
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง 
สมยัประชุมสามญั  สมยัที�  2  ครั�งที�  1  ประจาํปี  2552 

วนัพฤหสับดีที�  28  พฤษภาคม  พ.ศ.2552  เวลา  13.30 น. 
ณ  หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง 

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

 

รายนามผูเ้ขา้ประชุม 

  1.นายประสิทธิ  หรรษ์หิรญั  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง 
  2.น.พ.วฒันา  วานิชสุขสมบติั  รองประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง 

  3.นายจาตุรงค ์  พรหมศร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
  4.นายอนุกูล  ศิริพนัธุ ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
  5.นายสมหมาย  พงษ์ไพบลูย ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
  6.พนัตรีสระ  สุยะใจ   สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
  7.นายบุญทอง  ใจมา   สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
  8.นายพิทกัษ์  แสนชมภ ู  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
  9.นายกิตติ  จิวะสนัติการ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
  10.นางสาวอมลยา เจนตวนิชย ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
  11.นายณพล  เครือสุวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
  12.รอ้ยเอกศกัดิชยั หงษ์ใจสี  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
  13.นายสนัติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
  14.นายสมบรูณ ์ คุรุภากรณ ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
  15.นางสุดารตัน์ บุญมี   สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
  16.นายจรญู  เติงจนัต๊ะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
  17.นายสุทศัน์  พุทธวงค ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
  18.นายวิบลูย ์  ฐานิสรากูล  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
  19.นายสุคนธ ์  อินเตชะ   สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
  20.พนัตรีวิชานนท ์ แดงสรอ้ย  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
  21.นางสาวขตัติยา สาํเภาทอง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
  22.นายสมชาย  ดงัควฒันา  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
  23.จ.ส.อ.สมบรูณ ์ บรรจงจิตต ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
  24.นางอวยพร  พรรตันพิทกัษ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 

รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

  1.นายนิมิตร  จิวะสนัติการ  นายกเทศมนตรีนครลาํปาง 
  2.นายกิตติภมิู  นามวงค ์  รองนายกเทศมนตรีนครลาํปาง 
  3.นายประเสริฐ  บุพพณัหสมยั  รองนายกเทศมนตรีนครลาํปาง 
  4.นายสุรพล   ตนัสุวรรณ  รองนายกเทศมนตรีนครลาํปาง 
  5.นายนรเศรษฐ  จิวะสนัติการ  รองนายกเทศมนตรีนครลาํปาง 
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  6.นายเกษม  แช่มชอ้ย  ที<ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ 

  7.นายมนัส  วงษ์ชาญศรี  ที<ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ 

  8.นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ  เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 

  9.นายเฉลิม  แกว้กระจ่าง  รองปลดัเทศบาลนครลาํปาง 
  10.นางสาวภารดี เสลานนท ์  รองปลดัเทศบาลนครลาํปาง 
  11.นางอินทมาศ สมพงษ์   รองปลดัเทศบาลนครลาํปาง 
  12..นางจนัทรส์ม เสียงดี           ผอ.สาํนักการศึกษา 

  13.นายจาํเนียร  ทองกระสนั  ผอ.สาํนักการช่าง 
  14.นางรศัมีไข่มุก พรอ้มเพรียง  ผอ.กองคลงั 
  15.นายประสงค ์ เรือนสอน  ผอ.กองวิชาการฯ 

  16.นายพีระยศ  วิรตัน์เกษ  หวัหนา้สาํนักปลดัเทศบาล 
  17.นายพงคก์ร  รตันประเวศน์  ผอ.กองสาธารณสุขฯ 

  18.นางสาวสุนี  อนงคศกัดิ  ผอ.กองสวสัดิการ 

  12.นายสุเทพ  บุญมายอง  ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสรา้ง 
  13.นายอรรณพ  สิทธิวงค ์  ผอ.ส่วนควบคุมอาคาร 

  14.นายสุทธิพนัธุ ์ รตันรงัสรรค ์  ผอ.ส่วนช่างสุขาภิบาล 
  15.นางสาวอุษา  สมคิด   รอง.ผอ.สาํนักการศึกษา 

  16.นายบรรยง  เอืA อนจิตร ์  หวัหนา้ฝ่ายปกครอง 
  17.นายสมศกัดิ  สืบสาย   ผอ.โรงเรียนเทศบาล 6 

18.นางเบญจวรรณ จินตนพงศพ์นัธุ ์ หวัหนา้งานตรวจสอบภายใน 

  19.นางสาวพฒันี เมืองใจมา             รก.หวัหนา้ฝ่ายกิจการสภาฯ 

  20.นายปริญญา วิญญา   รก.หวัหนา้งานรกัษาความสงบฯ 

  21.นายมนัสพี  เดชะ   หวัหนา้งานสถาปัตย ์

  22.นายบุญทวี  ฉิมพลีย ์  ทอ้งถิ<นจงัหวดัลาํปาง 
  23.นายนรศกัดิ  สุขสมบรูณ ์  หวัหนา้งานกฎหมาย  

สาํนักงานทอ้งถิ<นจงัหวดัลาํปาง 
ฯลฯ 

เริ�มประชุมเวลา  13.30 น. 
 นายจาตุรงค ์ พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลาํปาง   การประชุมสภาเทศบาล
นครลาํปาง สมยัประชุมสามญั  สมยัที<  2  ครัAงที<  1  ประจาํปี  พ.ศ.2552  ในวนันีA นัAน โดยไดท้ํา
เป็นหนังสือนัดประชุมแจง้นัดใหส้มาชิกสภาเทศบาลนครลาํปางทราบล่วงหนา้ พรอ้มส่งระเบียบวาระ
การประชุมไปพรอ้มกบันัดประชุมดังกล่าวตามระเบียบแลว้นัAน   นอกจากนีA ไดมี้การประชาสมัพนัธ์
กําหนดวันประชุม เวลา สถานที<ประชุม และเรื<องที<จะนําเขา้สู่ที<ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  
เพื<อให้ประชาชนทราบและเขา้ฟังการประชุมด้วยแล้วบัดนีA สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
ไดม้าประชุมตามนัดครบองค์ประชุมและไดเ้วลาตามที<นัดหมายแลว้ พรอ้มทัAงนายกเทศมนตรี 
นครลาํปาง ไดมี้การมอบหมายใหร้องนายกเทศมนตรี ไดเ้ขา้ร่วมประชุมสภาฯ พรอ้มทัAงไดร้บัเกียรติ
จาก นายบุญทวี  ฉิมพลีย ์ ทอ้งถิ<นจงัหวดัลาํปาง  และนายนรศักดิ  สุขสมบรูณ์  นิติกรชาํนาญการ  
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จากสํานักงานทอ้งถิ<นจังหวดั ตลอดจนประชาชน  สื<อมวลชน คณะกรรมการชุมชน หัวหน้าส่วน 
การงานเทศบาลนครลาํปาง ไดเ้ขา้ร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลนครลาํปางในครัAงนีA ดว้ย  กระผม 
จึงเรียนเชิญนายประสิทธิ   หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ขึA นทําหน้าที<ประธาน 
ในการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมยัประชุมสามญั สมยัที<  2  ครัAงที<  1 ประจําปี  2552  
ตามระเบียบวาระการประชุมสภาในครัAงนีA ต่อไป  ขอเชิญครบั 
 

ระเบียบวาระที� 1  เรื�องที�ประธานแจง้ใหท้ี�ประชุมทราบ 
 นายประสิทธิ7  หรรษหิ์รญั   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง   เชิญทุกท่านนั<ง วนันีA เป็น 
การประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง สมยัประชุมสามญั สมยัที<  2 ครัAงที<  1  ประจาํปีพุทธศักราช 
2552  ในนามของสภาเทศบาลนครลาํปาง ขอตอ้นรบัท่านบุญทวี  ฉิมพลีย ์ จากสาํนักงานทอ้งถิ<น 
จงัหวดัลาํปาง และคุณนรศกัดิ  สุขสมบรูณ ์ นิติกรชาํนาญการ ที<ไดใ้หเ้กียรติเขา้ร่วมประชุมในวนันีA
พรอ้มทัAงท่านสื<อมวลชนทุกแขนง  คณะกรรมการชุมชน ที<ไดใ้หเ้กียรติมาร่วมฟังการประชุมในวนันีA  
ในระเบียบวาระที<  1  ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล 
 นายจาตุรงค ์ พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลาํปาง   เรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปาง ที<เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน กระผม นายจาตุรงค ์  
พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนที<ท่านประธานในที<ประชุมจะไดด้ําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระที<  1  ของการประชุมสภาในครัAงนีA   กระผมมีประกาศของสภาเทศบาล 
นครลาํปาง เพื<อเรียนแจง้ใหที้<ประชุมไดร้บัทราบดงันีA  
 

ประกาศสภาเทศบาลนครลาํปาง 
เรื<อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง สมยัประชุมสามญั สมยัที< 2 ครัAงที< 1 ประจาํปี  2552 

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

  ตามประกาศสภาเทศบาลนครลาํปาง เรื<อง กาํหนดสมยัประชุมสามญั ประจาํปี 
2552  และสมยัประชุมสามญั สมยัแรก  ประจาํปี 2553  ลงวนัที<  17  กุมภาพนัธ ์  2552   
ไดก้าํหนดสมยัประชุมสามญั  สมยัที<  2  ประจาํปี  2552  มีกาํหนด  30  วนั  เริ<มตน้ตัAงแต่วนัที<   
1 – 30 พฤษภาคม  2552  รายละเอียดความแจง้แลว้นัAน 
 

  อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 25  แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.2496 
แกไ้ขเพิ<มเติมถึง (ฉบบัที< 12) พ.ศ.2546  จึงประกาศใหเ้รียกประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง  
สมยัประชุมสามญั สมยัที< 2 ครัAงที<  1  ประจาํปี  2552  ในวนัที<  28  พฤษภาคม  2552 
  

ประกาศ  ณ  วนัที<    22  พฤษภาคม   พ.ศ.2552 
 ประสิทธิ  หรรษ์หิรญั 

  (นายประสิทธิ  หรรษ์หิรญั) 
 ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง 
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และ 
หนังสือที<  ลป 52001/2556            สาํนักงานเทศบาลนครลาํปาง  
                                                                         ถนนฉตัรไชย  

     26  พฤษภาคม  2552  
 

เรื<อง  นายกเทศมนตรีนครลาํปาง มอบหมายใหร้องนายกเทศมนตรีเป็นผูเ้สนอญตัติแทน 
 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง  
 

ตามที<สภาเทศบาลนครลําปาง   เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปางสมยัประชุมสามญั  
สมยัที<  2 ครัAงที<  1 ประจาํปี 2552  วนัที<  28  พฤษภาคม  2552  เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุม
สภาเทศบาลนครลําปาง  ซึ<งนายกเทศมนตรีมีญัตติที<จะต้องเสนอต่อสภาเทศบาลนครลําปาง  
และตอบกระทูถ้ามของสมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปางนัAน นายกเทศมนตรีนครลาํปาง ขอมอบหมาย
ใหร้องนายกเทศมนตรีที<รบัผิดชอบ สาํนัก และกองที<เกี<ยวกบัญัตติ และกระทูถ้ามของสมาชิกสภา
เทศบาลนครลาํปาง เป็นผูเ้สนอญัตติแทนและตอบกระทู ้ ถามของสมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  
ดงัรายชื<อต่อไปนีA  

 

1.นายกิตติภมิู  นามวงค ์  รองนายกเทศมนตรีนครลาํปาง 
2.นายประเสริฐ  บุพพณัหสมยั  รองนายกเทศมนตรีนครลาํปาง 
3.นายสุรพล  ตนัสุวรรณ  รองนายกเทศมนตรีนครลาํปาง 
4.นายนรเศรษฐ ์ จิวะสนัติการ  รองนายกเทศมนตรีนครลาํปาง 

 

จึงเรียนมาเพื<อทราบ 
 

นิมิตร  จิวะสนัติการ 
(นายนิมิตร  จิวะสนัติการ) 
นายกเทศมนตรีนครลาํปาง 

 

ซึ<งผมมีขอ้เรื<องดังที<เรียนแจง้ใหส้มาชิกสภาเทศบาลฯ หรือผู ้เขา้ร่วมประชุมได้รับทราบ  
จากนีA ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง ไดด้าํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุมในครัAงนีA ต่อไป 
 นายประสิทธิ7   หรรษหิ์รญั    ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง    เรื<องที<ประธานแจง้ให ้
ที<ประชุมทราบ  
 1.1 เรื�อง  แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2552 – 2554)   ฉบบัเพิ�มเตมิ ฉบบัที�  2  ของ
เทศบาลนครลาํปาง ตามเอกสารที�ผูบ้ริหารไดส้่งใหส้มาชิกสภาเทศบาลเพื�อรบัทราบ 
 1.2 เรื�อง รายงานผลการประเมินการจดัมาตรฐานบริการสาธารณะ โดยตนเอง (ปตอ.) 
ตามเอกสารที�ส่งใหส้มาชิกสภาเทศบาลเพื�อทราบเช่นเดียวกนั 
 1.3 เรื�อง  การเขา้รับการฝึกอบรมบุคลากรทอ้งถิ�น หลักสูตรสมาชิกสภาเทศบาล  
รุ่นที�  15  ณ  สถาบนัพฒันาบุคลากรทอ้งถิ<น  ตามหนังสือที<จงัหวดัลาํปาง ที< ลป 0037.3/7933   
ลงวนัที<  2  เมษายน  พ.ศ.2552  แจง้เรื<อง การคดัเลือกบุคลากร  สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ<น  
เขา้รับการฝึกอบรม หลักสูตรสมาชิกสภาเทศบาล  รุ่นที<  15 ระหว่างวันที<   20 เมษายน -  
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1 พฤษภาคม  2552  ณ   สถาบันพัฒนาบุคลากรทอ้งถิ<น ศูนย์คลองหนึ<ง   ซอยคลองหลวง 8  
ถนนพหลโยธิน  อาํเภอคลองหลวง  จงัหวดัปทุมธานี  ไดมี้สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง เขา้รบั
การอบรมหลกัสตูรดงักล่าว ไดแ้ก ่
  1.พนัตรีสระ  สุยะใจ 
  2.นายณพล  เครือสุวรรณ 
  3.รอ้ยเอกศกัดิชยั หงษ์ใจสี 
  4.นางสาวขตัติยา สาํเภาทอง 
  5.นายสุคนธ ์  อินเตชะ 
 นําเรียนที<ประชุมทราบ 

 

 1.4 เรื�อง  การแจง้เสนอชื�อ นายจาตุรงค ์ พรหมศร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
เป็นผูแ้ทนสมาชิกสภาทอ้งถิ�น เพื�อคัดเลือกเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจงัหวัด   ตามหนังสือ
อาํเภอเมืองลาํปาง ที< ลป 0117.6/ ว.2530  ลงวนัที<  12   พฤษภาคม  2552  แจง้ใหเ้ทศบาล
นครลําปางดําเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง จํานวน  1  คน เพื<อเป็นผู ้แทน 
สภาทอ้งถิ<น และแจง้ใหอ้ําเภอเมืองลําปางทราบ เพื<อทางอําเภอเมืองจะไดด้ําเนินการสรรหาให้
ผู ้แทนสมาชิกสภาทอ้งถิ<นของอําเภอ 1 คน และเสนอชื<อใหจ้ังหวัดลําปาง คัดเลือกสมาชิกสภา
ทอ้งถิ<นเป็นกรรมการธรรมาภิบาล จงัหวดัต่อไป  จึงไดเ้รียนแจง้ใหที้<ประชุมเพื<อทราบ 

นําเรียนที<ประชุมทราบ 
  

ระเบียบวาระที�  2  เรื�องรบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง   
สมยัประชุมสามญั  สมยัที� 1 ครั�งที� 1 ประจาํปี  2552  วนัที�  16  กุมภาพนัธ ์ 2552 
 

 นายประสิทธิ7  หรรษหิ์รญั  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง  จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด
ขอแกไ้ขเรียนเชิญ 
 นายกิตต ิ  จวิะสนัตกิาร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง   ท่านประธานที<เคารพ กระผม 
นายกิตติ จิวะสนัติการ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง ในรายงานการประชุมฯ หนา้ที�   4  บรรทดั
ที<  10  นับจากล่าง  ครัAงก่อนสมาชิกสภาเทศบาลฯ  นายสมบรูณ ์ คุรุภากรณ ์ ไดแ้กไ้ขครัAงหนึ<งแลว้
ก็ยงัไม่ถูกตอ้ง เป็น แฮมเบอรเ์กอร์ไครซิส   ในหน้าที�   9   ชื<อ คุณพารณ  อิสรเสนา  ณ  อยุธยา   
คาํวา่  ภารณ  ใชต้วั  พ   สาํหรบันามสกุล  อิสรเสนา  บรรทดัที<  13  รางวลั  Merid  Award  สะกด
ดว้ยตวั T  (Merit)  ไม่ใช่ตวั  D    หนา้ที�   11  คาํว่า   Service  mild  แกไ้ขเป็น  mind   หนา้ที�   12  
บรรทดัที<  9  คาํว่า   Priallity  แกไ้ขเป็น  Priority  บรรทดัที<  9  นับจากล่างขึA นบน   คาํว่า  Alward   
ไม่มีตวั  L  ใหแ้กไ้ขเป็น   Award  หนา้ที�   21  ในระเบียบวาระที<  5  เรื<องญตัติอื<น ๆ  นายแพทย์
วฒันา  วานิชสุขสมบติั  รองประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง  เรื<อง  รายงานผลการประเมิน คาํว่า  
สระอะ   ขอใหต้ดัทิA ง   แกไ้ขเป็น  รายงานผลการประเมิน ขอบคุณครบั 
 นายประสิทธิ7   หรรษหิ์รญั   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง   ขอบคุณ  
คุณกิตติ   จิวะสนัติการ  สมาชิกสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแกไ้ขเพิ<มเติมหรือไม่ ถา้ไม่มี 
ขอมติที<ประชุม สมาชิกสภาฯ  ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง   
สมยัประชุมสามญั สมยัที<  1  ครัAงที<  1  ประจาํปี 2552  เมื<อวนัจนัทรที์<  16  กุมภาพนัธ ์ 2552  
ขอไดโ้ปรดยกมือขึA น รบัรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉนัท ์
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 มติที�ประชุม  ที<ประชุมมีมติใหแ้กไ้ขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง          
สมยัประชุมสามญั สมยัที<  1  ครัAงที<  1  ประจาํปี 2552  เมื<อวนัจนัทรที์<  16  กุมภาพนัธ ์ 2552
ในหน้าที�   4  บรรทัดที<  10  นับจากล่าง  จาก แฮมเบอรเ์กอรไ์ฟสิด เป็น แฮมเบอรเ์กอร ์ ไครซิส  
(criss)  ในหนา้ที�   9   จากภารณ อิสระเสนา ณ อยุธยา  แกไ้ขเป็น “พารณ  อิสรเสนา ณ  อยุธยา”  
คาํว่า บรรทัดที< 13 รางวลั Merid Award  แกไ้ขเป็น Merit Award  หนา้ที�  11 คาํว่า Service  mild  

แกไ้ขเป็น Service  mind   หนา้ที�   12  บรรทดัที<  9  คาํวา่  Priallity  แกไ้ขเป็น  Priority  บรรทดัที<  9  
นับจากล่างขึA นบน  คาํวา่ Tourism Alward   ใหแ้กไ้ขเป็น  Tourism Award  หนา้ที�   21  ในระเบียบวาระ
ที<  5  ขอ้ความ “รายงานผละการประเมิน”  แกไ้ขเป็น  รายงานผลการประเมิน   
 และที<ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  สมัย
ประชุมสามญั สมยัที<  1  ครัAงที<  1  ประจาํปี 2552  เมื<อวนัจนัทรที์<  16  กุมภาพนัธ ์ 2552   
  

ระเบียบวาระที�  3  เรื�อง  กระทูถ้าม 
 3.1  เรื�อง  กระทู ้ถาม  เรื�อง  โครงการข่วงนครและการตัดแต่งกิ�งไม้ บริเวณ 
ถนนฉตัรไชย (ของนายสมบูรณ ์ คุรุภากรณ ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง) 
 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  ขา้พเจา้ นายสมบูรณ ์   
คุรุภากรณ ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง ขอตัAงกระทูถ้ามนายกเทศมนตรีนครลาํปาง  2  เรื<อง  
คือ  1. โครงการก่อสรา้งขว่งนคร   2. การตดัแต่งกิ<งไม ้ตน้ไมริ้มถนนฉตัรไชย 
 1.โครงการก่อสรา้งข่วงนคร  เป็นโครงการก่อสรา้ง ปรบัปรุง ถนน ลาน ภูมิทศัน์และอื<นๆ   
ณ  บริเวณรอบๆหา้แยกหอนาฬิกาถึงหน้าสํานักงานเทศบาล ปัจจุบันภาพรวมการดําเนินงาน 
ดูเหมือนแลว้เสร็จ ผลจากการก่อสรา้งมีความงดงามและร่มรื<น  รูสึ้กผ่อนคลายดว้ยทัศนียภาพ  
งดงามดว้ยนํAาพุ  พืA นลานและการประดับตน้ไม ้ พรรณไมที้<สวยงาม  รวมถึงประติมากรรมต่าง ๆ 
นับเป็นสถานที<มีความสวยงาม เป็นที<ชื<นชอบของชาวลาํปางและเป็นสถานที<ท่องเที<ยวและพกัผ่อน 
อีกดว้ย แต่จากการสงัเกตพบเห็นการเก็บรายละเอียดงานอยู่บางประการ เช่น งานประติมากรรม
และงานสญัญาณไฟจราจร เป็นตน้ 
 ในฐานะที<สมาชิกสภาเทศบาล มีหน้าที<ตรวจสอบและควบคุมการทํางานของฝ่ายบริหาร  
จึงใคร่ขอทราบถึงสถานะของโครงการก่อสรา้งขว่งนคร วา่เป็นประการใด 
 2.การตดัแตง่กิ�งไม ้  ตามที<เทศบาลนครลาํปางไดต้ดัแต่งกิ<งไมต้น้ไม ้ที<อยู่ริมถนนฉตัรไชย
ดา้นทิศตะวนัออก (ฝั<งตรงขา้มสาํนักงานเทศบาล) ตลอดแนว เมื<อตน้ปีที<ผ่านมานัAน โดยการตดัแต่ง
กิ<งไม ้ ดูเหมือนตดัแต่งเกินพอดี กล่าวคือ  ตดักิ<งออกถึงกลางลาํตน้ ทาํใหเ้สียรูปทรงและร่มเงาของ
ตน้ไมไ้ป ผูค้นต่างรูสึ้กแปลกใจถึงวิธีการตดัแต่งกิ<งลกัษณะนีA  แมว้่าขณะนีA ไดแ้ตกกิ<งกา้นและใบออก
พอสมควร แต่ดูรูปทรงไม่เป็นพุ่มตามธรรมชาติ ไม่สวยงามเท่าที<ควร จึงขอทราบหลักคิดในการ   
ตดัแต่งกิ<งไมต้น้ไมล้กัษณะนีA  ขอโปรดอธิบายหรือชีA แจงใหท้ราบดว้ย 
 ขา้พเจา้จึงขอตัAงกระทูถ้ามนายกเทศมนตรีนครลาํปาง เพื<อทราบการดาํเนินการใน 2 เรื<องนีA
เพื<อจะไดแ้จง้ใหป้ระชาชนทราบต่อไป     
 นายประสิทธิ7  หรรษหิ์รญั ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง  ในเรื<องกระทูถ้าม  2  เรื<อง
ที<สมาชิกสภาฯ ไดก้ระทูถ้ามขึA นมา ฝ่ายบริหารจะตอบหรือไม ่เชิญครบั 
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 นายกิตติภูมิ  นามวงค ์ รองนายกเทศมนตรีนครลาํปาง  เรียนท่านประธานที<เคารพ  
ท่านสมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติ กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง       
ผู ้ซึ< งได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลําปางได้มาตอบกระทู้ถามของสมาชิกสภาฯ 
ผู ้ทรงเกียรติ ท่านประธานสภาที< เคารพ จริง ๆ แล้วโครงการต่าง ๆ ภายใต้นโยบายของ
นายกเทศมนตรีทัAงที< ได้นําเสนอต่อสภาเทศบาลและเป็นที<ประจักษ์ต่อสายตาการรับรู ้พี<น้อง
ประชาชนในเขตเทศบาล ภายใตก้ารพัฒนาทุกๆโครงการ มีทัAงส่วนที<พึงพอใจ และที<ไม่พึงพอใจ 
ควบคู่กนัไปตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นโครงการเล็กหรือโครงการใหญ่ แต่สิ<งที<สาํคญัที<สุด คือ โครงการ
แต่ละโครงการภายใต้กรอบการพัฒนา บางครัAงก็ยากในการปฏิบัติ บางครัAงก็ยากในการแชร์
ความคิดและในเชิงความคิด แต่ง่ายในการปฏิบัติ โครงการทัAง 2 โครงการที<สมาชิกสภาฯ  
ผูท้รงเกียรติไดก้รุณาติดตามและไดใ้หค้วามสนใจในฐานะเป็นตัวแทนของฝ่ายบริหาร ตอ้งกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ<งที<ไดใ้หค้วามสนใจ เป็นห ู  เป็นตาแทนพี<น้องประชาชนและคณะผูบ้ริหารฯ 
แต่การตัAงกระทูถ้ามดังกล่าวนีA  การที<เราจะตอบคาํถามใดๆ บางครัAงผูบ้ริหารจะตอบในเชิงเทคนิค  
นอกจากวนันีA ตามเอกสารแลว้คณะผูบ้ริหารไดท้ําเอกสารสาํเนาเป็นลายลกัษณ์อกัษร ขัAนตอนที< 1 
ทัAงนีA  เพื<อใหเ้กิดความกระจ่างแก่ทุกฝ่าย ผูส้นใจ   ไดร้บัทราบโดยทั <วไปนัAน ซึ<งตอ้งกราบขออนุญาต
จากท่านประธานสภาฯ อนุญาตใหผู้ ้อํานวยการสํานักการช่าง  คือ นายจําเนียร ทองกระสัน  
เป็นผูต้อบกระทูด้งักล่าวในเชิงรายละเอียดและเชิงเทคนิคอีกครัAงหนึ<ง  
 นายประสิทธิ7  หรรษหิ์รัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง  เชิญผูอ้ํานวยการ 
สาํนักการช่าง 
 นายจาํเนียร  ทองกระสนั  ผอ.สาํนักการช่าง   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนคร
ลาํปาง ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผมนายจาํเนียร  ทองกระสนั  ผูอ้าํนวยการสาํนัก
การช่าง ขอเรียนชีA แจงกระทูข้อง นายสมบรูณ ์ คุรุภากรณ ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง ดงันีA   

กรณีโครงการข่วงนคร เกี<ยวกับสถานะของโครงการข่วงนคร ขอเรียนว่าตามสถานะของ
โครงการข่วงนคร โครงการนีA ไดก้่อสรา้งมานานแลว้ มีรายการที<จะตอ้งแกไ้ขเปลี<ยนแปลงโครงการ
จาํนวนมาก ตามสภาวะของความตอ้งการของผูบ้ริหารและประชาชน เราไดแ้กไ้ขโครงการและแกไ้ข   
แบบแปลนมาหลายครัAงแลว้ สถานะขณะนีA ตวัโครงการยงัเหลืออีก  2 งวดงาน ที<ยงัไม่ไดต้รวจรบังาน 
สําหรับสถานะปัจจุบันนีA ตามสัญญา จะหมดตัAงแต่วันที<  22  พฤษภาคม  2552  แต่เนื<องจาก 
มีเหตุขัดขอ้งเกี<ยวกับรูปแบบรายการที<จะต้องแกไ้ขตามที<ผมเรียนชีA แจงเมื<อสักครู่  ขณะนีA เรา
กาํหนดใหท้างผูร้ับจา้งตอ้งทําการติดตัAงสัญญาณจราจร และเครื<องหมายบนพืA นทาง โดยกําหนด
รปูแบบเพิ<มเติม   จึงเป็นเหตุใหต้อ้งขยายสญัญา  ใหร้บัจา้งอีก  20 วนั จะไปหมดสญัญาจา้งในวนัที<  
11  มิถุนายน  2552  นีA  ตามประเด็นที<ท่านตัAงกระทูว้่ามีประเด็นขอ้บกพร่องอีกหลายรายการที<
จะต้องแกไ้ขอีก เนื< องจากยังไม่ได้ตรวจรับงานงวดสุดท้าย ทางคณะกรรมการตรวจการจา้งได ้       
ตรวจสอบและแจง้ใหผู้ ้รับจา้งแกไ้ข  ปัจจุบันมีรายการแจง้ใหผู้ ้จา้งแกไ้ขอยู่  36  รายการ ซึ<งได้
มอบหมายใหผู้ร้บัจา้งกาํลังเร่งรัดดําเนินการแกไ้ขอยู่  และผูร้บัจา้งกาํลงัเร่งงานก่อสรา้งส่วนที<ยงั 
ไมแ่ลว้เสร็จ  ซึ<งคาดวา่จะแลว้เสร็จนัAนในวนัที<  11  มิถุนายน 2552  นําเรียนชีA แจง  

กรณีการตัดแต่งตน้ไมถ้นนฉัตรไชย  ส่วนใหญ่จะเป็นตน้หูกวาง กับตน้คูนหรือราชพฤกษ์  
ซึ<งไมพ้รรณ ทัAง  2 ชนิด ได้ปลูกมานานแลว้และได้รับการรอ้งเรียนจากประชาชนเช่น ต้นคูน       
ช่วงก่อนออกดอกจะมีตวัหนอนขึA นจาํนวนมาก แลว้ก็แผ่กิ<งกา้นสาขา ไปชนบา้นเรือนจนตอ้งรอ้งเรียน
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ใหต้ัดออก ซึ<งจะทําใหเ้กี<ยวพันกบัสายไฟและสายโทรศัพท์ ซึ<งทุกปีจะมีการตัดแต่งกิ<งไม ้จากการ
ไฟฟ้าหรือองคก์ารโทรศพัททุ์กปี ทาํใหรู้ปทรงของตน้ไมเ้สียไปทุกปี บางส่วนยื<นมาถนน บางส่วนยื<น
มาชนหลังคาบา้น หรือหน้าต่างบา้น ซึ<งชาวบา้นไดร้อ้งขอมาประจําทุกปี ขอใหเ้ทศบาลตัดออก     
แต่เพื<อความสวยงาม  ทางสาํนักการช่างไดอ้อกแบบและปรับปรุงแกไ้ขทางเทา้ใหม่ และไดติ้ดตัAง 
โคมไฟบนฟุตบาทใหม่เป็นลายทาง  ทําใหบ้ดบังทัศนียภาพ จึงมีแนวคิดว่าจะตัดใหเ้ป็นตน้ขนาด
เดียวกนัใหมี้ความสูงเท่า ๆ กนั ใหแ้ตกและแต่งทรงพุ่มใหม่ เมื<อถึงกาํหนดระยะเวลาผ่านหน้าฝนไป 
เราจะแต่งทรงพุ่มใหม่ใหไ้ดรู้ปทรง  สวยงาม อีกครัAง  ซึ<งตอนนีA ตน้ไมก็้ไดแ้ต่งทรงพุ่มแลว้ อยู่ใน
ขัAนตอนที<รอระยะเพื<อจะตัดแต่งทรงพุ่มใหม่  ซึ<งเป็นการแกไ้ขปัญหาใหก้ับชาวบา้นหลาย ๆ ส่วนที<
ตอ้งการใหต้ดัตน้ไมอ้อกไป  บางส่วนตอ้งการใหต้ดัแต่งและตอ้งการใหต้ัดตน้แนวสายไฟ ใหต้ํ <ากว่า
แนวสายไฟ ซึ<งทุกครัAงเราจะตอ้งถูกทางการไฟฟ้ามาตดั  ทาํใหเ้สียรูปทรงไป คิดว่าในช่วงหลงั ฤดูฝน
นีA เราจะตดัแต่งทรงพุ่มไมใ้หส้วยงามได ้ขอบคุณครบั 
 นายประสิทธิ7  หรรษหิ์รัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง   คุณสมบูรณ์ฯ มีอะไร 
จะซกัถามอีกหรือไม ่เชิญครบั 
 นายสมบูรณ ์ คุรุภากรณ ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง   เรียนท่านประธานสภา
เทศบาลที<เคารพ  กระผม นายสมบรูณ ์ คุรุภากรณ ์สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง ขอขอบคุณท่าน
ผูอ้าํนวยการสํานักการช่าง ที<ไดม้าชีA แจงใน 2  เรื<อง อยากจะเรียนต่อท่านประธานฯและที<ประชุม
ทราบว่า เราเป็นสมาชิกสภาเทศบาลฯ โครงการใหญ่ ๆ อย่างเช่น ข่วงนคร ในสมยัที<แลว้ทางสภาฯ
ไดอ้นุมติังบประมาณหลายสิบลา้นบาท  หลงัจากนัAนเราก็ไม่ไดท้ราบความเคลื<อนไหว ไม่ทราบอะไร
อีกเลย ผมไดร้ับการสอบถามจากพี<น้องประชาชนมากมายว่า เนืA องานมีอะไร แค่ไหน อย่างเช่น  
สัญญาณไฟจราจรอยู่ในสัญญาหรือไม่   ซึ<งในขณะนัAนก็ยังไม่มีการติดตัAง เราเป็นสมาชิกสภาฯ   
โดยหลกัการ โดยปรชัญาแลว้คือ มีหน้าที<ตรวจสอบ ควบคุม การทํางานของฝ่ายบริหารแต่เราไม่มี
ขอ้มูล เป็นสิ<งที<ผมนํามาตัAงกระทูถ้ามในครัAงนีA  อยากจะเรียนต่อไปถึงฝ่ายบริหารว่าโครงการที<มี
ความสาํคญัโครงการใหญ่ๆ ของเทศบาล อยากจะใหร้ายงานต่อสมาชิกสภาใหท้ราบดว้ย โดยเฉพาะ
อย่างยิ<งที<เราจะประชุมในวาระที<  9  ก็เป็นโครงการใหญ่ที<ใชเ้งินจาํนวนมาก เราจะไดท้ราบ จะได้
ช่วยเป็นห ูเป็นตาใหป้ระชาชนวา่การก่อสรา้งมีขอบเขตมีเนืA องานอะไร  แค่ไหน  ลาํพงัเพียงแค่อนุมติั
ในสภาเทศบาลออกไปแลว้ไม่ทราบอะไรเลยก็เป็นเรื<องที<ผิดปรชัญา ผิดหลกัการของการเป็นสมาชิก
สภาฯ  นี<คือ เรื<องที< 1    
         ส่วนเรื<องที<  2 การตัดแต่งกิ<งไมก็้เห็นมาตัAงแต่ประมาณเดือนมกราคม เพราะว่าผมมีความ
สนใจเรื<องตน้ไมอ้ยู่แลว้และตดัเกินพอดี มีความรูสึ้กว่าไม่ถูกตอ้ง อนัที<จริงกระทูนี้A ไดต้ัAงถามมาตัAงแต่
เดือนมกราคมแลว้ แต่ว่าถอนออกไป และไดห้ารือกบัฝ่ายบริหารซึ<งก็ยงัไม่ไดเ้ขา้มา ก็คิดว่าจะถอน
กระทู ้ผมหารือกบัท่านประธานแลว้สามารถบรรจุรวมเขา้มาไดจึ้งนํามารวมเพื<อสอบถาม เท่านัAนเอง  
การตัดแต่งกิ<งผมอยากจะใหต้ัดแต่งกิ<งตามหลกัพฤกษศาสตร ์อย่าไปตดัมากแทบจะไม่เหลือใบเลย
ผมเชื<อวา่ เพื<อนสมาชิกฯหลายคนที<ผ่านถนนฉตัรไชย ในช่วงเวลานีA ก็คงจะเห็นว่ารอ้น และไม่มีร่มเงา
เลย ตอนนีA ยงัดีที<วา่ไดนํ้Aาฝนจึงแตกกิ<งกา้นออกมา  และเพียงอยากจะขอผูมี้หน้าที<ในเรื<องนีA ใหต้ดัแต่ง
กิ<งที<มีลกัษณะ ที<มีทรงพุ่ม ตามธรรมชาติ มีกิ<ง  มีร่มเงา  ขอเปรียบเทียบใหฟั้งง่ายๆ ก็คือ หากมีการ
ตัดแต่งกิ<งที<ผ่านมาตอนตน้ปี คลา้ย ๆมีใครเขา้ไปที<รา้นตัดผมเลย เขา้ไปแลว้ออกมาโกนหวัใหเ้ลย
ลกัษณะเขา้ใจง่าย ๆ แบบนีA   ผมอยากจะบอกวา่ถา้ต่อไปถา้มีการตดัแต่งขอใหมี้ความถี<ในการตดัแต่ง
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ดีกว่าที< เราจะไปกระทําการตัดทีเดียวมากๆ  ซึ<งไม่เพียงแต่ผมคนเดียวที<มีความรูสึ้ก  มีพี<น้อง
ประชาชนหลายคนที<เจอก็ถามว่าทาํไมถึงทาํแบบนีA  จึงตัAงกระทูถ้ามทางผูบ้ริหารฯ และไดร้บัคาํชีA แจง
จากผู ้อํานวยการสํานักการช่างแลว้ ก็ขอฝากไว ้ต่อไปก็ใหค้ํานึงถึงเรื<องที<ผมได้ตัAงขอ้ห่วงใยไว ้  
จบกระทูถ้าม ขอบคุณครบั 
 

ระเบียบวาระที�   4  ญัตติเรื�อง   ขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี�ยนแปลง       
คาํชี� แจงงบประมาณ  รายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ของส่วนช่างสุขาภิบาล 
สาํนักการช่าง  ในแผนงานเคหะชุมชน  งานกาํจดัมูลฝอยและสิ�งปฏิกูล  
 

 นายประสิทธิ7  หรรษหิ์รญั  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง    เชิญผูบ้ริหารชีA แจง 
 นายกิตติภูมิ  นามวงค ์  รองนายกเทศมนตรี    ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิก
สภาเทศบาลผูท้รงเกียรติ  กระผมนายกิตติภมิู  นามวงค ์ รองนายกเทศมนตรีนครลาํปาง ผูซึ้<งไดร้บั
มอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีนครลาํปาง   ขอเสนอญตัติ 
 

ที< ลป 52004 / 2318      สาํนักงานเทศบาลนครลาํปาง 
        ถนนฉตัรไชย  ลาํปาง  52100 

18  พฤษภาคม  2552 
 
 

เรื<อง  ขอเสนอญตัติขออนุมติัแกไ้ขเปลี<ยนแปลงคาํชีA แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ  
        พ.ศ.2552  ของส่วนช่างสุขาภิบาล สาํนักการช่าง ในแผนงานเคหะชุมชน งานกาํจดัมลูฝอย 
        และสิ<งปฏิกลู 
 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 

 ขา้พเจา้  นายนิมิตร  จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครลาํปาง  ขอเสนอญัตติขออนุมติั
แกไ้ขเปลี<ยนแปลงคําชีA แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2552  ของส่วนช่าง
สุขาภิบาล  สาํนักการช่าง ในแผนงานเคหะและชุมชน  งานกาํจดัมูลฝอยและสิ<งปฏิกูล หมวดค่า
ครุภณัฑที์<ดินและสิ<งก่อสรา้ง ประเภทครุภณัฑโ์รงงาน จาํนวน  3  รายการ  รวมเป็นเงินงบประมาณ  
235,000 บาท (สองแสนสามหมื<นหา้พนับาทถว้น) ตามหลกัการและเหตุผลดงันีA  

หลกัการ  

เพื<อแกไ้ขคาํชีA แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ของส่วนช่าง
สุขาภิบาล  สาํนักการช่าง  ในแผนงานเคหะชุมชน งานกาํจดัมลูฝอยและสิ<งปฏิกูล หมวดค่าครุภณัฑ์
ที<ดินและสิ<งก่อสรา้ง ประเภทครุภัณฑโ์รงงาน จาํนวน  3  รายการ ตามระเบียกระทรวงมหาดไทย   
ว่าดว้ยวิธีการงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ<น พ.ศ.2541 และแกไ้ขเพิ<มเติม หมวด  4 
ขอ้ 29 “การแกไ้ขเปลี<ยนแปลงคาํชีA แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภณัฑที์<ดินและสิ<งก่อสรา้ง 
ที<ทาํใหล้กัษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี<ยน หรือเปลี<ยนแปลงสถานที<ก่อสรา้งใหเ้ป็นอาํนาจอนุมติัของ
สภาทอ้งถิ<น ” 
 

เหตผุล 
เนื<องจากรายละเอียดในเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2552 

ของส่วนช่างสุขาภิบาล  สาํนักการช่าง ในแผนงานเคหะและชุมชน  งานกาํจดัมูลฝอยและสิ<งปฏิกูล 
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หมวดค่าครุภัณฑ์ ที< ดินและสิ<งก่อสร้าง  ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน จํานวน  3  รายการ เดิมมี
รายละเอียด ดงันีA  
  1.เครื<องกะเทาะเปลือกผลสบู่ดําและเครื<องคดัแยกเมล็ดสบู่ดํา  จาํนวน  1  เครื<อง 
เป็นเงิน  55,000  บาท (หา้หมื<นหา้พนับาทถว้น) มีรายละเอียดดงันีA  
   1.1 ระบบการทาํงาน  แบบเฟืองขบ 
   1.2 รปูแบบการทาํงาน แบบต่อเนื<อง 
   1.3 กาํลงัการผลิต 60 – 80 กิโลกรมัต่อชั <วโมง 
   1.4 ขนาดมอเตอร ์AC Motor 1 HP.220 v 

   1.5 ขนาดเครื<อง  420 x 1,870 x 1,120  มิลลิเมตร 
   1.6 นํAาหนักเครื<อง 80  กิโลกรมั 
  2. เครื<องหีบนํA ามันเมล็ดสบู่ดํา  จํานวน  1  เครื<อง เป็นเงิน  150,000 บาท  
(หนึ<งแสนหา้หมื<นบาทถว้น) มีรายละเอียดดงันีA  
   2.1 ระบบการทาํงาน  เกลียวอดั Dia. 100 X 850 มิลลิเมตร 
   2.2 รปูแบบการทาํงาน แบบต่อเนื<อง 
   2.3 กาํลงัการผลิต 50 – 60 กิโลกรมัต่อชั <วโมง 
   2.4 ขนาดมอเตอร ์AC Motor 5  HP.380 v 

   2.5 ขนาดเครื<อง 600 x 1,075 x 1,500   

   2.6 นํAาหนักเครื<อง  320  กิโลกรมั 
  3.เครื<องกรองนํAามนัสบู่ดํา จาํนวน  1  เครื<อง เป็นเงิน  30,000 บาท (สามหมื<น
บาทถว้น) มีรายละเอียดดงันีA  
   3.1 ระบบการทาํงาน ไสก้รอง 
   3.2 รปูแบบการทาํงาน แบบต่อเนื<อง 
   3.3 กาํลงัการผลิต 45 – 60 กิโลกรมั ต่อชั <วโมง 
   3.4 ขนาดมอเตอร ์AC Motor 1  HP.220 v 

   3.5 ขนาดเครื<อง 500 x 875 x 900 

     3.6 นํAาหนักเครื<อง  40  กิโลกรมั 
 ซึ<งในปัจจุบนัไมมี่การผลิตและวางจาํหน่ายในทอ้งตลาด เป็นเหตุใหไ้ม่สามารถจดัซืA อครุภณัฑ์
รายการดังกล่าวได ้แต่ไดมี้การผลิตเครื<องรุ่นใหม่ออก ที<มีความทันสมยั และมีประสิทธิภาพมาก
ยิ<งขึA นในการผลิตนํA ามันจากพืชพลังงานได้หลายชนิด และมีราคารวมทัAงสิA น  180,000 บาท  
(หนึ<งแสนแปดหมื<นบาทถว้น) ซึ<งตํ <ากว่าเดิมที<ไดต้ัAงงบประมาณไว ้จึงจาํเป็นตอ้งแกไ้ขเปลี<ยนแปลง
คาํชีA แจงประกอบงบประมาณ ดงันีA  
 1.เครื<องกะเทาะเปลือกผลสบู่ดําและเครื<องคดัแยกเมล็ดสบู่ดาํ  จาํนวน  1  เครื<อง เป็นเงิน  
30,000  บาท (สามหมื<นบาทถว้น) มีรายละเอียดดงันีA  
  1.1 กาํลงัผลิตไมน่อ้ยกวา่  300 กิโลกรมัต่อชั <วโมง 
  1.2 ขนาดมอเตอร ์AC Motor ไมน่อ้ยกวา่ 1/3  HP.220 v    

2. เครื<องหีบนํAามนัเมล็ดสบู่ดาํ  จาํนวน  1  เครื<อง เป็นเงิน  75,000 บาท (เจ็ดหมื<นหา้พนั
บาทถว้น) มีรายละเอียดดงันีA  
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  2.1 กาํลงัผลิตไมน่อ้ยกวา่  100   กิโลกรมัต่อชั <วโมง   

  2.2 ขนาดมอเตอร ์AC  Motor  ไมน่อ้ยกวา่  7.5   HP.380 v 
3.เครื<องกรองนํAามนัสบู่ดํา จํานวน  1  เครื<อง เป็นเงิน  75,000 บาท (เจ็ดหมื<นหา้พัน 

บาทถว้น) มีรายละเอียดดงันีA  
  3.1 กาํลงัผลิตไมน่อ้ยกวา่  150   กิโลกรมัต่อชั <วโมง    

  3.2 ขนาดมอเตอร ์AC Motor  1/3  HP.220 v 

 จากเหตุผลดังกล่าวขา้งต้น จึงมีความจําเป็นต้องขออนุมัติแกไ้ขเปลี<ยนแปลงคําชีA แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ของส่วนช่างสุขาภิบาล สํานักการช่าง  
ในแผนงานการเคหะและชุมชน งานกําจัดมูลฝอยและสิ<งปฏิกูล หมวดค่าครุภัณฑ์ ที< ดินและ
สิ<งก่อสรา้ง ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน จาํนวน  3 รายการ ตามรายละเอียดบญัชีแกไ้ขเปลี<ยนแปลง 
คาํชีA แจงฯ ที<แนบมาพรอ้มนีA   
 

 ดังนัAน  ขอได้โปรดนําเรียนต่อที<ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื<อขออนุมัติแก้ไข
เปลี<ยนแปลงคาํชีA แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2552  ต่อไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

         (ลงชื<อ)   นิมิตร  จิวะสนัติการ    ผูเ้สนอ 
       (นายนิมิตร  จิวะสนัติการ) 

    นายกเทศมนตรีนครลาํปาง 
 

(ลงชื<อ)   จรญู  เติงจนัต๊ะ     ผูร้บัรอง 
 (นายจรญู  เติงจนัต๊ะ) 

    สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 

(ลงชื<อ)   สมบรูณ ์ คุรุภากรณ ์   ผูร้บัรอง 
       (นายสมบรูณ ์ คุรุภากรณ)์ 

    สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 

นายประสิทธิ7  หรรษหิ์รญั  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง   มีท่านสมาชิกท่านใดจะ
อภิปรายในเรื<อง ญัตติขออนุมติัแกไ้ขเปลี<ยนแปลงคาํชีA แจงงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ.2552  ของส่วนช่างสุขาภิบาล สาํนักการช่าง ในแผนงานเคหะชุมชน งานกําจดั มูลฝอยและ 
สิ<งปฏิกลู  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที<จะอภิปราย  ขอเรียนเชิญ   

เมื<อไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย ผมจะขอมติที<ประชุมในญัตติเรื<อง  ขออนุมัติแกไ้ข
เปลี<ยนแปลง   คาํชีA แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ของส่วนช่างสุขาภิบาล  
สาํนักการช่าง ในแผนงานการเคหะและชุมชน งานกาํจดัขยะมลูฝอยและสิ<งปฏิกูล  สมาชิกฯ ท่านใด
เห็นชอบไดโ้ปรดยกมือขึA น มติเป็นเอกฉนัท ์

มตทิี�ประชุม ที<ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท ์อนุมติัใหแ้กไ้ขเปลี<ยนแปลงคาํชีA แจงงบประมาณ   
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ของส่วนช่างสุขาภิบาล สํานักการช่าง ในแผนงานเคหะ
ชุมชน  งานกาํจดัมลูฝอยและสิ<งปฏิกลู หมวดค่าครุภัณฑ์ที< ดินและสิ<งก่อสรา้ง ประเภทครุภัณฑ์
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โรงงาน จาํนวน  3  รายการ รวมเป็นเงินงบประมาณ  235,000 บาท (สองแสนสามหมื<นหา้พนั
บาทถว้น) 
 

ระเบียบวาระที�   5  ญตัตเิรื�อง  ขอเสนอญตัตขิออนุมตัแิกไ้ขเปลี�ยนแปลงคาํชี� แจง  
งบประมาณรายจา่ย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2552  ของส่วนการโยธา  สาํนักการช่าง  
 ในแผนงานเคหะชุมชน งานสวนสาธารณะ 
 

 นายประสิทธิ7  หรรษหิ์รญั  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง    เชิญผูบ้ริหารฯ ชีA แจง 
 นายกิตติภูมิ  นามวงค ์  รองนายกเทศมนตรี   ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิก
สภาเทศบาลผูท้รงเกียรติ  กระผมนายกิตติภมิู  นามวงค ์ รองนายกเทศมนตรีนครลาํปาง ผูซึ้<งไดร้บั
มอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีนครลาํปาง  ขอเสนอญตัติ 
ที< ลป 52004 / 2450      สาํนักงานเทศบาลนครลาํปาง 
        ถนนฉตัรไชย  ลาํปาง  52100 

21  พฤษภาคม  2552 
เรื<อง  ขอเสนอญตัติขออนุมติัแกไ้ขเปลี<ยนแปลงคาํชีA แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ  
       พ.ศ.2552  ของส่วนการโยธา   สาํนักการช่าง ในแผนงานเคหะชุมชน งานสวนสาธารณะ   
 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 

 ขา้พเจา้ นายนิมิตร  จิวะสนัติการ  นายกเทศมนตรีนครลาํปาง  ขอเสนอญตัติขออนุมติัแกไ้ข
เปลี<ยนแปลงคําชีA แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ของส่วนการโยธา   
สํานักการช่าง ในแผนงานเคหะชุมชน งานสวนสาธารณะ หมวดค่าครุภัณฑ์ที<ดินและสิ<งก่อสรา้ง  
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  จํานวน  1  รายการ  รวมเป็นเงินงบประมาณ  30,000 บาท       
(สามหมื<นบาทถว้น) ตามหลกัการและเหตุผลดงันีA  
 

หลกัการ 
   

 เพื<อแก้ไขเปลี<ยนแปลงคําชีA แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2552  
ของส่วนการโยธา สาํนักการช่าง ในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ หมวดค่าครุภัณฑ์
ที<ดินและสิ<งก่อสรา้ง ประเภทครุภัณฑก์ารเกษตร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยวิธีการ
งบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ<น พ.ศ.2541 และแกไ้ขเพิ<มเติม หมวด 4  ขอ้ 29 “ การ
แกไ้ขเปลี<ยนแปลงคําชีA แจงงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที<ดินและสิ<งก่อสรา้ง ที<ทําให้
ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี<ยนหรือเปลี<ยนแปลงสถานที<ก่อสรา้ง ใหเ้ป็นอํานาจอนุมัติของสภา
ทอ้งถิ<น ” 

เหตผุล 
 

 เนื<องจากรายละเอียดในเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2552 
ของส่วนการโยธา  สาํนักการช่าง ในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ หมวดค่าครุภณัฑ์
ที<ดินและสิ<งก่อสรา้ง ประเภทค่าครุภณัฑก์ารเกษตร เดิมมีรายละเอียดดงันีA  
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 - เครื<องตดัแต่งกิ<งตน้ไม ้แบบเครื<องยนต์  4  จงัหวะ  ขนาดไม่น้อยกว่า 24  ซีซี ความยาว
ของใบ เ ลื< อยตัด   560  มิล ลิ เมตร   จํานวน  2  เค รื< อ ง  ๆ  ละ  15 ,000  บาท  เ ป็น เ งิน   
30,000 บาท (สามหมื<นบาทถว้น) 
 ซึ<งในปัจจุบัน เครื<องตัดแต่งกิ<งไม ้แบบเครื<องยนต์  4 จังหวะ ไม่มีการผลิตและจําหน่าย 
ในทอ้งตลาด  เป็นเหตุใหไ้ม่สามารถจัดซืA อครุภัณฑ์การเกษตรรายดังกล่าวได ้แต่ได้มีการผลิต
เครื<องยนต์รุ่นใหม่ออกมา เป็นแบบเครื<องยนต์  2  จังหวะ ซึ<งมีความสะดวกในการใชง้านและ
นํAาหนักเบา  จึงจาํเป็นตอ้งแกไ้ขเปลี<ยนแปลงคาํชีA แจงงบประมาณดงันีA  
 - เครื<องตดัแต่งกิ<งไม ้ แบบเครื<องยนต ์ 2 จงัหวะ  ขนาดไม่น้อยกว่า  24 ซีซี ความยาวของ
ใบเลื<อยตัด  560 มิลลิเมตร  จํานวน  2  เครื<อง ๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน  30,000 บาท  
(สามหมื<นบาทถว้น) 
 จากเหตุผลดังกล่าวขา้งตน้ จึงจําเป็นตอ้งขออนุมติัแกไ้ขเปลี<ยนแปลงคําชีA แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2552  ของส่วนการโยธา สํานักการช่าง ในแผนงานเคหะ 
และชุมชน งานสวนสาธารณะ  หมวดค่าครุภณัฑที์<ดินและสิ<งก่อสรา้ง  ประเภทครุภณัฑก์ารเกษตร 
ตามรายละเอียดบญัชีแกไ้ขเปลี<ยนแปลงคาํชีA แจงฯ ที<แนบมาพรอ้มนีA  
 

 ดังนัA น ขอได้โปรดนําเรียนต่อที<ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื<อขออนุมัติแก้ไข
เปลี<ยนแปลงคาํชีA แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2552  ตามระเบียบฯ ต่อไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
(ลงชื<อ)   นิมิตร  จิวะสนัติการ   ผูเ้สนอ 

(นายนิมิตร  จิวะสนัติการ) 
นายกเทศมนตรีนครลาํปาง 

 

(ลงชื<อ)  พิทกัษ์  แสนชมภ ู  ผูร้บัรอง 
(นายพิทกัษ์  แสนชมภ)ู 

สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 

(ลงชื<อ)   ณพล  เครือสุวรรณ   ผูร้บัรอง 
(นายณพล  เครือสุวรรณ) 

สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 

นายประสิทธิ7  หรรษหิ์รญั  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง   ในญัตตินีA จะมีสมาชิก  
ท่านใดอภิปราย เรียนเชิญ  เมื<อไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย  กระผมขอมติที<ประชุม  ญัตติเรื<อง   
ขออนุมติัแกไ้ขเปลี<ยนแปลงคําชีA แจง  งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2552  ของ 
ส่วนการโยธา  สาํนักการช่าง ในแผนงานเคหะชุมชน งานสวนสาธารณะ สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ 
ไดโ้ปรดยกมือขึA น  มติเป็นเอกฉนัท ์

มติที�ประชุม    ที<ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  อนุมัติใหแ้กไ้ขเปลี<ยนแปลงคําชีA แจง  
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2552  ของส่วนการโยธา  สํานักการช่าง  
ในแผนงานเคหะชุมชน งานสวนสาธารณะ หมวดค่าครุภณัฑที์<ดินและสิ<งก่อสรา้ง  ประเภทครุภณัฑ์
การเกษตร  จาํนวน  1  รายการ  รวมเป็นเงินงบประมาณ  30,000 บาท (สามหมื<นบาทถว้น)       
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ระเบียบวาระที�   6  ญัตติเรื�อง   ขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี�ยนแปลง       
คาํชี� แจงงบประมาณรายจา่ย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2552 แผนงานบริหารงานทั �วไป  
งานบริหารทั �วไป (งานประชาสมัพนัธ)์ 
 

นายกิตติภูมิ  นามวงค ์  รองนายกเทศมนตรี    ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิก
สภาเทศบาลผูท้รงเกียรติ  กระผมนายกิตติภมิู  นามวงค ์ รองนายกเทศมนตรีนครลาํปาง ผูซึ้<งไดร้บั
มอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีนครลาํปาง ขอเสนอญตัติ 
ที< ลป 52002 / 2451      สาํนักงานเทศบาลนครลาํปาง 
        ถนนฉตัรไชย  ลาํปาง  52100 

21  พฤษภาคม  2552 
เรื<อง  ขอเสนอญตัติขออนุมติัแกไ้ขเปลี<ยนแปลงคาํชีA แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ  
       พ.ศ.2552  แผนงานบริหารงานทั <วไป  งานบริหารทั <วไป (งานประชาสมัพนัธ)์ 
 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 

ขา้พเจา้ นายนิมิตร  จิวะสนัติการ  นายกเทศมนตรีนครลาํปาง  ขอเสนอญตัติขออนุมติัแกไ้ข
เปลี<ยนแปลงคาํชีA แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2552 แผนงานบริหารงาน
ทั <วไป  งานบริหารทั <วไป  ในหมวดค่าครุภัณฑ ์ที<ดินและสิ<งก่อสรา้ง  ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ ตามหลกัการและเหตุผล  ดงันีA  

หลกัการ 
 

เพื<อแก้ไขเปลี<ยนแปลงคําชีA แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2552 
แผนงานบริหารงานทั <วไป  งานบริหารทั <วไป  ในหมวดค่าครุภัณฑ ์ที<ดินและสิ<งก่อสรา้ง  ประเภท
ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยวิธีการงบประมาณขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ<น พ.ศ. 2541 และแกไ้ขเพิ<มเติม หมวด 4 ขอ้ 29 “การแกไ้ขเปลี<ยนแปลง 
คําชีA แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวด ค่าครุภัณฑ์ ที<ดินและสิ<งก่อสรา้ง ที<ทําใหล้ักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี<ยน หรือเปลี<ยนแปลงสถานที<ก่อสรา้ง ใหเ้ป็นอาํนาจอนุมติัของสภาทอ้งถิ<น” 

 

เหตุผล 

ดว้ยครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการกลอ้งบันทึกภาพนิ< ง ระบบดิจิตอลฯ ดังกล่าว
ขา้งต้น   ที<ไดร้ับอนุมัติตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552       
ไปแลว้นัAน  ขณะนีA ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีจําหน่ายในท้องตลาด ทัAงในพืA นที<  และแหล่งจําหน่าย        
ทั <วประเทศ  เนื< องจากได้มีการปรับปรุงคุณสมบัติและคุณภาพเพิ<มขึA น เป็นสินคา้ที< มีคุณภาพ  
และราคาสงูขึA นทาํใหไ้มส่ามารถจดัซืA อได ้

จากเหตุผลดังกล่าวขา้งต้น จึงมีความจําเป็นต้องขออนุมัติแกไ้ขเปลี<ยนแปลงคําชีA แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2552 แผนงานบริหารงานทั <วไป งานบริหารทั <วไป  
ในหมวด ค่าครุภณัฑ ์ที<ดินและสิ<งก่อสรา้ง ประเภทครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่  มีรายละเอียดดงันีA  

จากเดิม  กลอ้งบันทึกภาพนิ<ง ระบบดิจิตอล คุณภาพสูง บันทึกภาพลง SD Card ความ

ละเอียดไม่น้อยกว่า 10 ลา้นพิกเซล เลนส์ขนาด 18-55mm ถึง 18-135 mm f/3.5-5.6 ED   
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มีระบบวดัแสง 3 D Color Matrix  II และระบบโฟกสัอตัโนมติัไม่น้อยกว่า 3 จุด จอภาพ  LCD กวา้ง
ไมน่อ้ยกวา่ 2.5 นิA ว จาํนวน  1  กลอ้ง  ตัAงไว ้ 35,000 บาท (สามหมื<นหา้พนับาทถว้น) 

แกไ้ขเป็น  กลอ้งบันทึกภาพนิ<ง ระบบดิจิตอล คุณภาพสูง  บันทึกภาพลง ในCard ความ

ละเอียดไมน่อ้ยกวา่ 10 ลา้นพิกเซล เลนสข์นาด 18-55 mm  ถ่ายภาพต่อเนื<องความเร็วสูง  มีระบบ

ทําความสะอาดเซ็นเซอร ์ ระบบโฟกสัอตัโนมติัไม่น้อยกว่า  3 จุด จอภาพ LCD กวา้งไม่น้อยกว่า  
2.5 นิA ว จาํนวน  1  กลอ้ง  ตัAงไว ้ 35,000 บาท (สามหมื<นหา้พนับาทถว้น)  

 

ขอไดโ้ปรดนําเสนอต่อที<ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื<อขออนุมติัแกไ้ขเปลี<ยนแปลง   
คาํชีA แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามระเบียบฯ ต่อไป  
 

ขอแสดงความนับถือ 
(ลงชื<อ)  นิมิตร  จิวะสนัติการ           ผูเ้สนอ 

     (นายนิมิตร  จิวะสนัติการ) 
    นายกเทศมนตรีนครลาํปาง 

    (ลงชื<อ)  พนัตรี    สระ  สุยะใจ                ผูร้บัรอง 
        (สระ  สุยะใจ) 

      สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
                                  (ลงชื<อ)      พิทกัษ์  แสนชมภ ู            ผูร้บัรอง 

(นายพิทกัษ์   แสนชมภ)ู 
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 

 

 นายประสิทธิ7  หรรษหิ์รญั  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง    ในญัตตินีA จะมีสมาชิกฯ
ท่านใดอภิปราย หากไม่มีท่านใดอภิปราย กระผมขอญัตติในที<ประชุม   ญัตติขออนุมัติแก้ไข
เปลี<ยนแปลงคาํชีA แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2552 แผนงานบริหารงานทั <วไป  
งานบริหารทั <วไป (งานประชาสมัพนัธ)์ สมาชิกฯ สมาชิกท่านใดเห็นชอบใหมี้การเปลี<ยนแปลงโปรด
ยกมือขึA น 
 

มตทิี�ประชุม    ที<ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท ์ อนุมติัใหแ้กไ้ขเปลี<ยนแปลงคาํชีA แจงงบประมาณ 
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2552 แผนงานบริหารงานทั <วไป งานบริหารทั <วไป 
(งานประชาสมัพนัธ)์ 

 

           ระเบียบวาระที�   7   ญัตติเรื�อง   ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม       
ของเทศบาลนครลาํปางเพื�อดาํเนินการโครงการตามนโยบายดา้นโครงสรา้งพื� นฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค  จาํนวน  9  โครงการ เป็นจาํนวนเงิน  12,451,000 บาท  
(สิบสองลา้นสี�แสนหา้หมื�นหนึ�งพนับาทถว้น)  
 นายประสิทธิ7  หรรษหิ์รญั  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง   เรียนเชิญท่านผูบ้ริหารฯ   

นายกิตตภิูมิ  นามวงค ์  รองนายกเทศมนตร ีฯ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ  นามวงค ์ รองนายกเทศมนตรี  
ผูซึ้<งไดร้บัมอบหมายจากนายกเทศมนตรี ขอเสนอญตัติ 
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ที<  ลป 52004/                                         สาํนักงานเทศบาลนครลาํปาง                                                                 
                                                      ถนนฉตัรไชย  ลาํปาง  52100 
                                                             พฤษภาคม  2552 

เรื<อง ขอเสนอญตัติขออนุมติัใชจ้่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลาํปางเพื<อดาํเนินการโครงการ  
          ตามนโยบายดา้นโครงสรา้งพืA นฐาน ระบบสาธารณูปโภค จาํนวน 9 โครงการ  
          เป็นจาํนวนเงิน 12,451,000 บาท (สิบสองลา้นสี<แสนหา้หมื<นหนึ<งพนับาทถว้น) 
 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 

ขา้พเจา้ นายนิมิตร  จิวะสนัติการ นายกเทศมนตรีนครลาํปาง ขอเสนอญตัติ เรื<อง  ขออนุมติั
ใชจ้่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลาํปาง เพื<อดาํเนินการตามนโยบายดา้นโครงสรา้งพืA นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค จาํนวน 9 โครงการ เป็นจาํนวนเงิน 12,451,000 บาท (สิบสองลา้นสี<แสนหา้หมื<น
หนึ<งพนับาทถว้น) ตามหลกัการและเหตุผล ดงันีA  

หลกัการและเหตผุล 

ขออนุมติัใชจ้่ายเงินสะสมของเทศบาลเพื<อกระทํากิจการซึ<งอยู่ในอาํนาจหน้าที<ของเทศบาล
นครลําปางซึ<งเกี<ยวกบัดา้นโครงสรา้งพืA นฐาน ระบบสาธารณูปโภค โดยเป็นโครงการที<ดําเนินการ
ตามแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง 3 ปี (2552 – 2554) และเพื<อใหเ้ป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการรบัเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรกัษาเงิน และการตรวจ
เงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ<น (ฉบับที< 2) พ.ศ.2548 ขอ้ 89 “องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ<น 
อาจใชจ้่ายเงินสะสมได ้โดยไดร้บัอนุมติัจากสภาทอ้งถิ<น ภายใตเ้งื<อนไข ดงัต่อไปนีA  (1) ใหก้ระทาํได้
เฉพาะกิจการซึ<งอยูใ่นอาํนาจหนา้ที<ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ<น ซึ<งเกี<ยวกบัดา้นการบริการชุมชน
และสงัคม หรือกิจการเพิ<มพูนรายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ<น หรือกิจการที<จดัทําเพื<อบาํบดั
ความเดือดรอ้นของประชาชน ทัAงนีA  ตอ้งเป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ<น หรือ
ตามที<กฎหมายกาํหนดฯ“ ประกอบกบัเป็นการดาํเนินงานตามนโนบายของรฐับาลในเรื<อง “โครงการ
ถนนไรฝุ่้น” เพื<อพฒันาเสน้ทางภายในทอ้งถิ<น อนัจะเป็นการช่วยกระตุน้เศรษฐกิจในภาพรวม โดย
ดาํเนินการตามรายละเอียดโครงการดงัต่อไปนีA  

 

หน่วยงาน 
แผน 

งาน 
งาน 

โครงการ 
เหตผุล 

ลาํดบัที� รายละเอียด 

สาํนัก   
การช่าง 

เคหะ
และ
ชุมชน 

ไฟฟ้า
ถนน 

1 โครงการก่อสรา้งถนนและท่อ  ระบาย
นํ�า ถนนจามเทวี ซอย 1   
ขา้งบา้นเลขที� 5 

- โดยทาํการก่อสรา้งถนน ค.ส.ล.ขนาด
กวา้งประมาณ 4.70 – 5.00 เมตร หรือ
ตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาว
ประมาณ 57 เมตร พรอ้มวางท่อระบาย
นํAา ค.ส.ล.ขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลาง 0.40 
เมตร ความยาวรวมบ่อพกัประมาณ 57 
เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลนครลาํปาง 
งบประมาณ 305,000 บาท 
(แผนพฒันาเทศบาล 3 ปี 2552 – 
2554 หนา้ที< 406) 

สภาพถนนเป็นผิวดินไม่มีระบบการ   ระบายนํAา 
จึงตอ้งดาํเนินการปรบัปรุงสภาพถนนและวางท่อ
ระบายนํAา เพื<อแกไ้ขปัญหาความเดือดรอ้นของ
ประชาชน ตามโครงการ “ถนนไรฝุ่้น” ของรฐับาล  
และตามนโยบายการพฒันาดา้นโครงสรา้ง
พืA นฐาน ของเทศบาลนครลาํปาง 
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หน่วย 
งาน 

แผนงาน งาน 
โครงการ 

เหตผุล 
ลาํดบัที� รายละเอียด 

สาํนัก    
การช่าง 

เคหะและ
ชุมชน 

ไฟฟ้า
ถนน 

2 โครงการก่อสรา้งถนนและท่อระบายนํ�า 
ถนนสุชาดา ซอยบา้นเลขที� 13 - 19 

- โดยทาํการก่อสรา้งถนน ค.ส.ล. ขนาด
กวา้งประมาณ 5.00 เมตร หรือตาม
สภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาว
ประมาณ 105 พรอ้มวางท่อระบายนํAา ค.
ส.ล.ขนาดสน้ผ่าศนูยก์ลาง 0.40 เมตร 
ความยาวรวมบ่อพกัประมาณ 105 เมตร 
และวางท่อระบายนํAา ค.ส.ล.ขนาด  
เสน้ผ่าศนูยก์ลาง 0.60 เมตร พรอ้มถนน 
ค.ส.ล.ทบัหลงัท่อขนาดกวา้งประมาณ 
1.15 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว
รวมบ่อพกัประมาณ 58 เมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลนครลาํปาง  
งบประมาณ  852,000 บาท 
(แผนพฒันาเทศบาล 3 ปี 2552 – 

2554 หนา้ที< 474) 

สภาพถนนเป็นผิวดินไม่มีระบบการระบายนํAา    
จึงตอ้งดาํเนินการปรบัปรุงสภาพถนนและวางท่อ
ระบายนํAา เพื<อแกไ้ขปัญหาความเดือดรอ้นของ
ประชาชน ตามโครงการ “ถนนไรฝุ่้น” ของรฐับาล 
และตามนโยบายการพฒันาดา้นโครงสรา้ง
พืA นฐาน ของเทศบาลนครลาํปาง 

สาํนัก   
การช่าง 

เคหะและ
ชุมชน 

ไฟฟ้า
ถนน 

3 โครงการก่อสรา้งถนนและท่อระบายนํ�า
ถนนประตมูา้ ซอยตรงขา้มโรงงานไม้
ประสาน ตั�งแตถ่นนประตมูา้ถึง
บา้นเลขที� 115/2 

- โดยทาํการก่อสรา้งถนน ค.ส.ล. ขนาด
กวา้งประมาณ 4.00 – 4.40 เมตร หรือ
ตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาว
ประมาณ 176 เมตร พรอ้มวางท่อระบาย
นํAา ค.ส.ล.ขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลาง 0.30 
เมตร ความยาวรวมบ่อพกัประมาณ 176 
เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลนครลาํปาง 
งบประมาณ 778,000 บาท 
(แผนพฒันาเทศบาล 3 ปี 2552 – 
2554 หนา้ที< 497) 

สภาพถนนเป็นผิวดินไม่มีระบบการระบายนํAา 

จึงตอ้งดาํเนินการปรบัปรุงสภาพถนนและวางท่อ
ระบายนํAา เพื<อแกไ้ขปัญหาความเดือดรอ้นของ
ประชาชน ตามโครงการ “ถนนไรฝุ่้น” ของรฐับาล 
และตามนโยบายการพฒันาดา้นโครงสรา้ง
พืA นฐาน ของเทศบาลนครลาํปาง 

สาํนัก    
การช่าง 

เคหะและ
ชุมชน 

ไฟฟ้า
ถนน 

4 โครงการก่อสรา้งถนนและท่อระบายนํ�า 
ถนนสุเรนทร ์ซอยบา้นเลขที� 27/8 ถึง
ถนนมนตรี ขา้งบา้นเลขที� 16 

-โดยทาํการก่อสรา้งถนน ค.ส.ล. ขนาด
กวา้งประมาณ 2.00 - 5.00 เมตร หรือ
ตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาว
ประมาณ 320 พรอ้มวางท่อระบายนํAา ค.
ส.ล.ขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลาง 0.40 เมตร 
ความยาวรวมบ่อพกัประมาณ 320 เมตร  
และอื<นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนคร
ลาํปาง งบประมาณ  1,840,000 บาท 
(แผนพฒันาเทศบาล 3 ปี 2552 – 

2554 เพิ<มเติม ฉบบัที< 2 หนา้ที< 10) 
 

สภาพถนนเป็นผิวลกูรงั ไม่มีระบบการระบายนํAา 
จึงตอ้งดาํเนินการปรบัปรุงสภาพถนนและท่อ
ระบายนํAา เพื<อแกไ้ขปัญหาความเดือดรอ้นของ
ประชาชน ตามโครงการ “ถนนไรฝุ่้น” ของรฐับาล 
และตามนโยบายการพฒันาดา้นโครงสรา้ง
พืA นฐาน ของเทศบาลนครลาํปาง 
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หน่วยงาน 
แผนงา

น 
งาน 

โครงการ 
เหตผุล 

ลาํดบัที< รายละเอียด 

สาํนัก    
การช่าง 

เคหะ
และ
ชุมชน 

ไฟฟ้า
ถนน 

5 โครงการก่อสรา้งถนนและท่อระบายนํ�า
ถนนสุขสวสัดิ7 1 ซอย 23 

- โดยทาํการก่อสรา้งถนนแอสฟัลทติ์ค
คอนกรีต ขนาดกวา้งประมาณ 6.50 – 
7.00 เมตร หรือตามสภาพ ความยาว
ประมาณ 400 เมตร พรอ้มวางท่อระบาย
นํAา ค.ส.ล.ขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลาง 0.60 
เมตร ทัAงสองฝั<ง ความยาวรวมบ่อพกั
ประมาณ 800 เมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลนครลาํปาง 
งบประมาณ 3,630,000 บาท 
(แผนพฒันาเทศบาล 3 ปี 2552 – 
2554 หนา้ที< 423) 

สภาพถนนเป็นผิวลกูรงั ไม่มีระบบการระบายนํAา 
จึงตอ้งดาํเนินการปรบัปรุงสภาพถนนและท่อ
ระบายนํAา เพื<อแกไ้ขปัญหาความเดือดรอ้นของ
ประชาชน ตามโครงการ “ถนนไรฝุ่้น” ของรฐับาล 
และตามนโยบายการพฒันาดา้นโครงสรา้ง
พืA นฐาน ของเทศบาลนครลาํปาง 

สาํนัก    
การช่าง 

เคหะ
และ
ชุมชน 

ไฟฟ้า
ถนน 

6 โครงการก่อสรา้งถนนเลียบคลอง
ชลประทาน ตั�งแตถ่นนวชิราวุธดาํเนิน 
ถึงหนา้บา้นเลขที� 109/1 

- โดยทาํการก่อสรา้งถนนแอสฟัลทติ์ค
คอนกรีต ขนาดกวา้งประมาณ 5.00 เมตร 
ความยาวประมาณ 420 เมตร หรือมี
พืA นที<  ไม่นอ้ยกว่า 2,100 ตารางเมตร  
และอื<นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนคร
ลาํปาง  
งบประมาณ 951,000 บาท 
(แผนพฒันาเทศบาล 3 ปี 2552 – 
2554 หนา้ที< 551) 
 

 

 

สภาพถนนเป็นผิวลกูรงั จึงตอ้งดาํเนินการ
ปรบัปรุงสภาพถนน เพื<อแกไ้ขปัญหาความ
เดือดรอ้นของประชาชน ตามโครงการ “ถนน     
ไรฝุ่้น” ของรฐับาล และตามนโยบายการพฒันา
ดา้นโครงสรา้งพืA นฐาน ของเทศบาลนครลาํปาง 

สาํนัก    
การช่าง 

เคหะ
และ
ชุมชน 

ไฟฟ้า
ถนน 

7 โครงการก่อสรา้งถนนและท่อระบายนํ�า 
ถนนลาํปาง – แม่ทะ ซอยบา้นเลขที� 
150 

- โดยทาํการก่อสรา้งถนน ค.ส.ล. ขนาด
กวา้งประมาณ 5.00 เมตร หรือตาม
สภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวความ
ยาวประมาณ 142 เมตร พรอ้มวางท่อ
ระบายนํAา ค.ส.ล.ขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลาง 
0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพกัประมาณ 
142 เมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลนคร
ลาํปาง  
งบประมาณ 909,000 บาท 
(แผนพฒันาเทศบาล 3 ปี 2552 – 
2554 หนา้ที< 460) 
 

 

 

 

 

สภาพถนนเป็นผิวลกูรงั ไม่มีระบบการระบายนํAา 
จึงตอ้งดาํเนินการปรบัปรุงสภาพถนนและท่อ
ระบายนํAา เพื<อแกไ้ขปัญหาความเดือดรอ้นของ
ประชาชน ตามโครงการ “ถนนไรฝุ่้น” ของรฐับาล 
และตามนโยบายการพฒันาดา้นโครงสรา้ง
พืA นฐาน ของเทศบาลนครลาํปาง 
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หน่วยงาน 
แผนงา

น 
งาน 

โครงการ 

เหตผุล ลาํดบั 
ที� 

รายละเอียด 

สาํนัก    
การช่าง 

เคหะ
และ
ชุมชน 

ไฟฟ้า
ถนน 

8 โครงการก่อสรา้งถนนและท่อระบายนํ�า
ถนนลาํปาง – แม่ทะ ซอยหมู่บา้นถาวร
สุข ขา้งบา้นเลขที� 137/1 (ซอยโบสถ์
คริสตจกัร) 

- โดยทาํการก่อสรา้งถนน ค.ส.ล. ขนาด
กวา้งประมาณ 5.50 เมตร หรือตาม
สภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาว
ประมาณ 224 เมตร พรอ้มวางท่อระบาย
นํAา ค.ส.ล.ขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลาง 0.40 
เมตร ความยาวรวมบ่อพกัประมาณ 224 
เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลนครลาํปาง 
งบประมาณ 1,396,000 บาท 
(แผนพฒันาเทศบาล 3 ปี 2552 – 
2554 หนา้ที< 437) 

สภาพถนนเป็นผิวลกูรงั ไม่มีระบบการระบายนํAา 
จึงตอ้งดาํเนินการปรบัปรุงสภาพถนนและท่อ
ระบายนํAา เพื<อแกไ้ขปัญหาความเดือดรอ้นของ
ประชาชน ตามโครงการ “ถนนไรฝุ่้น” ของรฐับาล 
และตามนโยบายการพฒันาดา้นโครงสรา้ง 
พืA นฐาน ของเทศบาลนครลาํปาง 

สาํนัก    
การช่าง 

เคหะ
และ
ชุมชน 

ไฟฟ้า
ถนน 

9 โครงการก่อสรา้งปรบัปรุงทางเทา้ถนน
ฉตัรไชย ฝั �งโรงเรียนอรุโณทยั ตั�งแต่
ทางเขา้โรงเรียนอสัสมัชญั ลาํปาง ถึง
บริเวณสี�แยกดอนปาน 

- โดยทาํการรืA อทางเทา้เดิมออก แลว้
ก่อสรา้งใหม่ ขนาดกวา้งประมาณ 1.50 – 
3.70 เมตร ความยาวรวมทางเขา้-ออก
ประมาณ 500 เมตร หรือมีพืA นที<รวมไม่
นอ้ยกว่า 1,295 ตารางเมตร  ตามแบบ
แปลนเทศบาล นครลาํปาง  
งบประมาณ 1,790,000 บาท 
(แผนพฒันาเทศบาล 3 ปี 2552 – 
2554 หนา้ที< 457) 

สภาพทางเทา้มคีวามชาํรุด   ทรุดโทรม 

ไม่มีความเหมาะสมปลอดภยัเพียงพอในการ
บริการสาธารณะสาํหรบัประชาชนในเขตเมือง 
 จึงตอ้งทาํการปรบัปรุงสภาพใหเ้หมาะสมกบั 

การสญัจร และมีความสวยงาม ตามนโยบายการ
พฒันาดา้นโครงสรา้งพืA นฐาน ของเทศบาลนคร
ลาํปาง 

 

  จากเหตุผลดังกล่าวขา้งตน้ จะตอ้งใชง้บประมาณในการดําเนินการทัAง 9 โครงการ  
เป็นจาํนวนเงินทัAงสิA น 12,451,000 บาท (สิบสองลา้นสี<แสนหา้หมื<นหนึ<งพนับาทถว้น) แต่เทศบาล
นครลําปางไม่ไดต้ัAงงบประมาณเพื<อการนีA ไวแ้ละมีความจําเป็นตอ้งดําเนินการเพื<อใหก้ารพัฒนา
เทศบาลนครลําปางดา้นโครงสรา้งพืA นฐาน ระบบสาธารณูปโภค เป็นไปอย่างต่อเนื<อง อันจะเป็น
ประโยชน์โดยส่วนรวมต่อประชาชนอย่างแทจ้ริง ตามอาํนาจหน้าที<ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ<น 
ที<มีหน้าที<ตอ้งใหบ้ริการด้านการบริการชุมชนและสังคม จึงมีความจําเป็นต้องใชเ้งินสะสมของ
เทศบาลนครลาํปางดาํเนินการ 
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เงินสะสม ณ วนัที� 30 เมษายน 2552   198,484,819.90 

หกั   เงินฝาก กสท. 69,470,443.11  

  ลกูหนีA เงินยมืสะสม 268,056.00  

 ลกูหนีA ภาษีโรงเรือน 1,440,643.25  

 ลกูหนีA ภาษีทอ้งที< 10,946.64  

 ลกูหนีA ภาษีป้าย 207,770.25  

 ผลต่างจากการชาํระหนีA เงินกู ้ 5,173,000.00  
 เงินเดือน ค่าจา้ง ค่าตอบแทน  47,383,714.02 123,954,573.27 

  74,530,246.63 

หกั สาํรองจ่ายกรณีฉุกเฉินอื<น ๆ รอ้ยละ 25%  18,632,561.66 

  55,897,684.97 
หกั จ่ายขาดเงินสะสมและเงินยมืสะสม (คงคา้งเบิกจ่าย)   
 1. ก่อสรา้งปรบัปรุงภมิูทศัน์ขว่งนคร (หา้แยกหอนาฬกิา) 15,196,802.59  
 2. ค่าก่อสรา้งอาคารเรียน ร.ร.เทศบาล 4  5,535,600.00  
 3. โครงการปรบัปรุงภายในอาคารวฒันธรรมเฉลิมพระเกียรติบริเวณ 1,000,000.00  
    สวนสาธารณะเขลางคน์คร   
 4. โครงการก่อสรา้งปรบัปรุงถนนและทางเทา้ถนนเวียงละกอน 4,299,200.00  
    ตัAงแต่ถนนฉตัรไชยถึงถนนท่าคราวน้อย   
 5. โครงการก่อสรา้งปรบัปรุงทางเทา้ถนนสวนดอก ตัAงแต่ถนน
พหลโยธิน 

2,320,000.00  

    ถึงถนนรอบเวียงทัAงสองฝั<ง   
 6. โครงการก่อสรา้งปรบัปรุงภมิูทศัน์ถนนเลียบแม่นํAาวงัตัAงแต่สะพาน 2,484,657.87  
      รตันโกสินทร ์200 ปี   
 7. โครงการก่อสรา้งศาลาที<พกัผูโ้ดยสารภายในเขตเทศบาล 12 แห่ง 2,400,000.00  
 8. โครงการก่อสรา้งปรบัปรุงฐานอนุสาวรียพ์่อเจา้ทิพยช์า้ง 599,800.00   
 9. โครงการก่อสรา้งปรบัปรุงถนนและท่อระบายนํAา ถ.ทิพยช์า้ง 553,000.00  
 10. เงินประโยชน์ตอบแทนอื<นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) 131,441.25 34,520,501.71 
เงินสะสมคงเหลือในมือที<พอจา่ยได ้ณ 30 เมษายน 2552  21,377,183.26 

 

  ดังนัAน ขอไดโ้ปรดนําเรียนต่อที<ประชุมสภาเทศบาลนครลําปางเพื<อขออนุมัติใช ้
จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลาํปาง จาํนวนเงิน 12,451,000 บาท (สิบสองลา้นสี<แสนหา้หมื<น
หนึ<งพนับาทถว้น) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    ว่าดว้ยการรบัเงิน   การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรกัษาเงิน และการตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ<น (ฉบบัที< 2) พ.ศ.2548  ขอ้ 
89 ต่อไป 

         ขอแสดงความนับถือ 

(ลงชื<อ)       นิมิตร    จิวะสนัติการ       ผูเ้สนอ 

    (นายนิมิตร    จิวะสนัติการ) 

    นายกเทศมนตรีนครลาํปาง 
(ลงชื<อ)      สมหมาย  พงษ์ไพบลูย ์     ผูร้บัรอง 

  (นายสมหมาย  พงษ์ไพบลูย)์ 
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
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 (ลงชื<อ) จ.ส.อ. สมบรูณ ์ บรรจงจิตต ์   ผูร้บัรอง 
    (สมบรูณ ์ บรรจงจิตต)์ 

         สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 

 นายประสิทธิ7  หรรษหิ์รญั  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง    ขอบคุณท่านรองนายกฯ 
มากซึ<งก็ใชเ้วลานานพอสมควร สาํหรบัในญตัตินีA มีอยู่  9 โครงการ ผมจะเปิดใหท่้านสมาชิกทุกท่าน
อภิปรายโดยรวม แต่จะขอใหมี้การลงมติของแต่ละโครงการๆ ไป สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเรียนเชิญ 
 นายสมบูรณ ์ คุรุภากรณ ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง    เรียนท่านประธานสภาฯ   
ที<เคารพ กระผมนายสมบรูณ ์ คุรุภากรณ ์ มีประเด็นอยู่  2 ประเด็น เป็นเรื<องทางเทคนิค อยากจะ
ขอใหส้าํนักการช่างรับไวพิ้จารณา คือ เรื<องที< 1 ในแผ่นที<  2 / 5 ในขอ้ที< 3  ลําดับที<  3 การทํา 
บ่อพักโดยปกติแลว้จะมีกันสาดท่อ พีวีซี (PVC) เพื<อที<จะสามารถต่อท่อนํAาทิA งในบา้นออกมารวม     
ที<บ่อพัก แต่ที<ออกแบบไวนี้A เป็นท่อ ขนาด 6 นิA ว ซึ<งมีขนาดเล็ก โดยปกติแลว้ท่อนํAาทิA งที<ออกจาก
บา้นเรือนอย่างตํ <าประมาณ 8 -10 นิA ว เป็นอย่างน้อย ขอฝากไวก้ารที<จะใหช้าวบา้นมาเชื<อมต่อท่อ       
เขา้บ่อพกัจะมีปัญหา จะตอ้งเสียค่าแรงมากโดยใช่เหตุ  ขอฝากสาํนักการช่างไว ้ และการฝากท่อนํAา
ในลกัษณะนีA คือ ฝากทิA งไวต้วัผนังของบ่อพกัและนานวนัดินในระดับต่างๆ ที<อยู่ระดบัของท่อที<ฝากไว ้
เมื<อโดนนํAาแล้วดินไหลมาในบ่อพัก บ่อพักก็จะอุดตันได้ ขอฝากให้แก้ไขด้วย นี< คือประเด็น 1 
ส่วนประเด็นที<  2  เรื<องของ  แฟกเตอร ์เอฟ  คือ ค่าดําเนินการ  กาํไร  และภาษีในโครงการต่างๆ 
จะมีแฟกเตอร ์เอฟ อยู่ทุกโครงการจะมากจะน้อยก็ขึA นอยู่กบัความยากง่ายของโครงการ  มีโครงการ 
ที<ผมตัAงขอ้สงัเกตใหผู้บ้ริหารทราบคือ โครงการแอสฟัสติก ปรบัปรุงถนนคลองชลประทาน  โครงการ
ที<เท่าไหร่ไมท่ราบ ใหเ้ปิดดู โครงการแอสฟัสติกใชแ้ฟกเตอร ์เอฟ ที<  30% หรือ 1.3 ถา้ดูความยาก
ง่ายเทียบกบัโครงการถัดไป โครงการก่อสรา้งถนนและท่อระบายนํAา ถนนลาํปาง – แม่ทะ ซึ<งเป็น
งานที<ยากกว่ามาก ตอ้งมีการชํารุด การรืA อ การวางท่อ การเจาะ การทําบ่อพกัวางท่อยุ่งยากมาก  
มีการเทถนนดว้ย แต่ตัAงค่าแฟกเตอร ์เอฟ ไวเ้ท่ากนั ซึ<งถา้เทียบกนัแลว้ในโครงการทําถนนแอสฟัส
ติก น่าจะมีค่าแฟกเตอร์ เอฟ น้อยลง  ผมขอตัAงขอ้สังเกต  หากสมมุติว่าสูงเกินพอดี ปรบัลดไดก็้ดี 
จะไดป้ระหยดังบประมาณ นี<คือขอ้สงัเกตที<ตัAงไวโ้ดยรวมทุก  9 โครงการก็เห็นดว้ย ขอบคุณครบั 
 นายประสิทธิ7  หรรษหิ์รญั  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง จะมีสมาชิกท่านใดอภิปราย 
อีกหรือไม ่ ซึ<งกระผมจะเปิดใหท่้านสมาชิกอภิปรายโดยรวมทัAงหมด และการลงมตินัAนจะขอรบั 
ความเห็นชอบแต่ละๆโครงการ มีสมาชิกฯท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม ่ ถา้ไมมี่สมาชิกท่าน 
ใดอภิปราย ในระเบียบวาระที< 7 เรื<อง ขอเสนอญตัติขออนุมติัใชจ้่ายเงินสะสมของเทศบาลนคร
ลาํปางเพื<อดาํเนินการโครงการ ตามนโยบายดา้นโครงสรา้งพืA นฐาน ระบบสาธารณูปโภค จาํนวน 9 
โครงการ เป็นจาํนวนเงิน 12,451,000 บาท  ดงันีA  
 โครงการที�  1  ลาํดับที<  1   โครงการก่อสรา้งถนนและท่อระบายนํAา ถนนจามเทวี ซอย 1 
ขา้งบา้นเลขที<  5  สมาชิกฯ ท่านเห็นชอบขอไดโ้ปรดยกมือ  มติเป็นเอกฉนัท ์
 มตทิี�ประชุม  ที<ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท ์อนุมติัใหใ้ชจ้่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลาํปาง 
โครงการที<  1 โครงการก่อสรา้งถนนและท่อระบายนํAา ถนนจามเทวี ซอย 1 ขา้งบา้นเลขที<  5    
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 โครงการที� 2   ลําดับที<   2    โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายนํA า ถนนสุชาดา  

ซอยบา้นเลขที<  13 – 19  สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบขอไดโ้ปรดยกมือ  มติเป็นเอกฉนัท ์
มตทิี�ประชุม  ที<ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท ์อนุมติัใหใ้ชจ้่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลาํปาง 

โครงการที< 2   ลาํดับที<  2   โครงการก่อสรา้งถนนและท่อระบายนํAา ถนนสุชาดา ซอยบา้นเลขที<  
13 – 19   
 โครงการที� 3   ลําดับที<  3    โครงการก่อสรา้งท่อระบายนํAาถนนประตูมา้ ซอยตรงขา้ม
โรงงานไมป้ระสาน ตัAงแต่ถนนประตูม้า้ ถึงบา้นเลขที<  115/2  สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบขอไดโ้ปรด
ยกมือ  มติเป็นเอกฉนัท ์

มตทิี�ประชุม  ที<ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท ์อนุมติัใหใ้ชจ้่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลาํปาง 
โครงการที< 3   ลาํดับที<  3    โครงการก่อสรา้งท่อระบายนํAาถนนประตูมา้ ซอยตรงขา้มโรงงานไม้
ประสาน ตัAงแต่ถนนประตูม้า้ ถึงบา้นเลขที<  115/2 

โครงการที� 4   ลําดับที<  4    โครงการก่อสรา้งถนนและท่อระบายนํAา ถนนสุเรนทร ์ 
ซอยบา้นเลขที<  27/8 ถึงถนนมนตรี ขา้งบา้นเลขที<  16  สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบขอไดโ้ปรดยกมือ  
มติเป็นเอกฉนัท ์

มตทิี�ประชุม  ที<ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท ์อนุมติัใหใ้ชจ้่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลาํปาง 
โครงการที< 4   ลาํดบัที<  4    โครงการก่อสรา้งถนนและท่อระบายนํAา ถนนสุเรนทร ์ซอยบา้นเลขที<  
27/8 ถึงถนนมนตรี ขา้งบา้นเลขที<  16 

โครงการที� 5   ลําดับที<  5    โครงการก่อสรา้งถนนและท่อระบายนํAาถนนสุขสวัสดิ  1  
ซอย 23  สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบขอไดโ้ปรดยกมือ  มติเป็นเอกฉนัท ์

มตทิี�ประชุม  ที<ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท ์อนุมติัใหใ้ชจ้่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลาํปาง 
โครงการที< 5   ลาํดบัที<  5    โครงการก่อสรา้งถนนและท่อระบายนํAาถนนสุขสวสัดิ 1 ซอย 23 

โครงการที� 6   ลําดับที<  6    โครงการก่อสรา้งถนนเลียบคลองชลประทาน ตัAงแต่ถนน
วชิราวุธดาํเนินถึงหนา้บา้นเลขที<  109/1 สมาชิกฯท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือขึA น มติเป็นเอกฉนัท ์

มตทิี�ประชุม  ที<ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท ์อนุมติัใหใ้ชจ้่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลาํปาง 
โครงการที< 6   ลําดับที<  6    โครงการก่อสรา้งถนนเลียบคลองชลประทาน ตัAงแต่ถนนวชิราวุธ
ดาํเนินถึงหนา้บา้นเลขที<  109/1 

โครงการที� 7   ลาํดบัที<  7    โครงการก่อสรา้งถนนและท่อระบายนํAาถนนลาํปาง – แม่ทะ 
ซอยบา้นเลขที< 150  สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือขึA น มติเป็นเอกฉนัท ์

มตทิี�ประชุม  ที<ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท ์อนุมติัใหใ้ชจ้่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลาํปาง 

โครงการที<  7   ลําดับที<   7    โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายนํA าถนนลําปาง – แม่ทะ  
ซอยบา้นเลขที< 150 

โครงการที� 8   ลาํดบัที<  8    โครงการก่อสรา้งถนนและท่อระบายนํAาถนนลาํปาง – แม่ทะ 
ซอยหมูบ่า้นถาวรสุขขา้งบา้นเลขที< 137/1 (ซอยโบสถค์ริสตจกัร)  สมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรดยก
มือขึA น มติเป็นเอกฉนัท ์

มตทิี�ประชุม   ที<ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท ์อนุมติัใหใ้ชจ้่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลาํปาง 
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โครงการที<  8   ลําดับที<   8    โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายนํA าถนนลําปาง – แม่ทะ  
ซอยหมูบ่า้นถาวรสุขขา้งบา้นเลขที< 137/1 (ซอยโบสถค์ริสตจกัร)   

โครงการที� 9   ลาํดับที<  9    โครงการก่อสรา้งปรบัปรุงทางเทา้ถนนฉัตรไชย ฝั<งโรงเรียน
อรุโณทัย ตัAงแต่ทางเขา้โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง ถึงบริเวณสี<แยกดอนปาน  สมาชิกท่านใดเห็นชอบ 
โปรดยกมือขึA น มติเป็นเอกฉนัท ์

มตทิี�ประชุม  ที<ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท ์อนุมติัใหใ้ชจ้่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลาํปาง 
โครงการที< 9   ลาํดบัที<  9    โครงการก่อสรา้งปรบัปรุงทางเทา้ถนนฉัตรไชย ฝั<งโรงเรียนอรุโณทัย 
ตัAงแต่ทางเขา้โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง ถึงบริเวณสี<แยกดอนปาน   
 มตทิี�ประชุม ที<ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทข์อเสนอญตัติขออนุมติัใชจ้่ายเงินสะสมของเทศบาล
นครลาํปางเพื<อดาํเนินการโครงการ ตามนโยบายดา้นโครงสรา้งพืA นฐาน ระบบสาธารณูปโภค 
จาํนวน 9 โครงการ  เป็นจาํนวนเงิน 12,451,000 บาท (สิบสองลา้นสี<แสนหา้หมื<นหนึ<งพนั 
บาทถว้น) 
 

นายประสิทธิ7   หรรษหิ์รัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง   ในระเบียบวาระที< 8
เรียนเชิญนายแพทยว์ัฒนา วานิชสุขสมบัติ  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ทําหน้าที<เป็น
ประธานในที<ประชุมสภาเทศบาลฯ  ต่อไป 
 

         ระเบียบวาระที�   8   เรื�อง  ขอเสนอญตัติอนุมัติใชจ้า่ยเงินสะสมของเทศบาลนคร
ลาํปาง เพื�อปรับปรุงภายในอาคารสาํนักงานเทศบาลนครลาํปาง (อาคาร 1)เป็นหอ
เกียรตยิศ (พิพิธภณัฑเ์มือง เทศบาลนครลาํปาง) 
 

 นายแพทยว์ัฒนา  วานิชสุขสมบัติ   รองประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง   ผมขอ
ดาํเนินการประชุมในระเบียบวาระที<  8  ญตัติเรื<อง ขอเสนอญตัติอนุมติัใชจ้่ายเงินสะสมของเทศบาล
นครลาํปาง เพื<อปรบัปรุงภายในอาคารสาํนักงานเทศบาลนครลาํปาง (อาคาร 1) เป็นหอเกียรติยศ 
(พิพิธภณัฑเ์มือง เทศบาลนครลาํปาง) เรียนเชิญฝ่ายบริหาร 
 นายนรเศรษฐ ์   จิวะสันติการ   รองนายกเทศมนตรีนครลาํปาง ท่านประธานสภา
เทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่านกระผม นายนรเศรษฐ์  จิวะสนัติการ ไดร้บั
มอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลาํปาง ใหเ้สนอญตัติ   
 ที<  ลป  52006/2464                                   สาํนักงานเทศบาลนครลาํปาง 

             ถนนฉตัรไชย  ลป  52100 

                 21 พฤษภาคม   2552 

เรื<อง   ขอเสนอญตัติขออนุมติัใชจ้่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลาํปาง เพื<อปรบัปรุงภายในอาคาร 

         สาํนักงานเทศบาลนครลาํปาง (อาคาร 1) เป็นหอเกียรติยศ (พิพิธภณัฑเ์มือง เทศบาลนคร 

         ลาํปาง) 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง 

 ขา้พเจ้า  นายนิมิตร  จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ขอเสนอญัตติเรื<อง        
ขออนุมติัใชจ้่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง เพื<อปรับปรุงภายในอาคารสํานักงานเทศบาล              
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นครลาํปาง (อาคาร 1) เป็น หอเกียรติยศ (พิพิธภัณฑเ์มือง เทศบาลนครลําปาง) งบประมาณ  
8,000,000 บาท (แปดลา้นบาทถว้น) ตามหลกัการและเหตุผลดงันีA  

หลกัการ 

 ขออนุมติัใชจ้่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลาํปาง เพื<อกระทํากิจการซึ<งอยู่ในอาํนาจหน้าที<
ของเทศบาลนครลาํปาง  ซึ<งเกี<ยวกบัดา้นบริการชุมชนและสงัคม โดยจะดาํเนินการปรบัปรุงภายใน
อาคารสาํนักงานเทศบาลนครลาํปาง (อาคาร 1) งบประมาณ 8,000,000 บาท (แปดลา้นบาท
ถ้วน) เพื<อจัดตัA งเป็นหอเกียรติยศ  (พิพิธภัณฑ์เมือง เทศบาลนครลําปาง) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ย  การรบัเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรกัษาเงิน  และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ<น (ฉบับที< 2) พ.ศ. 2548 ขอ้ 89   ซึ<งปรากฏอยู่ใน
แผนพฒันา 3 ปี (พ.ศ. 2552 – 2554) หนา้ 360 
 

เหตผุล 
ตามนโยบายนายกเทศมนตรีนครลําปาง   และแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง 3 ปี           

(พ.ศ. 2552 – 2554) กาํหนดใหมี้การดาํเนินการปรบัปรุงภูมิทศัน์บริเวณหน้าสาํนักงานเทศบาล
นครลําปาง   ห้าแยกหอนาฬิกา  และสวนสาธารณะห้าแยก ให้เป็นข่วงนคร โดยกําหนด
องคป์ระกอบของขว่งนคร   ซึ<งมีอาคารสาํนักงานเทศบาลนครลาํปาง (อาคาร 1) ตัAงอยู่ และใหมี้การ
ปรับปรุงอาคารเป็นรูปแบบอัฒลักษณ์ของลา้นนา เพื<อจัดทําเป็นหอเกียรติยศ (พิพิธภัณฑ์เมือง 
เทศบาลนครลาํปาง) ซึ<งในขณะนีA   การปรบัปรุงภมิูทศัน์ดงักล่าว รวมทัAงการปรบัปรุงภายนอกอาคาร
สํานักงานเทศบาลนครลําปาง (อาคาร 1)  ใกลเ้สร็จสมบูรณ์แลว้ จึงทําใหต้อ้งเร่งดําเนินการ
ปรบัปรุงภายในอาคารสาํนักงานเทศบาลนครลาํปาง (อาคาร 1) เป็นหอเกียรติยศ (พิพิธภณัฑเ์มือง 
เทศบาลนครลําปาง)  เพื<อใหมี้การดําเนินการออกแบบและปรับปรุงภายในอาคารใหแ้ลว้เสร็จ
โดยเร็ว ซึ< งจะทําให้องค์ประกอบของข่วงนครเรียบร้อย สมบูรณ์ เป็นไปตามนโยบายของ
นายกเทศมนตรีนครลาํปาง และตามแผนพฒันาเทศบาลนครลาํปางที<ไดก้าํหนดไว ้ แต่เนื<องจาก
เทศบาลนครลาํปางไม่ไดต้ัAงงบประมาณเพื<อการนีA ไว ้จึงมีความจาํเป็นตอ้งขออนุมติัใชจ้่ายเงินสะสม
ของเทศบาลนครลาํปาง ดําเนินการปรบัปรุงภายในอาคารสาํนักงานเทศบาลนครลาํปาง (อาคาร 
1) เพื<อจดัตัAงเป็นหอเกียรติยศ (พิพิธภณัฑเ์มือง เทศบาลนครลาํปาง) เป็นแหล่งรวบรวมขอ้มลูทาง
ประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม เรื<องราวต่าง ๆ โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ภูมิปัญญาทอ้งถิ<น ตลอดจน
วิวฒันาการ ความเปลี<ยนแปลง ความกา้วหน้าขององคก์รปกครองทอ้งถิ<น และใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู ้
ใหบ้ริการขอ้มูลทางประวติัศาสตร์ ตลอดจนเป็นศูนยร์วมความภาคภูมิใจในความเป็นทอ้งถิ<นและ
นครลาํปาง  และเพื<อเป็นศูนยก์ลางบริการขอ้มูลข่าวสารใหนั้กท่องเที<ยว และเป็นศูนยก์ลางส่งต่อ
นักท่องเที<ยวไปตามแหล่งท่องเที<ยวสาํคญัต่าง ๆ ในเขตจงัหวดัลาํปาง  โดยแยกเป็นส่วนต่าง ๆ ดงันีA  
 1. ชัAนที< 1 ออกแบบและจัดสรา้งนิทรรศการถาวรภายในหอเกียรติยศ (พิพิธภัณฑเ์มือง) 
โดยเริ<มต้นเรื<องราวจากตัวอาคาร คือ วิวัฒนาการของเทศบาลนครลําปาง เชื<อมโยงกับการ
เจริญเติบโตของเมืองที<มีผลกระทบต่อผูค้น นําเสนอวิถีชีวิตคนเมือง 2 ฝั<งแม่นํA าวงั เกี<ยวกับผูค้น   
การกิน การอยู่ ประวัติศาสตร์  วิวฒันาการเมือง สถานที<สําคัญ สิ<งที<น่าสนใจ เช่น สะพาน         
รัษฎาภิเศก รถไฟ รถมา้ เมืองเก่า กาดกองต้า และข่วงนคร รวมทัAงศูนย์บริการการท่องเที<ยว 
เทศบาลนครลาํปาง 



 25

 2. ชัAนที<  2 ออกแบบและจัดสรา้งเป็นหอ้งโถง หอ้งแสดงนิทรรศการ หอจดหมายเหตุ  
และหอ้งแสดงมลัติมีเดีย เป็นตน้  

จากเหตุผลดังกล่าวขา้งตน้ จึงมีความจาํเป็นตอ้งขออนุมติัใชจ้่ายเงินสะสมของเทศบาลเพื<อ
ปรบัปรุงภายในอาคารสาํนักงานเทศบาลนครลาํปาง (อาคาร 1) เป็นพิพิธภณัฑเ์มือง เทศบาลนคร
ลาํปาง งบประมาณ 8,000,000 บาท (แปดลา้นบาทถว้น)   
เงินสะสม ณ วนัที< 30 เมษายน 2552  198,484,819.90 

หกั เงินฝาก กสท. 69,470,443.11  

 ลกูหนีA เงินยืมสะสม 268,056.00  

 ลกูหนีA ภาษีโรงเรือน 1,440,643.25  

 ลกูหนีA ภาษีทอ้งที< 10,946.64  

 ลกูหนีA ภาษีป้าย 207,770.25  

 ผลต่างจากการชาํระหนีA เงินกู ้ 5,173,000.00  

 เงินเดือน ค่าจา้ง ค่าตอบแทน 47,383,714.02 123,954,573.27 

   74,530,246.63 

หกั สาํรองจ่ายกรณีฉุกเฉินอื<นๆ รอ้ยละ 25%  18,632,561.66 

   55,897,684.97 

หกั จ่ายขาดเงินสะสมและเงินยืมสะสม (คงคา้งเบิกจ่าย)   

 1.  ก่อสรา้งปรบัปรุงภมิูทศัน์ขว่งนคร (หา้แยกหอนาฬิกา) 15,196,802.59  

 2.  คา่ก่อสรา้งอาคารเรียน ร.ร.เทศบาล 4 5,535,600.00  

 

3.  โครงการปรบัปรุงภายในอาคารวฒันธรรมเฉลิมพระเกียรติบริเวณ
สวนสาธารณะ เขลางคน์ครฯ 1,000,000.00  

 

4. โครงการก่อสรา้งปรบัปรุงถนนและทางเทา้ถนนเวยีงละกอนตัAงแต่ 

ถนนฉตัรไชย    งถนนท่าคราวนอ้ย 

 

4,299,200.00  

 

5.  โครงการก่อสรา้งปรบัปรุงทางเทา้ถนนสวนดอก ตัAงแต่ถนนพหลโยธินถึงถนน          
     รอบเวยีงทัAงสองฝั<ง 2,320,000.00  

 

6.  โครงการก่อสรา้งปรบัปรุงภมิูทศัน์ถนนเลียบแมนํ่AาวงัตัAงแต่สะพาน

รตันโกสินทร ์     200 ปี 2,484,657.87  

 7.  โครงการก่อสรา้งศาลาที<พกัผูโ้ดยสารภายในเขตเทศบาล 12 แหง่ 2,400,000.00  

 8.  โครงการก่อสรา้งปรบัปรุงฐานอนุสาวรีย ์ 599,800.00  

 9.  โครงการก่อสรา้งปรบัปรุงถนนและท่อระบายนํAาถนนทิพยช์า้ง 553,000.00  

 10. เงินประโยชน์ตอบแทนอื<นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) 131,441.25 34,520,501.71 

 เงินสะสมคงเหลือในมือที<พอจ่ายได ้ณ 30 เมษายน 2552  21,377,183.26 

หกั จ่ายขาดเงินสะสมในระเบียบวาระที< 7  12,451,000.00 

เงินสะสมคงเหลือในมือพอจา่ย  8,926,183.26 

 

                     ขอไดโ้ปรดนําเรียนต่อที<ประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง เพื<อขออนุมติัใชจ้่ายเงินสะสมของ
เทศบาลนครลําปาง  จาํนวน  8,000,000  บาท (แปดลา้นบาทถว้น) ดําเนินการตามโครงการ
ดงักล่าวขา้งตน้  ตามระเบียบฯ ต่อไป  
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ขอแสดงความนับถือ 
 

(ลงชื<อ)     นิมิตร  จิวะสนัติการ      ผูเ้สนอ 

  (นายนิมิตร  จิวะสนัติการ) 

นายกเทศมนตรีนครลาํปาง 
 

(ลงชื<อ)    วฒันา  วานิชสุขสมบติั       ผูร้บัรอง 

       (นายแพทยว์ฒันา  วานิชสุขสมบติั)                             
                       สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง                                    
 

(ลงชื<อ)      ณพล  เครือสุวรรณ     ผูร้บัรอง 

            (นายณพล  เครือสุวรรณ)                             
          สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง                                    

 นายแพทยว์ฒันา  วานิชสุขสมบตัิ  รองประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง   ขอบคุณท่าน 
รองนายกเทศมนตรี และเรียนเชิญท่านสมาชิกไดอ้ภิปรายเกี<ยวกบัเรื<องที<ท่านรองนายกเทศมนตรี   
ไดเ้สนอ ขอเรียนเชิญ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในเรื<องดงักล่าวหรือไม่  ถา้ไม่มีท่านใดจะอภิปราย 
กระผมใคร่ขอท่านสมาชิกโปรดพิจารณา สมาชิกฯผู ้ใดเห็นชอบญัตติอนุมัติใชจ้่ายเงินสะสมของ
เทศบาลนครลาํปาง เพื<อปรบัปรุงภายในอาคารสาํนักงานเทศบาลนครลาํปาง (อาคาร 1) เป็นหอ
เกียรติยศ  (พิพิธภัณฑเ์มือง เทศบาลนครลาํปาง) ขอไดโ้ปรดยกมือขึA น  มติใหค้วามเห็นชอบเป็น  
เอกฉนัท ์
 

 มติที�ประชุม   ที<ประชุมมีมติเสียงขา้งมากเห็นชอบใหใ้ชจ้่ายเงินสะสมของเทศบาลนคร
ลําปาง เพื<อปรับปรุงภายในอาคารสํานักงานเทศบาลนครลําปาง (อาคาร 1)  เป็นหอเกียรติยศ
(พิพิธภณัฑเ์มือง เทศบาลนครลาํปาง) จาํนวน  8,000,000 บาท (แปดลา้นบาทถว้น) 
   

ระเบียบวาระที�   9   ญตัตเิรื�อง  ขอเสนอญตัตเิพื�อขออนุญาตกูเ้งิน  จากเงินทุน
ส่งเสริมกิจการเทศบาลเพื�อก่อสรา้งตลาดเทศบาล  1 (ตลาดหลกัเมือง)  

นายแพทยว์ฒันา  วานิชสุขสมบตั ิ รองประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง   เรียนเชิญท่าน
รองนายกเทศมนตรี 

นายกิตติภูมิ  นามวงค ์  รองนายกเทศมนตรีนครลาํปาง   เรียนท่านประธานสภา
เทศบาล ท่านสมาชิกผูท้รงเกียรติ กระผมนายกิตติภูมิ  นามวงค์ รองนายกเทศมนตรี  ซึ<งไดร้ับ
มอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรี  ขอเสนอญตัติ 

 

ที< ลป 52005 / 2454      สาํนักงานเทศบาลนครลาํปาง 
        ถนนฉตัรไชย  ลป 52100 

21  พฤษภาคม  2552 
เรื<อง  ขอเสนอญตัติเพื<อขออนุญาตกูเ้งิน  จากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลเพื<อก่อสรา้ง 
       ตลาดเทศบาล 1 (ตลาดหลกัเมือง)  
 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง 
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 ขา้พเจ้า  นายนิมิตร  จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ขอเสนอญัตติเรื<อง  
ขออนุญาตกูเ้งิน  จากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลเพื<อก่อสรา้งตลาดเทศบาล 1 (ตลาดหลกัเมือง) 
จาํนวนเงิน  93,000,000.- บาท (เกา้สิบสามลา้นบาทถว้น)  ตามหลกัการและเหตุผลดงันีA  

หลกัการ 
 เพื<อขออนุญาตกูเ้งิน  จากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพื<อก่อสรา้งตลาด
เทศบาล  1  (ตลาดหลักเมือง) จํานวนเงิน  93,000,000 บาท (เกา้สิบสามลา้นบาทถว้น)  
ตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.2496  แกไ้ขเพิ<มเติม ฉบบัที<  12 มาตรา  56 (1) (6) ประกอบ
มาตรา 66 (6) บญัญติัว่า “ เทศบาลอาจมีรายไดด้ังต่อไปนีA  (6) เงินกูจ้ากกระทรวง ทบวง กรม 
องค์การ หรือนิติบุคคลต่าง ๆ และมาตรา 66 วรรค  2 บญัญัติว่า “การกูเ้งินตาม (6) เทศบาล 
จะกระทําได้ต่อเมื<อได้รับอนุญาตจากสภาเทศบาล และได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยแลว้ ” ซึ<งโครงการก่อสรา้งดังกล่าวขา้งตน้ ไดบ้รรจุไวใ้นแผนพฒันา  3  ปี   
(พ.ศ.2552 – 2554 หนา้  131 เป็นที<เรียบรอ้ย) 

 

เหตผุล 
 ตามที<เทศบาลนครลําปาง ไดท้ําการก่อสรา้งอาคารพาณิชย ์จํานวน  22 คูหา ดา้นถนน   
บุญวาทย์ และถนนไปรษณีย์ เมื<อปี พ.ศ.2490 และทําการก่อสรา้งตลาดเทศบาล  1 (ตลาด      
หลกัเมือง) ตัAงแต่ปี พ.ศ.2523  จนกระทั <งปัจจุบนันีA  อาคารพาณิชย ์อาคารตลาดหลกัเมือง มีสภาพ
โครงสร้าง ชํารุด ทรุดโทรม รวมทัA งห ้องนํA า ห้องส้วม ระบบท่อสุขาภิบาลฯลฯ มีสภาพไม ่            
ถูกสุขลกัษณะและตามความเห็นของสาํนักงานโยธาธิการและผังเมืองจงัหวดัลาํปาง มีความเห็นว่า
อาคารดังกล่าวมีอายุใชง้านมานาน หากใชง้านต่อไป น่ากลวัว่าจะเกิดอนัตราย ประกอบกบัรฐับาล
ไดป้ระกาศนโยบายในปี พ.ศ.2547 ใหป้ระชาชนไดร้บัความคุม้ครองเรื<องความปลอดภยัดา้นอาคาร 
โดยมีเป้าหมายใหพ้ฒันาตลาดสดทั <วประเทศ  1,505 แห่ง ใหไ้ดม้าตรฐานตลาดสดน่าซืA อ และตาม
ขอ้กาํหนดในกฎกระทรวงว่าดว้ยสุขลกัษณะของตลาด พ.ศ.2551  เนื<องจากตลาดสดส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพประชาชนโดยตรง โดยกาํหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ<นดาํเนินการแกไ้ขหรือปรบัปรุง
ตลาด ใหถู้กตอ้งตามกฎกระทรวงดังกล่าว ภายในเวลาไม่เกินสามปี และตอ้งเสนอแผนพัฒนา
ปรบัปรุงตลาดภายในหนึ<งรอ้ยยี<สิบวนั ต่อผูว้่าราชการจงัหวดั ซึ<งตลาดเทศบาล 1 (ตลาดหลกัเมือง) 
และอาคารพาณิชยไ์ดก้่อสรา้งมาเป็นเวลานาน อาคารและโครงสรา้งต่าง ๆ มีสภาพชาํรุด ทรุดโทรม
ไมป่ลอดภยัต่อการคา้ขาย ทาํใหภ้ายในตลาด ไมมี่ผูค้า้ขายมากเท่าที<ควรจะเป็น หากปล่อยทิA งไวอ้าจ
กลายเป็นตลาดรา้ง และไม่มีประชาชนเขา้ไปใชบ้ริการภายในตลาด จึงมีความจําเป็นที<จะตอ้ง
ก่อสรา้งตลาดขึA นมาเพื<อเป็นตลาดสดที<ไดม้าตรฐาน ถูกสุขลักษณะ ตามขอ้กําหนดของกระทรวง
สาธารณสุขฯ ส่งเสริมใหป้ระชาชนไดบ้ริโภคสินคา้ที<สะอาด ปลอดภยั สะดวกซืA ออย่างพอเพียงและ
ทันสมยั ไดม้าตรฐาน เป็นการป้องกนัอันตรายและผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนอีกทัAง เป็นการ
ส่งเสริมอาชีพ สรา้งงาน สรา้งรายได ้ใหแ้ก่ประชาชนผูค้า้ขายในตลาด 
 

 จากเหตุผลดังกล่าว  จึงขอเสนอญัตติเพื<อขออนุญาตกูเ้งิน  จากเงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาลเทศบาล (ก.ส.ท.) จาํนวน  93,000,000 บาท  (เกา้สิบสามลา้นบาทถว้น)   เพื<อทาํการ
ก่อสรา้งตลาดเทศบาล 1 (ตลาดหลักเมือง) เนื<องจากเทศบาลนครลําปาง ไม่ไดต้ัAงงบประมาณ 
เพื<อการนีA ไว ้  
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 ขอไดโ้ปรดนําเสนอต่อที<ประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง เพื<อพิจารณาต่อไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
(ลงชื<อ)  นิมิตร  จิวะสนัติการ   ผูเ้สนอ 

(นายนิมิตร  จิวะสนัติการ) 
นายกเทศมนตรีนครลาํปาง 

 

(ลงชื<อ)  พิทกัษ์  แสนชมภ ู  ผูร้บัรอง 
(นายพิทกัษ์  แสนชมภ)ู 

สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 

(ลงชื<อ)  สมหมาย  พงษ์ไพบลูย ์  ผูร้บัรอง 
(นายสมหมาย  พงษ์ไพบลูย)์ 

สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 

 นายแพทยว์ฒันา  วานิชสุขสมบตั ิ รองประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง   ขอบคุณท่าน
กิตติภมิู  นามวงค ์รองนายกเทศมนตรี   
 นายสุทศัน ์ พุทธวงค ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล 
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผูท้รงเกียรติ กระผม นายสุทศัน์ พุทธวงค ์ ตัAงแต่เป็นสมาชิกสภาเทศบาล 
ยงัไมเ่คยกูแ้ต่ตอ้งกูป้ระมาณ  93 ลา้นบาท  ก็เห็นดว้ยกบัโครงการเทศบาลตลาดหลกัเมือง แต่ว่า 
การกูเ้งิน 93 ลา้นบาท อยากจะเรียนถามท่านผูบ้ริหารดงันีA .- 

1. เทศบาลฯ เรามีแหล่งรายไดจ้ากที<ใด ของตลาดที<จะไปชดใชเ้งินกู ้  
2.โครงการนีA ใชเ้วลาก่อสรา้ง 18 เดือน และเราจะยา้ยแม่คา้ส่วนนีA ไปไวที้<ไหน อยากจะใหท่้าน

ตอบคาํถาม เพื<อชาวบา้นจะไดร้บัทราบ  
 นายนิมิตร จวิะสนัตกิาร นายกเทศมนตรีนครลาํปาง  เรียนประธานสภาเทศบาลที<เคารพ  
โครงการการสร้างตลาดหลักเมือง (ตลาดเทศบาล 1) นีA  เป็นโครงการที<ค่อนขา้งใหญ่และมี
ความสําคัญต่อเทศบาลนครลําปาง และประชาชนโดยรวมเป็นอย่างยิ<งจากญัตติที< ท่านรอง
นายกเทศมนตรีไดเ้สนอต่อท่านประธานสภาเทศบาล เพื<อใหส้ภาเทศบาลแห่งนีA ไดพิ้จารณา ไดร้ะบุ
ถึงความจําเป็นว่าเป็นตลาดที<เก่า สรา้งมานาน และมีสภาพที<ทรุดโทรม ไม่สามารถที<จะปรบัปรุง
ต่อไป และเมื<อถึงเวลาแลว้อาจจะเป็นอนัตรายต่อผูยู้่อาศัยในบริเวณนัAน รวมถึงลักษณะสุขาภิบาล 
เสื<อมโทรม ไม่เป็นลักษณะของตลาดที<ถูกสุขลักษณะต่อไป จึงทําให้การคา้ขายภายในตลาด 
เงียบเหงาและซบเซา รวมถึงปัญหาที<สําคัญมาก คือ สถานที<จอดรถบริเวณนัAน ไม่ว่าจะเป็น 
ถนนบุญวาทย ์ถนนทิพยช์า้ง ถนนรอบเวียง ซึ<งบริเวณดังกล่าวนีA  เคยเป็นศูนยก์ลางเศรษฐกิจของ
จงัหวดัลาํปาง  ที<มีผูม้าคา้ขาย เป็นที<ตัAงของรา้นคา้ อาคารพาณิชย ์ตลอดจนเป็นที<ตัAงของตลาดต่างๆ 
มากมาย ไม่ว่าจะเป็นตลาดเทศบาล  1  ตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ตลาดราชวงศ ์  
ตลาดชั <วคราว ตลาดบริบูรณ์  ตลาดรอบเวียง เป็นศูนย์กลางการคา้ขายที<มีประชาชนทัAงในเขต
เทศบาล  ทัAงประชาชนที<ตัAงอาคารบา้นเรือน อาคารพาณิชย์ อยู่รายรอบทัAงสามถนน รวมทัAง
ประชาชนที<มาอยูใ่นเขตเทศบาล จากต่างอาํเภอ จากต่างตาํบล เช่น ตาํบลกลว้ยแพะ ตาํบลพระบาท 
ตําบลเสด็จ ตําบลบา้นแลง อําเภอแจห้่ม อาํเภอวงัเหนือ อําเภอเมืองปาน อําเภอเกาะคา อําเภอ 
สบปราบ อําเภอเถิน ต่างก็เขา้มาชุมนุมที<นี< เพื<อเขา้มาทําธุรกิจ ในการทํากิจกรรมในเรื<องธุรกิจ 
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การคา้ขาย รวมทัAงส่งลกูหลานเขา้มาศึกษาต่อ ในสถานศึกษาทัAงโรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลยั โรงเรียน
ลาํปางกลัยาณี รวมถึงสถานพยาบาลลาํปาง ซึ<งเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ในแต่ละวนัมีผูม้าขอใช้
บริการ ตลอดจนญาติผูป่้วย จาํนวนนับหมื<นคน แต่ปัญหาสาํคญัที<สุดคือ ไม่มีที<จอดรถยนต ์ ฉะนัAน 
ลกัษณะของความเป็นศูนยก์ลางทางการคา้ ศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจในบริเวณนีA ก็เริ<มจะหายไปและ
เห็นวา่มีเป็นความจาํเป็นเร่งด่วน ประการหนึ<งเราจะตอ้งฟืA นฟเูพื<อใหศู้นยก์ลางทางการคา้ ศูนยก์ลาง
ทางเศรษฐกิจของเรากลับเขา้สู่บริเวณนีA ใหไ้ด ้ ประการที<สอง เราจะตอ้งสรา้งตลาดที<เป็นตลาด
ตัวอย่าง ที< มีความกว้างขวาง โปร่ง โล่ง โอ่โถง  ถูกสุขลักษณะและมีสถาปัตยกรรมที< เป็น 
อฒัลกัษณที์<โดดเด่นของนครลาํปาง  ซึ<งเรามีการรณรงคใ์นเรื<องของอฒัลกัษณ ์ในเรื<องของความเป็น
นครลําปาง ไม่ว่าจะเป็นป้ายถนน เมืองเก่า ซุม้ ศาลา อาคารข่วงนคร พิพิธภัณฑ์หรือสิ<งปลูก
สรา้งใหม่ๆ  เราจะสรา้งความเป็นเอกลกัษณ์ของนครลาํปาง ฉะนัAน อาคารหลงันีA จะเป็นสิ<งที<สรา้ง
ความโดดเด่นและเป็นตลาดที<เป็นตัวอย่าง และที<สําคัญมากที<สุดมีที<จอดรถจํานวนประมาณรอ้ย 
กว่าคนั ทัAงรอบ ๆ ตัวตลาดและใตดิ้น การที<มีที<จอดรถมากถึงรอ้ยคนัจะทาํใหผู้ค้นที<เคยหายไปจาก
ศูนย์กลางการคา้ตรงนีA  สามารถจะกลับมาจอดรถ ซืA อของในตลาด ขายของในตลาด เดินส่งลูก 
ไปโรงเรียน เดินส่งผูป่้วยไปโรงพยาบาล เดินไปซืA อผา้ที<ตลาด ถนนทิพยช์า้ง เดินไปธนาคาร เดินไป
เชื<อมโยงแหล่งค้าขายต่าง ๆ ในถนนทิพย์ชา้ง ถนนบุญวาทย์และถนนรอบเวียง ตรงนีA จะเป็น 
จุดเปลี<ยนของนครลาํปางในอนาคตอนัใกลห้ลงัจากที<ตลาดนีA เสร็จสมบรูณขึ์A นมา การก่อสรา้งอาคาร
ตลาด ในหลกัการของการลงทุนของหน่วยงานราชการโดยเฉพาะอย่างยิ<งเทศบาลฯ ของเรา  ถา้เป็น
สิ<งที< เราจะลงทุนเพื<อสาธารณูปโภคใหแ้ก่ประชาชนและไม่มีรายได้  เราจะจ่ายจากเงินรายได ้
ของเทศบาลและเงินอุดหนุนที<ไดร้บัเงินอุดหนุนจากรฐับาล  ซึ<งกิจการใดๆ ที<สามารถนํามาซึ<งรายได ้ 
เช่น สถานธนานุบาล  สถานีขนส่ง  และตลาด  เราสามารถที<จะหารายไดม้าจากค่าเช่า ค่ารักษา
ความสะอาด ซึ<งเราเก็บจากผูที้<คา้ขายบนแผงถาวร ผูที้<คา้ขายเป็นรายวนั รายย่อย  ผูค้า้ขายเป็นหอ้ง
ลักษณะอาคารพาณิชย์ เราก็สามารถหารายได้จากตลาดแห่งนีA ได้ เพราะว่าไม่ได้เ ป็น 
สิ<งสาธารณูปโภคที<จะใหเ้ปล่าแก่ประชาชนเพราะว่าประชาชนทุกคนที<เขา้มาใชบ้ริเวณนีA จะได้
ผลประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจย่อมจะตอ้งจ่ายเงินจากเศรษฐกิจเป็นค่าตอบแทนใหก้ับเทศบาล  
โครงการนีA เป็นค่าตอบแทนใหก้บัเทศบาล โครงการนีA เป็นโครงการใหญ่ที<เราตอ้งการทาํใหเ้ป็นตลาด
ตัวอย่างและสมบูรณ์แบบ  ซึ<งจะใชเ้งินถึง  93  ลา้นบาท รวมทัAงระบบจัดการขยะ ที<เป็นเศษขยะ  
ขยะเปียกทัAงหลายที<เรามีปัญหาในการขนส่งแต่ละวนัและเป็นปัญหาหมกัหมม  ทาํใหเ้กิดเชืA อโรคและ
ส่งกลิ<นเหม็น เราจะติดตัAงเครื<องย่อยสลายขยะเปียกและจะ ไม่มีเศษขยะจากตลาดนีA อีกเลย  
งบประมาณที<ใชท้ัAงหมดเป็นเงิน  93  ลา้นบาท  เงินจาํนวนนีA  เทศบาลเราเป็นเทศบาลที<เก่าแก่  และ
เป็นสมาชิกของกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลมาเป็นเวลาชา้นานและเรามีเงินฝาก ที<เรียกว่า  
เงินฝากสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล(ก.ส.ท )ปัจจุบันนีA มีเงินฝากในส่วนของเทศบาล 
จาํนวน  69  ลา้นบาทเศษ  ซึ<งเขา้ใจว่าเมื<อถึงเวลาแลว้คงจะมีเงินฝากประมาณ  70   ลา้นบาทเศษ  
ซึ<งเราสามารถขอยืม ขอกูเ้งินจาํนวนนีA มาไดท้ัAงหมด จํานวน    70  ลา้นบาทเศษ  โดยไม่ตอ้งเสีย
ดอกเบีA ย  ส่วนที<เกินอีกประมาณ 23 ลา้นบาท ปัจจุบนันีA ทราบว่าดอกเบีA ยรอ้ยละ 3 ต่อปี เราสามารถ
จ่ายคืนทัAงหมดเป็นจาํนวน 10 ปี หากไม่คิดดอกเบีA ย 16 ลา้นบาท เราก็จ่ายคืนปีละ 9,300,000 
บาท  ในจาํนวนนีA เมื<อสรา้งตลาดเสร็จแลว้ เรานําเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล เพื<อพิจารณาอีกครัAง
หนึ< งว่าบรรดาแผงทัAงหลาย หอ้งเช่าที<เป็นลักษณะอาคารพาณิชย ์รา้นคา้อื<น ๆ ที<มีสัญญาเช่ากับ
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เทศบาลฯ  ที<คา้ขายอยู่ดัAงเดิม ตามระเบียบแลว้หากมีความจาํเป็นเราก็สามารถที<จะใหสิ้ทธิในการ
เช่าอยูต่่อใหก้บัผูค้รอบครองเดิมได ้แต่จะตอ้งเสนอสภาเทศบาล ก็อยู่ที<สภาเทศบาลว่าจะใหคู้่สญัญา
เหล่านีA เช่าอยูอ่าศยัประกอบธุรกิจการคา้ขายไดใ้นระยะเวลาเท่าไหร่ แลว้แต่สภาฯ จะเป็นผูพิ้จารณา 
สิบปี สิบหา้ปีหรือยี<สิบปี  ทัAงนีA ไม่เกินสามสิบปี ถา้เราใหเ้ขามีสญัญากบัเทศบาลฯ นาน ก็น่าจะเรียก
ค่าตอบแทนไดม้าก ตามที<เขาอยู่แต่ว่าจะเก็บไดม้ากเท่าไหร่ก็ตอ้งขึA นอยู่กับคณะกรรมการจัดหา
ผลประโยชน์ของเทศบาล ซึ<งประกอบดว้ย หน่วยงานราชการหลายๆหน่วยงานก็มาช่วยกันคิดว่า
ค่าตอบแทนจะเป็นเท่าไหร่  หา้ปีเท่าไหร่ สิบปีเท่าไหร่ ยี<สิบปีเท่าไหร่  สามสิบปีเท่าไหร่ ซึ<งเรา
อาจจะสามารถไดค้่าตอบแทนมากถึงหกสิบลา้นบาทหรือเจ็ดสิบลา้นบาทหรืออะไรก็ยังไม่ทราบ
แล้วแต่คณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์ของเทศบาล จะเป็นผู ้พิจารณาและอยู่ที<สภาแห่งนีA  
จะพิจารณาสญัญา ตรงนีA เราจะมีเงินจาํนวนมากเกือบจะครบจาํนวน หากไดต้ามที<เราคาดหมาย ก็จะ
เหลือเงินที<เราจ่ายเงินกูจ้ริง ๆ ประมาณยี<สิบ สามสิบลา้น ก็เท่ากับการลงทุนตามปกติ ซึ<งเรา
สามารถเก็บค่าตลาดไดจ้ากผูค้า้ขายเป็นรายวนั บนแผงก็ดี ตลอดจนค่าธรรมเนียมจอดรถ ที<เราจะ
จดัเก็บเอง หรือเราจะสมัปทานใหเ้อกชนเป็นผูจ้ดัเก็บ และคิดรายไดเ้ป็นปี หรือแมก้ระทั <งการบริการ
หอ้งนํAา หอ้งสว้ม ซึ<งรายไดเ้หล่านีA เป็นรายไดค้่อนขา้งจาํนวนมากเพราะพืA นที<จอดรถมีเป็นจาํนวนมาก 
หอ้งนํAา หอ้งสว้ม ถา้มีพืA นที<จอดรถมาก คนจะใชเ้ยอะ ขนาดสถานีขนส่ง เดือนๆ หนึ<งเรามีรายไดจ้าก
การใชห้อ้งนํAา หอ้งสว้ม ซึ<งมีไม่กี<หอ้งไดต้ัAงหลายหมื<น สามถึงสี<หมื<นบาท ก็คิดว่าเป็นการลงทุนที<คุม้
ตามหลกัการว่ากิจการใดที<สามารถหารายไดไ้ด ้เราจะไม่ใชเ้งินจ่ายจากรายไดข้องเทศบาล เมื<อหา
รายไดไ้ดเ้ราจะใชเ้งินอุดหนุนจากเงินกูแ้ลว้เอารายไดนั้Aนมาคืนเงินกู ้ นี<เป็นหลกัการ  ในเรื<องนีA เราได้
พูดคุยกบัพี<น้องประชาชนคนคา้ขายในตลาด รวมถึงประชาชน  คนทั <วไปเป็นเวลานานพอสมควร 
และส่วนใหญ่จะเห็นดว้ยในการก่อสรา้งนอกจากมีปัญหาเล็กๆน้อยๆที<เกี<ยวขอ้งกบัความกงัวลที<จะไป
คา้ขายที<ไหน ในระหว่างนัAนจะทําอะไร ระหว่างก่อสรา้ง ก่อสรา้งนาน 17 เดือน จะไดร้ับความ
กระทบกระเทือนเรื<องอะไรบา้งเราก็ไม่ไดล้ะเลย ผมเป็นนายกเทศมนตรีคนหนึ<งที<ไปตลาดบ่อยที<สุด  
เพราะถา้มีเวลาก็จะไปตลาด และทุกคนจะมีความเขา้ใจและคลายกงัวลไดพ้อสมควร  จนกระทั <งเมื<อ
วนัที<  22   พฤษภาคม   2552  ที<ผ่านมาเราไดเ้ชิญประชาชนบริเวณรอบ ๆ มาประชุมเพื<อขอรบัฟัง
ความคิดเห็นทั <ว ๆ ไป ที<เราเรียกว่าประชาพิจารณ ์ตรงนัAนไดม้อบหมายใหร้องฯ กิตติภูมิ  นามวงค ์ 
นําเสนอทัAงรูปแบบ แนวคิด วิธีแกไ้ขปัญหาทัAงการผ่อนคลายความเดือดร้อนชั <วคราว ก็จะให ้
รองนายกฯ เป็นผูเ้รียนใหส้ภาฯ ไดท้ราบว่าเราจะผ่อนคลายความเดือดรอ้นชั <วคราวและจะจดัการ
อยา่งไรในระหวา่งที<มีการก่อสรา้งตลาด ขอบคุณครบั 
 นายแพทยว์ฒันา  วานิชสุขสมบตั ิ รองประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง  เชิญท่าน 
กิตติภมิู  นามวงค ์ รองนายกเทศมนตรีฯ 
 นายกิตตภิูมิ  นามวงค ์ รองนายกเทศมนตร ี  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู ้ทรงเกียรติ กระผม นายกิตติภูมิ  นามวงค์  รองนายกเทศมนตรีนคร
ลาํปาง  โครงการก่อสรา้งตลาดเทศบาล  1  หรือว่าตลาดหลกัเมือง เป็นโครงการขนาดใหญ่ ถา้ผม
จะแจ้งสภาฯ แห่งนีA ว่า การก่อสร้างการดําเนินโครงการขนาดใหญ่ขนาดนีA ไม่มีปัญหาเลย  
จะกลายเป็นการโกหกต่อสภาฯ อันทรงเกียรติแห่งนีA แต่ในฐานะที< ได้รับมอบหมายจากท่าน
นายกเทศมนตรี ผมจะบริหารโครงการดงักล่าวใหเ้กิดปัญหาน้อยที<สุดไดอ้ย่างไร นี< เป็นภารกิจงานที<
ผมจะตอ้งรบัผิดชอบฉะนัAน  การที<จะดาํเนินการใด ๆ ทัAงสิA นตอ้งอยู่ในบนพืA นฐานของเหตุและผลเป็น
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สําคัญ และความถูกตอ้งของพี<น้องประชาชนเป็นสิ<งสําคัญดว้ย เพราะตลาดใหญ่ขนาดนีA เป็นการ
กระทบต่อวิถีชีวิตของคนจบัจ่าย พ่อคา้ แม่คา้ หรือบา้นเรือนที<อยู่รอบขา้งโครงการ ฉะนัAนเราคิดอยู่
ตลอดเวลาว่าเราจะบริหารโครงการนีA ใหส้าํเร็จไดอ้ย่างไรโดยใหเ้กิดปัญหาน้อยที<สุด นี< เป็นจุดสาํคญั
ของโครงการดงักล่าว แม่คา้ พ่อคา้ที<อยู่ในตลาด จาํนวน 285 คน โดยแบ่งเป็น ประเภท ขายของชาํ 
ขายก๋วยเตีWยว ขายเนืA อววั เนืA อหม ูไก่ ปลา ขายผักสด รวมถึงแผงลอย อาหารตอนเย็น และไดป้ระชุม
และดําเนินการสรรหาสถานที<ดงักล่าวตลอดระยะเวลาว่าเมื<อดําเนินการไปแลว้จะกระทบต่อวิถีชีวิต
ไดอ้ย่างไร ฉะนัAนแลว้หลังจากที<ประชาคมเราไดพู้ดคุยกับพ่อคา้ แม่คา้ ทัAงไปพบเป็นการส่วนตัว 
พรอ้มทัAงประชุมย่อย     ทัAงในเวทีประชาพิจารณ์ ในวนัที< 22  พฤษภาคม  2552   ทุกอย่างเป็นไป
ดว้ยดี แต่ทัAงนีA ทัAงนัAน จะบอกวา่ทุกคนไม่มีความคิดเห็นไม่ไดเ้สนอเหตุและผลใหก้บัคณะผูท้าํงานเลย
คงเป็นไปไม่ได ้จะมีบางคน บางท่านก็คดัคา้น บางท่านก็เห็นดว้ย แต่ส่วนใหญ่การประชาพิจารณ์
เป็นไปในทางที<ดี และประชาชนเห็นดว้ย เพื<อคลายขอ้กงัวลของสมาชิกสภาฯ แห่งนีA แม่คา้ทัAงหมด 
จะไปอยูที่<ไหนบา้งนัAน จริง ๆ แลว้ยกเอาตลาดหลกัเมืองเป็นตลาดสองเวลา ภายใน 24   ชั <วโมง จะมี
คนเขา้-ออกตลอดเวลา รวมถึงบริเวณรอบขา้งของตลาดหลักเมืองเป็นแหล่งค้า แหล่งขายที<
หมุนเวียนของพ่อคา้ แมค่า้ตลอดเวลา เช่นเดียวกนั เวลากลางคืน กลุ่มหนึ<ง กลางวนักลุ่มหนึ<ง โดยมี
ช่วงเวลาเคลื<อนยา้ยแม่คา้ระหว่างกนัค่อนขา้งชดัเจน ระหว่างตลาดรอบเวียง ตลาดชั <วคราว (ตลาด
ของเทศบาลเช่นกนั อยูต่รงขา้มกบัธนาคารออมสิน) และตลาดกลางคืนบริเวณรอบ ๆ ตลาดออมสิน 
จะวนเวียนเช่นนีA   24 ชั <วโมง ซึ<งตลาดหลกัเมืองจะเป็นส่วนหนึ<งเท่านัAนที<เขา้ไปอยู่วงเวียนการคา้ขาย
จุดนีA  ฉะนัAนแม่คา้ทัAงหมด หากเราจะโยกยา้ยจากที<ตรงจุดหนึ<งไปอยู่อีกที<หนึ<งก็ไปกระทบอีกที<หนึ< ง 
การแกไ้ขปัญหาไมมี่วนัสิA นสุด เราไดป้ระชุมหาสถานที<ชดัเจนว่าจะใหอ้ยู่ตรงไหนที<ไม่ไปกระทบต่อวิถี
ของคนโดยรวมซึ<งจะแบ่งออกมาว่า ไดเ้ตรียมตลาดราชวงศ์ไวเ้ราไม่ไดบ้ังคับพ่อคา้แม่ขายแมแ้ต่ 
รายเดียวว่าควรจะไปอยู่ที<ไหนแต่เรานําเสนอตลาดราชวงศ์โดยท่านนายกเทศมนตรีไดป้ระสานกบั
ทางเจา้ของตลาดราชวงศ์ซึ<งเป็นตลาดทรพัยสิ์นส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริยมี์สาํนักงานอยู่ที<
ตลาดราชวงศ์ ไดป้ระสานงานและจดัล๊อกรองรบัแม่คา้ไวท้ัAงหมด 85  ล๊อก สามารถใหเ้ขา้ไปอยู่ได ้ 
ในส่วนที� สอง เมื<อเวลาเลื<อมลํAากนัระหว่างตลาดชั <วคราวกบัตลาดหลกัเมือง แม่คา้กลุ่มหนึ<งก็จะเขา้
มาขายในตลาดชั <วคราวไดเ้หมือนกนัแต่ตอ้งหลงัเวลา 10 โมงเชา้ แม่คา้ตลาดชั <วคราวที<ขายมาทัAงคืน
จะไม่มา   ตลาดหลักเมืองก็จะมาขายแทน สามารถโยกยา้ยได้กลุ่มหนึ< ง  ในกลุ่มที<สองที< เรา
เตรียมการไวคื้อ ถนนขา้งศาลแขวงตรงขา้งศาลเจา้พ่อหลักเมืองจะมีซอยอยู่ตรงนีA  เราสามารถจัด
แม่คา้ที<เกี<ยวขอ้งกบัเรื<องของอาหารตามสั <งก๋วยเตีWยว หรือขายของชาํเขา้ไปขายไดท้ัAงหมด ในส่วนที�

สาม เราไดเ้ตรียมการไวว้่าโครงการตัวนีA หากเรานําไปไกลเกินไปจะเอามาทําตลาดราชวงศ์ก็ไม่
สามารถทําไดจ้ะไปกระทบคนคา้ขายในตลาดราชวงศ์เดิม รวมไปถึงตึกที<ไม่ใช่เป็นเรื<องของการ
คา้ขายอย่างเดียว เพราะมีทัAงคลินิก  บา้นเรือนอาศัย หากเราจะไปยึดถนนราชวงศ์ทัAงหมดใหเ้ป็น
การคา้ขายก็จะกระทบถนนที<เดิมตรงนัAนเราจึงตัดสินใจจะปิดถนนไปรษณียต์ัAงแต่แยกหน้ารา้นธีระ
เวชภัณฑ์ ไปจนถึงหัวมุมแยกเขา้ทางศาล เพื<อเปิดทางเขา้ไซด์งานอีกระดับหนึ<งตรงนัAน สามารถ
รองรบัแมค่า้ไดไ้มน่อ้ยกว่า 120 ราย เมื<อรวมทัAงหมดแลว้สามารถจะรองรบัแม่คา้ที<อยู่ในตลาดหลกั
เมืองไดท้ัAงหมด มีแม่คา้อีกกลุ่มหนึ<ง คือ แม่คา้ที<ขายตรงไนทพ์ลาซ่าอยู่ขา้งหน้าตลาดหลกัเมืองตอน
กลางคืนประมาณ 30 ราย แม่คา้เหล่านีA จะยา้ยไปอยู่ขา้งโรงเรียนบุญวาทย ์ซึ<งเป็นถนนขนาดใหญ่ 
โดยทางเทศบาลจะเป็นผูจ้ดัล๊อกควบคุมการเพิ<มของจาํนวนแม่คา้ พ่อคา้ทัAงหมด หลาย ๆท่านคงลืม
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ว่าแม่คา้ 285 ราย บางครัAงอาจจะเป็นญาติ เพื<อนสนิท คนรูจ้กั ผมสามารถที<จะบอกต่อสภาฯ แห่งนีA
ไดเ้ช่นกนัวา่ พ่อคา้ แมค่า้ ทัAง 285 ราย เพื<อที<สมาชิกสภาฯ จะไดไ้ปคุยกบัผูส้นใจทัAงหลายว่า จาํนวน  
285 ราย  ที<ขายอยู่ไดว้นันีA ที<เรามีบญัชีทัAงหมดไดข้ายทุกคน โดยที<เราไม่พิจารณาบุคคลภายนอกมา
ขายแมแ้ต่คนเดียว เราจะจดัสรรทัAงหมด  285  รายใหอ้ยู่ในสถานที<แห่งใหม่  เมื<อโครงการก่อสรา้ง
ตลาดหลกัเมืองแลว้เสร็จ หลงัจากนัAนสถานที<คงเหลือหรือว่าจะเป็นการพฒันารายไดใ้หก้บัเทศบาล
ในส่วนไหน        ทางคณะทํางานจะไดพิ้จารณาแต่อยู่ภายใต ้ 285 ราย  ตอ้งไดข้ายและตอ้งไม่ไป
กระทบต่อวิถีชีวิต  คนใดคนหนึ<ง อนันีA เป็นแนวทางการบริหารจดัการโครงการดงักล่าว เพราะฉะนัAน
หากเราสามารถแกไ้ขปัญหาพ่อคา้ แม่คา้ที<ไดร้บัความเดือดรอ้น ขณะนีA เมื<อไดโ้ครงการดังกล่าวก็
สามารถที<จะดําเนินการได ้ผมคิดว่าจะใชเ้วลาดังกล่าวก่อนที<จะเปิดไซด์งานแกไ้ขปัญหาต่างๆ ไป
เหมือนกบัผมที<ไดก้ล่าวไปตัAงแต่แรกว่าโครงการขนาดนีA ตอ้งมีปัญหาแต่ในฐานะที<เป็นผูร้บัผิดชอบผม
จะบริหารปัญหา เพราะคนที<กระทบต่อตลาดดังกล่าว รวมไปถึงโครงการสามารถขับเคลื<อนไป
ขา้งหนา้ไดอ้ยา่งไรนี<เป็นหนา้ที<ที<ตอ้งรบัผิดชอบต่อไป  
 นายแพทยว์ฒันา  วานิชสุขสมบตั ิ  รองประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง    ขอบคุณ
ท่านรองนายกเทศมนตรี นายกิตติภมิู  นามวงค ์  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม ่เรียนเชิญ
คุณสมบรูณ ์ คุรุภากรณ ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 นายสมบูรณ ์  คุรุภากรณ ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  เรียนประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาลผูท้รงเกียรติ   กระผมนายสมบรูณ ์ คุรุภากรณ ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  
ในส่วนตวัผมเห็นดว้ยกบัญตัติการกูเ้งินเพื<อสรา้งตลาดหลกัเมืองแห่งนีA  แต่วา่จากการที<ผมไดไ้ปร่วม
ประชาพิจารณเ์มื<อวนัศุกรที์<ผ่านมา ผมมีขอ้อภิปรายอยู่  3  ประเด็น   

1. ดา้นการออกแบบ   
2. ขอ้เรียกรอ้งของพ่อคา้ แมข่าย   
3.ดา้นการบริหารจดัการ   
จากการที<เราไดเ้ห็นรปูภาพที<แสดงบนจอสิ<งแรกที<ผมเห็นก็คือว่าจะมีความรูสึ้กว่ามีความทึบ

เนื<องจากวา่ตวัหลงัคามีเนืA องานที<มาก และนอกจากนีA ผนังที<อยู่ชัAนสอง ค่อนขา้งมาก ซึ<งในสองเรื<องนีA
เรื<องหลังคาและผนัง ซึ<งเป็นส่วนสําคัญ ในการที<คนเราจะมีมุมมอง มีความรูสึ้กอยากจะมาตลาด 
หากเนืA องานมีความทึบ    ในส่วนตวัผมความรูสึ้กอยากจะมาตลาดก็อาจจะมีน้อยลงผมทราบดีว่าใน
ความตอ้งการของผูบ้ริหารคือ อยากจะมีโครงหลังคาที<เป็นลักษณะลา้นนาและลักษณะที<เขา้กับ
โครงสรา้งของศาลากลางเก่าที<อยู่ใกลเ้คียงรวมถึงศาลแขวง เพื<อใหมี้ความกลมกลืนกนั ในเรื<องนีA ผม
ฝากไวว้า่ในประเด็นเรื<องของหลงัคากบัความทึบ หากสามารถออกแบบใหมี้ความผ่อนคลาย มีความ
เรียบง่ายกว่านีA เพื<อใหมี้ลักษณะของความเป็นตลาดมากยิ<งขึA น เพราะผมยังไม่เคยเห็นตลาดที<มี
ลกัษณะแบบนีA  โครงสรา้งแบบนีA คลา้ย ๆ กบัสถานที<ราชการ เช่น หอประชุม ขอฝากไว ้ในเรื<องของ
การออกแบบ มีการออกแบบในรายละเอียดดา้นสุขาภิบาล ผมอยากจะใหท้างผูอ้อกแบบผูเ้กี<ยวขอ้ง
ไปศึกษาดูตลาดที<เคยสรา้งมาแลว้ในเรื<องระบบสุขาภิบาล ระบบไขมนั ท่อนํAาทิA ง ท่อนํAาหอ้งสว้ม   
ที<ตัAงขยะ การขนขยะต่าง ๆ เพื<อไม่ใหเ้กิดปัญหาซํAาขึA นมาเหมือนเดิม การสรา้งตลาดไม่ใช่ว่าสรา้งได้
ทุกปี สรา้งแต่ละครัAงอยู่ได ้30- 40 ปี ฉะนัAน ทําครัAงเดียวและทําใหดี้ไปเลยและมีสํานักการช่าง     
ทราบวา่เป็นผูอ้อกแบบงานนีA   เป็นโครงสรา้งขนาดใหญ่ชิA นแรกที<ทางเทศบาลทาํและเป็นโครงสรา้งที<
ตอ้งก่อสรา้งดว้ยระบบใหม่ เป็นระบบพืA นที<ทันสมยัเป็นพืA นที< Posttension ขอฝากไวเ้นื<องจากเป็น   
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งานแรกและงานใหม่ของสาํนักการช่าง ผมขอฝากใหดู้เรื<องรายละเอียดเรื<องความรอบคอบต่างๆ ใน
การออกแบบเพราะระบบนีA เป็นพืA นต่อเนื<อง  ผืนเดียวผืนใหญ่ ไม่มีคานเป็นล๊อก ๆ  ฉะนัAนมนัมีความ
มั <นคงแข็งแรงจริงๆ เป็นสิ<งที<สาํคญั  ผมขอฝากไวน้อกจากนีA แลว้ในการก่อสรา้งผมอยากจะขอเสนอว่า
อยากจะใหมี้ลกัษณะสญัญาก่อสรา้งที<ยึดหยุ่นปรบัเปลี<ยนไดพ้อประมาณเพราะการคา้ขายตอ้งรบัฟัง
ความคิดเห็นพ่อคา้แม่คา้ดว้ย บางครัAงโต๊ะอาจเตีA ยไป ซึ<งผมไปรับปัญหามาก็คือการก่อสรา้งเวลา
พ่อคา้แมค่า้ไปคุยกบัผูร้บัเหมา แต่ผูร้บัเหมาไม่รบัฟังอา้งว่าทาํตามแบบจะเร่งมือดาํเนินการ ในที<สุด
เมื<อมีปัญหาก็จะมาถึงสายบริหารนํากลับไปแกไ้ขเสียเวลาเสียงบประมาณขอฝากเรื<องนีA ไวด้ว้ย 
ประเด็นสุดทา้ยเรื<องการออกแบบอยากจะใหย้ึดหลกัของธรรมชาติในเรื<องของกระแสลมและแสงแดด 
เราไดอ้อกแบบใหมี้ช่องรับลม โดยเฉพาะอย่างยิ<งดา้นทิศใตห้รือทิศตะวันตก อาจจะมีบางส่วนที<
หลงัคาเป็นการออกแบบที<ใหแ้สงผ่านได ้     จะทําใหเ้ทศบาลประหยดัค่ากระแสไฟฟ้าพอสมควร
เพราะผมทราบว่าจากผูที้<รับผิดชอบมาตลอด  บางแห่งค่าไฟฟ้าเดือนละประมาณ 60,000-70,000 
บาท ประเด็นที<สองประเด็นหลักคือ ขอ้รอ้งเรียนจากพ่อคา้ แม่ขาย ซึ<งวันนัAนไดร้ับฟังมา ซึ<งฝ่าย
บริหารไดอ้ธิบายไดส้องเรื<องแลว้ คือเรื<องของพืA นที<คา้ขายชั <วคราว ไดฟั้งท่านรองนายกฯ กล่าวแลว้ก็
เบาใจไปได ้แต่ขอฝากเรื<องระบบการจัดการขยะ  นํAาต่าง ๆ ที<ไหลลงบนพืA นถนน ขอฝากวิธีการ
จัดการด้วย ประเด็นต่อมาพ่อคา้ แม่ขาย ผมไม่เห็นมีใครคัดคา้นโดยมากแล้วผมคิดว่า 100 % 
อยากจะใหส้รา้งโดยเร็ว ผมขอเรียนใหที้<ประชุมทราบ  ในส่วนเรื<องที<พ่อคา้เป็นห่วงคือเรื<องที<ผมพูด
ไปแลว้เรื<องหลงัคาและเรื<องความทึบของผนังที<มีค่อนขา้งมาก จากภาพที<แสดงก็เห็นแลว้ว่าหน้าต่างมี
นอ้ยไปหน่อย ขอฝากไวด้ว้ย และนอกจากนีA เรื<องนก ที<อาศยัอยูร่อบๆ บริเวณมีมาก  ถา้หลงัคาแบบนีA
คิดว่านกชอบมาก เพราะมีรงัมีบา้นอยู่อย่างเหลือเฟือ ขอฝากเรื<องนีA ดว้ย เรื<องสุดทา้ยที<พ่อคา้กงัวล
คือ เรื<องของชัAนที<เป็นตลาดสด ภายในแบบที<ผมไปดูมาสูงถึง 1.40 เมตร  พ่อคา้แม่คา้ที<อยู่ตลาดมา
หลายสิบปีเขารูจิ้ตวิทยาของคนที<จะมาตลาดหากพืA นตลาดสด มีลกัษณะเป็นชัAนสอง หรือสูงขึA นไป
ตอ้งขึA นบนัไดหลาย ๆ ขัAน ชาวบา้นไม่อยากจะมา โดยเฉพาะผูสู้งอายุไม่อยากจะเขา้ตลาด มีพ่อคา้
รายหนึ<งฝากใหพิ้จารณาความสูงของพืA นอาจจะลดลง ก็แลว้แต่ผูอ้อกแบบถา้ทําได ้ผมไดพิ้จารณา
แบบแลว้ ในชัAนจอดรถใตดิ้นมีความโล่ง 2.90 เมตร ซึ<งในส่วนตวัจากประสบการณที์<สมัผัสงานแบบนีA
ปกติความสูงของชัAนจอดรถ เพียง 2.20 เมตร หากเราจะลดความสูง ความโล่งของชัAนใตดิ้นลงไป   
ส่วนหนึ<งเพื<อจะทําใหพื้A นตลาดสดลดลงมา จะทําใหเ้ป็นที<พอใจของพ่อคา้ แม่คา้ ในส่วนที<เกี<ยวขอ้ง
กบัลานจอดรถใตดิ้นผมฟังผูอ้อกแบบ เขาพูดถึงเรื<องของออกแบบไวส้ําหรบัรถบรรทุกผักที<เป็นรถ
หลังคาสูง ซึ<งผมคิดว่าในประเด็นนีA หากรถบรรทุกผักในลานจอดรถ จอดไดร้อ้ยคัน สมมุติว่ามี
รถบรรทุกที<ว่ามีเพียงเล็กน้อย ควรจะใหเ้ขาจอดอยู่นอกอาคารเพื<อสามารถที<จะลดระดับพืA นลง      
ขอฝากไวก้บัทางผูอ้อกแบบดว้ย เพื<อที<จะไดมี้พืA นที<ไม่สูงเกินไป ในประเด็นสุดทา้ยเรื<อง การจดัการ
ตามที<ผมไดเ้รียนไปแลว้ว่า การออกแบบตลาดสรา้งครัAงเดียวแลว้อยู่หลายสิบปี ผมถึงอยากใหท้าง
เทศบาล ฝ่ายผูบ้ริหารฯ ไดจ้ดัระเบียบมีกฎเกณฑ์ตัAงแต่แรก จะทําใหเ้รามีความสะดวกในการที<จะ
จดัการคา้ขายของแม่คา้ที<เห็นในแบบแปลนก็ถูกตอ้งแลว้ มีการจดัโซนผูค้า้ เช่น เนืA อสตัว ์ผลไมแ้ยก
จากกนัเป็นเรื<องที<ถูกตอ้ง  แต่พืA นที<ที<เกิดขึA นมาใหมย่งัไมมี่แมค่า้รายใหมเ่ขา้มาขาย อยากจะขอฝากไว ้
อยากจะใหมี้การจดักาํหนดหลกัเกณฑไ์ม่ใหมี้การเก็บกินค่าหวัคิว พดูใหเ้ขา้ใจง่ายหมายความว่าเมื<อ
เปิดตลาดใหม่จะมีผู ้มีอิทธิพลมาจับจอง เมื<อมีแม่คา้ตัวจริงมาจะต้องเสียหัวคิวคงจะทราบกัน
พอสมควรแลว้นะครบัว่าในตลาดที<มีอยู่แต่เดิมขอฝากไวด้ว้ย ประเด็นเรื<องการบริหารจดัการสุดทา้ย
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ที<จะนําเสนอ คือ อตัราค่าเช่าขอใหก้าํหนดในอตัราที<เหมาะสมไม่เป็นภาระของเทศบาล  เราทราบดี
วา่ภาระของเทศบาลหลกั ๆ มีค่าไฟฟ้า ค่าขยะ ค่าพนักงานต่าง ๆ ที<ตอ้งดูแล ตอ้งขอฝากเรื<องนีA ดว้ย 
สุดทา้ยนีA ขอใหฝ่้ายบริหารรับฟังขอ้รอ้งเรียนของพ่อคา้ แม่คา้ เราเป็นผูบ้ริหาร เป็นสมาชิกสภาฯ    
เราอยูต่ามวาระเมื<อครบวาระเราก็ตอ้งไป หากไดร้บัเลือกกลบัมาก็มาทาํงานต่อ แต่พ่อคา้ แม่คา้เขา
อยูส่ามสิบ-สี<สิบปี  ฉะนัAน เราควรที<จะตอ้งฟังเสียงของพ่อคา้แม่คา้เหล่านัAน ตามที<ผมไดเ้รียนมาแลว้  
ปัจจุบันนีA การคา้ขายในบา้นเราจะเงียบเหงาซบเซา โดยเฉพาะอย่างยิ<งที<มีรา้นคา้จากส่วนกลาง   
ขนาดใหญ่ที<จะมาตัAงอยูเ่ป็นตวับั <นทอนการคา้ขายในระบบเดิม ทาํใหค้า้ขายไดน้้อยลง ถา้เราสามารถ
สรา้งตลาดออกมาดีกว่าเดิม ก็เป็นการช่วยพยุงเศรษฐกิจของพ่อคา้แม่คา้คนลําปางจริง ๆ ก็อยู ่  
รอดได ้ผมอยากจะใหก้ารสรา้งตลาดครัAงนีA ประสบความสาํเร็จ ขอใหฝ่้ายบริหารถา้ขอ้เสนอแนะใด  
ที<เห็นวา่ปฏิบติัไดมี้ความเหมาะสมขอฝากไวด้ว้ย ขอบคุณครบั 
 นายแพทยว์ฒันา  วานิชสุขสมบตั ิ  รองประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง    ขอบคุณ 
คุณสมบรูณ ์  คุรุภากรณ ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง ไมท่ราบทางท่านรองนายกฯ จะมีอะไร
เพิ<มเติมหรือไม่ 
 นายกิตติภูมิ   นามวงค์  รองนายกเทศมนตรีฯ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  
ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ในฐานะที<เป็นผูร้ับผิดชอบที<ไดร้ับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรี  
ตอ้งขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ที<ไดใ้หข้อ้เสนอแนะรวมถึงใหค้วามสนใจติดตามโครงการใหญ่ ๆ 
ขนาดนีA  ในฐานะที<เราเป็นประชาชนคนลาํปาง เราตอ้งช่วยกนัตรวจสอบดูแลใหโ้ครงการใหญ่ ๆ ให้
คุม้ค่าที<สุด โดยเฉพาะยิ<ง สมาชิกสภาเทศบาลซึ<งเป็นตัวแทนของพี<น้องประชาชนจะตอ้งช่วยกัน     
ติดตามที<ไหนที<ไม่ดีจะนําเสนอต่อคณะผูบ้ริหารในฐานะผูร้บัผิดชอบ ยินดีที<จะนําขอ้เสนอแนะต่าง ๆ 
นํามาปฏิบติัใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมต่อไป ตอ้งขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก
สภาเทศบาลทุกท่านที<ไดติ้ดตามตรวจสอบดงักล่าวใหก้บัทางสมาชิกสภาเทศบาล ซึ<งเป็นตวัแทนของ
พี<นอ้งประชาชนไดติ้ดตามต่อไป ขอบคุณครบั 
 นายแพทยว์ฒันา  วานิชสุขสมบตั ิ  รองประธานสภาเทศบาล   มีท่านผูใ้ดจะเพิ<มเติมใน
ญตัติเรื<องนีA หรือไม ่ 
 นายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  เรียนประธานสภาเทศบาล       
ท่านนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม      
นายสุคนธ์  อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  การสรา้งอาคารที<ตลาดแห่งนีA ถือว่าเป็น    
นิมิตรหมายที< ดีที< ท่านนายกฯ ได้เห็นประโยชน์ในส่วนรวมที<จะพัฒนาบ้านเมืองของเราให้มี
ประสิทธิภาพใหด้สูง่างาม ตามที<ไดไ้ปเห็นในสถานที<ต่าง ๆ แต่ทัAงนีA ทัAงนัAน มีขอ้สงสยัหลาย ๆ เรื<องที<
อยากจะเรียนถามในที<นีA ว่างบประมาณ 93 ลา้นบาท ผมก็ดีใจที<ว่ามีเงินฝากไวที้< ก.ส.ท. จาํนวนหนึ<ง 
จะเหลือเงินกูจ้าํนวน 23 ลา้นกว่าบาท  ที<ผมมีขอ้สงสยัว่าการสรา้งอาคารพาณิชย ์26 คูหาแต่ละ
หอ้งจะรวมเงินจาก 93 ลา้นบาทหรือไม่  หรือว่า 93 ลา้นบาท จะมีเพียงแค่ตลาดเท่านัAน หรือ
เบ็ดเสร็จตรงนัA น ผมอีกคนจะสนับสนุนงบประมาณนีA ให้ผ่าน ขอความกรุณาจากสมาชิกฯ              
ผูท้รงเกียรติตรงนีA ว่าเราควรจะพิจารณาอย่างรอบคอบใหโ้ปร่งใส  ใหดี้งาม สาํหรบับา้นเมืองของเรา 
ในฐานะที<มาในนามตัวแทนประชาชน เราควรจะช่วยกนัดูว่าการก่อสรา้งนีA คุม้ค่าหรือไม่ ก็คงจะคุม้
แต่ว่าระยะนีA จะคุม้หรือไม่ เพราะสภาวะเศรษฐกิจตอนนีA ก็ยํ <าแย่   ขอฝากทางท่านผู ้บริหารฯ ว่า
เบ็ดเสร็จทัAงหลายจะอยูใ่นงบ 93 ลา้นบาทหรือไม ่ขอบคุณครบั 
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 นายแพทยว์ฒันา  วานิชสุขสมบตั ิ รองประธานสภาเทศบาล   เชิญท่านนายกเทศมนตรี
เป็นผูต้อบ 
 นายนิมิตร  จวิะสนัตกิาร นายกเทศมนตร ี   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล งบค่า
ก่อสรา้งไดร้วมทุกสิ<งทุกอยา่งหมดแลว้ ตามที<ท่านสมาชิกสภาเทศบาลไดก้รุณาใหข้อ้สงัเกตจะ        
ไมมี่งบเพิ<มเติมมากกว่านีA แลว้ รวมทัAงผูป้ระกอบคา้ขายในหอ้งที<เราเรียกวา่เป็นอาคารพาณิชย ์      
ทุกอยา่งเบ็ดเสร็จ สาํหรบัการลงทุนภาวะเศรษฐกิจเช่นนีA  ผมกราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล          
สมาชิกสภาเทศบาลผูท้รงเกียรติใหท้ราบวา่ จริง  ๆ แลว้ตามทฤษฎีเศรษฐศาสตรก็์ดีหรือว่า       
ตามหลกัการบริหารบา้นเมืองของรฐับาลทุกๆ แห่งในภาวะเศรษฐกิจที<ฝืดเคือง เอกชนมีสภาพ   
คล่องน้อย มีกาํลงัเงินลงทุนน้อย ในทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรใ์นแนวทางการแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจ 
ทุก ๆ ประเภททั <วโลก มีภาครฐัเท่านัAนจะตอ้งเร่งลงทุน เมื<อเราลงทุนไปมากเท่าไหร่ เงินจะถูกฉีด 
เขา้ไปสู่ระบบเศรษฐกิจ ถา้ในระดบัประเทศจะถูกสบูฉีดเขา้ไปในระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทาํให้
เกิดสภาพคล่อง ทาํใหป้ระชาชนมีเงิน ทาํใหเ้กิดการจา้งงาน ถา้เป็นทอ้งถิ<น เป็นการลงทุนในทอ้งถิ<น 
ไมว่า่จะเป็นการสรา้งถนน ท่อระบายนํAา หรืองานโครงการก่อสรา้งใด ๆ รวมถึงการก่อสรา้งอาคาร
เช่นนีA  จากภาวะเศรษฐกิจที<ซบเซาจะมีเงินออกไปหมุนเวียนเฉพาะในเทศบาลนครลาํปาง ทัAงตลาด        
การสรา้งพิพิธภณัฑ ์ การสรา้งถนนไรฝุ่้น โครงการต่างๆ ก็จะมีเงินหมุนเวียนออกไปในเขตเทศบาล
จาํนวนรอ้ยกวา่ลา้นจะเกิดการสรา้งงานมหาศาล จะเกิดเงินหมุนเวียนในการซืA อของ ซืA ออิฐ ทราย 
กระเบืA อง หลงัคา คนงานที<ตกงานก็จะมาทาํงานในภาคการลงทุนของภาครฐั  ฉะนัAนเรื<องการลงทุน
ผมกราบเรียนใหท่้านสมาชิกสภาฯ สบายใจวา่เป็นการลงทุนที<ถูกตอ้งตามหลกัการ เพื<อที<จะเร่ง    
สบูฉีดเงินเขา้ไปในภาคเศรษฐกิจที<แทจ้ริง ๆ ในยามสภาวะเศรษฐกิจเช่นนีA  ขอบคุณครบั 

นายแพทยว์ฒันา  วานิชสุขสมบตั ิ รองประธานสภาเทศบาล   ขอบคุณท่าน 
นายกเทศมนตรีนครลาํปางที<ไดใ้หค้าํชีA แจง  เมื<อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปราย
เพิ<มเติมผมขอใหที้<ประชุมลงมติในญตัติเรื<อง ขออนุญาตใหกู้เ้งิน  จากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
เพื<อก่อสรา้งตลาดเทศบาล  1 (ตลาดหลกัเมือง)  สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ ขอไดโ้ปรดยกมือ
ท่านสมาชิกสภาฯ ใหค้วามเห็นชอบในญตัติดงักล่าว 

มตทิี�ประชุม    ที<ประชุมมีมติเสียงขา้งมากฯ  อนุญาตใหกู้เ้งินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาลเพื<อก่อสรา้งตลาดเทศบาล  1 (ตลาดหลกัเมือง)  จาํนวน  93,000,000 บาท            
(เกา้สิบสามลา้นบาท) 
 

ระเบียบวาระที� 10 ญตัตอืิ�น ๆ 
 10.1 เรื�อง  เสนอญตัติดว้ยวาจา   
 พนัตรีวิชานนท ์ แดงสรอ้ย  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง   กราบเรียนท่าน
ประธานสภาเทศบาลนครลาํปางที<เคารพ  และท่านสมาชิกสภาเทศบาลผูท้รงเกียรติทุกท่าน  
กระผมขอยื<นญตัติดว้ยวาจา  ตามระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล ฯ ขอ้ที<  38  (3) โดยให้
สมาชิกยื<นญตัติทางวาจาไดท่้านตอ้งการผูร้บัรองหรือไม ่
 นายแพทยว์ฒันา  วานิชสุขสมบตั ิ รองประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง   ขอผูร้บัรอง 
มีผูร้บัรองถูกตอ้ง  เชิญครบั 
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พนัตรีวิชานนท ์ แดงสรอ้ย  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง   สาํหรบัการยื<นญตัติครัAงนีA  
กระผมขอปรึกษาหารือ ในกรณีที<ประธานสภาเทศบาล ได้มีหนังสือที< ว.24 /2552 ลงวันที< 20  
เมษายน  2552  แจง้ใหส้มาชิกสภาเทศบาลยื<นญัตติหรือกระทูเ้สนอต่อสภาเทศบาลนครลาํปาง 
โดยใหส้่งฝ่ายกิจการสภาเทศบาล ภายในวนัที<  15  พฤษภาคม 2552  ไดมี้กระทูข้องสมาชิกสภาฯ 
และท่านผูบ้ริหารยื<นเกินกาํหนดที<ทางสภาฯ กาํหนดไว ้ ไดแ้ก่ เรื<องกระทูถ้ามหนึ<งเรื<อง ลงรบัวนัที< 
21 พฤษภาคม 2552 และญตัติอีก 6 ญตัติ ก็ลงรบัเรื<องเมื<อวนัที< 21 พฤษภาคม 2552 เช่นกัน  
จึงขอหารือต่อท่านประธานสภาฯ วา่ในการออกคาํสั <งในการประชุมใหส้มาชิกฯ ยื<นกระทูแ้ละยื<นญตัติ
ขอใหป้ฏิบติัตามหนังสือของประธานสภาฯ อย่างเคร่งครดั เพื<อเป็นแนวทางของสภาแห่งนีA  ซึ<งสภาฯ 
แห่งนีA เป็นสภาฯ ที<ทรงเกียรติ และมีอาํนาจดําเนินงานตามเทศบญัญัติ ในกรณีเช่นนีA ทําใหก้ระผม
หรือสมาชิกฯ เสียสิทธิในการตัAงกระทูถ้าม  ตามที<ท่านประธานสภากาํหนดไว ้เพราะว่ากว่าผมจะคิด
ไดอ้าจจะเลยวนัที< 15 พฤษภาคม 2552  ก็เลยเสียสิทธิ  เพราะผมก็เชื<อถือหนังสือตามที<         
ท่านประธานสภาฯ แจง้ นึกขึA นไดก็้ไม่กลา้แจง้ ตรงนีA ขอใหท่้านประธานสภาฯ ไดท้ราบ สําหรับ
กระผมอาจจะมีกระทู ้ถามภายหลังตามที<เรียนใหท้ราบ แต่เขา้ใจว่าเลยกําหนดวันเวลา ฉะนัAน  
การกาํหนดใหย้ื<นญตัติหรือกระทูใ้นครัAงต่อไป ขอใหกิ้จการสภาฯ ดาํเนินการใหต้รงตามเวลากาํหนด
อย่างเคร่งครัด หากเลยกาํหนดวนัเวลาแลว้ญัตตินัAนก็ไม่สามารถที<จะบรรจุเขา้สภาตามกาํหนดได ้
หรือจะเป็นญัตติเรื<องด่วน ผูที้<ยื<นตอ้งมีหนังสือแจง้สภาฯ ใหมี้หลกัฐาน เพราะดูแลว้ไม่มีเลยสาํหรบั
การยื<นญัตติของกระผมครัAงนีA  เพื<อใหป้ระธานสภาฯ ถือปฏิบัติและเป็นบรรทัดฐานต่อไป เพื<อเป็น
สภาฯที<ทรงเกียรติ เป็นที<เชื<อถือของเหล่าสมาชิกสภาฯ ผมกราบขอบพระคุณท่านประธานสภาฯ ที<ให ้
โอกาสผมพดูในวนันีA  ขอบคุณครบั   
 นายแพทยว์ฒันา  วานิชสุขสมบตัิ  รองประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง   ในเรื<องนีA จะ
นําหารือกบัท่านประธานสภาเทศบาลต่อไป เพราะตอ้งใชเ้วลาอธิบายพอสมควร เนื<องจากในวนันีA
เราได้มีการพิจารณาโครงการสําคัญ ๆ หลายเรื<องล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อพี<น้องประชาชน  
ชาวลาํปาง โดยเฉพาะท่านสมาชิกสภาฯ มาครบทุกท่าน ผมขอขอบคุณไว ้ณ ที<นีA ดว้ย และขอขอบคุณ
ทางฝ่ายผูบ้ริหารฯ ท่านที<ปรึกษานายกฯ ฝ่ายขา้ราชการประจาํ พนักงานเทศบาล ทุกท่านที<กรุณา
ช่วยใหก้ารประชุมดําเนินไปดว้ยความเรียบรอ้ย ขอบคุณตัวแทนชุมชนต่าง ๆที<มาเขา้ร่วมประชุม 
โดยเฉพาะท่านสื<อมวลชนทุกแขนง  ที<จะไดนํ้าเอาสิ<งต่าง ๆ เหล่านีA ไปเผยแพร่ใหพี้<น้องประชาชน
ไดร้บัทราบและเกิดความเขา้ใจที<ดีต่อกนั ขอขอบคุณทุกท่าน และขอปิดการประชุม 
 

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

 
เลิกประชุมเวลา   16.00    น. 

 

 
.......................................................                     ................................................. 
   (นายประสิทธิ  หรรษ์หิรญั)                (นายจาตุรงค ์  พรหมศร)
ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง         เลขานุการสภาเทศบาลนครลาํปาง 


