
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  คร้ังที่  ๑  ประจําปี ๒๕๕๕ 
วันศุกร์ที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๕๕  เวลา  ๑๓.๓๐ 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.นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
 ๑๔.นางสุดารัตน์ บุญมี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   
 ๑๕.นายจรูญ เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   
 ๑๖.นายสุทัศน์ พุทธวงค์ 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.นายประเสริฐ บุพพัณหสมัย รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 ๓.นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 ๔.นายนรเศรษฐ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 ๕.นายเกษม แช่มช้อย รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 ๖.นายมนัส วงษ์ชาญศรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 ๗.นายจําเนียร ทองกระสัน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 ๘.นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง  
 ๙.นายเฉลิม แก้วกระจ่าง ปลัดเทศบาลนครลําปาง 
 ๑๐.นางสาวภารดี เสลานนท์ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 
 ๑๑.นางอินทมาศ สมพงษ์ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 
 ๑๒.นางสาวอุษา สมคิด ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 
 ๑ภ.นางดวงจันทร์ ทองกระสัน ผู้อํานวยการกองคลัง 
 ๑๔.นางวรรณศรี อินทราชา หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
   รก.ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
 ๑๕.นายอรรณพ สิทธิวงค์ ผู้อํานวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง 
   รก.ผู้อํานวยการสํานักการช่าง 
 
 ๑๖.นายพงศ์กร รัตนประเวศน์ ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 ๑๗.นายสุนทร จวงพลงาม หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
   (แทน)ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
 ๑๘.นายสุเทพ บุญมายอง ผู้อํานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง 
   รก.ผู้อํานวยการส่วนช่างสุขาภิบาล 
 ๑๙.นางอรวรรณ แขวงโสภา ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
 ๒๐.นางสาวปรีดาภรณ์ ตาลี รองผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๓ 
   (แทน)ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๓ 
 ๒๑.ส.ต.ต.หญิงฐิติรัตน์ คุณชมภู หัวหน้าฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร 
 ๒๒.นางสาวพัฒนี เมืองใจมา หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 
 ๒๓.นางศิริขวัญ ไตรถาวร หัวหน้างานกิจการสถานีขนส่ง 
 ๒๔.นายชัยชนะ สุระแสง เจ้าหน้าที่รักษาความสงบ 
 ๒๕.นายถนัด ธนสาร เจ้าหน้าที่รักษาความสงบ 
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น. 
 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ท่านทั้งหลายที่เคารพ วันนี้เป็น 

การประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ บัดนี้
สมาชิกได้เข้าประชุมครบองค์ประชุม ประกอบกับทางฝ่ายบริหาร หัวหน้าส่วนการงาน ของเทศบาล 
นครลําปางได้เข้าร่วมประชุมพร้อมแล้ว ตลอดจนได้รับเกียรติจากผู้นําชุมชนและประชาชนที่สนใจเข้ารับฟัง
การประชุมในวันนี้ และได้เวลาตามกําหนดนัดหมายแล้ว คือ เวลา ๑๓.๓๐ น. ในการนี้กระผม นายจาตุรงค์
พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเรียนเชิญ  นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาล
นครลําปาง ได้ขึ้นมาทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในครั้งนี้ ขอเรียนเชิญ 
 นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในนามสภาเทศบาลนครลําปาง 

ขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชนคณะกรรมการชุมชน  ที่ไดใ้ห้เกียรติเข้ามาร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาล
นครลําปางในครั้งนี้ด้วยความยินดียิ่ง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม 
 นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   วันนี้สภาเทศบาลนครลําปาง 

ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  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 สมัยประชมุสามัญ 

สมัยแรก  ประจําปี  ๒๕๕๕ 
........................................ 

ตามประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง  เรื่อง กําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี  ๒๕๕๔  และ
สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจําปี  ๒๕๕๕  ลงวันที่  ๓  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๔  ได้กําหนดสมัยประชุม
สามัญ  สมัยแรก  ประจําปี  ๒๕๕๕  มีกําหนด ๓๐ วัน  เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์-๑ มีนาคม ๒๕๕๕ 
ดังความแจ้งแล้วนั้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง  (ฉบับที่ ๑๓)  พ.ศ.๒๕๕๒  ประธานสภาเทศบาลนครลําปางจึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล 
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นครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี ๒๕๕๕ มีกําหนด ๓๐ วัน  เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์-
๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ 
   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ประสิทธิ ์ หรรษ์หิรัญ 
(นายประสิทธิ ์ หรรษ์หิรัญ) 

ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
และหนังสือ 
ที่  ลป ๕๒๐๐๑/ ๘๘๖      สํานักงานเทศบาลนครลําปาง  
        ถนนฉัตรไชย   ลป  ๕๒๑๐๐ 
                              ๒๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๕ 
เรื่อง มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครลําปางเป็นผู้อภิปรายช้ีแจงหรือแถลงญัตติและตอบกระทู้ 

ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง 
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
อ้างถึง หนังสือสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ ลป ๕๒๐๐๑(สภา)/๑๓  ลงวันที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ 

ตามหนังสืออ้างถึง สภาเทศบาลนครลําปางกําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี 
๒๕๕๕  ในวันศุกร์ที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง และ
ส่งกระทู้ถามความละเอียดแจ้งแล้ว 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 
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 ๑.๑) เรื่อง แนะนําพนักงานเทศบาลนครลําปาง 

 นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่ ๑ ข้อที่ 

๑.๑ เรื่อง แนะนําพนักงานเทศบาลนครลําปาง 

 นางดวงจันทร์  ทองกระสัน  ผู้อํานวยการกองคลังจบการศึกษา ระดับปริญญาโท  บริหารธุรกิจ   
เข้ารับตําแหน่งเมื่อ วันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๕ โอนย้ายจากเทศบาลตําบลหลวงเหนือ ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการ
กองคลัง เทศบาลนครลําปาง ในนามของเทศบาลนครลําปางยินดีต้อนรับท่านครับ 

 ท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 
สมัยประชุมสามัญสมัยท่ี  ๔  ครั้งท่ี ๑  ประจําปี ๒๕๕๔ วันท่ี  ๙  ธันวาคม  ๒๕๕๔ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ในระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรอง

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๔  ครั้งที่ ๑ ประจําปี  ๒๕๕๔  
วันที่  ๙  ธันวาคม  ๒๕๕๔  ที่ผ่านมา จะมีสมาชิกฯ ท่านใดขอแกไ้ข เชิญ จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์ 

จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ที่เคารพ  ท่านคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผม จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์   
ขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๔  ครั้งที่ ๑ ประจําปี  
๒๕๕๔  วันที่  ๙  ธันวาคม  ๒๕๕๔  

- หน้าที่ ๓๔ ข้อความว่า “ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุญาตให้กู้เงินจากธนาคารออมสิน สาขา

ลําปาง” ขอแก้ไขเป็น “เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุญาตให้กู้เงินจากธนาคารออมสิน สาขาสบตุ๋ย” 

- หน้าที่ ๓๕  ในบรรทัดแรกก็เช่นเดียวกันครับ ข้อความว่า “ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุญาตให้ 

กู้เงินจากธนาคารออมสิน สาขาลําปาง” ขอแก้ไขเป็น “เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุญาตให้กู้เงินจากธนาคาร

ออมสิน สาขาสบตุ๋ย” 
- หน้าที่ ๔๒ ในบรรทัดที่ ๓ ข้อความว่า “ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคาม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน 

๒๕๕๕” ขอแก้ไขเป็น “ตั้งแตว่ันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕”  ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไข 

อีกหรือไม่ เชิญ  นายสุคนธ์  อินเตชะ 

นายสุคนธ์  อินเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผม  

นายสุคนธ์  อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๔  ครั้งที่ ๑ ประจําปี  ๒๕๕๔  วันที่  ๙  ธันวาคม  ๒๕๕๔  

- หน้าที่ ๕  หนังสือสํานักงานเทศบาลนครลําปาง ที่ ลป ๕๒๐๐๑/๕๙๘๗ ไม่ได้ระบุวันเดือนปีที่ออก
หนังสือ จึงขอเพิ่มวันที่ออกหนังสือคือ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔  
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- หน้าที่ ๗  คําสั่งเทศบาลนครลําปาง บรรทัดที่ ๖ ข้อความว่า “พ.ศ.๒๕๔๖ นายกเทศมนตรีนคร

ลําปาง จึงแต่งตั้งให้รองนายกเทศมนตรีรักษากานแทนนายกเทศมนตรี” ขอแก้ไขเป็น “พ.ศ.๒๕๔๖ 

นายกเทศมนตรีนครลําปาง จึงแต่งตั้งให้รองนายกเทศมนตรีรักษาการแทนนายกเทศมนตรี” ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไข 

อีกหรือไม่  เชิญ  นายสุรชัย  ประนมศรี 

นายสุรชัย  ประนมศรี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกฯ 

ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุรชัย  ประนมศรี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เขตตําบลเวียงเหนือ  
เพื่อความถูกต้องและตรงตามเจตนารมณ์ ผมขออนุญาตแก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๔  ครั้งที่ ๑ ประจําปี  ๒๕๕๔  วันที่  ๙  ธันวาคม  ๒๕๕๔  

- หน้าที่ ๔๓  ในบรรทัดที่ ๑๑  ข้อความว่า “ถ้าได้มีการให้สัตยาบรรณแล้วก็จะมีผลสมบูรณ์แรกแต่

ทําสัญญา” ขอแก้ไขเป็น “ถ้าได้มีการให้สัตยาบันแล้วก็จะมีผลสมบูรณ์ตั้งแตแ่รกทําสัญญา”  

- หน้าที่ ๔๓  ในบรรทัดที่ ๑๒ ขอเพิ่มเติมคําว่า “ถ้าไมใ่ห้สัตยาบรรณ” หน้าข้อความว่า “แล้วสัญญา
นั้นสิ้นสุด” ดังนั้น จะได้ข้อความว่า “ถ้าไมใ่ห้สัตยาบันแล้ว สัญญานั้นสิ้นสุด”  ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไข 

อีกหรือไม่  เมื่อไม่มี  ผมขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๔  
ครั้งที่ ๑ ประจําปี  ๒๕๕๔  วันที่  ๙  ธันวาคม  ๒๕๕๔  

- หน้าที่ ๙ บรรทัดแรก ข้อความว่า “มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยผลการเรียน เกรดเฉลี่ย ๓.๔๓”  
ขอแก้ไขเป็น “มหาวิทยาลัยขอนแกน่ ด้วยผลการเรียน เกรดเฉลี่ย ๓.๗๓”  

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไข 

อีกหรือไม่  เมื่อไม่มี จะขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ ขอแก้ไข และขอมติรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม  
พ.ศ.๒๕๕๔   สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือขึ้น มติเป็นเอกฉันท์ 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่  ๙  ธันวาคม ๒๕๕๔ ตามที่สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
ขอแกไ้ข ดังนี้   

- หน้าที่ ๕  หนังสือสํานักงานเทศบาลนครลําปาง ที่ ลป ๕๒๐๐๑/๕๙๘๗ ไม่ได้ระบุวันเดือนปีที่ออก
หนังสือ  โดยให้เพิ่ม วันที่ออกหนังสือ คือ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔  

- หน้าที่ ๗  คําสั่งเทศบาลนครลําปาง บรรทัดที่ ๖ ข้อความว่า “พ.ศ.๒๕๔๖ นายกเทศมนตรีนคร

ลําปาง จึงแต่งตั้งให้รองนายกเทศมนตรีรักษากานแทนนายกเทศมนตรี” แก้ไขเป็น “พ.ศ.๒๕๔๖ 

นายกเทศมนตรีนครลําปาง จึงแต่งตั้งให้รองนายกเทศมนตรีรักษาการแทนนายกเทศมนตรี”  
- หน้าที่ ๙  บรรทัดแรก ข้อความว่า “มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยผลการเรียน เกรดเฉลี่ย ๓.๔๓”

แก้ไขเป็น “มหาวิทยาลัยขอนแกน่ ด้วยผลการเรียน เกรดเฉลี่ย ๓.๗๓”   
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- หน้าที่ ๓๔ ข้อความว่า “ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุญาตให้กู้เงินจากธนาคารออมสิน สาขา

ลําปาง” แก้ไขเป็น “เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุญาตให้กู้เงินจากธนาคารออมสิน สาขาสบตุ๋ย” 

- หน้าที่ ๓๕  ข้อความว่า “ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุญาตให้กู้เงินจากธนาคารออมสิน สาขา

ลําปาง” แก้ไขเป็น “เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุญาตให้กู้เงินจากธนาคารออมสิน สาขาสบตุ๋ย” 

- หน้าที่ ๔๒ ในบรรทัดที่ ๓ ข้อความว่า “ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคาม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน 

๒๕๕๕” แก้ไขเป็น “ตั้งแตว่ันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕” 

- หน้าที่ ๔๓  ในบรรทัดที่ ๑๑  ข้อความว่า “ถ้าได้มีการให้สัตยาบันแล้วก็จะมีผลสมบูรณ์แรกแต่ทํา

สัญญา” แก้ไขเป็น “ถ้าได้มีการให้สัตยาบันแล้วก็จะมีผลสมบูรณ์ตั้งแตแ่รกทําสัญญา”  

- หน้าที่ ๔๓  ในบรรทัดที่ ๑๒ ให้เพิ่มเติมคําว่า “ถ้าไมใ่ห้สัตยาบัน” หน้าข้อความว่า “แล้วสัญญานั้น
สิ้นสุด” แกไ้ขข้อความเป็น “ถ้าไมใ่ห้สัตยาบันแล้ว สัญญานั้นสิ้นสุด”   

และที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
  

ระเบียบวาระท่ี  ๓  กระทู้ถาม   
๓.๑) กระทู้ถาม เรื่อง การดําเนินการตามข้อทักท้วงของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ภูมิภาคที่ ๙ จังหวัดลําปาง (โดย...นายสุคนธ์  อินเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง) 
นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม ข้อที่ 

๓.๑ เรื่อง  การดําเนินการตามข้อทักท้วงของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๙ จังหวัดลําปาง เชิญ 
นายสุคนธ์  อินเตชะ   

 นายสุคนธ์  อินเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

และสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กระผม  นายสุคนธ์  อินเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ 
กระทู้ถาม  ดังนี้ 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
ข้าพเจ้า  นายสุคนธ์   อินเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอตั้งกระทู้ถามต่อ

นายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรื่อง การดําเนินการตามข้อทักท้วงของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค 
ที่ ๙ จังหวัดลําปาง ดังต่อไปนี้ 

สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๙ จังหวัดลําปาง ได้ตรวจสอบงบการเงินเทศบาล 
นครลําปาง  อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง  ประจํางวดปีงบประมาณ ๒๕๕๓  ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๒  
ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๓  และได้ทักท้วงการที่เทศบาลนครลําปางได้จ่ายเงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่น
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่ น เป็นกรณีพิ เศษ ประจํ าปี  ๒๕๕๑ ,  ๒๕๕๒ และ  ๒๕๕๓ เป็น เงิ นรวม 
๕,๙๖๖,๔๓๗.๐๕ บาท หักด้วยเงินรายได้ที่จัดเก็บหรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์และใช้ไม่หมด คงเหลือที่สามารถ
นําไปจัดและจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ ประจําปี ๒๕๕๑ จํานวน 
๑,๘๗๕,๐๖๑.๕๙ บาท คงเหลือเป็นเงินจํานวน ๔,๐๙๑,๓๗๕.๔๖ บาท ที่เทศบาลนครลําปางจ่ายขาด 



 - ๘ -

เงินสะสม โดยไมไ่ด้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อการนี้ไวใ้นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ จึงเป็นการปฏิบัติ
ไม่ถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัด เรื่องกําหนดเงื่อนไขและวิธีการกําหนด
ประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นกรณีพิเศษซึ่งออกตามประกาศ
คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนท้องถิ่น 
เรื่อง กําหนดเงื่อนไขและวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๙ ทั้งนี้สํานักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๙ จังหวัดลําปาง ได้กําหนดให้เทศบาลนครลําปางดําเนินการสอบสวน
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่แล้วเรียกชดใช้เงินจํานวน ๔,๐๙๑,๓๕๗.๔๖ บาท ส่งคืนคลัง
เทศบาลเป็นเงินสะสมโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน ๔๕ วัน นับแต่วันทีได้รับแจ้งข้อทักท้วง ซึ่งข้าพเจ้ามีความ
ประสงค์สอบถามนายกเทศมนตรีนครลําปางถึงผลการดําเนินการตามข้อทักท้วงของสํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินภูมิภาคที่ ๙ จังหวัดลําปาง ว่า ได้ดําเนินการไปแล้วอย่างไร 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไป 
ขอแสดงความนับถือ 
   สุคนธ์  อินเตชะ 

 (นายสุคนธ์  อินเตชะ) 
 สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอเชิญฝ่ายบริหารช้ีแจง เชิญ  

นายนิมิตร  จิวะสันติการ 

 นายนิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีตรีลําปาง เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  กระผม  นายนิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรี 
นครลําปาง  กระทู้นี้ก็เป็นเรื่องราวที่ผ่านตั้งนานแล้วซึ่งก็เป็นเรื่องของการเบิกจ่ายเงินตามปกติ ตามระเบียบฯ 
ที่เราสามารถที่จะจ่ายได้ และเป็นการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานเทศบาล ผมก็จําไม่ได้ว่าเป็น
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไหร่ยังไง เพราะเกิดขึ้นมานานแล้ว และเป็นกระทู้ที่นําเข้าสู่สภาเมื่อสมัยประชุมสมัย 
ที่ผ่านมาแล้ว เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนานแล้วซึ่งก็ไม่มีเรื่องอะไรที่ผิดปกติ และทางเทศบาลฯ ก็จ่ายเงินโบนัส
หรือจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงาน เราก็จ่ายเงินถูกต้องตามระเบียบฯ ก็ดี หนังสือสั่งการก็ดี  
ตามหนังสือตอบข้อหารือจากจังหวัดก็ดี และตามหนังสือซักซ้อมการเบิกจ่ายก็ถูกต้องหมด  และ สตง.หรือ
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินก็มีหน้าที่มาตรวจและมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหนังสือสั่งการ หนังสือระเบียบ  
ในหลายๆ ครั้งก็มีความขัดแย้งและสับสนกัน และเราก็ได้ทําหนังสือช้ีแจงตอบกลับก็นานแล้วหลายปีเช่นกัน 
เราก็ไม่ได้รับคําตอบอะไรจาก สตง. หรือสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินอีกเลย ผมคงตอบได้แค่นี้ครับ 
ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม   

ข้อที่ ๓.๑ เรื่อง การดําเนินการตามข้อทักท้วงของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๙ จังหวัดลําปาง 
นายสุคนธ์  อินเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  มีข้อซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ 



 - ๙ -

นายสุคนธ์  อินเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ  ไม่มี  

ขอบคุณครับ 
 

๓.๒) กระทู้ถาม เรื่อง  แนวทางการแก้ไขปัญหานํ้าเน่าเสียบริเวณชุมชนตําบลเวียงเหนือ  
(โดย...นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง) 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม  

ข้อที่ ๓.๒ เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาน้ําเน่าเสียบริเวณชุมชนตําบลเวียงเหนือ เชิญ นายสมหมาย 
พงษไ์พบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ผู้เสนอกระทู้ 

 นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล 

นครลําปาง และสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาล 
นครลําปาง  ขอเสนอกระทู้ถาม ดังนี้ 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอตั้งกระทู้ถามต่อ

นายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรื่อง  แนวทางการแกไ้ขปัญหาน้ําเน่าเสียบริเวณชุมชน ตําบลเวียงเหนือ 
เนื่องจากกรณีชุมชนประตูตาล  ชุมชนกําแพงเมือง  ชุมชนจามเทวี  ชุมชนช่างแต้ม  ชุมชนดังกล่าว

บางส่วนประกอบอาชีพเชือดไก่ส่งตลาด ซึ่งจําเป็นต้องใช้น้ําทําความสะอาดชําระล้างจํานวนมาก ส่งผลให้เกิด
ปัญหาตามมาคือ  ผู้ประกอบการเหล่านี้ได้ปล่อยน้ําเสียลงสู่ลําคลอง โดยที่ไม่มีการบําบัดก่อนระบายน้ําทิ้ง  
ส่งกลิ่นเหม็น เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และทําลายสภาพแวดล้อม 

ดังนั้น จึงเสนอกระทู้ถามนายกเทศมนตรีนครลําปางถึงแนวทางการแกไ้ขปัญหาดังกล่าว เรียนมาเพื่อ
โปรดพิจารณาดําเนินการต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
       สมหมาย  พงษไ์พบลูย ์

(นายสมหมาย  พงษไ์พบลูย์) 
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอเชิญฝ่ายบริหารช้ีแจง เชิญ  

นายนิมิตร  จิวะสันติการ 

 นายนิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีตรีลําปาง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  

ที่เคารพ กระผม  นายนิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง เป็นกระทู้ถามที่น่าสนใจและอยู่ใน
ความสนใจของประชาชนค่อนข้างมาก เพราะว่าปัญหาเรื่องทางระบายน้ํา เรื่องลําเหมืองสาธารณะ คูเมือง 
และเรื่องของระบบสุขาภิบาล ก็เป็นสิ่งที่เราเข้าใจและเป็นปัญหาอยู่ตลอดเวลา ซึ่งปัญหาดังกล่าวก็เป็นปัญหา
ที่เกิดขึ้นมาโดยบุคคลต่างๆ เป็นผู้ทําให้เกิดเป็นปัญหาขึ้นมา  ปัญหาหนึ่งคือประชาชนทั้งหลายจํานวนหนึ่ง 
และอีกปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นมาก็เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งก็
ทําให้ห้วย คู คลอง หนอง บึง แห้งไปจํานวนมาก ประกอบกับการกระทําของประชาชน บางกลุ่ม บางส่วน  



 - ๑๐ -

ในการที่ไปทับถม ไปลุกล้ํา หรือไปสร้างสิ่งก่อสร้างกีดขวางอยู่ก็มีจํานวนไม่น้อยที่ทําให้ลําน้ําตื้นเขิน ทําให้
ขวางทางน้ําในฤดูที่น้ําหลากซึ่งก็เป็นปัญหามาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาในเรื่องของน้ําเน่าเสีย 
ที่ระบายลงท่อระบายน้ําลงสู่แม่น้ําวัง ก็มีปัญหาค่อนข้างมากในบริเวณที่ผู้อยู่อาศัยตามบ้านเรือน สถาน
ประกอบการ ร้านขายอาหาร  โรงแรม หรือตลาด ก็จะระบายน้ําลงในระบบระบายน้ําของเทศบาลเพื่อที่จะนํา
ลงไปสู่แม่น้ําวังมันไมไ่ด้คุณภาพทําให้น้ําที่ลงสู่แม่น้ําวังนั้นมีสภาพทีไ่ม่น่าดู เป็นน้ําที่ไม่เหมาะสมที่จะระบายลง
แม่น้ําสาธารณะ เทศบาลฯ ก็มีความพยายามที่จะวางและกําหนดโครงการและมาตรการต่างๆ ในฝั่งที่มีการ
ระบายน้ําเสียมากที่สุดก็คงจะเป็นฝั่งตะวันออกของแม่น้ําวัง ได้แก่ ตําบลหัวเวียง ตําบลสวนดอก ตําบลสบตุ๋ย 
ซึ่งเป็นแหล่งที่มีการประกอบการอยู่หนาแน่น เป็นศูนย์กลางของการค้าการขาย การเงินการธนาคาร ตลอดจน
ศูนย์การบันเทิงและท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม ร้านอาหาร สถานประกอบการ ตลาด ก็จะอยู่ในบริเวณนี้
ค่อนข้างมาก ดังนั้น การระบายน้ําทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ําวังนี้จะมีปัญหามาก  ตั้งแต่อดีต พ.ศ.๒๕๔๒ 
เป็นต้นมาก็ได้มีโครงการและงบประมาณจัดทําระบบบําบัดน้ําเสีย และท่อรองรับน้ําเสีย ซึ่งก็สามารถทําได้ 
ในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังไม่ครบถ้วนในฝั่งตะวันออกของแม่น้ําวัง ยังเหลือระยะทางอีกประมาณ ๕ หรือ ๖ 
กิโลเมตรเศษๆ ในการสร้างท่อรวบรวมน้ําเสียจากแหล่งต่างๆ จากปลายท่อของท่อระบายน้ําต่างๆ เพื่อที่จะ
ส่งไปยังบ่อบําบัดน้ําเสียซึ่งได้จัดทําและดําเนินการเสร็จโดยสมบูรณ์แล้ว เพียงแต่ยังเหลือท่อที่รวบรวมน้ําเสีย
ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หลายปีที่ผ่านมานี้เราได้ทําการสํารวจออกแบบ ศึกษาสภาพแวดล้อม และมีแบบ 
ที่สมบูรณ์ส่งไปนําเสนอต่อรัฐบาลเมื่อหลายปีมาแล้ว จนกระทั่งปีนี้เป็นปีสุดท้ายที่เราได้พยายามดําเนินการอีก
ในหลายๆ ช่องทาง ขณะนี้ก็ได้ รับทราบว่าคณะรัฐมนตรีมีมติให้นําเสนอผ่านจังหวัดไปยังกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อตั้งงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๖ ซึ่งเข้าใจว่าถ้าเป็นไปตามนั้นเราก็จะ
ได้รับงบประมาณมาดําเนินการในปี พ.ศ.๒๕๕๖ จํานวนประมาณ ๔๘๐ ล้านบาท  เมื่อดําเนินการเสร็จแล้ว 
น้ําเสียที่ไหลลงสู่แม่น้ําวังก็จะลดน้อยลงอย่างมากมายอย่างมีนัยสําคัญ ต่อไปสภาพแม่น้ําวังก็คงจะดีขึ้น  
สําหรับฝั่งตะวันตกเราก็มีโครงการนําเสนอไปตั้งแต่สมัยคณะผู้บริหารชุดที่แล้ว เราก็ยังไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณมาแต่อย่างใด  แต่อย่างไรก็ดีทางด้านฝั่งตะวันตกของแม่น้ําวัง ซึ่งประกอบด้วยตําบลเวียงเหนือ
ทั้งหมด ตําบลบ่อแฮ้วบางส่วน ก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของการระบายน้ําเสียมากเท่าฝั่งตะวันออก เพราะส่วนใหญ่
ก็จะเป็นที่อยู่อาศัย และมีระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบบําบัดตามธรรมชาติจะมีน้ําเสียที่อยู่ในที่ชุมชนบางส่วน
ที่มีน้ําเสีย เช่น จากบริเวณตลาดรัษฎา ร้านค้าบริเวณนั้น จะมีน้ําเสียค่อนข้างมากที่ไหลลงมาจากบริเวณ
สะพานรัษฎา รวมถึงบริเวณสะพานวัดเกาะฯ ซึ่งจะเป็นสองจุดใหญ่ๆ ที่มีปัญหา และบริเวณเหนือวัดพระแก้ว
ดอนเต้าที่มีการประกอบการเชือดไก่นําส่งตลาด มีปัญหาในเรื่องสุขาภิบาลหรือระบบบําบัดน้ําเสีย  ซึ่งก็มี
ปัญหามานานจนกระทั่งเรามโีครงการจัดทําสวนสุชาดา การออกแบบเพื่อที่จะปรับปรุงภูมิทัศน์ข้างวัดพระแก้ว
สุชาดา และเพื่อจะทําให้เป็นสวนที่เสริมความสง่างามของวัดพระแก้ว รวมถึงการอธิบายเรื่องราวหรือ 
พุทธตํานานของพระนางสุชาดาที่เกี่ยวข้องกับวัดพระแก้วสุชาดา เราก็ได้พูดคุยกับชาวบ้านระดับหนึ่งและได้รับ
การตอบสนองเป็นอย่างดีว่า ในที่สุดแล้วเราจะนําระบบระบายน้ําที่เกิดมาจากการเชือดไก่ของทุกๆ บ้าน ให้มี
จุดรวมกันในจุดเดียว จากนั้นก็จะทําระบบระบายน้ําเฉพาะจุด หมายความว่า ทุกๆ หลังคาเรือนไม่ว่าจะมี ๑๐ 
หรือ ๑๕ หลังคาเรือน ก็จะส่งน้ําเสียมาไหลรวมกันที่จุดเดียว แล้วเราจึงทําระบบบําบัดน้ําเสียตรงบริเวณนั้น
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จุดเดียวก่อนที่จะระบายลงท่อระบายน้ํา และระบายน้ําลงสู่แม่น้ําวังอีกทีหนึ่ง  ซึ่งโครงการนี้เราคาดว่าจะ
สามารถดําเนินการไปพร้อมๆ กับการปรับปรุงภูมิทัศน์ข้างวัดพระแก้วสุชาดา  แต่ปัญหาใหญ่ คือ 

 ประการที่หนึ่ง คือ คูเมืองตั้งแต่ชุมชนบ้านใหม่ประตูม้า ชุมชนบ้านประตูตาล ชุมชนกําแพงเมือง 
ออกมาบริเวณสวนสาธารณะประตูเวียงหรือโรงฆ่าสัตว์เดิม และชุมชนปงสนุก ลงสู่แม่น้ําวัง มีปัญหาในฤดูแล้ง
จะไม่มีน้ํา แต่ในฤดูฝนก็มีปัญหาในเรื่องของการก่อสร้าง การทับถม การบุกรุก รุกล้ํา ขวางทางน้ํามากมาย  
นี่เป็นปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่ที่ได้พูดกันมาหลายครั้ง ซึ่งสิ่งที่เทศบาลฯ สามารถทําได้คือพยายามไปเซาะร่อง  
ขุดร่อง ลอกท่อ เพื่อที่จะทําให้อยู่ในสภาพที่สามารถรับน้ําหรือทําให้น้ําไหลไปสู่แม่น้ําวังได้อย่างสบาย  
แตใ่นขณะเดียวกันก็ยังมีที่รุกล้ํา ที่ทับถมอยู่อีกจํานวนไม่น้อย ที่จะต้องดําเนินการต่อไป  ปัจจุบันนี้ทางสํานัก 
การช่างเทศบาลฯ ก็ได้ทําการสํารวจว่าจะดําเนินการพัฒนาลําน้ํานี้ทั้งหมด ตั้งแต่บริเวณชุมชนดังกล่าว
จนกระทั่งถึงแม่น้ําวัง สํารวจความเป็นไปได้ว่าจะสามารถที่จะเชื่อมต่อทางน้ําจากโครงการชลประทาน 
บ้านต้นธงชัยเพื่อที่จะดึงเข้ามายังคูเมืองบริเวณชุมชนบ้านใหม่ประตูม้า แล้วไหลผ่านไปยังชุมชนประตูตาล 
ชุมชนกําแพงเมือง ผ่านสวนสาธารณะประตูเวียง ตรอกนาสร้อย ไปจนถึงปงสนุก  ถ้าสามารถทําได้ก็จะทําให้
ระบบระบายน้ําเสียดีขึ้น  

 ประการที่สอง คือ ถ้าเราสามารถรับน้ําจากโครงการชลประทานบ้านต้นธงชัยและผันน้ําเข้ามา 
ในเมืองได้ตลอดปี ก็จะทําให้สภาพน้ําเสียของบริเวณชุมชนดังกล่าวเจือจางลงไป ซึ่งอาจจะทําให้กลายเป็น 
น้ําใสได้ และสามารถพัฒนาภูมิทัศน์ทั้งสองฝั่งของคูเมืองได้ตลอดทางด้วย เราก็กําลังเร่งให้สํารวจดูว่า 
เมื่อออกแบบเสร็จแล้วจะสามารถทําได้มากน้อยแค่ไหน ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหน  แล้วจึงจะบรรจุในแผนฯ 
เพื่อดําเนินการต่อไป ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม  

ข้อที่ ๓.๒ เรื่อง แนวทางการแกไ้ขปัญหาน้ําเน่าเสียบริเวณชุมชนตําบลเวียงเหนือ  คุณสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 
มีข้อซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่  
 นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนคร

ลําปาง และสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กระผม  นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลําปาง จากการที่สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ได้ลงพื้นที่พบปะชาวบ้านบริเวณดังกล่าว ปัจจุบันนี้ชาวบ้าน 
มีปัญหาหนัก คือน้ําที่ไปกักขังอยู่ในลําคลองไม่มีการไหลลงสู่แม่น้ําวัง จึงเกิดการเน่าเสียและเป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุง เมื่อประมาณวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ได้เข้าไปพบปะชาวบ้าน ปรากฏว่า ชาวบ้าน
กําลังนั่งกินข้าวกันอยู่ในมุ้งครับท่านประธานฯ ผมก็สอบถามว่าทําไมถึงไปนั่งทานกันในมุ้ง ชาวบ้านก็ตอบว่า
ข้างนอกยุงมันเยอะมากแล้วกลัวหลานจะเป็นไข้ด้วย ผมจึงอยากจะฝากไปยังฝ่ายบริหารให้ช่วยแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้านี้ก่อน เพราะตอนนี้ชาวบ้านลําบากและรําคาญยุงมาก ขอบคุณครับ  
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ระเบียบวาระท่ี  ๔  ญัตติ เรื่อง การกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี ระยะเวลา
และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจําปี ๒๕๕๕ สมัยท่ี ๒ สมัยท่ี ๓ และ
สมัยท่ี ๔ และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปี ๒๕๕๖ และระยะเวลาของสมัย
ประชุมสามัญ ประจําปี ๒๕๕๖ สมัยแรก 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ เรื่อง   

การกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจําปี ๒๕๕๕ 
สมัยที่ ๒ สมัยที่ ๓ และสมัยที่ ๔ และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปี ๒๕๕๖ และระยะเวลาของสมัยประชุม
สามัญ ประจําปี ๒๕๕๖ สมัยแรก เชิญ นายจาตุรงค์  พรหมศร 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานที่เคารพ และสมาชิก

สภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายจาตุรงค์  พรหมศร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ 

ญัตต ิ
เรื่อง ขอเสนอญัตต ิ เรื่อง  การกําหนดสมยัประชุมสามัญประจาํปี ระยะเวลาและวนัเริ่มต้นประชุมสมัย

ประชุมสามัญ ประจําป ี๒๕๕๕ สมัยที ่๒ สมยัที่ ๓ และสมยัที่ ๔ และวันเริ่มสมยัประชุมสามัญประจาํปี 
๒๕๕๖ และระยะเวลาของสมยัประชุมสามัญ ประจําปี ๒๕๕๖ สมยัแรก     

เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ ไขเพิ่ ม เติมถึ ง  ฉบับที่  ๑๓  

พ.ศ.๒๕๕๒  มาตรา ๒๔ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย  สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุม
สมัยสามัญประจําปี ให้สภาเทศบาลกําหนด  และในมาตรา ๒๔ นี้ วรรคท้าย  ได้บัญญัติไว้ว่าสมัยประชุม
สามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกําหนดไม่เกินสามสิบวัน  แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกต้องได้รับอนุญาตจาก 
ผู้ว่าราชการจังหวัด  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๗   
          ข้อ ๑๑ (๒) ให้สภาเทศบาลกําหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจําปี แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด 
แต่ละสมัยในปีนั้นมีกําหนดกี่วัน กับให้กําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปี สมัยแรกของ  ปีถัดไป 
และมีกําหนดกี่วัน   
         และข้อ ๒๑  การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําปี  ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม  
สมัยประชุมสามัญประจําปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีของปีถัดไป และระยะเวลา
ของสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนําปรึกษาในที่ประชุมสามัญ
ประจําปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นําความในข้อ ๑๑  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
 ดังนั้น  เพื่อถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖  แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๓   
พ.ศ.๒๕๕๒  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ดังกล่าว
ข้างต้น จึงเสนอญัตติดังกล่าวต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  เพื่อให้ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
นําปรึกษาในที่ประชุมสภานี้เกี่ยวกับการกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม
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สมัยประชุมสามัญ ประจําปี ๒๕๕๕ สมัยที่ ๒ สมัยที่ ๓ และสมัยที่ ๔  และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจําปี  
๒๕๕๖  และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปี  ๒๕๕๖  สมัยแรก     

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปางพิจารณาต่อไปด้วย 
      ขอแสดงความนับถือ 

ลงชื่อ      จาตุรงค์  พรหมศร     ผู้เสนอ 
(นายจาตุรงค์  พรหมศร) 

สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
ลงชื่อ  จสอ.   สมบูรณ ์ บรรจงจิตต ์    ผู้รับรอง                 ลงชื่อ       สันติ  เขียวอไุร       ผู้รับรอง 
                 (สมบูรณ ์ บรรจงจิตต์)                                           (นายสันต ิ เขยีวอุไร)            
           สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง                                สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ตามที่คุณจาตุรงค์  พรหมศร 

ได้เสนอญัตติต่อสภา ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ สมัยที่ ๓ และสมัยที่ ๔ และ
วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปี ๒๕๕๖ และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ ประจําปี ๒๕๕๖ สมัยแรก 
เชิญ จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์ 

จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานที่เคารพ 

กระผม จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ผมขออนุญาตเสนอสมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ ๒  ประจําปี ๒๕๕๕  มีกําหนดระยะเวลา ๓๐ วัน  เริ่มต้นตั้งแต่วันที่  ๑ – ๓๐ พฤษภาคม  
พ.ศ.๒๕๕๕ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ขอสมาชิกฯ รับรองตามที่  

จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์ เสนอ มีผู้รับรองถูกต้อง จะมีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มี 
ผมจะขอมตใินที่ประชุม และที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ 

มติท่ีประชุม    มีมติเป็นเอกฉันทใ์ห้กําหนดระยะเวลาการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ 

ประจําปี ๒๕๕๕ มีกําหนดระยะเวลา ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕  

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ต่อไปเป็นการกําหนดสมัยประชุม

สามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี ๒๕๕๕ เชิญ  นายสันติ  เขียวอุไร 

นายสันติ  เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผม  

นายสันติ  เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ผมขออนุญาตเสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓  
ประจําปี ๒๕๕๕  มีกําหนดระยะเวลา ๓๐ วัน  เริ่มต้นตั้งแต่วันที่  ๑ – ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕  

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ขอสมาชิกฯ รับรองตามที่  

นายสันติ  เขียวอุไร เสนอ มีผู้รับรองถูกต้อง จะมีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติ
ในที่ประชุม และที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ 
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มติท่ีประชุม    มีมติเป็นเอกฉันทใ์ห้กําหนดระยะเวลาการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ 

ประจําปี ๒๕๕๕ มีกําหนดระยะเวลา ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕  

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ต่อไปเป็นการกําหนดสมัยประชุม

สามัญสมัยที่ ๔ ประจําปี ๒๕๕๕ เชิญ นายกิตติ  จิวะสันติการ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผม  

นายกิตติ  จิวะสันติการ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ผมขออนุญาตเสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔  
ประจําปี ๒๕๕๕  มีกําหนดระยะเวลา  ๓๐ วัน  เริ่มต้นตั้งแต่วันที่  ๑ – ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕  

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ขอสมาชิกฯ รับรองตามที่  

นายกิตติ  จิวะสันติการ เสนอ มีผู้รับรองถูกต้อง จะมีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มี ผมจะ
ขอมตใินที่ประชุม  และที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ 

มติท่ีประชุม    มีมติเป็นเอกฉันทใ์ห้กําหนดระยะเวลาการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔  

ประจําปี ๒๕๕๕  มีกําหนดระยะเวลา  ๓๐ วัน  เริ่มต้นตั้งแต่วันที่  ๑ – ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ต่อไปเป็นการกําหนดสมัยประชุม

สามัญสมัยแรก ประจําปี ๒๕๕๖ เชิญ นายนพดล  ผดุงพงษ์ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผม  

นายนพดล  ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ผมขออนุญาตเสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก 
ประจําปี ๒๕๕๖  มีกําหนดระยะเวลา ๓๐ วัน  เริ่มต้นตั้งแต่วันที่  ๑  กุมภาพันธ์ – ๒  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๖   

นายประสิทธิ์   หรรษ์ หิ รัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ขอสมาชิกฯ รับรอง 

ตามที่นายนพดล  ผดุงพงษ์ เสนอ มีผู้รับรองถูกต้อง จะมีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มี  
ผมจะขอมตใินที่ประชุมและที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ 

มติท่ีประชุม   มีมติเป็นเอกฉันทใ์ห้กําหนดระยะเวลาการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก 

ประจําปี ๒๕๕๖  มีกําหนดระยะเวลา ๓๐ วัน  เริ่มต้นตั้งแต่วันที่  ๑  กุมภาพันธ์ – ๒  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๖   
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขอเปลี่ยนการกู้เงินจากธนาคารออมสิน 
สาขาสบตุ๋ย เป็นสํานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อปรับปรุงอาคารสถานี
ขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลําปาง 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ระเบียบวาระที่  ๕  ญัตติ เรื่อง 

ขอเสนอญัตติ ขอเปลี่ยนการกู้เงินจากธนาคารออมสิน สาขาสบตุ๋ย เป็นสํานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล เพื่อปรับปรุงอาคารสถานีขนส่งผูโ้ดยสารเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายนิมิตร จิวะสันติการ 

นายนิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม  นายนิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง  
ขอเสนอญัตติ 
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ญัตต ิ
เรื่อง  ขอเสนอญัตติ ขอเปลี่ยนการกู้เงินจากธนาคารออมสนิ สาขาสบตุ๋ย เป็นสํานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการ 
        เทศบาล เพือ่ปรับปรุงอาคารสถานีขนสง่ผูโ้ดยสารเทศบาลนครลาํปาง  
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ข้าพเจ้า นายนิมิตร  จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอเปลี่ยนการ 
กู้เงินธนาคารออมสิน สาขาสบตุ๋ย เป็นสํานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อปรับปรุงอาคารสถานี
ขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลําปาง จํานวนเงิน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) ตามหลักการและ
เหตุผลดังนี้ 

หลักการ 

ตามที่สภาเทศบาลนครลําปาง ได้มีมติเห็นชอบให้กู้เงินจากธนาคารออมสิน สาขาสบตุ๋ย เพื่อ
ปรับปรุงอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลําปาง จํานวน ๗,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน)  
ในคราวประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
เพื่อให้การจัดทํากิจการใด ๆ ตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาลนครลําปางเป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา ๑๖ (๓) (๒๖) 
ประกอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๑ 
(๕) มาตรา ๕๓ (๖) มาตร ๕๔ (๓) (๑๑) (๑๒) มาตร ๕๖ (๘) มาตร ๕๗ มาตรา ๖๖ (๓) (๔) (๖) และวรรค ๒ 
การกู้เงินตาม (๖) เทศบาลจะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากสภาเทศบาล และได้รับอนุมัติจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ เป็นไปตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร
เทศบาลนครลําปาง ซึ่งได้บรรจุไวใ้นแผนพัฒนา ๓ ปี เทศบาลนครลําปาง (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) หน้า ๕ – ๕๔ 
ประกอบกับเมื่อได้คํานึงถึงการกู้เงินและการคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารออมสิน สาขาสบตุ๋ยแล้ว
เทศบาลนครลําปาง ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์สําหรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ดีกว่าสํานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาลแต่อย่างใด จึงมีความจําเป็นต้องขอเปลี่ยนการกู้เงินจากธนาคารออมสิน สาขาสบตุ๋ย เป็นสํานักงาน
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อปรับปรุงอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลําปาง จํานวนเงิน 
๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายญัตตินี้ 

เหตุผล 
 เนื่องจากเทศบาลนครลําปางได้ประสานไปยังธนาคารออมสิน สาขาสบตุ๋ย เพื่อดําเนินการ
เกี่ยวกับหลักการขอกู้เงินและการคิดอัตราดอกเบี้ยแล้วปรากฏว่า ในวงเงิน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านบาท
ถ้วน) ธนาคารฯคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๔.๗๕ ต่อปี หากต้องการดอกเบี้ยในอัตราที่เท่ากับสถาบันการเงินอื่น
ต้องทําหนังสือขอลดอัตราดอกเบี้ยไปยังธนาคารออมสิน สํานักงานใหญ่ กรุงเทพฯ และในอนาคตอันใกล้ 
คาดว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อาจจะเพิ่มสูงขึ้นกว่าเดิม ดังนั้น จึงได้ประสานไปยังสํานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาลปรากฏว่า ในวงเงินกู้ดังกล่าวคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ ๓ ต่อปี เมื่อเปรียบเทียบจํานวนดอกเบี้ยที่
ต้องชําระตลอดสัญญากู้ของสถาบันการเงินทั้งสองแล้วเห็นว่า การผ่อนชําระเงินกู้กับสํานักงานเงินทุนส่งเสริม
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กิจการเทศบาล สามารถประหยัดงบประมาณถึง ๕๙๐,๖๓๐.-บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นหกร้อยสามสิบบาทถ้วน)  
จึงเห็นควรขอเปลี่ยนการกู้เงินจากธนาคารออมสิน สาขาสบตุ๋ย เป็นสํานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  
อันเป็นการรักษาผลประโยชน์ด้านงบประมาณรายจ่ายประจําปีของเทศบานครลําปางได้เป็นอย่างดี 
 ดังนั้น ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อให้ความเห็นชอบในการ 
ขอเปลี่ยนการกู้เงินจากธนาคารออมสิน สาขาสบตุ๋ย เป็นสํานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล จํานวนเงิน 
๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) เพื่อปรับปรุงอาคารสถานีขนส่งผูโ้ดยสารเทศบาลนครลําปางต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 
   ลงชื่อ          นมิิตร  จิวะสันติการ          ผู้เสนอ 

  (นายนิมิตร  จิวะสันติการ) 
  นายกเทศมนตรีนครลาํปาง 

 
           นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใด 

จะอภิปรายหรือไม่  เมื่อไม่มี  กระผมจะขอมติที่ประชุมในญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขอเปลี่ยนการกู้เงินจาก
ธนาคารออมสิน สาขาสบตุ๋ย เป็นสํานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อปรับปรุงอาคารสถานีขนส่ง
ผูโ้ดยสารเทศบาลนครลําปาง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือขึ้น มีผู้เห็นชอบมติเป็นเอกฉันท์  

 มติท่ีประชุม   มีมติให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้เปลี่ยนการกู้เงินจากธนาคารออมสิน สาขา

สบตุ๋ย เป็นสํานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อปรับปรุงอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนคร
ลําปาง 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบในการให้เช่าอาคาร
ตลาดเทศบาล ๔ ของเทศบาลนครลําปาง โดยไม่ต้องดําเนินการโดยวิธีประมูล 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ระเบียบวาระที่  ๖  ญัตติ เรื่อง 

ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบในการให้เช่าอาคารตลาดเทศบาล ๔ ของเทศบาลนครลําปาง โดยไม่ต้อง
ดําเนินการโดยวิธีประมูล  เชิญ นายนิมิตร จิวะสันติการ 

นายนิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม  นายนิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง  
ในข้อเท็จจริงแล้วได้เสนอญัตตใินเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่สองญัตติ คือ ญัตติตาม
ระเบียบวาระที่ ๗ คือ ญัตติ เรื่อง ขออนมุติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง เพื่อดําเนินการตาม
นโยบายด้านการบริหารชุมชนและสังคมหรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ จํานวน ๑ โครงการ  ซึ่งในญัตติ
ดังกล่าวนี้ ผมในฐานะที่เป็นนายกเทศมนตรีมีความประสงค์ที่จะขอถอนญัตตใินระเบียบวาระที่ ๗ ซึ่งความจริง
แล้วญัตติดังกล่าวนี้เป็นสาเหตุเกี่ยวเนื่องกับญัตติในระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบ 
ในการให้เช่าอาคารตลาดเทศบาล ๔ ของเทศบาลนครลําปาง โดยไม่ต้องดําเนินการโดยวิธีประมูล หมายความ
ว่า เมื่อได้ก่อสร้างโครงการนี้แล้ว ผู้อยู่อาศัยและผู้ประกอบการจะไม่มีที่อยู่ จึงจะขอเสนอญัตติตามวาระที่ ๖ 



 - ๑๗ -

เพื่อที่จะให้ผู้อยู่อาศัยและผู้ประกอบการได้มีสถานที่ช่ัวคราวจนกระทั่งการก่อสร้างดําเนินการแล้วเสร็จ 
มีสาเหตุมาจากวาระที่ ๗ จึงจะต้องขอความเห็นชอบในวาระที่ ๖  และถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะขอให้สภาฯ
พิจารณาทั้งสองญัตตินี้ ผมมีความประสงค์จะขอถอนญัตติสองญัตติดังกล่าว เนื่องจากผมไม่มีความประสงค์
ที่จะดําเนินการโครงการดังกล่าว ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ผมขอหารือกับท่านนายกฯ  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่  ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๕๖ “การขอถอนญัตติหรือคําแปรญัตติ หรือการแก้ไขข้อความในญัตติ 
ร่างข้อบัญญัติ ซึ่งเป็นเหตุให้เปลี่ยนหลักการของร่างข้อบัญญัติ การขอถอนชื่อจากการเป็นผู้รับรอง หรือ 
จากการเป็นผู้ร่วมกันเสนอญัตติจะกระทําเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่ญัตตินั้นได้จัดเข้าระเบียบวาระแล้ว ต้องได้รับ
ความยินยอมจากที่ประชุมสภาท้องถิ่น ฯลฯ”  ต้องทําการขอถอนทีละญัตติ แต่ถ้าท่านประสงค์ที่จะนําญัตติ 
ในระเบียบวาระที่ ๗ เลื่อนขึ้นบรรจุเป็นระเบียบวาระที่ ๖  ผมอนุญาตให้กระทําได้  

และขอแจ้งกับสมาชิกฯ ว่าท่านนายกฯ ขอนําญัตติในระเบียบวาระที่ ๗ มาบรรจุเป็นญัตติในระเบียบ
วาระที่ ๖  และนําญัตตใินระเบียบวาระที่ ๖ มาบรรจุเป็นญัตตใินระเบียบวาระที่ ๗ เพราะทั้งสองญัตติมีความ
ต่อเนื่องกัน  ฉะนั้น ในระเบียบวาระที่ ๖ ก็จะเป็นญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของ
เทศบาลนครลําปาง เพื่อดําเนินการตามนโยบายด้านการบริหารชุมชนและสังคมหรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูน
รายได้ จํานวน ๑ โครงการ   

ต่อไปกระผมจะขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  ในการขอถอนญัตติในระเบียบวาระที่ ๖  ซึ่ง
ท่านนายกฯ เสนอขอถอนญัตตินี้ออกจากระเบียบวาระการประชุมสภาฯ จะสมาชิกฯ ท่านใดมีความเห็น 
เป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มี จะขอมติที่ประชุม และที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ 

มติท่ีประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เปลี่ยนญัตติในระเบียบวาระที่ ๗ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติ

ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง เพื่อดําเนินการตามนโยบายด้านการบริหารชุมชนและสังคมหรือ

กิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ จํานวน ๑ โครงการ เข้าบรรจุแทน ญัตติในระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง ขอเสนอ

ญัตติขอความเห็นชอบในการให้เช่าอาคารตลาดเทศบาล ๔ ของเทศบาลนครลําปาง โดยไม่ต้องดําเนินการโดย
วิธีประมูล 

และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ ถอนญัตติ  ในระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมของเทศบาลนครลําปาง เพื่อดําเนินการตามนโยบายด้านการบริหารชุมชนและสังคมหรือกิจการ 
ที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ จํานวน ๑ โครงการ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๗  ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบในการให้เช่าอาคาร
ตลาดเทศบาล ๔ ของเทศบาลนครลําปาง โดยไม่ต้องดําเนินการโดยวิธีประมูล 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ระเบียบวาระที่  ๗  ญัตติ เรื่อง 

ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบในการให้เช่าอาคารตลาดเทศบาล ๔ ของเทศบาลนครลําปาง โดยไม่ต้อง
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ดําเนินการโดยวิธีประมูล  ซึ่งท่านนายกฯ ได้เสนอขอถอนญัตติดังกล่าวนี้ในสภาฯ จะสมาชิกฯ ท่านใด 
มีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มี จะขอมติที่ประชุม และที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ 

มติท่ีประชุม มีมติเป็นเอกฉันทใ์ห้ ถอนญัตติ  ในระเบียบวาระที่ ๗ เรื่อง ขอเสนอญัตติขอความ

เห็นชอบในการให้เช่าอาคารตลาดเทศบาล ๔ ของเทศบาลนครลําปาง โดยไม่ต้องดําเนินการโดยวิธีประมูล 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๘ เรื่องอื่นๆ 
นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด 

จะเสนอญัตติอื่นๆ อีกหรือไม่ เชิญ  นายสุคนธ์  อินเตชะ 

นายสุคนธ์  อินเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

และสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กระผม  นายสุคนธ์  อินเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ผมขอ
อนุญาตท่านประธานฯ เรียนถามท่านนายกฯ ด้วยวาจาเกี่ยวกับการลอกท่อน้ําทิ้งในชุมชนต่างๆ ที่ผมได้นํา
เรียนในสภาฯ แห่งนี้ เกี่ยวกับท่อน้ําทิ้งในเขตชุมชนต่างๆ ปรากฏว่าปีที่ผ่านๆ มาได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 
สาเหตุมาจากท่อน้ําทิ้งในชุมชนต่างๆ เกิดการตื้นเขินเนื่องจากมีดินโคลน เศษไม้ ไหลลงไปในท่อน้ําทิ้ง ทําให้ 
น้ําไหลผ่านไม่สะดวก เพราะฉะนั้นผมจึงขอความอนุเคราะห์จากทางฝ่ายบริหารช่วยดําเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ท่อน้ําทิ้งต่างๆ ด้วย เพื่อป้องกันไมใ่ห้เกิดอุทกภัยต่อไป ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด 

จะเสนอญัตติอื่นๆ อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ ในนามของสภาเทศบาลนครลําปางขอกราบ
ขอบคุณท่านสื่อมวลชน และประธานชุมชน ตลอดจนข้าราชการทุกท่าน ที่ได้ร่วมการประชุมวันนี้ ในนามของ
สภาเทศบาลผมขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ผมขอปิดการประชุม 

 

เลิกประชุม  เวลา  ๑๔.๓๐ น. 
 

  ........................................................           .......................................................... 
             (นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ)         (นายจาตุรงค์  พรหมศร) 
      ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง           เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง 


