ฝากท่านประธานฯ ไปถึงพี่น้องประชาชนว่า สภาของเรายังทําหน้าที่ตัวแทนของพี่น้องประชาชนอยู่ครับ   
ท่านประธานฯ ครับ การที่เราจะก้าวสู่วิสัยทัศน์ด้วยความสดใสนั้น การร่วมมือร่วมใจของฝ่ายบริหาร  
ฝ่ายประจํา และฝ่ายสภานั้นสําคัญอย่างยิ่ง ในภารกิจการขจัดปัญหาความขัดแย้ง หรือภารกิจการนําตลาด
หลักเมืองก้าวสู่ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์นั้น ผมอยากฝากฝ่ายประจําว่า ท่านจะต้องเอาใจใส่อย่างที่สุด 
ท่านจะต้องศึกษาระเบียบกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ ไม่ว่าจะเป็นระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย แล้วท่านจะต้องคิดอยู่เสมอว่าท่านจะต้องให้เกียรติสภา อะไรที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนด
ไว้ว่าอะไรที่ท่านจะต้องนําเสนอขอรับความเห็นชอบต่อสภา ท่านต้องทํามา ท่านจะเฉยไม่ได้ ท่านจะคิดว่าสภา
ไม่จ้องพฤติกรรมท่านอยู่ไม่ได้ มันไม่ใช่เฉพาะเรื่องยกเลิกการประมูลที่ต้องแจ้งสภา เรื่องการทําสัญญาเกิน
สามปี เรื่องการต่อสัญญา หรือทําสัญญาใหม่ เปลี่ยนโอนสิทธิผู้เช่าเกินสามปี ต้องมาขอสภาแห่งนี้ ผมฝาก
ท่านด้วยความห่วงใย และด้วยความปรารถนาดีอย่างยิ่งครับท่านประธานฯ ท้ายนี้ผมก็คงอ้างเหมือนพี่ๆ  ผมขอ
อนุญาตเอ่ยนามสมาชิกฯ รุ่นพี่ ท่านสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ผมก็จะเจริญรอยตามท่านคือจะเข้ามาทํางานในสภา
แห่งนี้อีกในสมัยหน้า ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกท่านใดอภิปราย 

อีกหรือไม่ เชิญ  นายสุคนธ์  อินเตชะ 

นายสุคนธ์  อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  
ท่านผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุคนธ์  อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาล
นครลําปาง ตามที่ท่านนายกฯ ได้เสนอญัตติ ขอยกเว้นการประมูล การจัดหาประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สําหรับตลาดหลักเมืองหลังใหม่  ไปแล้วนั้น ผมในนามสมาชิกสภาฯ ก็เห็นพ้องกับ
ฝ่ายบริหารที่ท่านมีความเอื้อต่อผู้ประกอบการ ประเด็นแรก ผมมาดูในบัญชีรายชื่อที่ได้แนบมานี้นับดูแล้วก็มี
ประมาณ ๔๐๐ กว่าราย ทีนี้อยากจะเรียนถามว่ารายชื่อทั้งหมดนี้เป็นพ่อค้าแม่ค้าเดิมหรือเปล่า หรือว่าใหม่  
บัญชีรายชื่อนี้จะได้ค้าขายทั้งหมดหรือไม่ เพราะว่ามีประมาณ ๔๐๐ กว่าราย  พอมาดูในคูหาก็มี ๓๑ คูหา  
แต่ละล็อคก็คงจะไม่มากเท่าไหร่ ผมก็เกรงว่ามันจะบรรจุไม่ได้ตามที่เขาต้องการ ก็อยากเรียนถามว่าเอกสาร 
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ที่แนบมานี้ พ่อค้าแม่ค้าจะได้รับการค้าขายในอาคารแห่งใหม่เท่ากันหรือไม่ ประเด็นที่สอง พื้นที่แต่ละล็อค 
ที่เอาอาหารหรือสินค้าต่างๆ มาวางจําหน่ายมันเพียงพอหรือเปล่า มีมากหรือมีน้อยในพื้นที่เราให้พ่อค้าแม่ค้า
ได้วางขาย ประการสุดท้าย   เกี่ยวกับพ่อค้าแม่ค้า คือ ท่านจะมีมาตรการอย่างไรที่จะรองรับในการค้าขาย 
ของเขาโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจทุกวันนี้ เพราะว่าเศรษฐกิจทุกวันนี้ ห้างต่างๆ ที่เจริญที่มีมากมายที่กําลัง
ดําเนินการอยูใ่นขณะนี้ มีทั้งของสดของแห้งอยู่ในห้าง ทีนี้ผมอยากจะทราบว่าท่านจะมีมาตรฐานการอย่างไร 
ที่จะรองรับผลกระทบต่อผู้ประกอบการโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าในตลาดใหม่แห่งนี้ ก็ฝากไว้ด้วย และอยากจะ
ฟังความคิดเห็นจากฝ่ายบริหาร ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกท่านใดอภิปราย 
อีกหรือไม่ เชิญ  นายจาตุรงค์  พรหมศร 

นายจาตุรงค์  พรหมศร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  
และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายจาตุรงค์  พรหมศร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
ท่านประธานฯ ครับ ผมได้อ่านหลักการในญัตติที่ผู้เสนอได้แถลงไปเมื่อสักครู่นี้ เพื่อความชัดเจนและเพื่อการ
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจของกระผม จึงมีประเด็นที่จะเรียนถามอยู่ คือ ประเด็นแรก ผมได้ทราบ
ข้อเท็จจริงมาบ้างว่าตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย เอกสารหมายเลข ๑ อาคารพาณิชย์ ๒๐ ราย  นั้นจะมีการทํา
สัญญาให้เช่า ๑๕ ปี และตามเอกสารหมายเลข ๒-๑๕ นั้น จะมีการทําสัญญาเช่ากัน ๓ ปี ถ้าเป็นไปตามที่ผม
เข้าใจ ก็เข้าองค์ประกอบในข้อ ๖ ว่าการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ต้องเช่าโดยวิธีการประมูล ถ้าสามปีเป็นอํานาจ
ของผู้บริหาร ถ้าเกินกว่าสามปใีห้สภาท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัติ และการให้เช่านั้นถ้ามีความจําเป็นเพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอขอความเห็นชอบดําเนินการเป็นอย่างอื่น โดยไม่ต้องดําเนินการประมูล 
ก็ได้ ทั้งนี้ถ้าไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย ผมขอเรียนอย่างนี้ครับท่านประธานฯ ตามบัญชีแนบท้ายเอกสาร
หมายเลข ๑ ก็ดี และหมายเลข ๒ ถึง ๑๕ ก็ดี หากทําสัญญาเช่าไม่เกิน ๓ ปี ก็ถือว่าไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย 
และเป็นอํานาจของฝ่ายบริหาร ประเด็นที่สอง คือ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ นั้น คณะกรรมการจัดหา
ผลประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลนครลําปาง ก็ได้มีการประชุมกันและมีการกําหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข  
เป็นต้นว่าการกําหนดอัตราค่าเช่าขั้นต่ํา ซึ่งได้มีการพูดคุยกัน และ ข้อเท็จจริงตรงนี้เป็นที่ยุติแล้ว ผมจึงคิดว่า
ญัตติที่ผู้บริหารเสนอมานั้น เข้าหลักเกณฑ์ตามที่ระเบียบฯ ข้อ ๖ กําหนดไว้ทุกประเด็น มีความจําเป็นที่จะให้ 
ผู้เช่ารายเดิมเข้าไปค้าขาย ตามข้อตกลงของสัญญาประนีประนอมยอมความที่ได้ทําไว้ต่อศาล ตามที่ผู้บริหาร
ได้แถลง ฉะนั้นผมพิจารณาแล้วเห็นว่าครบถ้วนกระบวนความทุกอย่างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๖ ผมนายจาตุรงค์  
พรหมศร จึงให้ความเห็นชอบ ขอบคุณครับท่านประธานฯ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกท่านใดอภิปราย 
อีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ผมขอเชิญฝ่ายบริหารได้ช้ีแจงตามที่ท่านสมาชิกฯ ได้อภิปราย ในเรื่อง เชิญครับ 

นายนิมิตร  จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และ

สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายนิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอบคุณครับ
ท่านประธานฯ ผมก็ต้องทําให้สมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติได้สบายใจว่าจํานวนตามบัญชีแนบท้ายนี้เป็นจํานวน 
ที่ถูกต้องตามรายชื่อของผู้มีสิทธิค้าขายเดิม สําหรับพื้นที่ก็เรียนให้ท่านสบายใจว่ามีเพียงพอทั้งที่ๆ ผมเอง  
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และพนักงานมีความไม่สบายว่าจะมีความเพียงพอมากน้อยเท่าไหร่ แต่เรื่องของการบริหารการจัดการก็ต้อง
ดําเนินการให้เพียงพอ แต่ที่ไม่เพียงพอก็เพราะว่า ประการแรก คือ มีพื้นที่อยู่จํานวนจํากัด และอีกประการหนึ่ง
คือ เมื่อเราก่อสร้างแล้วเราต้องถอยร่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารจากถนนไปรษณีย์ และถนน 
บุญวาทย์ไปทั้งสองด้าน ทําให้พื้นที่น้อยลงอย่างค่อนข้างมาก แต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องใช้วิธีการบริหาร
จัดการที่ทุกคนได้เข้าไปใช้สิทธิ แต่ในธรรมชาติของตลาดถ้ายิ่งคนมากเท่าไหร่ ยิ่งแน่นเท่าไหร่ ยิ่งวุ่นวาย
เท่าไหร่ จะเป็นตลาดที่ขายดีมากและขายดีที่สุด ถ้าเป็นตลาดที่เป็นระเบียบเรียบร้อยถูกสุขลักษณะ เป็นตลาด
สะอาดซื้อง่าย เป็นตลาดถูกสุขาภิบาล เป็นตลาดที่ถูกต้องตามหลักการของกระทรวงสาธารณสุขหรืออะไร 
ก็แล้วแต่ ตลาดพวกนั้นจะเงียบเหงา และไม่มีใครค้าและไม่มีใครขาย ฉะนั้นเราต้องเข้าใจธรรมชาติของตลาด 
ตลาดก็คือตลาด คนเมืองเขาบอกว่า “กาดมั่ว” ถ้ายิ่งมั่วมากเท่าไหร่คนก็จะไปซื้อขายกันอย่างคึกคัก 
อย่างมากมายเลยทีเดียว นี่ก็เป็นธรรมชาติของมันที่จะมีการค้าขายที่นั่น  และในเรื่องของการค้าขายนั้นเราก็
ต้องเข้าใจธรรมชาติของตลาดและลักษณะดั้งเดิม ลักษณะดั้งเดิมของตลาดเทศบาลนครลําปางของเราไม่ว่า 
จะเป็นตลาดบริบูรณ์เดิม ไม่ว่าจะเป็นตลาดราชวงศ์ ไม่ว่าจะเป็นตลาดหลักเมืองของเทศบาลฯ มันก็เป็นตลาด
สําหรับคนต่างอําเภอเข้ามาซื้อของ ถ้าเราไปเห็นสภาพตอนกลางคืนเวลาสามทุ่ม สี่ทุ่ม เที่ยงคืน ตีหนึ่ง ตีสอง 
ตีห้า เจ็ดโมงเช้า คนจะแน่นมาก ไม่ว่าจะขายผัก ขายผลไม้ ไม่ว่าจะขายหมู ขายเนื้อ ขายไก่ ขายปลา ไม่ว่าจะ
ขายของชํา ทุกสิ่งทุกอย่างจะแน่นมากในเวลายามคํ่าคืน แล้วคนที่มาจับจ่ายใช้สอยในตลาดมีจํานวนมาก
ทีเดียวซึ่งน่าจะถึง ๗๐% จะเป็นผู้ที่มาจากต่างอําเภอ เอาของมาขาย มาซื้อ มาจากอําเภอแจ้ห่ม มาจากเมือง
ปาน และจากที่อื่นๆ เสร็จแล้วก็มาซื้อของในตลาด ไม่ว่าจะเป็นของทําสําเร็จ ของโชว์ห่วย หรืออะไรต่อมิอะไร
ต่างๆ แล้วก็เอากลับไปขายที่บ้านเป็นแบบนี้ทุกวัน จะเห็นว่าวันหนึ่งๆ จะมีรถโดยสารขนาดเล็ก รถรับจ้างที่เรา
เรียกว่าคิวรถต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคิวรถเมืองปาน แจ้ห่ม บ้านแลง ไหล่หิน ก็จะมาอยู่ที่ตลาดค่อนข้างมาก 
ประการที่สอง คือ วิถีชีวิตของคนเขาคุ้นเคยกับวิถีชีวิตตลาดสดของเขา เราเคยถกเถียงกันมาในกรณีที่ห้าง
แม็คโครที่จะมาเปิดว่าจะมีผลกระทบต่อผู้ค้าขายร้านโชว์ห่วยรายย่อยในเขตเทศบาลฯ หรือไม่ กระทบต่อตลาด
หรือไม่ ผมเป็นคนที่เดินตลาดครับท่านประธานฯ ไม่ว่าจะเป็นตลาดไหน ไม่ว่าจะเป็นตลาดรัษฎา ไม่ว่าจะเป็น
ตลาดเก๊าจาว ไม่ว่าจะเป็นตลาดที่ไหนผมเป็นคนเดินตลาด แต่การเดินตลาดของผมไม่ได้ไปเพื่อหาเสียง ผมไป
คุยกับพ่อค้าแม่ค้า ผมจะไปนั่งคุยกับแต่ละเจ้าๆ เป็นเวลานานมาก และไปจับเจ่าอยู่แถวร้านอาหารหรือ 
ร้านกาแฟ แล้วคนผ่านไปผ่านมาเราก็มีโอกาสได้พูดคุยทักทายกัน ก็ปรากฏว่าคนเดินตลาดไม่ได้น้อยไปจาก
เดิมเลย ไม่น้อยกว่าตั้งแต่สมัยไม่มีแม็คโคร คนก็เดินตลาดแน่นอยู่ ผมเชื่อว่าท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติซึ่งทํา
กิจการตลาดอยู่คงจะทราบ เพราะฉะนั้นวิถีชีวิตก็คือวิถีชีวิตที่มันไม่มีอะไรไปรบกวน บางคนก็บ่นว่าห้างใหญ่
จะมา ห้างใหญ่มามันก็ไมไ่ด้เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้าน ห้างใหญ่มาก็คือห้างใหญ่มา ก็ควรไปนั่งเล่นเย็นๆ หรือคน
ช้ันกลางหรือมีรายได้มากหน่อยก็ไปซื้อสินค้าที่มีแบรนด์เนม หรือว่าไปกินอาหารมื้อหนึ่ง ๘๐๐ บาท ไม่ว่าจะ
เป็นอาหารญี่ปุ่น อาหารฝร่ัง อาหารจีน อาหารอะไรก็แล้วแต่ แต่วิถีชีวิตทั้งคนในตัวเมืองก็ดี หรือต่างอําเภอก็ดี 
เขาก็ไปกินก๋วยเตี๋ยว กินราดหน้า กินข้าวหมูแดงในตลาด ฉะนั้นถ้าเราเข้าใจสภาพตลาด เข้าใจธรรมชาติของ
วิถีชีวิต เข้าใจธรรมชาติของตลาด ผมยืนยันเลยว่าผมไม่ห่วงอะไรเลยตลาดนี้ ประกอบกับเรามีที่จอดรถ
มากกว่าร้อยคัน ไม่ว่าจะรถคิว ไม่ว่าจะมาส่งของ ไม่ว่าจะมาค้าขาย ไม่ว่าจะมาซื้อของ ตลาดนี้เป็นตลาดที่มี
ประตูเข้า-ออกเยอะที่สุด เดินโผล่ขึ้นมาตรงไหนก็เจอร้านค้าหมด ผมจึงคิดว่าผมเป็นคนที่ได้ประสบการณ์ที่อยู่
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กับตลาดมาตลอดเวลา ผมเชื่อว่าตลาดนี้จะเป็นตลาดที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของลําปางอีกแห่งหนึ่ง 
ที่เรียกว่า “เศรษฐกิจชุมชน” ของเรา ผมก็กราบเรียนให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้สบายใจได้ ก่อนที่เราจะต้องเดิน
กลับไปหาชาวบ้านในตลาดอีกครั้งหนึ่ ง  ผมก็เชื่อว่า  และยืนยันว่า  เมื่อ เราหมดวาระหมดสมัยนี้  
แล้วลงไปพบปะกับประชาชนใหม่ เพื่อจะรณรงค์ขอให้กลับมาในสภานี้อีก ผมก็เชื่อและยืนยันว่าท่านทั้งหลาย
จะไปตลาดด้วยความสุขมาก จะไม่มีเสียงต่อว่าหรือว่าเสียงใดๆ ทั้งสิ้น เพราะว่าผมยืนยันว่าผมอยู่กับตลาด 
และผมทํางานผมรับผิดชอบ ผมไม่ทิ้งปัญหาต่างๆ ให้มันคงอยู่โดยที่ไม่ได้แก้ไขอะไรเลย ก็ขอบคุณสมาชิก 
สภาฯ ทุกท่านที่กรุณาให้ความสนใจและเป็นห่วง ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกท่านใดอภิปราย 
อีกหรือไม่ เมื่อไม่มี  ผมจะขอมติจากที่ประชุม ในญัตติเรื่อง ขอเสนอญัตติ ขอยกเว้นการประมูล การจัดหา
ประโยชนใ์นอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สําหรับตลาดหลักเมืองหลังใหม่ สมาชิกท่านใด
เห็นชอบโปรดยกมือขึ้น มติเป็นเอกฉันท์ 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้ยกเว้นการประมูล การจัดหาประโยชน์ 

ในอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สําหรับตลาดหลักเมืองหลังใหม่ 
  

ระเบียบวาระที่  ๑๐  เรื่องอื่นๆ  
 ๑.๑ เรื่อง สรุปผลการดําเนินงานของสภาเทศบาลนครลําปาง 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอญัตติ
อื่นๆ อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ ผมขอใช้โอกาสในวันนี้ที่สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
ชุดปัจจุบันที่ได้รับการเลือกตั้งเมื่อวันที่  ๒๘ กันยายน ๒๕๕๑ มีกําหนดครบวาระการดํารงตําแหน่งในวันที่ 
๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ ที่จะถึงในเดือนหน้านี้ กระผมในนามประธานสภาเทศบาลนครลําปางและสมาชิกสภา
เทศบาลนครลําปาง ทั้ง ๒๔ ท่าน ขอสรุปผลการดําเนินงานของสภาเทศบาลนครลําปาง ในช่วงระยะเวลา
เกือบ ๔ ปีที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กรเทศบาลและประชาชนอย่างเต็ม
ความสามารถทั้งหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
การตั้งกระทู้ถามจากท่านสมาชิก การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี การออกเทศบัญญัติเพื่อบังคับใช้
ในเขตเทศบาล การพิจารณาญัตติต่างๆ ที่ฝ่ายบริหารนําเสนอเพื่อการพัฒนาบ้านเมือง โดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นส่วนใหญ่ ความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องประชาชน และนํามาซึ่งความเจริญ
ของบ้านเมือง โดยการทํางานของสภาเทศบาลนครลําปางในชุดนี้  นอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่ในสภาแล้ว  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์ของสภาเทศบาลนครลําปาง พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕ ขึ้น  
โดยมีวัตถุประสงค์  

๑.เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาลฯ ในการพัฒนาองค์กรสภา ตามวิสัยทัศน์ 
สภาเทศบาลนครลําปาง มุ่งสู่การเป็นผู้นําสภาท้องถิ่นต้นแบบของประเทศโดยอาศัยการจัดการความรู้ 
อย่างมีส่วนร่วม 

๒. ติดตามการดําเนินงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ในด้านต่างๆ ที่ได้แถลงไว้ต่อสภา โดยการ
แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ จํานวน ๖ คณะ ได้แก่ ๑)คณะกรรมการฝ่ายติดตาม
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ข้อบัญญัติท้องถิ่น ๒)คณะกรรมการฝ่ายการสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม ๓)คณะกรรมการฝ่าย
สาธารณูปโภคชุมชน ๔)คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม ๕)คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาชุมชน 
๖)คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  

๓. การมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาเทศบาลกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาล / การมีส่วนร่วมของ
สมาชิกสภาเทศบาลกับชุมชน ในการเข้าร่วมกิจกรรมตามแผนงานโครงการของเทศบาล การให้บริการ 
แก่ประชาชนในการติดตามเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนจากประชาชนโดยประสานกับฝ่ายบริหารและ 
ท่านนายกเทศมนตรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับพี่น้องประชาชน  ตลอดจนการประชาสัมพันธ์เชิญชวน
ให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา / การออกโครงการสภาพบประชาชน เป็นต้น 

จากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้  กระผมและสมาชิกสภาเทศบาล ได้มอบให้ฝ่ายกิจการสภา ได้ทําเป็น 
วิดิทัศน์สรุปเป็นรายงานผลการดําเนินงานของสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ใหไ้ด้รับทราบทั่วกัน 

.......................ชมวิดิทัศน์......................... 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในนามของสมาชิกสภาเทศบาล

นครลําปาง ขอขอบคุณ ท่านนายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล 
หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาลทุกโรงเรียน พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน 
ที่ไดใ้ห้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาลฯ ตลอดจนการประสานงานเป็นอย่างดี ทําให้
สภาเทศบาลนครลําปางทําหน้าที่ได้ครบถ้วนสมบูรณ์  และในโอกาสที่สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง จะพ้น
จากตําแหน่งตามวาระสมัยการดํารงตําแหน่งครบ ๔ ปี ในวันที่  ๒๗  กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ ที่จะถึงนี้ กระผม
ขอเชิญ ดร.นิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปางได้ให้เกียรติกล่าวสุนทรพจน์ต่อสภาเทศบาลนคร
ลําปาง และสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ซึ่งจะครบวาระในวันที่  ๒๗  กันยายน นี้ด้วย 

นายนิมิตร  จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่าน

สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และเคารพเป็นอย่างยิ่ง ผมต้องขอขอบพระคุณประธานสภาฯ ที่กรุณาให้โอกาส 
และให้เกียรตใินฐานะที่เป็นประธานของฝ่ายบริหาร ได้มากล่าวในโอกาสที่สภาเทศบาลฯ ของเรากําลังจะหมด
วาระสมัยตามกฎหมายของเทศบาล ซึ่งก็เป็นโอกาสที่มีความสําคัญที่มีความสําคัญก็เพราะว่าเป็นโอกาสที่เรา
จะได้อยู่ร่วมกันและระลึกถึงภารกิจที่มีต่อกัน ไม่ว่าสมาชิกสภาเทศบาลต่อสมาชิกสภาเทศบาล ไม่ว่าสมาชิก
สภาเทศบาลต่อนายกเทศมนตรี ไม่ว่าสมาชิกสภาเทศบาลต่อพนักงาน ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งแม้ว่าเรา
จะมีที่มาและมีวาระที่ต่างกัน แต่ความสัมพันธ์เราไม่สามารถที่จะแยกแยะออกได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าที่ 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบทบาทหรือภารกิจที่เราได้ยึดถือปฏิบัติ และเป็นวิถีปฏิบัติของเราทุกวันนี้ เพราะว่าทุกสิ่ง
ทุกอย่างมีความเกี่ยวข้องมีความเกี่ยวพันกันไปทั้งหมด ความเกี่ยวข้องความเกี่ยวพันนั้นก็มีทั้งการส่งเสริม
สนับสนุนซึ่งกันและกัน แล้วก็มีทั้งการที่ตรวจสอบ การโต้แย้ง การติดตามกํากับดูแลซึ่งกันและกัน นี่เป็นสิ่งที่มี
ความสมบูรณ์แบบในระบบการบริหารในปัจจุบันนี้ที่มีระบบการทํางานร่วมกัน และมีระบบการตรวจสอบกัน
อย่างสม่ําเสมอ ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีเวลาร่วมทํางานกับท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
ทั้งหลาย ได้มีโอกาสร่วมทํางานกับสภาแห่งนี้ ผมระลึกเสมอว่าสภาเทศบาลเป็นผู้แทนของประชาชน  
ที่ประชาชนเลือกเข้ามาเพื่อที่จะมาส่งเสริมสนับสนุนนโยบายของนายกเทศมนตรี เพื่อที่จะมากํากับดูแล 
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การทํางานของพนักงานเทศบาล เพื่อที่จะมาตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อํานาจของนายกเทศมนตรี ผมถือว่า
สมาชิกสภาเทศบาลทั้งหลายที่ประชาชนเป็นคนเลือกมาก็คือพี่น้องประชาชนของเราทั้งหมดที่เลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีขึ้นมาใช้อํานาจบริหาร แล้วเสียเงินภาษีอากรให้กับพนักงานเทศบาลทุกๆ คนได้มีค่าใช้จ่าย 
ตั้งแต่เงินเดือนค่าตอบแทน ค่าจ้างตลอดจนค่าบริหารการจัดการในหน้าที่ประจําของตนเอง นี่เป็นสิ่งที่ 
มีความสําคัญมาก ตลอดเวลาที่ทํางานร่วมกันนั้นผมให้ความสําคัญกับสภามาก ให้เกียรติสภามาก แล้วให้
ความสนใจในทุกๆ เรื่องที่สภาประกอบกิจกรรมก็ดี ให้ข้อเสนอแนะก็ดี ท้วงติงก็ดี ทุกๆ เรื่องที่ได้มีการทํางาน
ร่วมกัน และทุกๆ ความคิดเห็นที่ได้มาจากสภานี้ ถูกบันทึก ถูกเอามาเป็นวาระที่ทุกๆ คนจะต้องเอาใจใส่ 
หลายๆ วาระที่เราก็สามารถที่ทําให้มันทะลุปรุโปร่งและเป็นไปตามความต้องการของสมาชิกสภาเทศบาล 
หลายๆ เรื่องเป็นปัญหาที่เราแกไ้ด้ หลายๆ เรื่องเป็นปัญหาที่เราไม่สามารถที่จะแกไ้ดใ้นระยะเวลาอันใดอันหนึ่ง 
อย่างไรก็ดี คนทํางานก็มีความบกพร่องอยู่มากมาย คนที่ทํางานโดยที่ไม่มีข้อบกพร่องเลยก็คือคนที่ไม่ทํางาน
เลย ในสิ่งต่างๆ ที่ เกิดความผิดพลาดและบกพร่องก็ต้องขออภัยสมาชิกสภาเทศบาลมา ณ ที่นี้ด้วย  
และขอขอบคุณที่กรุณาส่งเสริมสนับสนุนในโครงการและนโยบายที่ดีๆ ผมพยายามที่จะอยู่กับสภานี้ 
อย่างใกล้ชิดทั้งส่วนตัวและทั้งการประชุมสภาทุกๆ ครั้ง ผมจะอยู่ที่นี่ ถึงแม้ว่าบางครั้งผมมีภารกิจมาก 
ไม่สามารถมาได้แต่อย่างน้อยก็ต้องมา ไม่มาก็ไม่ได้ ประการหนึ่ง เพื่อให้เกียรติกับสภานี้ ประการที่สอง  
จะได้รับทราบข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ข้อท้วงติงต่างๆ ที่เกิดประโยชน์เป็นอย่างมาก ผมขอเรียนว่าผมอยู่กับ
สภาเทศบาลมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๗ จนถึงปัจจุบัน พ.ศ.๒๕๕๕ ก็เว้นวรรคไป ๗ ปี รวมแล้วชีวิตผมอยู่ในสภา
หรืออยู่กับท้องถิ่น ๓๙ ปี ผมเห็นสภาทุกยุคทุกสมัย ผมเห็นภารกิจ พฤติกรรมของสมาชิกสภาทุกยุคทุกสมัย 
ผมเห็นการพัฒนาการของสภาเทศบาลทุกยุคทุกสมัย ผมกล่าวด้วยความชื่นชมยินดีและภูมใิจว่า ผมไม่เคยเห็น
สมาชิกสภายุคใด สมัยใดที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน ทํางานใกล้ชิดกับประชาชน ร่วมมือกับประชาชนในการ
คิดในการแก้ไขปัญหา และในการพัฒนาในส่วนที่สามารถที่จะทําได้ ซึ่งเป็นมิติที่น่าสนใจมากและไม่เคยเห็น 
ที่ไหนมาก่อน ผมเคยไปเยี่ยมเทศบาลมาเยอะมาก ไม่เคยมีที่ไหน และไม่เคยมีในอดีตที่สมาชิกสภาเทศบาล
ใกล้ชิดกับประชาชนอย่างนี้ แล้วไม่เคยมีสมาชิกสภาเทศบาลที่ทํางานกับประชาชนแล้วก็ทํางานประสานงาน
ใกล้ชิดกับเทศบาล ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กๆ น้อยๆ หรือว่าจะเป็นปัญหาใหญ่ๆ  สมาชิกสภาเทศบาลจะเป็นผู้นํา
ในการลงมือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ตรงนี้เป็นสิ่งที่ชื่นชมยินดี และขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง  
แล้วน่าสนใจที่ท่านสมาชิกสภาได้กรุณาอ้างถึงว่าอาจจะมีการกล่าวอ้างว่าจะเป็นสภาที่เงียบฉี่ แต่ความจริง 
ผมอยู่ที่นี่ผมไม่รู้สึกถึงความเงียบ ผมรู้สึกว่าการประชุมแต่ละครั้งสนุกสนาน แล้วก็มีแต่ละท่านแสดงความ
คิดเห็นอย่างหลากหลาย ทั้งความคิดเห็นให้การสนับสนุน ทั้งการให้ข้อสังเกต ทั้งการให้คําแนะนํา ตลอดจน
กระทั่งการตั้งกระทู้ถาม สภานี้ไม่มีกลุ่มนครลําปาง ไม่มีกลุ่มเวียงละกอน ไม่มีกลุ่มอะไรเลย เป็นสภาที่ทุกคน 
มีสิทธิ มีเสรีภาพ มีอิสระ และมีประชาธิปไตยสูงที่สุดเท่าที่เคยเห็นมา ทั้งที่เห็นมาจากที่อื่น ทั้งที่ตัวเองเห็น 
มาจากประสบการณ์ ๓๙ ปี ในสภาเทศบาลนครลําปาง เป็นยุคสมัยที่สมาชิกทุกท่านได้แสดงบทบาทค่อนข้าง
สูงมากเลยทีเดียว ตลอดการพัฒนาด้านกายภาพ ห้องประชุม ห้องทํางาน ห้องทํางานของกรรมการวิสามัญ 
ห้องกรรมการสามัญ การพัฒนาเชิงระบบ ทั้งเทคโนโลยี ระบบการทํางาน ระบบเอกสาร เป็นระบบการทํางาน
ของสภาที่สมบูรณ์แบบที่สุด ในโอกาสที่เราจะครบวาระกันนี้ หลายๆ ท่านก็ยืนยันว่าจะกลับมาอีก ผมก็ยืนยัน
ว่าผมจะกลับมาอีก และผมก็ยังไม่หมดวาระ แต่เห็นท่านทั้งหลายหมดวาระผมก็อยากจะหมดวาระเหมือนกัน 
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เพราะว่าอยากจะลงสนาม ลงจากเวทีนี้ไปสู่สนาม แล้วก็มีความสนุกสนานกับพวกเราทั้งหลายอีกครั้งหนึ่ง 
เพราะมันมีบรรยากาศที่มีความสุขและตื่นเต้นและยังเป็นการพิสูจน์ตัวเองกับประชาชนว่า ๔ ปี ที่ผ่านมา 
ประชาชนมีความพอใจหรือไมใ่นหน้าที่ ในบทบาท ในภารกิจของเราที่มีต่อประชาชน ถ้า ๔ ปีที่ผ่านมาเราไม่อยู่
ในสายตาประชาชนก็คงจะเห็นบางคนขาดหายไปบ้างจากที่นั่งที่เราได้เห็น แต่ถ้าภารกิจของเรา บทบาทของเรา 
และหน้าที่ของเราที่มีต่อประชาชนเป็นที่ชื่นชมของประชาชนทุกๆ ท่านก็คงจะกลับเข้ามาอีก เช่นกันผมก็
ปรารถนาที่จะกลับมาอีก ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอญัตติ
อื่นๆ อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ ในนามของสภาเทศบาลนครลําปางขอกราบขอบคุณท่าน
สื่อมวลชน และประธานชุมชน ตลอดจนข้าราชการทุกท่าน ที่ได้ให้เกียรติมาร่วมประชุมในวันนี้  ผมขอปิดการ
ประชุม 

เลิกประชุม  เวลา  ๑๒.๓๐ น. 
 

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

             (นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ)           (นายจาตุรงค์  พรหมศร) 
      ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง             เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง 
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บันทึก 
 ด้วยปรากฏว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง จะครบวาระการดํารงตําแหน่งของ
สมาชิกสภาฯ ลงในวันที่  ๒๗  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๕ ศกนี้ ประกอบกับขณะนี้อยู่ในช่วงเวลานอกสมัยประชุม
อีกด้วย กรณีจึงไม่อาจดําเนินการเพื่อให้สภาเทศบาลฯ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๕ เมื่อวันศุกร์ที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๕  
 อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๓๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ จึงบันทึกเหตุการณ์นี้ไว้ท้ายรายงาน 
การประชุมคราวนี้ และให้นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ ผู้ดํารงตําแหน่งประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เป็นผู้
รับรองรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว พร้อมลงชื่อในรายงานการประชุมคราวนี้ไว้เป็นหลักฐานด้วย 
 

(ลงชื่อ) 
      (นายจาตุรงค์  พรหมศร) 
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง 

      วันที่         กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๕ 
 

 ข้าพเจ้า  นายประสิทธิ์   หรรษ์หิ รัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ได้ตรวจรายงาน 
การประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๕  เมื่อวันศุกร์ที่  
๒๔  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕ แล้ว เห็นว่าถูกต้อง 

 

อาศัยอํานาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๓๔ จึงขอรับรองรายงานการประชุมฯ พร้อม 
ลงชื่อในรายงานการประชุมคราวนี้ ไว้เป็นหลักฐาน 

 

(ลงชื่อ) 
   (นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ) 
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

         วันที่        กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๕ 
 


