
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง 
สมยัประชุมสามญั  สมยัที�  3  ครั�งที�  1  ประจําปี  2549 

วนัที�  11  สิงหาคม  2549     
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง 

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

รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
   1.  นายประสิทธิ�   หรรษหิ์รัญ 
   2.  นางดวงนภา  กอ้นทอง 
   3.  นายจาตุรงค ์  พรหมศร 
   4.  นายกิตติ  จิวะสันติการ 
   5.  นายจรูญ  เติงจนัตะ๊ 
   6.  พ.ต.ท.ดีชยั  พาณิชย ์
   7.  นายทว ี  ทองใบ 
   8.  นายบุญช่วย  ตรียกลู 
   9.  นายบุญชู  เหลี6ยมแฉ่ง 
   10.  นางปรานอม พิริยะกิจ 
   11.  นายปุณณสิน มณีนนัทน์ 
   12.  นายพณิชชา  ภทัรทววีนิช 
   13.  นายพิศลย ์  ตนัศิริเจริญกุล 
   14.  นายยทุธศกัดิ�    ศรีทองสุข 
   15.  นางละมยั  บุญยง 
   16.  จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิตต ์
   17.  นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 
   18.  นางสุดารัตน์ บุญมี 
   19.  นายสุทศัน์  พุทธวงค ์
   20.  นางสาวอมลยา เจนตวนิชย ์
   21.  นายอาํพล   คาํศรีวรรณ 
 

รายนามผูไ้ม่มาประชุม 
   1. นายกาํพล  ใจยา  (ลากิจ) 
   2. นางวราภรณ์  วนชยางคก์ลู (ลากิจ) 
   3. นางอวยพร  พรรัตนพิทกัษ ์(ลากิจ)  
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รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
    1.  นายเกรียงศกัดิ�  วนชยางคก์ลู 
    2.  นายกิตติภูมิ  นามวงค ์
     3.  นายสุวฒัน์  ตรีมานะพนัธ์ุ 
   4.   นายกิตติพงศ ์ จิรเมธาธร 
   5.   นายปรัชญา  วงศป์ระเสริฐ 
   6.  นายสมเกียรติ   อญัชนา 
   7. นางสาวนงเยน็ เหลืองหิรัญรัตน์ 
   8. นางจนัทร์สม   เสียงดี 
   9.นายจาํเนียร  ทองกระสัน 
   10. นางอินทมาศ  สมพงษ ์
   11. นางสิริพร  สุขมาก 
   12.นางระพินทร์  พรหมตนั 
   13.นายอรรณพ  สิทธิวงค ์
   14.นายประเสริฐ  บุพพณัหสมยั 
   15.นายบรรยง  เอืBอนจิตร์ 
   16.นายองอาจ  เมฆสกุล 
   17.นายประสงค ์  เรือนสอน 
   18.นางทองสุข  ชูเชิด 
   19.นางสาวรัศมิ�ศา ไสยวงค ์
   20.นางเบญจวรรณ จินตนพงศพ์นัธ์ุ 
รายนามผู้ไม่มาประชุม 
   1.นายนิมิตร  จิวะสันติการ (ไปราชการ) 
   2. นายสุรพล  ตนัสุวรรณ  (ติดราชการ) 
 

เริ�มประชุม  เวลา  14.00 น. 
 นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลาํปาง     กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  
ที6เคารพ กระผม  นายจาตุรงค ์ พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลาํปาง  ในวนันีB เป็นการประชุมสภา 
เทศบาลนครลําปาง  สมัยประชุมสามญั  สมยัที6 3  ครัB งที6  1 ประจาํปี 2549  บดันีB สมาชิกฯมาครบองค ์   
ประชุมแลว้ กระผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาล  ไดขึ้Bนทาํหน้าที6เป็นประธานในที6ประชุม
สภาเทศบาลนครลาํปาง  สมยัประชุมสามญั สมยัที6 3 ครัB งที6  1  ประจาํปี 2549  ตามระเบียบวาระการประชุม
ในครัB งนีB   ขอกราบเรียนเชิญครับผม 
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นายประสิทธิ3   หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลฯ  สวสัดีครับ  วนันีB เป็นการประชุมสภาเทศบาล
นครลาํปาง  สมยัประชุมสามญั  สมยัที6 3  ครัB งที6 1  ประจาํปี 2549 ขอเชิญท่านเลขานุการ 
สภาไดอ่้านประกาศครับ 
 นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลาํปาง    กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล 
และสมาชิกฯ ทุกท่าน  กระผม นายจาตุรงค ์ พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลาํปาง ก่อนที6ท่าน
ประธานในที6ประชุมจะดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมในวาระที6 1 นีB   ผมมีประกาศของ 
สภาเทศบาลนครลาํปางและหนงัสือของเทศบาลนครลาํปาง  เพื6อเรียนแจง้ใหที้6ประชุมทราบโดยลาํดบั  ดงันีB  
 

 

     ประกาศสภาเทศบาลนครลาํปาง 
เรื�อง   เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที�  3   ประจําปี  2549    

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

  ตามประกาศสภาเทศบาลนครลาํปาง  ลงวนัที6  27  กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2549   ไดก้าํหนด 
สมยัประชุมสามญั  สมยัที6 3   ประจาํปี 2549   มีกาํหนด 30 วนั  ตัBงแต่วนัที6  1  -  30   สิงหาคม  2549   นัBน 
  อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา  25  แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล  พ.ศ.2496  แกไ้ข 
เพิ6มเติมถึง  (ฉบบัที6 12)  พ.ศ.2546    จึงใหเ้รียกประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง  สมยัประชุมสามญั  
สมยัที6   3  ประจาํปี  2549    ตัBงแต่วนัที6  1  สิงหาคม   2549  เป็นตน้ไป 
   ประกาศ  ณ  วนัที6     19  กรกฎาคม พ.ศ. 2549 

ประสิทธิ�   หรรษหิ์รัญ 
(นายประสิทธิ�   หรรษหิ์รัญ) 

ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 

และ         ประกาศสภาเทศบาลนครลาํปาง 
เรื6อง   เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง  สมยัประชุมสามญั  สมยัที6  3   ครัB งที6  1 ประจาํปี  2549    

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

  ตามประกาศสภาเทศบาลนครลาํปาง  ลงวนัที6 วนัที6  27  กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2549  ไดก้าํหนด 
สมยัประชุมสามญั  สมยัที6  3  ประจาํปี 2549   มีกาํหนด 30 วนั  ตัBงแต่วนัที6  1  -  30   สิงหาคม  2549   นัBน 
  อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 25   แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล  พ.ศ.2496  แกไ้ข 
เพิ6มเติมถึง  (ฉบบัที6 12)  พ.ศ.2546    จึงใหเ้รียกประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง  สมยัประชุมสามญั  
สมยัที6   3   ครัB งที6  1  ประจาํปี  2549    ในวนัที6    11  สิงหาคม   2549    
   ประกาศ  ณ  วนัที6     4     สิงหาคม  พ.ศ. 2549 

ประสิทธิ�   หรรษหิ์รัญ 
(นายประสิทธิ�   หรรษหิ์รัญ) 

ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง 
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และตามหนงัสือของเทศบาลนครลาํปาง  ที6 ลป 52001/2490 
เรื6อง   มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีเป็นผูเ้สนอญตัติแทนนายกเทศมนตรีนครลาํปาง 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง 
  ตามที6สภาเทศบาลนครลาํปาง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง  สมยัประชุมสามญั  
สมยัที6  3  ครัB งที6   1  ประจาํปี  2549  ในวนัศุกร์ที6    11  สิงหาคม  2549  เวลา   14.00  น.  ณ  หอ้งประชุม 
สภาเทศบาลนครลาํปาง   ซึ6 งนายกเทศมนตรีมีญตัติที6จะตอ้งเสนอต่อสภาเทศบาลนครลาํปาง และ 
ตอบกระทูถ้ามของสมาชิกสภาเทศบาลฯ  นัBน 
  เนื6องจากขา้พเจา้ฯ    ติดราชการสาํคญัที6กรุงเทพมหานครไม่สามารถเขา้ร่วมประชุม 
ตามวนั เวลาดงักล่าวได ้  ขา้พเจา้ฯ   ขอมอบหมายใหร้องนายกเทศมนตรีฯ  ที6รับผดิชอบสาํนกัและกอง 
ที6เกี6ยวกบัญตัติและกระทูถ้ามของสมาชิกสภาเทศบาลฯ เป็นผูเ้สนอญตัติแทนและตอบกระทูถ้ามของ 
สมาชิกสภาเทศบาล   ดงัรายชื6อต่อไปนีB    

1. นายเกรียงศกัดิ�   วนชยางคก์ลู    รองนายกเทศมนตรีนครลาํปาง     
2. นายกิตติภูมิ  นามวงศ ์  รองนายกเทศมนตรีนครลาํปาง 
3. นายสุวฒัน์  ตรีมานะพนัธ์ุ  รองนายกเทศมนตรีนครลาํปาง 

  จึงเรียนมาเพื6อทราบและดาํเนินการต่อไป 
ขอแสดงความนบัถือ 
นิมิตร  จิวะสันติการ 

(นายนิมิตร  จิวะสันติการ) 
นายกเทศมนตรีนครลาํปาง 

 

กระผมมีขอ้เรื6องตามที6ไดแ้จง้เรียนใหส้มาชิกฯและผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดรั้บทราบดงัรายละเอียด 
แจง้แลว้นัBน จากนีBกระผมขอเรียนท่านประธานฯ ไดท้าํหนา้ที6ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปครับ 
 นายประสิทธิ3    หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลฯ   ในว ันนีB เป็นการประชุมสภาเทศบาล 
นครลาํปาง  สมยัประชุมสามญั สมยัที6 3  ครัB งที6 1  ประจาํปี 2549  ในนามของสภาเทศบาลนครลาํปาง 
ขอตอ้นรับทุกท่านที6ได้ให้เกียรติเขา้มาร่วมประชุมสภาเทศบาลนครลาํปางในวนันีB   ทัBงสื6อมวลชน  ท่าน 
ก.ก.ต.จงัหวดั  ดว้ยความยนิดียิ6งครับ  เรื6องที6ประธานแจง้ใหที้6ประชุมทราบ ดงัต่อไปนีB 
ระเบียบวาระที�     1 เรื�องประธานแจ้งให้ที�ประชุมทราบ 

1.1 เรื�อง    การเสนอร่างเทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2550   
นายประสิทธิ3   หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชิญ ฝ่ายบริหาร ขอเชิญ  ท่านรองสุวฒัน์ 

ตรีมานะพนัธ์ุ  ครับ 
 นายสุวฒัน์   ตรีมานะพนัธ์ุ   รองนายกเทศมนตรีฯ   กราบเรียนท่านประธานฯ  ผมนายสุวฒัน์    
ตรีมานะพนัธ์ุ  รองนายกเทศมนตรีฯ  ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรี รายงานต่อสภาฯแห่งนีB
เกี6ยวกบัเรื6องการเสนอร่างญตัติงบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ  2550 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ที6อา้งถึงในหมวด 3 วิธีการจดัทาํงบประมาณ ขอ้ 23 วรรค 2  นายกเทศมนตรีจะตอ้งเสนอร่างเทศบญัญติั
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งบประมาณรายจ่ายประจาํปี ต่อสภาเทศบาลภายในวนัที6 15  สิงหาคม 2549 เพื6อสภาเทศบาลพิจารณาให้
ความเห็นชอบร่างเทศบญัญติัดงักล่าวนัBน 
 เนื6องจากขณะนีB เทศบาลฯ ไดจ้ดัทาํแผนพฒันา 3 ปี 2550 – 2552  เพื6อเสนอต่อคณะกรรมการพฒันา
เทศบาลนครลาํปาง  และผูบ้ริหารพิจารณาอนุมติัให้สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์การพฒันาเทศบาลนครลาํปาง  
เพื6อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองความตอ้งการของประชาชน ตามอาํนาจหน้าที6 กฎหมาย 
เจตนารมณ์  โดยถือหลกัประหยดัและมุ่งนาํประโยชน์ให้สู่ประชาชนสูงสุด เพื6อความเจริญก้าวหน้าและ
ความผาสุกของประชาชนเป็นประการสําคญัจึงไม่สามารถร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย  ประจาํปี
งบประมาณ 2550  เสนอต่อสภาเทศบาลภายในกาํหนด  ซึ6 งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ6น พ.ศ.2541  หมวด 3  วิธีการจดัทาํงบประมาณ ขอ้ 24  และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการจดัการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ6น ฉบบัที6 2  
พ.ศ.2543  ขอ้ 5  วรรค 2 ไดบ้ญัญติัไวว้่า  ในกรณีเทศบาลรูปแบบนายกเทศมนตรี  หากนายกเทศมนตรี
พิจารณาแลว้เห็นว่าไม่สามารถจะนาํร่างงบประมาณรายจ่ายประจาํปีถดัไปเสนอต่อสภาเทศบาลไดภ้ายใน
ระยะเวลาที6กาํหนด  ใหชี้Bแจงเหตุผลความจาํเป็นต่อประธานสภาเทศบาลก่อนวนัที6 15 สิงหาคมของปี 
งบประมาณปัจจุบนั   
 จึงเรียนมาเพื6อโปรดทราบ  ทัBงนีB  นายกเทศมนตรีจะนาํร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2550 เสนอต่อสภาเทศบาลต่อไป 

ขอแสดงความนบัถือ 
นายนิมิตร  จิวะสันติการ 

นายกเทศมนตรีนครลาํปาง 
  นายประสิทธิ3  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลฯ  ครับเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
เรื6องการจดัทาํงบประมาณ  
 

1.2 เรื�อง  แจ้งการประกาศใช้แผนพฒันาเทศบาลนครลาํปาง  
นายประสิทธิ3   หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลฯ   เรื6 องที6ประธานแจง้ให้ที6ประชุมทราบเรื6อง

ต่อไปคือ  เรื6องแจง้การประกาศใชแ้ผนพฒันาเทศบาลนครลาํปาง  ขอเชิญผูบ้ริหารครับ 
 นายสุวฒัน์   ตรีมานะพนัธ์ุ   รองนายกเทศมนตรีฯ  กราบเรียนท่านประธานฯ  ผมนายสุวฒัน์  - 
ตรีมานะพนัธ์ุ  รองนายกเทศมนตรี ไดรั้บมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีใหแ้จง้ต่อสภาฯแห่งนีB     
เรื6อง   แจง้การประกาศใชแ้ผนพฒันาเทศบาลนครลาํปาง   
 ดว้ยเทศบาลนครลาํปาง  ไดป้ระกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพฒันาเปลี6ยนแปลง และแผนพฒันา 
สามปี (2550-2552) เทศบาลนครลาํปาง  และทัBงนีB ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจดัทาํ
แผนพฒันาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ6น  พ.ศ.2548  ขอ้ 24 ให้ผูบ้ริหารทอ้งถิ6น ประกาศใช้แผนพฒันาที6
อนุมติัแล้ว และนําปฏิบติั รวมทัBงแจ้งสภาทอ้งถิ6นและคณะกรรมการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั อาํเภอ หน่วยงานที6เกี6ยวขอ้ง และประกาศให้ประชาชนในทอ้งถิ6นทราบโดย 
ทั6วกนั ภายใน 15 วนั นบัแต่ประกาศใชแ้ละปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั นัBน 
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 เพื6อปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยจดัทาํแผนพฒันาองคก์ร 
ปกครองส่วนทอ้งถิ6น พ.ศ.2548  จึงขอแจง้ใหส้ภาเทศบาลนครลาํปาง เพื6อทราบต่อไป ดงันีB  

ประกาศเทศบาลนครลาํปาง 
เรื6อง  ใหใ้ชแ้ผนยทุธศาสตร์การพฒันาเทศบาลนครลาํปางที6เปลี6ยนแปลง 

------------------- 
 เทศบาลนครลาํปาง ไดด้าํเนินการจะทาํการเปลี6ยนแปลงแผนยุทธศาสตร์การพฒันาเทศบาลนคร
ลาํปาง  ทัB งนีB  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัทาํแผนพฒันาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ6น  
พ.ศ.2548  กาํหนดให้ผูบ้ริหารทอ้งถิ6นพิจารณาอนุมติัร่างแผนยุทธศาสตร์การพฒันาที6เปลี6ยนแปลง และ
ประกาศใชแ้ผนยทุธศาสตร์การพฒันาที6เปลี6ยนแปลง  
 ดงันัBน  เพื6อเป็นการปฏิบติัตามระเบียบฯ  จึงประกาศใชแ้ผนยทุธศาสตร์การพฒันา 
เทศบาลนครลาํปางที6เปลี6ยนแปลง  ทัBงนีBตัBงแต่บดันีB เป็นตน้ไป  

ประกาศ   ณ  วนัที6  28  กรกฎาคม  พ.ศ.2549 
(ลงชื6อ)   นายนิมิตร   จิวะสันติการ 

นายกเทศมนตรีนครลาํปาง 
ฉบบัที6  2 

ประกาศเทศบาลนครลาํปาง 
เรื6อง  ใหใ้ชแ้ผนพฒันาสามปี (2550-2552) เทศบาลนครลาํปาง 

--------------------- 
 เทศบาลนครลาํปาง  ไดด้าํเนินการจดัทาํแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2550-2552)  เทศบาลนครลาํปาง  
ทัBงนีB   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ6น พ.ศ.2548  
กาํหนดใหผู้บ้ริหารทอ้งถิ6นพิจารณาอนุมติัร่างแผนพฒันาสามปี และประกาศใช ้
แผนพฒันาสามปี 
 ดงันัBน เพื6อปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามระเบียบ  จึงประกาศใชแ้ผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2550-2552) 
เทศบาลนครลาํปาง   
 ทัBงนีB   ตัBงแต่บดันีB เป็นตน้ไป 

ประกาศ  ณ วนัที6  31 กรกฎาคม 2549 
(ลงชื6อ)   นายเกรียงศกัดิ�    วนชยางคก์ลู 

              รองนายกเทศมนตรี  รักษาการแทน 
             นายกเทศมนตรีนครลาํปาง 

 
 นายประสิทธิ3   หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง  ขอเชิญ  พ.ต.ท.ดีชยัฯ ครับ 
 พ.ต.ท.ดีชัย   พาณชิย์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  กราบเรียนท่านประธานสภาฯที6เคารพ  



 7 

กระผม พ.ต.ท.ดีชัย  พาณิชย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เขต 1  ตามประกาศของเทศบาล 
นครลําปาง ฉบับที6  2 ซึ6 งลงนามโดย  ท่านรองเกรียงศักดิ� ฯ ผมดูแล้วอาจจะไม่ชอบด้วยระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการทาํแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ6น  เพราะในระเบียบนัBนกาํหนดไว้
ชัดเจนว่า  ผูจ้ะลงนามในคาํสั6งดังกล่าวคือผูบ้ริหารท้องถิ6นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพฒันาสามปีแล้ว
ประกาศใช้แผนฯ 3 ปี จะเป็นอาํนาจของผูบ้ริหารโดยเฉพาะ  เพราะในระเบียบนีB  คาํว่าผูบ้ริหาร หมายถึง  
นายกองค์การบริหารส่วนทอ้งถิ6น หรือผูบ้ริหารทอ้งถิ6น องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ6น ซึ6 งท่านรองนายกเป็น
ผูช่้วยผูบ้ริหารทอ้งถิ6น กระผมวา่อาจจะขดัต่อระเบียบนีBนะครับ 
 นายประสิทธิ3  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชิญ คุณสุวฒัน์ฯ ครับ 
 นายสุวฒัน์  ตรีมานะพนัธ์ุ   รองนายกเทศมนตรีฯ  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ   
ผมนายสุวฒัน์  ตรีมานะพนัธ์ุ  รองนายกเทศมนตรีนครลาํปาง  ท่านประธานฯครับ ตามที6มีสมาชิกฯ 
อภิปรายเกี6ยวกบัเรื6องระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ6น 
พ.ศ.2548  ซึ6 งในระเบียบฯบอกวา่  ให้ผูบ้ริหารทอ้งถิ6นเป็นผูล้งนามประกาศ  ก็เขา้ใจไดว้่าผูบ้ริหารทอ้งถิ6น
หมายถึงท่านนายกเทศมนตรี  ส่วนรองนายกเทศมนตรี เป็นผูช่้วยบริหารท้องถิ6นจริง  แต่ถ้าหากดูจาก
พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.2496  แกไ้ขเพิ6มเติมถึง ฉบบัที6 12 พ.ศ. 2546  มาตรา 48  วสีติ  วรรค 2  ระบุไว ้
วา่ในกรณีที6นายกเทศมนตรีไม่อาจปฏิบติัราชการไดใ้หร้องนายกเทศมนตรีตามลาํดบัที6นายกเทศมนตรีจดัไว้
เป็นผูรั้กษาราชการแทน ถา้ไม่มีรองนายกเทศมนตรี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัราชการไดใ้ห้ปลดัเทศบาลเป็น
ผูรั้กษาราชการแทนก็ยงัเขา้ใจวา่เป็นอาํนาจของรองนายกเทศมนตรีลงนามได ้ แต่ทัBงนีB  จะรับไวพ้ิจารณาและ
จะปรึกษาหารือขอ้กฎหมายกบัทางทอ้งถิ6นจงัหวดัต่อไปครับ ขอบคุณครับ 
  

1.3 เรื�อง  การลาออกของสมาชิกสภาเทศบาล  จากการเป็นคณะกรรมการสามัญประจําสภา 
เทศบาล  เพื�อตรวจติดตามงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลนครลาํปาง 

นายประสิทธิ3   หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง เรื6องที6ประธานแจง้ใหที้6ประชุมทราบ 
เรื6 องต่อไป คือ เรื6 อง  การลาออกของสมาชิกสภาเทศบาล จากการเป็นคณะกรรมการสามญัประจาํสภา
เทศบาล  เพื6อตรวจติดตามงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลนครลาํปาง  
 ดว้ยมติของการประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง สมยัประชุมสามญั สมยัที6 2 ครัB งที6  4  เมื6อวนัที6 26 
กนัยายน 2548  ไดใ้ห้ความเห็นชอบแต่งตัBงคณะกรรมการสามญัประจาํสภาเทศบาลเพื6อติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลการใชจ่้ายงบประมาณของเทศบาลนครลาํปาง ประจาํปี 2548 และ ประจาํปี 2549  โดยสภา
เทศบาลฯไดแ้ต่งตัBงคณะกรรมการขึBนมา 7  ท่าน บดันีB  ไดมี้สมาชิกฯ ที6เป็นคณะกรรมการสามญัประจาํสภา
ในตาํแหน่งนีBลาออก 5 ท่าน ดงันีB 
 1. พ.ต.ท.ดีชยั   พาณิชย ์
 2. จ.ส.อ.สมบูรณ์    บรรจงจิตต ์
 3. นางอวยพร     พรรัตนพิทกัษ ์
 4. นายจาตุรงค ์   พรหมศร 
 5. นายพิศลย ์   ตนัศิริเจริญกุล 
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 เมื6อสมาชิกฯ ไดล้าออก 5 ท่าน  จากคณะกรรมการ 7 ท่าน  คงเหลือ  2 ท่าน ลาออกเกินครึ6 ง 
ดงันัBน คณะกรรมการสามญัประจาํสภา เพื6อติดตามตรวจสอบและประเมินผลการใชจ่้ายงบประมาณ 
ของเทศบาลนครลาํปาง ประจาํปี 2548 และปี  2549  ทัBง 5 ท่าน เป็นอนัพน้จากหนา้ที6  ขอเชิญ คุณกิตติฯ 
 นายกิตติ   จิวะสันติการ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง    ท่านประธานสภาฯ ที6เคารพ  กระผม 
นายกิตติ  จิวะสันติการ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  เขต   2  ผมเป็นหนี6งในคณะกรรมการที6ได้รับ   
ความเห็นชอบจากสภาชุดนีB เมื6อวนัที6    26  กันยายน  2548  คือ ตัB งแต่สภาได้เห็นชอบอนุมัติแต่งตัB ง
คณะกรรมการสามญัประจาํสภาในเรื6องนีB ขึBน  ซึ6 งก็ยงัไม่ไดมี้การดาํเนินการใด ๆ  ก็มีคณะกรรมการตามที6  
ท่านประธานได้แจง้ให้ที6ประชุมแห่งนีB ทราบว่า มีคณะกรรมการได้ลาออกกนัไป  5  ท่าน คิดว่าขณะนีB          
คงจะเหลือผมกบัคุณสมบูรณ์  คุรุภากรณ์   2  ท่าน  กระผมเห็นวา่  ตัBงแต่แต่งตัBงมาก็ยงัไม่ไดมี้การดาํเนินการ
และผมเห็นวา่สภานีB เป็นสภาอนัทรงเกียรติ  ผมคิดวา่ครัB งต่อไปก่อนที6จะคิดหรือจะมีการขออนุมติั หรือขอยื6น
ญตัติเรื6 องใดๆ  ก็ตามน่าจะมีการพิจารณาไตร่ตรองให้รอบคอบก่อน  มิฉะนัBนก็จะเป็นเหมือนสภาโจ๊ก    
อยากเสนออะไรขึBนมาก็เสนอ เมื6อเสนอขึB นมาแล้วยงัก็ไม่ได้ทาํงานก็ขอลาออกยุติไป  กระผมขอเสนอ
ความเห็นเพียงเท่านีB  
 นายประสิทธิ3   หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง    ก็เป็นอนัว่าคณะกรรมการสามญั
ประจาํสภาคณะนีBไม่ครบองคป์ระชุม  เรียนเชิญคุณทว ี ทองใบ 
 นายทว ี ทองใบ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  กราบเรียนท่านประธาน  ผมเป็นผูเ้ห็นชอบกบั
คณะกรรมการชุดนีB  ผมอยากจะทราบรายละเอียดวา่  คณะกรรมการที6เราแต่งตัBงมีวตัถุประสงคเ์พื6อตรวจสอบ
การบริหารงานของเทศบาล เพื6อรักษาผลประโยชน์ของทางราชการใช่หรือไม่ และเมื6อมีคณะกรรมการ         
เรียบร้อยแล้ว  จึงอยากทราบเหตุผลว่าคณะกรรมการทุกท่านลาออกเพราะอะไร มีปัญหาอะไรจึงลาออก 
เพราะสภาแห่งนีB เป็นสภาอนัทรงเกียรติจะทาํกนัเล่น ๆ ไม่ได ้ ขอฝากท่านประธานไวด้ว้ย 
 นายประสิทธิ3   หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง      ขอบคุณมากท่านสมาชิกฯ            
การลาออกของคณะกรรมการทัBง  5  ท่าน เป็นการลาออกโดยส่วนตวั  เป็นเรื6องส่วนตวั ซึ6 งใบลาทัBง  5  ท่าน 
ก็อยู่ที6ผมซึ6 งแต่ละคนก็มีขอ้อา้งและเหตุผลที6แตกต่างกนัไปก็ถือว่า  คณะกรรมการชุดนีB ไม่ครบองค์ประชุม
ถือเป็นอนัพบัไป เชิญคุณสมบูรณ์ ฯ ครับ 
 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง   ขออนุญาตท่านประธานฯ กระผม       
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  ท่านประธานฯ ครับผมก็เป็นหนึ6งในคณะกรรมการ
สามญัชุดนีB นะครับ  รู้สึกแปลกประหลาดใจมากคลา้ย ๆ กบัท่าน สท.กิตติฯ  พูดเมื6อสักครู่นีB ว่าเมื6อแต่งตัBง
กรรมการขึBนมาแลว้ยงัไม่ทนัทาํงานปรากฏวา่ทยอยกนัลาออก และไม่มีการบอกกล่าวไม่มีการนั6งคุยกนั หรือ
ประชุมกนั แต่เป็นลกัษณะของการขอลาออกกนัแบบเงียบ ๆ ซึ6 งผมดูแลว้เป็นภาพที6ไม่ดี ซึ6 งแทที้6จริงแลว้ใน
สภาแห่งนีB เรามีงานที6จะตอ้งทาํ  ต้องติดตามและตรวจสอบการทาํงานของฝ่ายบริหารอีกมากมาย ซึ6 งเรา
สามารถจะใช้คณะกรรมการสามัญชุดนีB  ซึ6 งเป็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบอย่างเป็นกิจลักษณะ 
เพราะวา่การตรวจสอบการทาํงาน ถา้เราตรวจสอบกนัในสภาแบบทั6วไปเป็นลกัษณะมุมกวา้ง  ซึ6 งเราน่าที6จะ
ใช้ประโยชน์จากคณะกรรมการชุดนีB เข้าทาํงานที6ว่านีB  จากการที6มีงานที6จะต้องทาํต่อไป ผมจึงเห็นว่า
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กรรมการคณะชุดนีB ถึงแมว้า่จะมีไม่เกินครึ6 งหนึ6งแลว้ทาํให้มีอนัพบัไปนัBน  ในทางนิตินยัผมจะไม่ลาออก จะ
ไม่เขียนใบลาออก  ผมก็จะอยู่ของผมแบบนีB และก็จะรอให้มีการฟืB นฟูหรือมีการตัBงกรรมการขึB นมา ซึ6 ง
ต่อไปนีB ถา้มีการตัBงกรรมการก็ตอ้งให้คาํมั6นสัญญากนัจริง  ๆ ว่าตัBงมาแลว้ก็ตอ้งทาํงานไม่ใช่ว่านึกอยากจะ
ออกก็ลาออกไปเฉย ๆ ซึ6 งผมคิดว่าสภาของเรามีเกียรติ มีศกัดิ� ศรี   ถา้ทาํอะไรที6วา่นึกจะลาออกก็ลาออกไป
เลยก็ไม่ดี   ตรงนีB เป็นศักดิ� ศรีของสภาฯ ท่านประธานอาจจะคิดว่า ผมคิดว่าเรื6 องนีB เป็นเรื6 องสําคัญ  
เพราะฉะนัBนผมจึงจะขอฝากไวว้า่ กรรมการชุดนีB แมว้า่จะไม่มีครบองค์ของคณะกรรมการ และไม่สามารถ
ปฏิบติังานได้  กระผมก็จะขออยู่แบบนีB และจะหาช่องทางฟืB นฟูให้มีคณะกรรมการเพื6อที6จะทาํงานต่อไป 
ขอบคุณครับ 
 นายประสิทธิ3   หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง    ก็เป็นอีกขัBนตอนหนึ6 งถ้าจะมี 
การแต่งตัBงคณะกรรมการสามญัประจาํสภา ขึBนมาใหม่ก็ว่ากนัอีกที  แต่ถือว่าคณะกรรมการชุดนีB ไม่ครบ 
องคป์ระชุม  

 

1.4 เรื�อง  การแต่งตั�ง  นายจาตุรงค์  พรหมศร  เป็นผู้แทนของสภาเทศบาล  เพื�อแต่งตั�งเป็น 
กรรมการกาํหนดราคาเบื�องต้นและจํานวนเงิน  ค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์   ตามพระราชกฤษฎกีา 
กาํหนดเขตที�ดินในบริเวณที�ที�จะเวนคืนในท้องที�  อาํเภอเมืองลาํปาง  จังหวดัลาํปาง  พ.ศ.2547 

นายประสิทธิ3   หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   กระผมไดรั้บหนงัสือจาก ผอ.สํานกั
ทางหลวงชนบทที6   10  ปฏิบติัราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวงชนบท  ทาํหนงัสือมาขอ ความร่วมมือตาม
หนังสือที6   206/2549  ลงวนัที6    5  มิถุนายน 2549  โดยให้แต่งตัB งผูแ้ทนสภาเทศบาลนครลาํปาง เป็น
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร กํา ห น ด ร า ค า เ บืB อ ง ต้น แ ล ะ จํา น ว น เ งิ น ค่ า ท ด แ ท น อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์  สํ า ห รั บ 
การดาํเนินการเวนคืนอสังหาริมทรัพยใ์ห้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาขัBนตน้ ซึ6 งในการนีBทางกรมทางหลวง
ชนบทไดข้อความอนุเคราะห์แจง้ชื6อผูแ้ทนของสภาเทศบาล เพื6อทาํหน้าที6นีB  กระผมก็ไดส่้งรายชื6อโดยให ้ 
คุณจาตุรงค ์ พรหมศร ไปทาํหนา้ที6แทนในนามของสภาเทศบาล   จึงแจง้ใหส้มาชิกฯ  เพื6อทราบ 

 

1.5 เรื�อง  เชิญร่วมงานรัฐพธีิ วนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ3 
พระบรมราชินีนาถ  วันที� 12 สิงหาคม  2549  ภาคเช้าทาํบุญ ตักบาตร  ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร   
เวลา 06.00 น. ภาคคํ�าพธีิจุดเทยีนชัยถวายพระพร   เวลา  17.30 น.  

นายประสิทธิ3  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ในวนัพรุ่งนีB วนัที6   12  สิงหาคม 2549   
เนื6องในวโรกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ�   พระบรมราชินีนาถ  นัBนในภาคเชา้ตัBงแต่
เวลา   06.00   น.  เป็นต้นไป  จะมีพิธีการทาํบุญตกับาตรข้าวสารอาหารแห้ง  ที6บริเวณสวนสาธารณะ              
เขลางคน์คร  และภาคคํ6าเวลา 17.30 น.  เป็นตน้ไป  กาํหนดจดัริBวขบวนที6โรงเรียนเทศบาล  4   เพื6อไปถวาย
พระพรชยัมงคล  ณ  สถานที6ประกอบพิธี คือ บริเวณสวนสาธารณะเขลางคน์คร จึงขอเรียนเชิญสมาชิกฯไป
ร่วมทาํบุญและจุดเทียนชยัถวายพระพรชยัมงคล  ณ  บริเวณสวนสาธารณเขลางคน์ครโดยพร้อมกนัเพรียงกนั 
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1.6 เรื�อง  เชิญร่วมต้อนรับคณะเทศบาลเมือง  Jeiyang  สาธารณรัฐประชาชนจีน   
ในวนัที�  14  สิงหาคม  2549   ณ  ห้องประชุม  5 ธันวา  สํานักงานเทศบาลนครลาํปาง 

นายประสิทธิ3  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลเทศบาลนครลาํปาง       ดว้ยคณะจากเทศบาล 
เมืองจีBหยาง  สาธารณรัฐประชาชนจีน  จะเดินทางมาเยี6ยมชมกิจการของเทศบาลนครลาํปางและจะมาร่วม 
ลงนามในขอ้ตกลงระหวา่งทัBง   2  เทศบาล  ระหวา่งวนัที6   14  - 15  สิงหาคม  2549  นัBน เพื6อให้ดาํเนินการ
จดัการเตรียมการตอ้นรับเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  จึงไดส่้งหนงัสือเชิญและเอกสารไปใหส้มาชิกทุกท่าน
ไดท้ราบแลว้ และขอเรียนเชิญท่านสมาชิกฯ ทุกท่านไดร่้วมเป็นเกียรติในพิธีอนัทรงเกียรติของ 2  นครแห่งนีB
ที6จะทาํสัตยาบนัร่วมกนั  นาํเรียนที6ประชุมทราบ 
 

1.7 เรื�อง  การเตรียมตัวรับมือนํ�าท่วมในเขตเทศบาลนครลาํปาง ในวนัที�  24  สิงหาคม  2549  
เวลา  08.00 -11.00 น.   ณ   บริเวณบ้านดงไชยวราราม 

นายประสิทธิ3  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลเทศบาลนครลําปาง    ดว้ยงานป้องกนั สํานกัปลดัฯ
ได้จัดเตรียมแผนรับมือนํB าท่วมในเขตเทศบาลนครลําปางร่วมกับสํานักการช่าง  สํานักปลัดเทศบาล           
กองสวสัดิการ ฯ  สํานกังานชลประทาน  ป้องกนับรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัฯ  ป้องกนับรรเทาสาธารณภยั
เขต  10   มทบ.32   เจา้หน้าที6ตาํรวจชุมชนในเขตพืBนที6เสี6ยงภยัและหน่วยงานที6เกี6ยวขอ้งทัBงหมดเพื6อเตรียม
ซ้อมแผนในวนัที6  24  สิงหาคม 2549   เริ6มตัBงแต่เวลา   09.00 – 10.30 น.  ณ  บริเวณสะพานแขวนเขื6อนยาง 
และจะมีการปล่อยนํBามาจริง แต่ไม่ถึงระดบัสร้างความเสียหายใหก้บัประชาชน ฉะนัBน จึงขอเชิญชวนสมาชิก
ทุกท่านไดร่้วมกนัจดัการเตรียมแผนรับมือนํBาท่วมในเขตเทศบาลนครลาํปางต่อไป 
 

ระเบียบวาระที�    2 เรื�องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง  สมัยประชุมสามัญ   
                                         สมัยที�   2   ครั�งที�  1   ประจําปี  2549   เมื�อวนัที�  8  พฤษภาคม  2549 

นายประสิทธิ3  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง    สมาชิกท่านใดจะแกไ้ขรายงาน      
การประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง  สมยัประชุมสามญั  สมยัที6   2   ครัB งที6  1   ประจาํปี  2549   เมื6อวนัที6  8  
พฤษภาคม  2549  หรือไม่   เมื6อไม่มีสมาชิกท่านใดขอแกไ้ข  กระผมขอมติที6ประชุม  สมาชิกท่านใด
เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง สมยัประชุมสามญั สมยัที6   2  ครัB งที6  1   
ประจาํปี   2549  เมื6อวนัที6  8  พฤษภาคม   2549  สมาชิกฯ  ท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมฯ  
ขอไดโ้ปรดยกมือขึBน มติเป็นเอกฉนัท ์
 มติที�ประชุม   ที6ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท ์  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง  
สมยัประชุมสามญั สมยัที6   2  ครัB งที6  1  ประจาํปี   2549  เมื6อวนัที6  8  พฤษภาคม   2549 
 

ระเบียบวาระที�    3 กระทู้ถาม 
3.1 กระทู้ถาม เรื�อง  การก่อสร้างปรับปรุงภูมิทศัน์ข่วงนคร   (จ.ส.อ.สมบูรณ์  บรรจงจิตต ์ สมาชิก

สภาเทศบาลนครลาํปาง) 
นายประสิทธิ3  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง   เชิญจ.ส.อ.สมบูรณ์  บรรจงจิตต ์ ครับ 
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จ.ส.อ.สมบูรณ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง     กราบเรียนประธานสภาที6 เคารพ  
กระผม  จ.ส.อ.สมบูรณ์  บรรจงจิตต ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  ขอเสนอกระทู้ถาม   เรื6 อง  การสร้าง
ปรับปรุงภูมิทศัน์ข่วงนคร  ในบริเวณห้าแยกหอนาฬิกา ทัBงนีB  เนื6องจากสภาเทศบาลนครลาํปางไดใ้ห้ความ
เห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสม   จาํนวน  76,312,500   บาท   ตามที6ฝ่ายบริหารเสนอต่อเทศบาล  เทศบาล
นครลําปางโดยการประชุมวนัที6    8  พฤษภาคม  2549  เพื6อก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ข่วงนครลําปาง          
โดยกําหนดให้ใช้จ่ายออกเป็น  2  ลักษณะ คือ  1. ค่าจ้างที6ปรึกษาทาํการศึกษาและออกแบบเป็นเงิน 
1,312,500 บาท  ข้อ  2  ค่าก่อสร้างปรับปรุง  75  ล้านบาท  บดันีB เวลาได้ล่วงเลยมา  2  เดือนเศษแล้ว  
ประกอบกบัเห็นวา่ขณะนีBใกลจ้ะสิBนปีงบประมาณ  2549   อีกทัBงสื6อมวลชนให้ความสนใจติดตามเรื6องนีBมาก 
โดยเฉพาะอย่างยิ6งรูปแบบที6ควรจะนํามาเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ เนื6องจากโครงการนีB เป็น     
โครงการใหญ่เป็นโครงการเชิดหน้าชูตาของนครลาํปาง อย่างโดดเด่น  และประชาชนได้รับประโยชน์
มากมายดงัเหตุผลที6ผูบ้ริหารได้ให้ไว ้ ตามญตัติขออนุมติัจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลาํปาง เพื6อ
ดาํเนินการปรับปรุงข่วงนครลําปาง จึงขอตัBงกระทู ้ถามผูบ้ริหาร เพื6อให้ชีB แจงผลความคืบหน้าในการ
ดาํเนินการตามโครงการ เพื6อจะไดเ้ผยแพร่ให้ประชาชนไดรั้บทราบต่อไป  จึงเรียนมาเพื6อโปรดทราบและ
พิจารณาต่อไป ขอแสดงความนบัถือ  จ.ส.อ.สมบูรณ์  บรรจงจิตต ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 

นายประสิทธิ3  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง    ขอบคุณมากครับท่านสมาชิก เรื6องนีB
ทางฝ่ายบริหารมีคาํตอบใหห้รือไม่ เชิญคุณเกรียงศกัดิ� ฯ 
 นายเกรียงศักดิ3  วนชยางค์กูล  รองนายกเทศมนตรีฯ     กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกฯ     
ผูมี้เกียรติทุกท่าน  กระผมนายเกรียงศกัดิ�   วนชยางค์กูล  ไดรั้บมอบหมายจากนายกเทศมนตรีฯ ให้มาชีB แจง
เกี6ยวกบักระทูถ้ามในเรื6องนีBสรุปกระทูถ้ามขอชีBแจงผลความคืบหนา้ในการดาํเนินงานตามโครงการดงักล่าว  
ก็อยากจะชีBแจงในประเด็นดงันีB   เมื6อวนัที6   8  พฤษภาคม   2549  ทางสภาแห่งนีB ไดอ้นุมติังบประมาณโดยจ่าย
ขาดเงินสะสมเป็นเงิน  76,312,500 บาท เป็นค่าศึกษาออกแบบ  1,312,500 บาท  และค่าก่อสร้าง 75 ลา้นบาท
ข่วงนครซึ6 งก็มีอยู ่ 3  จุด  จุดแรก คือ บริเวณที6จอดรถขา้งหนา้ของเทศบาล คือ บริเวณหนา้อาคารสํานกังาน
และบริเวณนํB าตก  จุดที6    2  บริเวณหอนาฬิกาและถนนรอบ ๆ วงเวียนหอนาฬิกา  จุดที6    3  บริเวณ
สวนสาธารณะหา้แยกทัBงสวนและร้านอาหาร ลานจอดรถหนา้โรงยิม  ซึ6 งทางสํานกัการช่างที6รับผิดชอบเรื6อง
นีB ก็ไม่ได้นิ6งนอนใจ หลังจากสภาได้อนุมติัแล้ว เราได้มีการประชุมกันตลอดว่าจะต้องทาํอย่างไรต่อไป 
ขัBนตอนต่อไปจะดาํเนินการอยา่งไร และนอกจากนัBนก็ระดมความคิดเห็นจากหลาย ๆ ฝ่ายวา่มีความคิดเห็น
อยา่งไร ท่านสมาชิกหลายคนก็ไดม้าร่วมปรึกษาดว้ย วา่ควรจะเป็นอยา่งไร และโดยทั$งนี$ทั$งนั$น เราก็กาํหนด
ขั$นตอนในการดาํเนินการ โดยผมไดก้าํหนดขั$นตอน ดงันี$    ขั$นตอนที+  1  เราไดมี้การประชุมกาํหนดพื$นที+
ทั$งหมด และกาํหนดแบบร่างคร่าว ๆ ว่าจะมีอะไรทั$ง  3  จุด ควรจะมีอะไรบา้ง เช่น  นํ$ าตก  ทางเดิน  เวที   
ตน้ไม ้ ห้องนํ$ าห้องส้วมทุกอย่าง เราไดมี้การประชุมกนัแลว้ขั$นตอนที+   1  อนันี$ ก็ดาํเนินการไปแลว้ ตามที+
ท่านไดบ้อกว่า  2  เดือนที+ผ่านมาเราทาํตามขั$นตอนที+   1  เสร็จไปแลว้ส่วนขั$นตอนที+   2  คือ กาํหนด  TOR  
กาํหนดว่าอาจจะให้ผูรั้บจา้ง คือ ให้ผูรั้บเหมา ที+จะมารับจา้งเรา ศึกษาออกแบบ จะตอ้งทาํอะไรบา้ง เขา
จะตอ้งทาํตามความตอ้งการของเราเพราะเราไดป้ระชุมกนัมาแลว้ ขั$นตอนการทาํ  TOR   การทาํ  TOR   บางท่าน
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อาจจะไม่เขา้ใจวา่เขาทาํกนัอยา่งไร  คือ การกาํหนดวา่การออกแบบนี$จะตอ้งเป็นอยา่งไรบา้ง  ความตอ้งการ
ของเราที+เราประชุมกนัวา่ตอ้งการมีอะไรบา้ง เช่น ลานหนา้สํานกังานซึ+ งก็ผา่นมา  2  เดือนแลว้  อนัที+จริงเรา
ก็ทาํงานไดเ้ร็วมาก การกาํหนด TOR    เถียงกนัแลว้เถียงกนัอีก ไม่ใช่เรื+องง่าย ๆเพราะจะตอ้งมีซุ้มซึ+ งซุ้มก็ตอ้ง
กาํหนดวา่เป็นลกัษณะไหน แมก้ระทั+งปรับปรุงหอนาฬิกาวา่ควรจะมีลกัษณะแบบใด เป็นลกัษณะพื$นเมือง
หรือลกัษณะลา้นนา เราก็เถียงกนัวา่จะเอาแบบไหน จะเอาแบบสมยัใหม่ หรือแบบสมยัใด แต่ทั$งนี$ทั$งนั$นเรา
ก็ไดข้อ้สรุปออกมาเป็น  TOR   นะครับ ขั$นตอนที+  2  ก็เสร็จเรียบร้อยซึ+ งท่าน สมาชิกถา้ท่านอยากจะได ้ TOR   
ก็ ไ ม่ มี ปั ญ ห า อ ะ ไ ร  เ พ ร า ะ มิ ใ ช่ ค ว า ม ลั บ อ ะ ไ ร ซึ+ ง ตั ว  TOR  จ ะ เ ป็ น ตั ว กํ า ห น ด 
การทาํงานของผูรั้บจา้งออกแบบให้เรา  2  เดือนที+ผ่านมา เราก็ดาํเนินการขั$นตอนที+   1  กบัขั$นตอนที+   2       
เสร็จเรียบร้อยขณะนี$ ถึงขั$นตอนที+   3  ซึ+ งกาํลังดาํเนินการอยู่ ก็เป็นการดาํเนินการจดัจ้าง โดยส่งไปให ้      
กองคลังดาํเนินการซึ+ งวิธีการจดัจ้างถ้าตามระเบียบ  มีขั$นตอนมากมาย ไม่ใช่เรื+ องง่ายๆ  จะจ้างใครมา
ออกแบบถ้า เ ป็นอาคารจะง่ายหน่อย แต่ถ้าไปปรับภู มิทัศน์หรือปรับอะไรต้องไปจดทะเบียนที+
กระทรวงการคลัง เพราะฉะนั$ น เราต้องสอบถามไปที+กระทรวงการคลังด้วยเพื+อขอรายชื+อผูรั้บจ้างที+
กระทรวงการคลงัรับรองไว ้ส่งมาให้เราดว้ยเพื+อเราจะไดค้ดัเลือกวา่จะเอาใคร เพราะอนันี$ เงินลา้นกวา่บาท
ตอ้งคดัเลือกเป็นขั$นตอนที+กาํลงัทาํอยู ่ซึ+ งทางเทศบาลก็ไดท้าํหนงัสือไปถึงกระทรวงการคลงั ถา้เราไดร้ายชื+อ
มาเราก็ต้องตั$ งคณะกรรมการขึ$ นพิจารณา   ว่าเราสมควรที+จะจ้างหรือว่าสมควรจะเลือกใครเป็น 
ผูรั้บจา้ง ของเรา ซึ+ งขั$นตอนนี$ ผมคิดว่าตอ้งใช้เวลาอีกอย่างน้อยประมาณ 1  เดือน หลังจากนี$  ใช้เวลาอีก
ประมาณ   1  เดือน ส่งหนงัสือเขา้ไปและกระทรวงการคลงัส่งหนงัสือยอ้นกลบัมาให้เราแลว้เราดาํเนินการ
ตามระเบียบ หลงัจากนี$ จะเป็นขั$นตอนที+   4  เมื+อเราได้ตวัผูรั้บเหมาเรียบร้อย ผูรั้บเหมาก็จะไปดาํเนินการ
ออกแบบ ซึ+ งเราใหเ้วลาศึกษาออกแบบตาม   TOR   ของเรา เราให้เวลา  2  เดือนครึ+ ง   75 วนั  ขั$นตอนที+   3- 4  
จะใช้เวลาอีกประมาณ   3  เดือนครึ+ ง นบัจากนี$ เป็นตน้ไป พอไดแ้บบมาผมก็ตอ้งเสนอให้ท่านว่าเห็นดว้ย
หรือไม่อยา่งไร เราจะมีคณะกรรมการที+เราแต่งตั$งขึ$นพิจารณาก่อน  พิจารณาแลว้จะเสนอให้ท่านเพราะท่าน
เป็นตวัแทนของประชาชน จะให้ท่านวิจารณ์ จนกระทั+งเรารับงานงวดสุดทา้ยหลงัจากได ้ TOR  ไดแ้บบที+    
ส ม บู ร ณ์ แ ล ะ ไ ด้ ป ร ะ ม า ณ ก า ร เ รี ย บ ร้ อ ย แ ล้ ว ก็ ดํ า เ นิ น ก า ร ป ร ะ ก ว ด ร า ค า ต่ อ ไ ป 
 ก็คิดวา่ในการก่อสร้างตอ้งใชเ้วลาไม่นอ้ยกวา่   6  เดือน  พดูง่าย ๆ หลงัจากนี$ประมาณ  9  เดือนจึงจะเสร็จ 
ผมก็พยายามเร่งเตม็ที+ก็ขอชี$แจงขั$นตอนต่าง ๆ ใหส้มาชิกที+ไดต้ั$งกระทูถ้าม ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ3  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง      คุณสมบูรณ์  มีอะไรขอ้งใจอีก
หรือไม่เชิญ 

จ.ส.อ.สมบูรณ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง      กราบเรียนประธานสภา กระผม  
จ.ส.อ.สมบูรณ์  บรรจงจิตต ์ ผมก็ตอ้งขอขอบคุณรองนายกฯ เกรียงศกัดิE  ที+ไดอ้ธิบาย แต่ทีนี$กระผมมาดูแลว้
วา่ขั$นตอนเยอะเหลือเกิน ตั$ง  5 – 6    ขั$นตอน ตอ้งใชเ้วลาอีกประมาณ   6  เดือน  เราเคยไปหาเสียงวา่เราจะ
ปรับปรุงจนป่านนี$ เราไดเ้ปิดสภามาแลว้เกือบ  2  ปี  ยงัไม่เห็นเป็นชิ$นเป็นอนัเลย  ขอความกรุณาไดเ้ร่ง ๆ เพื+อ
สมาชิกทั$งหลายจะไดไ้ปตอบกบัประชาชนไดว้า่เราไดด้าํเนินการไปถึงไหนแลว้   
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นายประสิทธิ3  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง       เรื+องแบบก็เป็นเรื+องรายละเอียดที+
ตอ้งใชเ้วลาและความละเอียดอ่อนมาก  ตอ้งใหเ้วลาหน่อยแลว้กนั ต่อไปเป็นกระทูที้+   2 

 

 3.2 กระทู้ถาม เรื�อง  การแก้ไขปัญหาโรงฆ่าสัตว์เทศบาลนครลําปางส่งกลิ�นเหม็น   (พ.ต.ท.ดีชัย   
พาณิชย ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง) 

นายประสิทธิ3  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง  เชิญ พ.ต.ท.ดีชยั  พาณิชย ์ เชิญครับ 
พ.ต.ท.ดีชัย  พาณิชย์   สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   กราบเรียนประธานสภาที6เคารพ  กระผม 

พ.ต.ท.ดีชยั  พาณิชย ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง เขต  1   ขอตัBงกระทูถ้ามท่านประธานสภาผา่นไปถึง
นายกฯ ในเรื6 องการแก้ไขปัญหาโรงฆ่าสัตว์เทศบาลนครลําปางส่งกลิ6นเหม็น     ตามนโยบายของ
นายกเทศมนตรีนครลาํปาง    ซึ6 งได้แถลงต่อสภาแห่งนีB เมื6อวนัที6   16   มิถุนายน   2548  และนโยบายของ
เทศบาลนครลาํปาง ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2548 – 2550) และแผนพฒันาสามปี  (พ.ศ.2549 – 2551)   
ไดก้ล่าวไวอ้ยา่งชดัเจนว่า  นโยบายดา้นการจดัการธรรมชาติและสิ6งแวดลอ้ม โดยไดก้ล่าวไวต้ามนโยบาย
และปรากฏตามแผนพฒันา  3  ปี   อยา่งชดัเจนวา่   
  - จะปรับปรุงพื$นที+บริเวณโรงฆ่าสัตวใ์ห้เป็นสวนสาธารณะชุมชน ตาํบลเวียงเหนือ โดย
การปลูกหญา้  ไมด้อก  ไมป้ระดบัทางเดิน นํ$ าพุ  ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  สนามเด็กเล่น  ลานกีฬา  และสิ+ง
อาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ประชาชนไดมี้สถานที+พกัผ่อนหยอ่นใจและออกกาํลงักายตลอดจนกิจกรรม
นนัทนาการต่าง ๆ  
  - ดา้นสาธารณสุข   ประสานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ+นใกลเ้คียง เพื+อยา้ยโรงฆ่าสัตวไ์ป
ตั$งนอกเขตพื$นที+ชุมชน โดยประสานกบัปศุสัตวจ์งัหวดัและจดัสร้างเป็นศูนยที์+รับบริการของเทศบาลและ
ทอ้งที+อื+นโดยรอบที+จะสามารถให้บริการนาํสัตวไ์ปฆ่า โดยการชาํแหละค่าบริการและค่าธรรมเนียมตามที+
กาํหนด 
  ขา้พเจา้ไดรั้บฟังและไดผ้่านแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2548 – 2550)  และแผนพฒันาสามปี 
(พ.ศ. 2549 – 2551)   แลว้รู้สึกดีใจและไดแ้จง้ให้ชุมชนในเขตพื$นที+ตาํบลเวียงเหนือ ซึ+ งเป็นเขตเลือกตั$งที+  1  
ซึ+ งขา้พเจา้เป็นสมาชิกอยู่ว่าโรงฆ่าสัตวจ์ะตอ้งยา้ยและพื$นที+โรงฆ่าสัตวจ์ะเป็นสวนสาธารณะอนัสวยงาม    
ในเขตตาํบลเวยีงเหนือ ซึ+ งยงัไม่มีสวนสาธารณะเหมือนในเขตพื$นที+อื+น  เช่น เขตพื$นที+   2  , 3, 4 ซึ+ งมีอยูแ่ลว้
และกาํลงัพฒันาใหดี้กวา่เดิม  พวกเราชาวตาํบลเวยีงเหนือ รอคอยมาถึงเวลานี$ เกือบสองปีแลว้ ไม่เห็นมีวี+แวว
นโยบายของท่าน แผนพฒันาที+ท่านเขียนไวก้็ไม่ไดป้รากฏให้เป็นรูปธรรมในการกาํหนดไวใ้นแผนปี  2548  
และ ปี 2548 เพิ+มเติม  แผนปี  2549 – 2551   ปี  2549  เพิ+มเติม และแผนปี  2550  ก็ไม่ปรากฏวา่มีการพฒันา   
โรงฆ่าสัตวแ์ห่งนี$แต่อยา่งใด 
  ปัจจุบันนี$ โรงฆ่าสัตว์แห่งนี$ ย ังไม่ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขไปตามนโยบายของ
นายกเทศมนตรีและแผนพฒันาของเทศบาลแต่ประการใด ความเดือดร้อนของชุมชน สังคมรอบขา้งในเรื+อง
คุณภาพสิ+งแวดลอ้ม สุขภาพอนามยั ยงัไม่ไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขให้เป็นไปตามนโยบายและแผนพฒันาแต่
ประการใด ปัจจุบนัสิ+งเหล่านี$ยงัทวคีวามเดือดร้อนต่อชุมชน และสังคมรอบขา้งมากขึ$น 
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  ข้าพเจ้าจึงขอตั$งกระทู ้ถามผูบ้ริหารเทศบาลนครลําปาง เพื+อให้ชี$ แจงถึงความคืบหน้า 
ในการดาํเนินการตามนโยบายและแผนการพฒันาดงักล่าว ตลอดจน เพื+อให้ชี$ แจงถึงความคืบหน้าในการ
ดาํเนินการตามนโยบายและแผนการพฒันาดงักล่าว ตลอดจนถึงการแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ชุมชน
และสังคมรอบขา้งไดมี้คุณภาพชีวติ และสิ+งแวดลอ้มที+ดีไดเ้มื+อใด 
  จึงเรียนมาเพื+อโปรดพิจารณาดาํเนินการให้ต่อไปดว้ย  ขอแสดงความนบัถือ พ.ต.ท. ดีชยั  
พาณิชย ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 

นายประสิทธิ3   หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง      ครับในเรื+ องกระทู ้เรื+ อง ปัญหา     
โรงฆ่าสัตวส่์งกลิ+นเหมน็ท่านผูบ้ริหารมีขอ้ชี$แจงหรือไม่ เชิญคุณกิตติภูมิ ฯ 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง   ท่านประธานสภาที+เคารพ  ท่านสมาชิก     
ผูท้รงเกียรติ  ก่อนอื+นตอ้งขอขอบคุณท่านสมาชิกที+ไดใ้ห้ความสนใจในเรื+องกิจการโรงฆ่าสัตวข์องเทศบาล
นครลาํปาง  ภารกิจของเทศบาลจริง ๆ แลว้เรามีมากมาย ที+จะตอ้งดาํเนินการโดยเฉพาะภารกิจและหน้าที+ที+
ท่านนายก ฯไดใ้หค้าํมั+นสัญญาตามแผนและนโยบายที+ไดแ้ถลงต่อสภาอนัทรงเกียรติแห่งนี$  เพื+อความสะดวก
และอธิบายกิจการโรงฆ่าสัตว ์ กระผมผูซึ้+ งไดรั้บมอบหมายจากท่านนายกฯ ให้กาํกบัดูแลในกองสาธารณสุข
และสิ+ งแวดล้อม ได้ดําเนินการไปถึงไหนแล้ว ต้องขออนุญาตประธานสภา ใช้ชาร์ทเพื+อประกอบการ
พิจารณา  ท่านประธานสภาที+เคารพ ตามชาร์ททั$งหมดนี$  คือ กระบวนการทั$งหมดที+เกี+ยวขอ้งกบักิจการ     
โรงฆ่าสัตวข์องเทศบาล ตั$งอยู่ที+ตาํบลเวียงเหนือ ตรงแยกโรงฆ่าสัตว ์ได้ดาํเนินกิจการมาเป็นระยะเวลา
ยาวนาน แต่ในปัจจุบนัผูที้+เกี+ยวขอ้งชดัเจนที+สุดขณะนี$ มีดว้ยกนั  4  กลุ่ม  กลุ่มแรก คือ  ผูบ้ริโภค ประชาชน
คนลาํปางที+บริโภคเนื$อสัตว ์ ทั$งเนื$อหมู  แต่เนื$อววั เนื$อควายไม่มี และจากที+ท่านไดบ้ริโภคเนื$อที+อยูใ่นร้านคา้ 
บริเวณรอบๆ ไดกิ้นลาบอร่อย ๆ มีดีววั ดีควายขม ๆ ใส่ ไม่ใช่จากโรงฆ่าสัตวข์องเทศบาลนะครับ  ฉะนั$น 
ผูบ้ริโภคที+เราจะตอ้งคาํนึงถึง เพราะเรื+องของความปลอดภยัในสุขอนามยัของพี+น้องประชาชน โรงฆ่าสัตว์
เทศบาลของเรา  ณ  ปัจจุบนันี$แลว้ถือวา่ไม่อยูใ่นข่ายที+ไดรั้บมาตรฐาน อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานของโรงฆ่าสัตว์
ตามพระราชบญัญติั ควบคุมการฆ่าและจาํหน่ายเนื$อสัตว ์ พ.ศ.2535  นะครับ  กลุ่มที+   2  เรื+องของชุมชน
ขา้งเคียงที+ท่านได้ตั$งกระทูถ้ามว่าไดรั้บผลกระทบจาก กลิ+น เสียง นํ$ าเสียที+อยู่ในบริเวณรอบขา้งทาํให้เกิด
ภาวะสิ+ งแวดล้อม ซึ+ งเราปฏิเสธไม่ได้ เมื+อโรงฆ่าสัตว์เทศบาล ไม่อยู่ในมาตรฐานย่อมส่งผลกระทบต่อ
สิ+งแวดลอ้มเป็นเรื+องของธรรมดา  เราแกไ้ขอยา่งไร เมื+อวนัที+   29  มีนาคม  2549  เราไดรั้บหนงัสือร้องเรียน
จากพี+น้องประชาชนที+อยู่รอบขา้งในชุมชนต่าง ๆ ลงชื+อเสนอมายงัเทศบาลนครลาํปาง และร้องเรียนไปยงั
จงัหวดั การแกไ้ขเบื$องตน้หลงัจากที+เราไดรั้บร้องเรียนไดต้รวจสอบวา่สิ+งที+ร้องเรียนเป็นความจริงขนาดไหน 
ปรากฏว่าสิ+ งที+เกิดขึ$ น คือ  นํ$ าเสีย  ซึ+ งในโรงฆ่าสัตวข์องเราไม่มีการบาํบดันํ$ าเสีย ปล่อยนํ$ าเสียออกจาก      
โรงฆ่าสัตวเ์ขา้สู่คูเมืองทาํให้เกิดกลิ+นเหม็น พี+น้องประชาชนได้รับการเดือดร้อนจากตรงนี$     29  มีนาคม   
2549  ไดมี้การร้องเรียนเขา้มา  เราแกไ้ขปัญหาเบื$องตน้ ขณะนี$ เราไดปิ้ดไม่ให้นํ$ าออกจากโรงฆ่าสัตว ์โดยใช้
รถไปดูดทุกวนั รถดูดส้วมของเราเปลี+ยนวตัถุประสงค์จากดูดส้วมไปดูดนํ$ าออกจากโรงฆ่าสัตวทุ์กวนั เพื+อ
ไม่ให้เกิดกลิ+นเหม็น เพื+อบรรเทาทุกขต์รงนี$   ตอนแรกเราจะใชอี้เอ็ม  ที+ซึ+ งทุกคนเขา้ใจวา่ดี แต่เราไม่รู้ไปซื$อ 
ที+ไหนก็เลยไม่รู้วา่จะใชอี้เอ็มไดอ้ย่างไร  กลุ่มที+   3   คือ กลุ่มผูป้ระกอบการกลุ่มผูป้ระกอบการในที+นี$ มี   2 
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ส่วน   ส่วนที+  1  คือ เจา้ของสัตวที์+เขานาํมาฆ่า และอีกกลุ่มหนึ+งคือ  ผูรั้บจา้งในการประกอบการรับจา้งฆ่า 
ในโรงฆ่าสัตว ์ 2  กลุ่มนี$ จะเชื+อมโยงกนัอยู ่ซึ+ งเกี+ยวพนักบัโรงฆ่าสัตว ์ และมีความผกูพนัในวิถีชีวิตและใน
ส่วนของเทศบาลที+จะตอ้งควบคุมเรื+องมาตรฐานของโรงฆ่าสัตว ์ อนันี$ เบื$องตน้ในเรื+องของ      โรงฆ่าสัตวที์+
ส่งผล  ณ  ปัจจุบันนี$   ถ้าเรามาดูชาร์ทอีกฝั+ งหนึ+ ง  โรงฆ่าสัตว์เกี+ ยวข้องกับ พระราชบัญญัติอยู่    3  
พระราชบญัญติัแรก  คือ พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ.2535  เราไดป้ระสานงานไปยงัอุตสาหกรรมจงัหวดั 
เมื+อประสานงานไปแลว้หนงัสือ ลป  0028 (3/0739)  ลงวนัที+  4  เมษายน   2549  โดยอุตสาหกรรมจงัหวดั 
สั+งให้เราหยุดกิจการทนัที เขา้ข่ายวา่เราไม่ไดแ้จง้ในเรื+องของกิจการโรงงาน เพราะว่าโรงฆ่าสัตวถื์อว่าเป็น
โรงงาน ตรงนี$ สิ$ นสุด  ตามพระราชบัญญัติโรงงานฯเราจบสิ$ น แต่สิ+ งสําคัญที+จะต้องเกี+ ยวข้องคือ 
พระราชบญัญติัควบคุมการฆ่าและจาํหน่ายเนื$อสัตว ์พ.ศ.2535  กบัพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.2496 ซึ+ งจะมี
ความเกี+ยวพนัซึ+ งกนัและกนั  เพราะฉะนั$นการจะเลิกกิจการง่าย ๆ        ทาํไม่ได้ พระราชบญัญติัควบคุม
อาคารและจาํหน่ายเนื$อสัตว ์ซึ+ งจะตอ้งเกี+ยวขอ้งเรื+องของมาตรฐาน          โรงฆ่าสัตว ์ตามพระราชบญัญติั
ฉบบันี$ และใบอนุญาต ซึ+ งออกโดยอธิบดีกรมปศุสัตว ์ เราได้ดาํเนินการ      ถึงไหนจะอธิบายให้ท่านได้
รับทราบว่าขณะนี$ เราได้ตั$ง คณะทาํงานตรวจสอบ   4  ฝ่ายขึ$นมา มีด้วยกนัคือ     จากสํานักงานปศุสัตว์
จงัหวดั  สาธารณสุขจงัหวดั  สิ+งแวดลอ้มจงัหวดั  และเทศบาล  ประชุมกนัครั$ งสุดทา้ย เมื+อวนัที+  29  มีนาคม   
2549  มติคณะกรรมการแจง้ว่าโรงฆ่าสัตวเ์ทศบาลไม่ไดม้าตรฐานเห็นควรให้ยกเลิกกิจการได้ แต่ถา้มาดู
พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.2496  ซึ+ งเป็นอาํนาจหนา้ที+โดยตรงที+จะตอ้งจดัให้มี         โรงฆ่าสัตวต์ามหนา้ที+
ของเทศบาล เพราะฉะนั$น  เทศบาลดาํเนินการอะไรไปบา้งเราได้ตั$งคณะกรรมการพิจารณายกเลิกกิจการ  
โรงฆ่าสัตว ์ ลงวนัที+   23  พฤษภาคม   2549  เราไดด้าํเนินการและเรียกประชุมกนัไปเรียบร้อยแลว้ และก็ได้
ตั$งคณะกรรมการศึกษาขึ$นมาอีกชุดหนึ+ง คือ   คณะกรรมการศึกษาผลกระทบทั$งหมด เมื+อวนัที+    7  สิงหาคม   
2549  ว่า มีส่วนไหนบา้งที+เกี+ยวขอ้ง        มีส่วนไหนบา้งที+ส่งผลกระทบทั$งผลบวกและผลลบ สิ+งที+จะตอ้ง
คาํนึงถึง  สถานที+อนัดบัหนึ+ ง  สถานที+   ณ  ปัจจุบนัเหมาะสมหรือไม่ ถา้เรายา้ย จะยา้ยไปอยู่ที+ไหน ถา้เรา
ยกเลิกผลกระทบอย่างอื+นจะตามมามีอะไรบ้าง  ถามถึงว่าจะศึกษาถึงรายรับรายจ่าย  ณ  ปัจจุบันว่า            
โรงฆ่าสัตว์เทศบาล ดาํเนินกิจการอยู่    ณ  ปัจจุบนัว่าเหมาะสมหรือไม่ ที+มีหมู มาฆ่าวนัละ   40  ตวั  มี
ผูป้ระกอบการประมาณ   20  คน วา่เหมาะสมหรือไม่ที+จะดาํเนินการต่อ ส่งผลกระทบต่อรายรับ รายจ่ายกบั
เทศบาลอย่างไร  สิ+ งแวดล้อมว่าถ้าเรายา้ยไป    ที+ใหม่จะส่งผลกระทบต่อสิ+งแวดล้อมไหม  แก้ไขปัญหา
สิ+งแวดลอ้มในปัจจุบนัไดห้รือไม่   และผูป้ระกอบการเราจะส่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบการไหมวา่ เจา้ของ
ผูป้ระกอบการและผูรั้บจา้งฆ่า ซึ+ งมีวิถีชีวิตอยู่ในโรงฆ่าสัตว ์และสิ+งสุดทา้ยคือ  การฟื$ นฟูหลงัเลิกกิจการ   
โรงฆ่าสัตวแ์ลว้ ที+ท่านสนใจก็คือ คงจะเป็นตวันี$ วา่ ที+ตามนโยบายท่านนายกฯ ก็บอกวา่จะปรับโรงฆ่าสัตว์
ดงักล่าวเป็นสวนสาธารณะนะครับ ก็คือ การฟื$ นฟูหลงักิจการวา่หลงัจากเลิกกิจการโรงฆ่าสัตวแ์ลว้ เมื+อนาํมา
ปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะเหมาะสมหรือไม่  แล้วส่งผลกระทบทั$งหมดอย่างไร  รวมถึงผูบ้ริโภคว่าใน
จาํนวนสัตวที์+นาํเขา้ฆ่าในโรงฆ่าสัตวใ์นประชากรหกหมื+นกว่าคน สองหมื+นกว่าครอบครัวเรือน เมื+อเลิก
กิจการแลว้สัตวที์+เขาฆ่าในโรงฆ่าสัตว ์ส่งผลกระทบต่อผูบ้ริโภคหรือเปล่า กระบวนการทั$งหมดนี$  เมื+อนาํเอา
มาปะติดประต่อกนัแลว้รวมทั$งการยกเลิกใบอนุญาต ตอนนี$ ใบอนุญาตตามพระราชบญัญติั พ.ศ.2535   เราก็
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ยงัไม่ไดรั้บการยกเลิก เพราะวา่กระบวนการศึกษาผลกระทบทั$งหมดยงัไม่ไดส่้งถึงมือคณะกรรมการระดบั
จงัหวดั   ถา้เราไดศึ้กษาผลกระทบนี$แลว้ ก็จะส่งให้คณะกรรมการซึ+ งผ่านโดยปศุสัตวจ์งัหวดั ซึ+ งจะแต่งตั$ง
ขึ$นมาเพื+อยกเลิกใบอนุญาตการฆ่าสัตว ์ ถา้ยกเลิกใบอนุญาตโรงฆ่าสัตวถึ์งจะเขา้สู่กระบวนการยกเลิกกิจการ
โรงฆ่าสัตวต์าม เพื+อไม่ให้ส่งผลกระทบตามพระราชบญัญติั ทั$งพระราชบญัญติัควบคุมการฆ่าและจาํหน่าย
เนื$อสัตวแ์ละพระราชบญัญติัเทศบาล  เพราะฉะนั$น  ตั$งแต่นี$ เป็นตน้ไป  ก็เหลืออยู่เพียงว่า ถา้กระบวนการ
ศึกษาผลกระทบทั$งหมดเกิดขึ$นไดน้าํเสนอท่านนายกฯ แลว้ ไดน้าํเสนอไปยงัปศุสัตวจ์งัหวดั เพื+อส่งไปยงั
จงัหวดัใหย้กเลิกใบอนุญาตโรงฆ่าสัตวแ์ลว้การยกเลิกกิจการโรงฆ่าสัตวข์องเทศบาลก็คงจะสมบูรณ์  ก็คงจะ
ตอบไม่ไดว้า่จะใชเ้วลากี+วนั  กี+ปี  กี+เดือน แต่จะทาํใหเ้ร็วที+สุด ก็ขอขอบคุณที+ท่านสมาชิกไดใ้ห้ความสนใจใน
เรื+องนี$และในฐานะที+เป็นผูรั้บผิดชอบ ก็จะเร่งดาํเนินการเรื+องนี$ ให้เป็นไปตามนโยบายนายกฯ ที+ไดแ้ถลงต่อ
สภาในระยะเวลาอนัรวดเร็ว  ขอบคุณครับ 

 นายประสิทธิ3  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง      เชิญ พ.ต.ท.ดีชยัฯ ผูต้ ั$งกระทูถ้าม 
พ.ต.ท.ดีชัย  พาณิชย์   สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง     กราบเรียนประธานสภาที+เคารพ กระผม 

พ.ต.ท.ดีชยั  พาณิชย ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง เขต  1   ขอบคุณที+ท่านไดชี้$ แจงเหตุผลต่าง ๆ ให้เรา
ทราบ แต่ขณะนี$  เวลานี$  ปัจจุบนันี$ ก็ยงัฆ่าสัตวก์นัอยู่  กลิ+นก็ยงัเหม็นอยู่ ท่านจะมีวิธีการอย่างไร ที+จะตอ้ง
แกไ้ขปัญหาเวลานี$  เดีRยวนี$  คือ  มนัยงัเหมน็อยู ่นกัเรียนก็เดือดร้อนอยู ่ชุมชนต่าง ๆ ก็ยงัส่งกลิ+นเหมน็อยู ่
แลว้ท่านจะแกไ้ขปัญหาเวลานี$  ปัจจุบนันี$ 

นายประสิทธิ3  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง    ครับ เป็นเรื+องการแกปั้ญหาเฉพาะ
หนา้ใช่ไหมครับ  ทางผูบ้ริหารเชิญครับ 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง    เมื+อกี$ผมไดอ้ธิบายค่อนขา้งชดัเจนแลว้ว่า 
หลงัจากมีขอ้ร้องเรียนมายงัเทศบาล เราไดแ้กไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ไปเรียบร้อยนะครับวา่ หลงัจากที+มีนํ$ าไหล
ออกจากโรงฆ่าสัตวท์าํให้เกิดกลิ+นเหม็นขณะนี$  นํ$ าดงักล่าวเราไม่ให้ไหลลงไปสู่คูเมืองอีกต่อไป โดยเราดูด
นํ$าเสียออกทุกวนั กลิ+นต่าง ๆ จะบอกวา่มนัหมดไปเลยเสียทีเดียวคงเป็นไปไม่ได ้เพราะวา่โรงฆ่าสัตว ์   ก็ตั$ง
มานานแลว้ประกอบกบัมาตรฐานในเรื+องขอบ่อบดับดันํ$ าเสียก็ไม่มี เพราะฉะนั$น บอกวา่ไม่เหม็นเลยเป็นไป
ไม่ได้ ก็บรรเทาความกลิ+นได้ระดับหนึ+ งนะครับจนกว่าการเลิกกิจการจะจบลง  ก็ปัญหาตรงนี$ ก็ 
จะจบสิ$น ขอบคุณมากครับ 

พ.ต.ท.ดีชัย  พาณชิย์   สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง     ขออนุญาตถามขอ้สุดทา้ย 
นายประสิทธิ3  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง  เชิญ พ.ต.ท.ดีชยัฯใหถ้ามไดอี้ก 

ครั$ งเดียว 
พ.ต.ท.ดีชัย  พาณชิย์   สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง    เพราะตามระเบียบให้ผมถามได ้3  ครั$ ง ผม

จะถามอีกครั$ งเดียว  ท่านประธานสภาที+เคารพ ตามที+ท่านผูรั้บผิดชอบเกี+ยวกบัการบาํบดันํ$ าเสียต่าง ๆ ที+ส่ง
กลิ+นเหม็น  ที+ท่านพูดถึงเมื+อกี$ เกี+ยวกบัการขนหรือดูดนํ$ าเสียทิ$งท่านจะตอ้งขนไปทุกวนั ผมวา่เป็นเรื+องที+ 
แกต้รงปลายเหตุ  ตน้เหตุเกิดจากอะไร ตน้เหตุเกิดจากนํ$ าเสียจากการลา้งเนื$อสัตวห์รือลา้งอะไรลงไปตอ้ง 
ส่งกลิ+นเหม็นอยู่แลว้ ใช่ว่าจะดูดออกไปแลว้มนัจะไม่เหม็น  และท่านพูดถึงการใช้จุลินทรีย ์ผมก็รู้ว่าท่าน 
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ก็จะขายอยู่ จุลินทรียต์วันี$ นะครับก็น่าจะนาํมาใช้โดยเฉพาะอย่างยิ+งในงบประมาณปี  2549  เราก็ได้ตั$ ง
งบประมาณไวซื้$อจุลินทรียต์วันี$ดว้ยนะครับ ก็ไม่รู้ไปทาํยงัไง ถา้ท่านศึกษาใหดี้นะครับ จุลินทรียต์วันี$  เป็น 
จุลินทรียที์+มีประสิทธิภาพ ผมไม่ไดโ้ฆษณา เพราะดูทีวีทุกวนั แมก้ระทั+งโครงการใหญ่ๆ ในกรุงเทพฯ ก็ใช้
ตวันี$ทั$งนั$น การเคหะที+เราไปประชุมไม่กี+วนัก่อน นํ$ าเสียในบา้นของเขาเขาก็ใช ้ ซึ+ งจากที+กล่าวน่าจะแกไ้ขที+
ตน้เหตุเพราะเกิดจากแหล่งนํ$ าเสียและก็ตอ้งใช้ ผมไม่อยากจะแนะนาํเดีRยวหาว่าโฆษณา  สินคา้ของเขา คือ 
เป็นเรื+องที+ช่วยกนั  งบประมาณของเราก็ตั$งไวแ้ลว้จาํนวนแสนถึงสองแสน เพื+อซื$อจุลินทรียต์วันี$ไม่ใช่วา่ 
ไม่ตั$งมาแต่ไม่ไดท้าํ   อยากจะฝากไวเ้พราะเป็นความเดือดร้อนของชาวบา้น เด็กนกัเรียน ที+อาศยัอยูใ่นแถบนี$
ก็มีปัญหาคงจะฝากไวแ้ค่นี$   ขอบคุณครับ 
  

ระเบียบวาระที�    4 ญตัติ  เรื�อง  ขอเสนอญตัติขออนุมัติปรับลดวงเงินงบประมาณและเปลี�ยนแปลง 
                                         คําชี�แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายรายการที�ได้เบิกตัดปีงบประมาณประจําปี    
                                         พ.ศ.2548  โครงการประเภทค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้างจํานวน  3  โครงการ 

 

นายประสิทธิ3  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง   เชิญผูบ้ริหารเสนอญตัติ 
นายสุวฒัน์  ตรีมานะพนัธ์ุ   รองนายกเทศมนตรี   กราบเรียนท่านประธานผม สุวฒัน์  ตรีมานะพนัธ์ุ 

รองนายกเทศมนตรี ไดรั้บมอบหมายจากนายกฯ เป็นผูเ้สนอเรื6องญตัติ  ขออนุมติัปรับลดวงเงินงบประมาณ 
และเปลี6ยนแปลงคาํชีBแจงประกอบงบประมาณรายจ่ายรายการที6ไดเ้บิกตดัปีงบประมาณประจาํปี   พ.ศ.2548  
โครงการประเภทค่าที6ดินและสิ6งก่อสร้างจาํนวน  3  โครงการ  มีหลกัการดงันีB  

 

หลกัการ 
 เพื+อขออนุมติัปรับลดวงเงินงบประมาณและเปลี+ยนแปลงคาํชี$ แจงประกอบงบประมาณ

รายจ่าย รายการที+ได้เบิกตดัปีงบประมาณประจาํปี พ.ศ.2548 โครงการประเภทค่าที+ดินและสิ+งก่อสร้าง 
จาํนวน 3 โครงการ ภายในบริเวณสนามกีฬาเทศบาลนครลาํปาง (สวนสาธารณะเวยีงละกอน) ดงันี$  

 
 

 

ลาํดบั 
ที+ 

คาํชี$แจงงบประมาณ งบประมาณ (บาท) 
หมายเหต ุ

ขอ้ความเดิม ขอ้ความใหม่ เดิม ใหม่ 
1 ค่าก่อสร้างทางเทา้ริมรั$ วสนาม

กีฬาเทศบาลนครลาํปาง และ
ปรับปรุงรั$ วเป็นประตูเขา้-
ออก (ฝั+งถนนสุขสวสัดิE  1) 
โดยทาํการก่อสร้างทางเทา้
ขนาดกวา้งประมาณ 1.00-
1.20 เมตร หรือตามสภาพ 
ความยาวประมาณ 347 เมตร 

ค่าก่อสร้างทางเทา้ริมรั$ วสนาม
กีฬาเทศบาลนครลาํปาง และ
ปรับปรุงรั$ วเป็นประตูเขา้-ออก 
(ฝั+งถนนสุขสวสัดิE  1) โดยทาํ
การก่อสร้างทางเทา้ขนาดกวา้ง
ประมาณ 1.00-1.20 เมตร หรือ
ตามสภาพ ความยาวประมาณ 
347 เมตร พร้อมปรับปรุงรั$ ว

628,000 405,000 ลดลง 223,000 
บาท 
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พร้อมปรับปรุงรั$ วเป็นประตู
เขา้-ออก จาํนวน 1 แห่ง (ตาม
แบบแปลนเทศบาล) 

เป็นประตเูขา้-ออก จาํนวน 1 
แห่ง ยกเวน้งานคนัหินสาํเร็จรูป 
และงานอื+น ๆ ตามรายละเอียด
ประกอบแบบแปลนเทศบาล 

2 ค่าก่อสร้างลานเอนกประสงค์
พร้อมวางท่อระบายนํ$ า 
บริเวณสนามกีฬาเทศบาล
นครลาํปาง โดยทาํการ
ก่อสร้างลานแอสฟัลทติ์ค
คอนกรีต จาํนวน 2 แห่ง พื$นที+
รวมไม่นอ้ยกวา่ 8,300 ตาราง
เมตร พร้อมวางท่อระบายนํ$ า 
คสล.ขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลาง 
0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อ
พกัประมาณ 500 เมตร (ตาม
แบบแปลนเทศบาล) 

ค่าก่อสร้างลานเอนกประสงค์
พร้อมวางท่อระบายนํ$ า บริเวณ
สนามกีฬาเทศบาล นครลาํปาง 
โดยทาํการก่อสร้างลานแอส
ฟัลทติ์คคอนกรีต จาํนวน 2 
แห่ง    พื$นที+รวมไม่นอ้ยกวา่ 
8,300 ตารางเมตร พร้อมติดตั$ง
ฝา บ่อพกัท่อระบายนํ$ า และงาน
อื+นๆ ตามรายละเอียดประกอบ
แบบแปลนเทศบาล 

3,670,000 2,868,000 ลดลง 802,000 
บาท 

3 ค่าก่อสร้างอาคารหอ้งนํ$ า-
สว้มสาธารณะบริเวณสนาม
กีฬาเทศบาลนครลาํปาง โดย
ทาํการก่อสร้างอาคาร คสล.
สูง 1 ชั$น พื$นที+ใชส้อยไม่นอ้ย
กวา่ 70 ตารางเมตร และงาน
อื+นๆ (ตามแบบแปลน
เทศบาล) 

ค่าก่อสร้างอาคารหอ้งนํ$ า-สว้ม
สาธารณะบริเวณสนามกีฬา
เทศบาลนครลาํปาง โดยทาํการ
ก่อสร้างอาคาร คสล.สูง 1 ชั$น 
พื$นที+ใชส้อยไม่นอ้ยกวา่ 70 
ตารางเมตร และงานอื+นๆ 
ยกเวน้งานโครงสร้าง และงาน
อื+น ๆ ตามรายละเอียดประกอบ
แบบแปลนเทศบาล 

800,000 565,000 ลดลง 235,000 
บาท 

 

เหตุผล 
  เนื+องจากโครงการประเภทค่าที+ดินและสิ+งก่อสร้างภายในบริเวณสนามกีฬาเทศบาลนคร
ลาํปางทั$ง 3 โครงการดงักล่าวขา้งตน้ไดด้าํเนินการไปไม่ถูกตอ้งตามขั$นตอนแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วา่ดว้ยการพสัดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถิ+น พ.ศ.2535 และฉบบัแกไ้ขเพิ+มเติม จึงไม่สามารถ
ดาํเนินการไดต้ามวงเงินงบประมาณและคาํชี$แจงประกอบงบประมาณเดิม 
 

  ดงันั$น ขอได้โปรดนาํเรียนที+ประชุมสภาเทศบาลนครลาํปางเพื+อขออนุมติัปรับลดวงเงิน
งบประมาณและเปลี+ยนแปลงคาํชี$ แจงประกอบงบประมาณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยวิธีการ
งบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ+น พ.ศ.2541 หมวด 4 การโอนและแกไ้ขเปลี+ยนแปลงงบประมาณ 
ขอ้ 31 ต่อไป 
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ขอแสดงความนบัถือ 
ลงชื+อ         นายนิมิตร  จิวะสันติการ     ผูเ้สนอ 

  นายกเทศมนตรีนครลาํปาง 
 

(ลงชื+อ) จ.ส.อ. สมบุรณ์  บรรจงจิตต ์  ผูรั้บรอง 
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 

 

  (ลงชื+อ)      นางละมยั  บุญยง           ผูรั้บรอง 
               สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 

 

นายประสิทธิ3  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนคร      ญตัติเรื6อง ขอเสนอญตัติขออนุมติัปรับลด
วงเงินงบประมาณและเปลี6ยนแปลงคาํชีBแจงประกอบงบประมาณรายจ่ายรายการที6ไดเ้บิกตดัปีงบประมาณ 
ประจาํปี พ.ศ.2548  โครงการประเภทค่าที6ดินและสิ6งก่อสร้าง  จาํนวน  3  โครงการ  ที6ท่านผูบ้ริหารไดเ้สนอ
ต่อที6ประชุมสภาสมาชิกท่านใดจะอภิปราย เชิญครับ คุณสุทศัน์ฯ  
 นายสุทศัน์  พุทธวงค์   สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง     กราบเรียนท่านประธานสภาที6เคารพ 
และสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน  ผมนายสุทศัน์  พุทธวงค์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง   เขต   3    คือ  
โครงการ   3  โครงการ  มีปัญหามาตัBงแต่ตน้ ผมขอทา้วความนะครับว่า ผมเขา้ใจว่าเป็นความหวงัดีของ
เทศบาล เพราะตอนนัBนจะมีงานไทยแลนด์เซรามิกส์แฟร์ของปีที6แล้ว เขา้ใจว่าความหวงัดีของเทศบาล 
เพราะว่างานไดม้าจดัที6เทศบาล  7  หรือว่าสนามกีฬาเวียงละกอนแห่งนีB  เขา้ใจว่าเทศบาลหวงัดีอยากให้มี
ห้องนํB าเพียงพอกบัผูม้าใช้มาเที6ยวงานไทยแลนด์เซรามิกแฟร์  อีกอย่างอีก   2  โครงการ คือ ทางเทา้กับ 
ลานเอนกประสงค์  3  โครงการนีB  เป็นความหวงัดีของเทศบาล แต่เผอิญมีปัญหาที6ว่าโครงการยงัไม่ไดท้าํ
สัญญาแต่ว่ามีการเข้าไปดําเนินการเรียบร้อย ซึ6 งเป็นที6กล่าวขานของสื6 อมวลชน และประชาชนทั6วไป 
ประชาชนก็ถามผมวา่เทศบาลชุดนีBทาํอะไรกนัอยู ่ ซึ6 งคาํวา่ “ เทศบาลชุดนีB ” ก็คือ ผูบ้ริหารและพวกกระผม
ทุกคนทัBง  24  คน  เขาถามวา่ชุดนีBทาํอะไรกนัอยู ่ตอนนีBมนัเป็นอนุสรณ์อยูที่6นั6นเกือบ   1  ปี  ทาํต่อก็ 
ไม่ไดท้าํเป็นคาราคาซัง ผมก็อยากจะถามท่านผูบ้ริหารอยู่ไม่กี6ขอ้  ขอถามว่าที6มาที6ไปของโครงการเป็นมา
อยา่งไร  เอาที6มาที6ไปก่อนวา่โครงการนีB เกิดขึBนมายงัไง  ยงัไงก่อน  เพราะตอนนัBนพวกกระผมยงัไม่ไดเ้ขา้มา
อยูใ่นสภา แต่ว่าโครงการนีB เริ6มมีการดาํเนินงานไปแลว้ และอนัดบัที6สองก็คือ  อนุสรณ์ตวันีB เมื6อไหร่ท่านจะ
ทาํให้เสร็จ  ขอ้ที6สาม  ช่วงที6มีปัญหาไดมี้การดาํเนินไปถึงไหนกนัแลว้ที6เราจะไดไ้ปตอบชาวบา้นวา่เกือบปี
หนึ6 งละ ทัBงไม้แบบ ทัBงดิน ทัB งอะไร เศษไมอ้ะไรกองอยู่เต็ม  ผูม้าใช้บริการของสวนเวียงละกอนทุกวนั 
เป็นปีเขาเห็นอยู่นั6น ขอ้ที6สี6  ที6ปรับลดวงเงิน ตกลงวนันีB ผมจะเห็นดว้ยกบัญตัตินีB  แต่ท่านตอ้งให้คาํตอบว่า 
อีกกี6วนั กี6เดือน ระบุมาเลยวา่เมื6อไหร่ เพราะวา่เดีVยวงานเซรามิกส์แฟร์จะมีอีก 1 – 17   ธนัวาคม  2549   
ถา้เป็นอยา่งนีB อีกผมวา่ชาวบา้นชาวเมืองเขามาบา้นเราเยอะดว้ย ผมขอฝากไวแ้ค่นีBครับ 
 นายประสิทธิ3  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง  เชิญ คุณสมบูรณ์  เมื6อกีBยกมือ เชิญครับ 
 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  ครับท่านประธานสภาที6เคารพ  
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ผมนายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง สิ6 งที6ผมจะพูดคุณสุทัศน์ฯ ก็พูดไปเกือบ
หมดแลว้ก็อยากจะถามเพิ6มเติมอีกประเด็นคือ  เรื6องของปริมาณงานที6ลดไปกบัเงินที6ลดผมถามวา่ไดค้าํนวณ
อยา่งถูกตอ้งและสมดุลกนัหรือไม่ เป็นประเด็นที6  1  และประเด็นที6   2  คือ เรื6องงานส่วนควบที6ตดัออกไปจะ
ทาํให้มีผลต่อโครงสร้างหรืองานที6เราก่อสร้างไปแล้ว ทาํให้ใช้งานไม่ได้ ตวันีB จะเร่งจดัการแก้ไขปัญหา
อยา่งไร และก็สุดทา้ยก็คือ ผมยงัแปลกใจในประเด็นที6สามที6วา่ ตดัขอ้ความ  ท่านประธานฯ ลองดูในลาํดบั 
ที6สาม เรื6 อง ห้องส้วมสาธารณะ คือว่าทุกอย่างก็บรรยายมาหมดปรากฏว่ามีอันหนึ6 ง เขียนว่ายกเว้น             
งานโครงสร้าง ผมก็แปลกใจวา่  ถา้สร้างห้องส้วมแลว้ยกเวน้งานโครงสร้างหมายความวา่อย่างไร เพราะว่า
ในตวัห้องส้วมตอ้งมีโครงสร้างขึBนไปอยู่แลว้ และมายกเวน้งานโครงสร้างไป เพราะฉะนัBนมนัจะคงสภาพ
เป็นห้องส้วมไดอ้ย่างไร อนันีB พอดีผมไม่เห็นแบบ ไม่เห็นอะไรต่าง ๆ อธิบายมาเป็นขอ้ความ เป็นเอกสาร
แบบนีBยงัไม่เขา้ใจแจ่มแจง้ก็ขอใหฝ่้ายบริหารช่วยชีBแจงเพิ6มเติม 
 นายประสิทธิ3  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง   เชิญคุณดีชยัฯ  ครับ 
 พ.ต.ท.ดีชัย  พาณิชย์   สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง    กราบเรียนท่านประธานสภาที+เคารพ 
กระผม พ.ต.ท.ดีชยั  พาณิชย ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง เขต 1  ผมไดอ่้านขอ้ความทั$งหมดแลว้ในเรื+อง
เกี+ยวกบัการเสนอขออนุมติั  สุดทา้ยเหตุผลเนื+องจากโครงการประเภทที+ดินไดก่้อสร้างภายในบริเวณสนาม
กีฬาเทศบาลนครลาํปางทั$ง  3  โครงการดงักล่าวขา้งตน้ ไดด้าํเนินการไปไม่ถูกตอ้งตามขั$นตอนแห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยงานพสัดุและหน่วยงานบริหารการจดัการทอ้งถิ+น พ.ศ.2535 และฉบบัแก้ไข
เพิ+มเติม จึงไม่สามารถดาํเนินการได้ตามวงเงินงบประมาณตามคาํชี$ แจงประกอบงบประมาณ ผมสงสัย
เหลือเกินวา่ทาํไมเมื+อระเบียบไม่ถูกตอ้งทาํไมตอ้งเสนอเป็นงบประมาณเขา้สภา และดาํเนินไปถึงขั$นนั$นแลว้ 
แลว้นี$ ใครจะเป็นผูรั้บผดิชอบทาํไปแลว้นะครับ รู้แลว้วา่ผดิระเบียบแต่ทาํไมตอ้งทาํอีก ขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักดิ3   วนชยางค์กูล   รองนายกเทศมนตรี   ระเบียบวาระที6  4   เกี6ยวกบัปรับลดวงเงิน
งบประมาณ  3  โครงการในสนามกีฬา เรื6องนีBมนัก็เกิดขึBนมานาน ร่วมปี อยา่งที6ท่านสมาชิกไดพู้ดถึง เหตุผล
ก็คือวา่ ความหวงัดีของท่าน ที6ท่านบอกมนัถูกตอ้งครับ ความหวงัดีอยากให้มนัทาํงานเซรามิกส์ ผมจะตอบ
เป็นขอ้  ๆ ดีกวา่ตามที6ท่านสอบถามมา คราวนีBท่านถามผมจดทนั คราวที6แลว้จดไม่ค่อยทนั แต่คราวนีB จดทนั 
ท่านถามว่าที6มาที6ไปของโครงการ  โครงการนีB มนัอยูใ่นแผนพฒันาของเทศบาลอยู่แลว้ เป็นแผนของสนาม
กีฬาเทศบาล   7  ซึ6 งจะตอ้งมีสิ6งต่าง ๆ ดงัต่อไปนีB    1  2 3 4 5 6 7  ซึ6 งหลงัจากที6เราไดรั้บทราบวา่เราจะเป็น 
เราก็ขอใชที้6เทศบาล  7  เราก็ไดบ้รรจุโครงการ   3  โครงการ เร่งด่วนเขา้ไป อนัที6จริงมีอีกหลายโครงการที6ยงั
ไม่ได้ทาํ ไม่ว่าโรงยิม  สระว่ายนํB า สนามเทนนิส ซึ6 งมีอีกหลายอนัที6ยงัไม่ได้ทาํและอยู่ในแผนอยู่แล้ว
เพราะฉะนัBนที6มาที6ไป  ขอ้ที6สอง ที6ท่านถามว่าเมื6อไหร่จะแล้วเสร็จ ซึ6 งเรื6องนีB ทางเทศบาลก็ได้ดาํเนินการ     
ตัBงคณะกรรมการขึBนพิจารณาสิ6งก่อสร้างที6ไดด้าํเนินการไปแลว้ว่าเราจะทาํอย่างไร ทางผูรั้บเหมาเอง คนที6
หวงัดี ทาํก่อนเขาก็ทาํเรื6องยกให้เทศบาลทัBงหมด ไอที้6เขาก่อสร้างและก็จะเลยตอบของขอ้  7  ที6ท่านสมาชิก
ไดส้อบถามวา่บอกยกเวน้โครงสร้างขอ้  3  นัBนนะครับ ของขอ้สาม เพราะวา่คานไดเ้ทเรียบร้อย กาํแพงไดท้าํ
เรียบร้อย ยงัไม่ไดมุ้งหลงัคาเท่านัBนเอง โครงสร้างเสร็จเรียบร้อย เพราะฉะนัBนคาํวา่โครงสร้างยกเวน้ อนันีB คือ
ที6มาที6ไป ห้องนํB าห้องส้วมมนัตอ้งมีโครงสร้าง แต่ว่าโครงสร้างเสร็จเรียบร้อยและเขาก็ได้ยกให้เทศบาล
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ทัBงหมด จากที6วา่เทศบาลไดด้าํเนินการ เราก็ไดต้ัBงคณะกรรมการขึBนพิจารณาเรื6องนีB  ซึ6 งก็ไดรั้บคาํแนะนาํจาก
จงัหวดันะครับ ให้ตัBงคณะกรรมการดาํเนินการ เพื6อจะดาํเนินการประกวดราคาต่อไป  ให้ดาํเนินการให้แลว้
เสร็จแต่ว่าคณะกรรมการที6ประเมินราคาก็เป็นคณะกรรมการเราเอาจากคนนอกด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะ
เทศบาลนะครับ ที6ตดัราคาลงมาว่าโครงสร้างที6เขายกให้เป็นราคา เท่าไหร่เท่าไหร่ เรามีโยธาจงัหวดัเข้า
มาร่วมด้วย เป็นคนกลางพิจารณากนั เพราะฉะนัBนราคาเป็นราคาที6เหมาะสมอยู่แล้ว ขอ้สองที6ท่านถามว่า
เมื6อไหร่จะแลว้เสร็จผมก็คิดวา่ถา้เผื6อวนันีBสภาฯ ไดอ้นุมติัให้ปรับลดวงเงินก็คิดวา่ก่อนที6จะถึงเซรามิกส์แฟร์ 
หรือเซรามิกส์แฟร์ตน้ธนัวาคมคงจะแลว้เสร็จแน่ทัBง  3  โครงการ ขอ้ที6สามว่าท่านไดด้าํเนินการไปถึงไหน
แลว้ ตอนนีBดาํเนินการส่วนมากก็เป็นเรื6องของหนงัสือนะครับ จะไปทาํต่ออะไรก็ทาํไม่ไดว้นันีB จะทาํก็จะทาํ
หลงัจากที6ท่านอนุมติั จะไดป้ระกวดราคาต่อไปนะครับ ขอ้สี6  เมื6อไหร่แลว้เสร็จ ก็คิดว่าก่อนเดือนธนัวาคม 
หรือไม่ก็อาจจะใครเสร็จ  ขอ้ที6ห้านะครับ ท่านที6ถามว่าปริมาณงานที6ลดไปสมดุลหรือไม่ ก็คณะกรรมการ
ของเราที6เราตัBงมีตัBง  6 – 7   คน ที6เราพิจารณาถา้ไม่สมดุลเขาก็คงจะเสร็จอะไรสักอยา่ง เพราะฉะนัBนสมดุล
แน่ เพราะเขาพิจารณาแลว้พิจารณาอีก กรรมการกลวัหมด เพราะฉะนัBนสมดุลแน่   ขอ้ที6หก ท่านสอบถามวา่
จะแกปั้ญหาอยา่งไร  คงจะไม่ไดแ้กปั้ญหาอะไร  ถา้ทาํตามแบบครัB งแรกก็จะเสร็จเรียบร้อยในสามโครงการนีB  
จะไม่มีปัญหาอยา่งอื6น ส่วนที6ถา้บางท่านอาจจะไม่ไดเ้ขา้ไปที6สนามกีฬาผมอยากจะชีBแจงวา่ผูรั้บเหมาที6เขาทาํ
ไปแลว้ที6เขายกใหเ้ขาก็กลวัเหมือนกนั ความหวงัดีของเขา ถา้ไปทาํที6บา้นผมก็ยงัพอวา่ แต่นี6ไปทาํของหลวง 
หวงัดีไม่ได้นะครับ ท่านจะทาํอะไรก็อย่าหวงัดี ขอให้ถูกระเบียบดีกว่า เพราะหลาย ๆ เรื6 องเราก็กลวัผิด
ระเบียบกนั ตอนนีB ใครจะมาทาํอะไรให้ฟรีเทศบาลผมไม่รับนะครับ เดีVยวจะกลายเป็นเรื6 องหวงัดี ครับขอ
ชีBแจงทัBงเจด็ขอ้ที6ไดส้อบถามครับ ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ3  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาล        มีสมาชิกท่านใดจะมีการอภิปรายในญตัติ 
นีB บา้ง ถา้ไม่มีผมจะขอมติในที6ประชุมสภาเทศบาล    ญตัติขอเสนออนุมติัปรับลดวงเงินงบประมาณและ
เปลี6ยนแปลงคาํชีB แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายรายการที6ได้เบิกตดัปีงบประมาณประจาํปี พ.ศ.2548  
โครงการประเภทค่าที6ดินและสิ6งก่อสร้างจาํนวน  3  โครงการ  สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึBน   
มติเป็นเอกฉนัทค์รับ 
 มติที�ประชุม  มติเป็นเอกฉนัท ์  อนุมติัใหป้รับลดวงเงินงบประมาณและเปลี6ยนแปลงคาํชีBแจง                                   
ประกอบงบประมาณรายจ่ายรายการที6ไดเ้บิกตดัปีงบประมาณประจาํปี  พ.ศ.2548  โครงการประเภทค่าที6ดิน
และสิ6งก่อสร้างจาํนวน  3  โครงการ 

 

ระเบียบวาระที�   5 ญตัติ  เรื�อง  ขอเสนอญตัติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลาํปาง   
เพื�อสมทบโครงการก่อสร้างพนังกนัตลิ�งแม่นํ�าวงัฝั�งขวา   บริเวณฝั�งตรงข้าม 
วดัเกาะวารุการาม  ตั�งแต่สะพานรัตนโกสินทร์  200 ปี  ถึงหน้าโบสถ์โรงเรียน 
วชิชานารี  เป็นจํานวนเงิน    9,800,000  บาท 

นายประสิทธิ3   หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาล     ญตัตินีBผูบ้ริหารเป็นผูเ้สนอ ขอเชิญ 
ทางฝ่ายผูบ้ริหารครับ 

นายสุวฒัน์  ตรีมานะพนัธ์ุ  รองนายกเทศมนตรี   กราบเรียนท่านประธานฯ    
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ผมนายสุวฒัน์  ตรีมานะพนัธ์ุ  รองนายกเทศมนตรี ไดรั้บมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเสนอญตัติ เรื6อง 
ขออนุมติัจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลาํปาง เพื6อสมทบโครงการก่อสร้างพนงักนัตลิ6งแม่นํBาวงัฝั6งขวา  
บริเวณฝั6งตรงขา้มวดัเกาะวารุการาม  ตัBงแต่สะพานรัตนโกสินทร์  200  ปี  ถึงหนา้โบสถโ์รงเรียนวิชชานารี
เป็นจาํนวนเงิน   9,800,000  บาท 

หลกัการ 
เพื+อขออนุมติัจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลาํปางเพื+อสมทบโครงการก่อสร้างพนงักนัตลิ+ง

แม่นํ$ าวงัฝั+งขวา บริเวณฝั+งตรงข้ามวดัเกาะวารุการาม ตั$ งแต่สะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี ถึงหน้าโบสถ์
โรงเรียนวิชชานารี โดยทาํการก่อสร้างพนงัคอนกรีตเสริมเหล็กแบบแนวตั$ง ขนาดกวา้งประมาณ 3.50-4.00 
เมตร ความสูงประมาณ 2.00-4.00 เมตร ความยาวประมาณ 350 เมตร พร้อมราวกนัตกและติดตั$งดวงโคม
ส่องสวา่ง ตามแบบแปลนเทศบาลนครลาํปาง 

เหตุผล 
 ดว้ย สํานกังานปลดัสํานักนายกรัฐมนตรี ไดแ้จง้ให้เทศบาลนครลาํปางทราบถึงผลสรุปแผนงาน/
โครงการ ในการดาํเนินการแก้ไขปัญหานํ$ าท่วม จังหวดัเชียงใหม่ และกลุ่มภาคเหนือตอนบน ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื+อวนัที+ 7 กุมภาพนัธ์ 2549 (ครม.สัญจร ณ จงัหวดัเชียงใหม่) ซึ+ งที+ประชุมเห็นชอบให้
โครงการของเทศบาลนครลาํปางเป็นโครงการเร่งด่วนที+จะต้องดาํเนินการ และเทศบาลนครลาํปางได้
พิจารณาที+จะดาํเนินการโครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ+งแม่นํ$ าวงั ฝั+งขวา บริเวณฝั+งตรงข้ามวดัเกาะ           
วารุการาม ตั$งแต่สะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี ถึงหนา้โบสถ์โรงเรียนวิชชานารี ซึ+ งบริเวณตลิ+ง   ริมฝั+งแม่นํ$ า
วงัไดรั้บความเสียหายอยา่งหนกัจากเหตุการณ์นํ$ าท่วมเนื+องจากอิทธิพลพายุโซนร้อนดอมเรย ระหวา่งวนัที+ 
28-30 กนัยายน 2548 วงเงินค่าก่อสร้างรวมทั$งสิ$น 21,400,000 บาท (ยี+สิบเอ็ดลา้นสี+แสนบาทถว้น)  โดย
เบิกจ่ายจากงบกลางสํานกังบประมาณประจาํปีงบประมาณ 2549 จาํนวน 11,600,000 บาท (สิบเอ็ดลา้นหก
แสนบาทถว้น) และเทศบาลนครลาํปางตอ้งสมทบโครงการเป็นจาํนวนเงิน 9,800,000 บาท (เกา้ลา้นแปด
แสนบาทถว้น) 
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 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จะต้องใช้งบประมาณในการ

สมทบโครงการเป็นจํานวนเงินทั+งสิ+น 9,800,000 บาท (เก้าล้านแปด

แสนบาทถ้วน) แต่เทศบาลฯ ไม่ได้ตั+งงบประมาณเพื8อการนี+ไว้และ

มีความจําเป็นต้องดําเนินการตามอาํนาจหน้าที8ขององค์การ

ปกครองส่วนท้องถิ8น ที8มีหน้าที8ต้องให้บริการด้าน

สาธารณประโยชน์อย่างเร่งด่วน จึงมีความจําเป็นต้องใช้เงินสะสม

ของเทศบาลฯ ดําเนินการเงินสะสม ณ วนัที8 31 กรกฎาคม 2549 

 252,157,165.67 

หกั  เงินฝาก กสท. 
62,561,214.66  

       ลูกหนี$ เงินยมืสะสม 
2,207,306.06  

       ลูกหนี$ภาษีโรงเรือน 
 478,349.06  

       ลูกหนี$ภาษีบาํรุงทอ้งที+ 
16,284.85  

       ลูกหนี$ภาษีป้าย 
1,440.00  

       เงินเดือน ค่าจา้ง ค่าตอบแทนตามระยะเวลาที+เหลือ  
39,999,245.96 105,263,840.59 

 
 146,893,325.08 

หัก  สาํรองจ่ายกรณีฉุกเฉินอื+นๆ ร้อยละ 25% 
 36,723,331.27 

 
 110,169,993.81 

หัก  จ่ายขาดเงินสะสมและเงินยมืสะสม (คงคา้งเบิกจ่าย) 
   

  1. จ่ายช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั 
1,734,090.00  

  2. ค่าก่อสร้างพนงักนัตลิ+งแม่นํ$าวงั 
4,030,000.00  

  3. ประดบัไฟและตกแต่งฉลองสิริราชสมบติัฯ 60 ปี 
414,003.00  

  4. ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทศัน์ข่วงนคร(หา้แยกหอนาฬิกา) 
76,312,500.00  

  5. งานประชาสัมพนัธ์จ่ายค่าเช่าบา้น 
6,100.00  
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  6. กองคลงัจ่ายเป็นค่าครองชีพผูรั้บบาํนาญ 
217,854.41  

  7. กองสวสัดิการจ่ายรักษาพยาบาล+ค่าเล่าเรียน 
127,945.00  

  8. เงินเดือน+เงินเพิ+มต่างๆ งานป้องกนัฯ 
49,700.00  

  9. วสัดุอื+นๆ งานป้องกนั 
7,056.00  

  
 82,899,248.41 

เงินสะสมคงเหลอืในมือที8พอจะจ่ายได้ ณ 31 กรกฎาคม  2549 27,270,745.40 

 

  ดังนั+น ขอได้โปรดนําเรียนที8ประชุมสภาเทศบาลนครลําปางเพื8อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของ

เทศบาลฯ เป็นจาํนวนเงนิ 9,800,000 บาท ( เก้าล้านแปดแสนบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

รับเงนิ การเบิกจ่ายเงนิ การฝากเงนิ การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ8น (ฉบับที8 2) 

พ.ศ.2458 ข้อ 89 ต่อไป 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

(ลงชื+อ) นายนิมิตร  จิวะสันติการ    ผูเ้สนอ 
            นายกเทศมนตรีนครลาํปาง 

 

             (ลงชื+อ)  พ.ต.ท.ดีชยั  พาณิชย ์       ผูรั้บรอง 
           สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 

 

(ลงชื+อ)  นายยทุธศกัดิE   ศรีทองสุข  ผูรั้บรอง 
           สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 

นายประสิทธิ3  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาล     จะมีสมาชิกท่านใดอภิปรายในญตัติขออนุมติั
จ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลาํปาง  เพื6อสมทบโครงการก่อสร้างพนงักนัตลิ6งแม่นํBาวงัฝั6งขวา   บริเวณ
ฝั6งตรงขา้มวดัเกาะวารุการาม  ตัBงแต่สะพานรัตนโกสินทร์  200 ปี  ถึงหนา้โบสถโ์รงเรียนวชิชานารี  เป็น
จาํนวนเงิน    9,800,000  บาท  เชิญ  คุณยทุธศกัดิ� ฯ ครับ 

นายยุทธศักดิ3   ศรีทองสุข  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง     ครับขอบคุณครับ  ผมนายยุทธศกัดิ�    
ศรีทองสุข  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  เขต 1  ผมเห็นด้วยกบัโครงการนีB นะครับท่านประธานที6จะ
ช่วยเหลือผูที้6ไดรั้บผลกระทบตรงบริเวณฝั6งตรงขา้มแฟลตตาํรวจ แต่ผมในฐานะสมาชิกนะครับ เขต  1 ได้
ตรวจสอบบริเวณฝั6งตาํบลเวียงเหนือ ยงัมีหลายแห่งที6ไดรั้บผลกระทบ อยากฝากผูบ้ริหารไปดาํเนินการดว้ย
นะครับ    คือ บริเวณสะพานเจา้แม่สุชาดา ตลิ6งเหนือชุมชนประตูตน้ผึBงท่านางลอย อนัที6สามบริเวณทา้ย
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เขื6อนยางนะครับท่านประธาน ซึ6 งขณะนีB ก็ไดช้าํรุดไปมากแลว้ ผมฝากผูบ้ริหารช่วยดาํเนินการให้ด่วนครับ 
ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ3   หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาล     จะมีสมาชิกท่านใดอภิปราย เชิญครับ             
ฝ่ายบริหารจะมีอะไรเพิ6มเติม เชิญคุณเกรียงศกัดิ� ฯ 

นายเกรียงศักดิ3  วนชยางค์กูล  รองนายกเทศมนตรี     กราบเรียนท่านประธานสภาที6เคารพและ
สมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่าน  ผมเกรียงศกัดิ�     วนชยางค์กูล     ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีนคร
ลาํปาง ใหม้าชีBแจงในเรื6องนีB  เหตุที6เราจะขอจ่ายขาดเงินสะสมสมทบก่อสร้างพนงักนัตลิ6งพงัตาํบลเวียงเหนือ 
ตรงขา้มวดัเกาะ บริเวณหนา้โบสถว์ชิชานารี จนถึงสะพาน  200 ปี นะครับ สืบเนื6องจากประชุม ครม.สัญจรที6
เชียงใหม่ นะครับ โดยมีท่านรองนายกฯ สุวฒัน์ ลิปภตพลัลพ เป็นประธาน ก็ไดแ้จง้มาให้ทางเทศบาลเรา ที6มี
ผลกระทบจากพายดุอมเรยนะครับ ก็ผลกระทบให้ไปของบประมาณให้ไปชีBแจงเรื6องงบประมาณ เราก็ไดท้าํ
โครงการเขา้ไปทัBงหมด   8  โครงการ อยา่งที6ท่าน สท. ไดส้อบถามวา่ขอให้พิจารณาขอให้ดูแลดว้ย  ที6วา่ตลิ6ง
มนัพงั เราก็เสนอเขา้ไปหมดทัBงสะพานทัBงอะไรดว้ยทัBงหมด  8  โครง ซึ6 งจากที6ประชุมของ ครม.สัญจร เขาก็
อนุมติัเราแค่  5  โครงการ จากที6เราเขียน  8  โครงการเป็นเงินประมาณ     124  ลา้นบาท   นะครับขอเขาไป  
124  ลา้นบาท อนุมติั  5  โครงการ ก็เป็นเงินอยู ่  58  ลา้นบาท  อนัที6จริงเป็นเงินทัBงหมด  81  ลา้นบาท  เขา
ไม่ไดต้ดัเงิน อนุมติั  5  โครงการเป็นเงินอยู ่  81 ลา้นบาท แต่เขาให้เงินเรามาจริง ๆ แค่  58  ลา้นบาท และก็
ตดัเป็น  2  ปี    5  โครงการ   บงัคบัเราว่าตอ้ง   5  โครงการ   อนัที6จริงมนัใช้เงินตัBง   81  ลา้นบาท แต่  5  
โครงการ  เขาให ้ 58   ไอที้6เหลือนัBนคุณตอ้งเอาเงินสะสมของคุณออกมาใช ้นะครับ ซึ6 งจะใชเ้งินอุดหนุนของ
เรา เงินสะสมของเราอีกประมาณ   23  ลา้นบาท และก็มีขอ้แมว้า่ปีแรกอนุมติัแค่    11.6  ลา้นบาท  ทาง ครม.
เขาอนุมติั เพราะฉะนัBน    11.6  ลา้นบาท  โครงการแรกของเราคือ ตรงขา้มวดัเกาะ มนัใชเ้งินถึง  21 ลา้นบาท 
เพราะฉะนัBนจาํเป็นอยา่งยิ6งที6เราตอ้งมาขอจ่ายขาดเงินสะสม ซึ6 งผมก็คิดวา่ท่านสมาชิกทุกท่านคงจะเห็นดว้ย
เป็นอย่างยิ6ง เพราะมนัคาราคาซังมนัอยู่นั6น ผมเห็นก็ใจไม่ดีเหมือนกนั เดือนหน้าเขา้มาเดีVยวฝนตก เดือน
กนัยายนน่ากลวัที6สุด ผมกลวัมนัจะพงัลงมา และก็จากที6เขาอนุมติั  58 ลา้นบาท  และเราจะตอ้งใชเ้งินถึง  81  
ล้านบาท ผมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเราตอ้งอุดหนุนถึง   30  เปอร์เซ็นต์ อนันีB ถ้านับไปแล้วลุ่มนํB าวงัที6เขา
อนุมติัเทศบาลนครลาํปางไดม้ากที6สุด อนันีB ก็ตอ้งความดีทัBงหลายแหล่ตอ้งมอบให้สํานกัการช่าง  ท่านไป
วิ6งเตน้จนถึงวาระสุดทา้ยเพิ6งกลบัจากกรุงเทพฯเมื6อ  2 – 3 วนัก่อน สํานกันายกรัฐมนตรีเรียกให้เขา้ไปพบ
ด่วนจีV ตอนแรกในปี   50  ที6เหลือเงินอีก  46  ลา้นบาท เขาจะไม่ให้แลว้ เขาบอกไม่มีรัฐบาลแลว้ จะให้ปี  49 
นีB   11.6 ลา้นบาท  ผอ.สาํนกัไปตืBอไปกล่อมอีท่าไหนไม่รู้เขาบอกงัBนเอาโครงการมาทัBงหมด รีบเอาแบบไปส่ง
ให้เขาอีก สี6โครงการ ซึ6 งทางสํานกัการช่างก็รีบปั6น ปั6นหลาย ๆ อย่างแต่ไม่ใช่ปั6นวงกลมนั6น ปั6นแบบขอให้
เห็นใจดว้ยนะครับเราทาํทุกอยา่งวนัเสาร์ วนัอาทิตยเ์ราก็ไม่หยุดกนันะครับ คิดวา่สมาชิกทุกท่านนะครับคง
ให้ความเห็นชอบเพราะเราใช้เงินในส่วนของเทศบาลเองแค่  30 %  นอกนัBนเป็นส่วนกลางทัBงหมด ครับ
ขอบคุณครับ 
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นายประสิทธิ3   หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาล       เชิญคุณดีชยัฯ 
พ.ต.ท.ดีชัย   พาณิชย์    สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง    เรียนท่านประธานสภาที6เคารพกระผม 

พ.ต.ท.ดีชยั  พาณิชย ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง เขต  1  ก็ตอ้งขอขอบคุณท่านรองนายกเกรียงศกัดิ� ฯ 
เป็นอย่างสูงที6มีส่วนร่วมในการที6จะช่วยเหลือชาวบา้นโดยเฉพาะอย่างยิ6งฝั6งหน้าแฟลตตาํรวจ ซึ6 งผมก็เคย    
ตัBงกระทูถ้ามขอรับการสนบัสนุนขอรับความเห็นใจจากท่านนายกฯ มาแลว้ ซึ6 งขณะนีB ก็สําเร็จเป็นรูปธรรม
ผมในนามของพวกชุมชนชาวแฟลตตาํรวจ และพวกริมฝั6งแม่นํB าวงัก็ตอ้งขอขอบคุณเป็นอย่างสูงสําหรับ
โครงการที6จะสาํเร็จในเร็ววนันีB  ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ3   หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาล   จะมีสมาชิกท่านใดอภิปรายหรือไม่ ถา้ไม่มี     
ผมจะขอมติที6ประชุมสภาในญตัติเสนอขออนุมติัจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลาํปางเพื6อสมทบ
โครงการก่อสร้างพนงักนัตลิ6งแม่นํBาวงัฝั6งขวา บริเวณฝั6งตรงขา้ม วดัเกาะวารุการาม ตัBงแต่สะพาน
รัตนโกสินทร์    200 ปี  ถึงหนา้โบสถโ์รงเรียนวชิชานารี  เป็นจาํนวนเงิน    9,800,000  บาท  สมาชิกท่านใด
เห็นชอบไดโ้ปรดยกมือขึBน  มติเป็นเอกฉนัท ์
 มติที�ประชุม    มติเป็นเอกฉนัท ์ อนุมติัจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลาํปาง  เพื6อสมทบ
โครงการก่อสร้างพนงักนัตลิ6งแม่นํBาวงัฝั6งขวา   บริเวณฝั6งตรงขา้มวดัเกาะวารุการาม  ตัBงแต่สะพาน
รัตนโกสินทร์  200 ปี  ถึงหนา้โบสถโ์รงเรียนวชิชานารี  เป็นจาํนวนเงิน    9,800,000  บาท 
 

ระเบียบวาระที� 6 ญตัติ  เรื�อง  ขอรับการขอรับการอนุมัติดําเนินการจัดทาํผังเมืองรวมลาํปาง 
นายประสิทธิ3  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาล        ขอเชิญผูบ้ริหาร 
นายสุวฒัน์  ตรีมานะพนัธ์ุ   รองนายกเทศมนตรี   กราบเรียนท่านประธาน  ผมนายสุวฒัน์   

ตรีมานะพนัธ์ุ  รองนายกเทศมนตรี  ไดรั้บมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเสนอญตัติเพื6อขอรับการ 
อนุมติัดาํเนินการจดัทาํผงัเมืองรวมลาํปาง   

หลักการ 
เพื6อขอให้สภาเทศบาลนครลาํปาง อนุมติัดาํเนินการจดัทาํผงัเมืองรวมลาํปาง 

เหตุผล 
ตามแผนปฏิบติัการกาํหนดขัBนตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ6น  

กรมโยธาธิการและผงัเมือง  ดาํเนินการถ่ายโอนภารกิจดา้นโครงสร้างพืBนฐานการผงัเมือง (งานวาง/ปรับปรุง 
ผงัเมืองรวม) ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ6นลาํปาง 

เนื6องจากปัจจุบนัไดมี้การประกาศขยายระยะเวลาการใชบ้งัคบักฎกระทรวงฉบบัที6 461 (พ.ศ.
2543) ออกตามความในพระราชบญัญติัการผงัเมือง  พ.ศ.2518  (ผงัเมืองรวมเมืองลาํปาง)  ต่อไปอีกหนึ6 งปี 
โดยจะหมดอายใุนเดือนกนัยายน พ.ศ.2550    และจะตอ้งทาํการปรับปรุงผงัเมืองรวมฉบบัดงักล่าว เพื6อให้มี
กฎหมายใช้บงัคบัอย่างต่อเนื6อง โดยจดัทาํเป็นกฎกระทรวง  ซึ6 งตามภารกิจการถ่ายโอนอาํนาจ  องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ6นจะตอ้งเป็นผูด้าํเนินการ  และตามมาตรา 18 แห่งพระราชบญัญติัการผงัเมือง พ.ศ.2518 
บญัญติัว่า ในกรณีที6ผงัเมืองรวมนัBนมีขอบเขตครอบคลุมเขตการปกครองทอ้งที6หลายทอ้งที6   ให้ทอ้งที6ที6
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เกี6ยวขอ้งร่วมกนัวางและจดัทาํผงัเมืองรวม (ผงัเมืองรวมลาํปางครอบคลุมพืBนที6เขตเทศบาล 4 แห่ง และ
องค์การบริหารส่วนตาํบล  3 แห่ง ไดแ้ก่  เทศบาลนครลาํปาง   เทศบาลเมืองเขลางค์นคร    เทศบาลตาํบล    
บ่อแฮว้ เทศบาลตาํบลพิชยั   องค์การบริหารส่วนตาํบลพิชยั    องค์การบริหารส่วนตาํบลบ่อแฮว้  และองค์การ
บริหารส่วนตาํบลตน้ธงชยั)     โดยมีขัBนตอนในการดาํเนินการและปรับปรุงผงัเมืองรวมทัBงสิBน  18 ขัBนตอน  
และจะตอ้งดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลา   96  สัปดาห์   

จากการประชุม เรื+ องการเตรียมการปรับปรุงผงัเมืองรวมเมืองลาํปาง  เมื+อวนัที+ 15 มิถุนายน 
2549   ณ ห้องประชุมชั$ น 4  สํานักงานเทศบาลนครลําปาง โดยมีนายปราการ   เมฆสุภะ  รองอธิบดี         
กรมโยธาธิการและผงัเมืองเป็นประธาน และหน่วยงานที+อยู่ในแนวผงัเมืองรวม    ไดมี้มติในที+ประชุมให้
เทศบาลนครลาํปาง ร่วมกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ6นทัBง 6 แห่ง ดาํเนินการวางและจดัทาํผงัเมืองรวม
ลาํปาง 

ดว้ยเหตุนีB   ขอไดโ้ปรดนาํเสนอต่อที6ประชุมสภาเทศบาลนครลาํปางเพื6อขออนุมติัดาํเนินการ
ดงักล่าว 

         ขอแสดงความนบัถือ 

       (ลงชื6อ) นายนิมิตร     จิวะสันติการ   ผูเ้สนอ 
                                                     นายกเทศมนตรีนครลาํปาง 
                                                             (ลงชื6อ)    พ.ต.ท.ดีชยั        พาณิชย ์          ผูรั้บรอง 

      สมาชิกสภาเทศบาลเทศบาลนครลาํปาง 
                                                            (ลงชื6อ) จ.ส.อ.  สมบูรณ์       บรรจงจิตต ์   ผูรั้บรอง 
                                                        สมาชิกสภาเทศบาลเทศบาลนครลาํปาง 

                         

นายประสิทธิ3  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาล        ในญตัตินีB เรื6อง การขออนุมติัดาํเนินการจดัทาํ
ผงัเมืองรวมลาํปาง ตามที6ฝ่ายบริหารไดเ้สนอใหส้มาชิกท่านใดจะอภิปรายในญตัตินีBบา้งครับ เชิญครับ 
ขอชีBแจงเพิ6มเติม เชิญคุณเกรียงศกัดิ� ฯ 

นายเกรียงศักดิ3  วนชยางค์กูล  รองนายกเทศมนตรี    กราบเรียนท่านประธานและสมาชิกท่านผูมี้
เกียรติทุกท่านผม เกรียงศกัดิ�   วนชยางค์กูล  ไดรั้บมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีให้มาชีB แจงในเรื6อง     
ผงัเมืองรวม จากเอกสารเพิ6มเติมที6ไดแ้จกให้ เอกสารเพิ6มเติมระเบียบวาระที6   6 ท่านจะไดเ้ห็นระเบียบวาระ
การประชุมซึ6 งเราได้มีการประชุมกบัรองอธิบดี กรมผงัเมืองนะครับมาแล้ว นะครับและก็ได้พูดถึงคุยว่า       
ผงัเมืองรวมจะหมดอายุและก็ถา้มนัหมดอายุแลว้จะทาํอยา่งไร กรมเขาไม่ทาํให้ เขาจะมอบให้พืBนที6เทศบาล
หรือหน่วยงานที6อยู่ในพืBนที6ผงัเมืองรวมเป็นผูด้าํเนินการเอง และก็จากการที6เราได้ประชุมกบัเทศบาล  3  
เทศบาลรอบ ๆ เราที6อยู่ในเขตผงัเมืองและก็ อบต.อีก 4  อบต. ทุกคนก็เห็นชอบจะดาํเนินการเอง แต่ทัBงนีB
ทัBงนัBนโดยเฉพาะเราที6เป็นไข่แดงของเราอยูต่รงกลางสุดลอ้มรอบเรานี6เป็น อบต.กบัเทศบาลตาํบล เทศบาล
เมืองดว้ย ก็ไดต้กลงวา่ใหเ้ทศบาลนครลาํปางเป็นหวัหอก เป็นพี6ใหญ่ในการดาํเนินการทาํผงัเมืองรวม ซึ6 งผม
ก็เห็นแลว้วา่ใชเ้วลานานมีถึง 18   ขัBนตอน ไปลดัขัBนตอนเขาก็ไม่ได ้นะครับและก็ใชเ้วลาถึง  96  สัปดาห์ 
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ซึ6 งขัBนตอนของการทาํผงัเมืองรวมจนกระทั6งถึงคณะกรรมการกลางจากกรุงเทพฯ เป็นผูอ้นุมติันะครับ  
เราไม่ได้เป็นผู ้อนุมัติ เอง ผ ัง เมืองรวมบางท่านอาจจะไม่ เข้าใจแปลว่าอะไร ผ ัง เมืองรวมมีใช้มา 
ตัBงเกือบ   10   ปี  ส่วนที6ระบายสี เป็นสีเขียว สีแดง สีเหลือง แต่ละสีมีความหมายอยา่งไร อยา่งไร ซึ6 งผมว่า
ท่านสมาชิกควรจะให้ความสนใจเป็นอย่างยิ6ง โดยเฉพาะท่านจะได้ไปสื6อกับชุมชนด้วย ชาวบ้านด้วย 
สีเหลือง   สีเขียวเป็นพืBนที6ที6เขากาํหนดไวเ้ป็นเกี6ยวกบัเกษตรกรรม ท่านจะไปสร้างโรงงานก็ไม่ได ้ปลูกบา้น
ก็ไม่ได ้ถา้ปลูกก็ไดพ้ืBนที6นิดเดียว ท่านสมมุติถา้ท่านมีไร่หนึ6 งท่านอาจจะปลูกไดนิ้ดเดียวไม่ถึงหนึ6 งในสิบ 
เพราะฉะนัBนข้อกาํหนดแต่ละอนัมีละเอียดมาก สีแต่ละสี สีเหลือสีอะไรพวกนีB  เพราะฉะนัBนผมว่าทาง     
สาํนกัการช่างอยากจะใหส้าํเนาถึงเกี6ยวกบัเรื6องการใชสี้ใหท้่านสมาชิกท่านไดท้ราบดว้ยวา่ขอ้กาํหนดสีต่าง ๆ 
เป็นอยา่งไร และก็อยากจะเชิญท่านสมาชิก ถา้เผื6อผมไดมี้การประชุมทุกท่านถา้เป็นไปไดไ้ดม้าฟังเขามั6งว่า
เขาจะเป็นยงัไงเหตุหนึ6งที6ว่าทาง อบต. ที6รอบ ๆ เรา นะครับที6จะทาํร่วมกนั ทัBงเทศบาลตาํบล เทศบาลเมือง 
ให้เขาเราเป็นพี6ใหญ่ในการจดัทาํผงัเมืองรวม ก็เพราะวา่เขาก็ไม่รู้เหมือนกนัมนัจะเป็นยงัไง แต่พอเทศบาล
ใกล ้ๆ ที6คือ บ่อแฮว้มนัมีผลกระทบจากการจดัสรรที6ดินเพราะมนัอยูใ่นพืBนที6สีเขียวเขาจดัสรรไม่ได ้กฎหมาย
ไม่อนุญาตให้จดัสรรเพราะฉะนัBนถ้าเขาไม่มาร่วมกบัเรา เขาก็จะเป็นสีเขียวอย่างนัBน มนัก็จะต้องทาํนา     
อยา่งเดียว  ไอพ้ืBนที6ตรงนัBน เพราะฉะนัBนเขาก็ตอ้งมาวิ6งเตน้วิ6งมาหาเราเพื6อหาคณะกรรมการชุดนีB เพื6อเปลี6ยนสี
จากสีเขียวเป็นสีเหลืองก็ยงัดี  จดัสรรได ้ปลูกบา้นได ้ทาํอะไรไดเ้พิ6มเปอร์เซ็นตขึ์Bนมามั6ง ก็ฝากท่านสมาชิก
ดว้ยและก็อีกอนัวนันัBนจากที6เราไดป้ระชุมร่วมกนั  4  เทศบาล  3  อบต ก็ไดมี้มติร่วมกนัวา่ค่าใช้จ่ายในการ
ทาํผงัเมืองรวมนะครับ 96  สัปดาห์จะใชเ้งินประมาณลา้นบาท ใชเ้งินไม่วา่จะพิมพแ์ผนที6เอย  เป็นค่าหลาย ๆ 
อยา่งในการจดัทาํผงัเมือง จะตอ้งออกสาํรวจพืBนที6ทัBงหมดที6อยูใ่นเขตผงัเมืองรวม เป็นค่าใชจ่้ายประมาณลา้น
บาททางกรมเขาไม่มีให้ เขาบอกในเมื6อเขาถ่ายโอนอาํนาจมาให้เราเราก็ตอ้งหาเงินกนัเอง ผมก็ไดต้กลงในที6
ประชุมไวน้ะครับวา่ ตัBงกติกาในฐานะเราเป็นพี6ใหญ่  ตัBงกติกา  3  2  1  โดยเทศบาลนครลาํปางรับภาระตัBง
งบประมาณในปี  50  300,000 บาท  เทศบาลเมืองเขลางครั์บภาระไป 200,000 บาท เทศบาลตาํบลและอบต
อื6น ๆ รายละ   100,000  บาท  รวมเบด็เสร็จก็เป็น  1,000,000 บาท ซึ6 งจะเสนอเป็นงบประมาณในคราวหนา้ ก็
ฝากไวก่้อน  300,000 บาท สาํหรับเทศบาลนครลาํปาง สาํหรับเอกสารถา้เกี6ยวกบัเรื6องผงัเมืองถา้ท่านมีเวลาก็
ไปที6สาํนกัการช่างได ้ไปขอเอกสารจาก ผอ.สาํนกั ไดเ้ลย ซึ6 งท่านจะรู้เรื6องดีมากที6สุดเลย ครับ ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ3  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาล     ครับ กระผมจะขอมติในที6ประชุมสภา  เรื6อง  ขอ
อนุมติัดาํเนินการจดัทาํผงัเมืองรวมของเทศบาลนครลาํปาง สมาชิกท่านใดเห็นชอบไดโ้ปรดยกมือขึBน มติเอก
ฉนัทน์ะครับ 
 มติที�ประชุม     มติเป็นเอกฉนัท ์ อนุมติัใหด้าํเนินการจดัทาํผงัเมืองรวมลาํปาง 
 

ระเบียบวาระที� 7 ญตัติ เรื�อง   ระเบียบสภาเทศบาลนครลาํปาง  ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธีิการสําหรับ  
                                         ให้ประชาชนหรือผู้ใดเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง พ.ศ.2549 

นายประสิทธิ3  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาล     เป็นญตัติของท่านเลขานุการสภาเทศบาล 
นครลาํปางคุณจาตุรงค ์ พรหมศร  เชิญครับ 
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นายจาตุรงค์  พรหมศร   เลขานุการสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผูท้รงเกียรติ
ทุกท่าน กระผมนายจาตุรงค ์ พรหมศร   สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง เขต   2  ตาํบลสวนดอกและตาํบล
หวัเวยีง 
  ขา้พเจา้นายจาตุรงค ์ พรหมศร   สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง เขต ๒  ตาํบลสวนดอกและ
ตาํบลหวัเวยีง  ขอเสนอญตัติ ระเบียบสภาเทศบาลนครลาํปาง วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการสาํหรับให้
ประชาชนหรือผูใ้ดเขา้ฟังการประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง  พ.ศ.๒๕๔๙ 

หลกัการ 
  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบงัคบัการประชุมสภาทอ้งถิ+น พ.ศ.๒๕๔๗  
หมวด ๒     การประชุม ขอ้  ๒๔   วรรคสอง  กาํหนดวา่  “ ให้ประธานสภาทอ้งถิ+นประชาสัมพนัธ์กาํหนด
วนันดัประชุม เวลา สถานที+ประชุมและเรื+องที+จะนาํเขา้สู่ที+ประชุมสภาทอ้งถิ+นเพื+อให้ประชาชนทราบ และ
เขา้ฟังการประชุมดว้ย ”  และขอ้ ๒๔  วรรคทา้ย กาํหนดวา่  “ หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสําหรับให้ประชาชนเขา้
ฟังการประชุมสภาทอ้งถิ+นใหเ้ป็นไปตามระเบียบที+สภาทอ้งถิ+นกาํหนด ” นั$น 

เหตุผล 
  เพื+อปฏิบติัให้เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งระเบียบดงักล่าวและเห็นวา่ที+ประชุมสภาทอ้งถิ+น 
(สภาเทศบาลนครลาํปาง) เป็นสถานที+ควรแก่การเคารพ ประชาชนหรือผูใ้ดเขา้ฟังการประชุมสภาของสภา
เทศบาลนครลาํปางควรจะตอ้งประพฤติปฏิบติัตนให้สุภาพเรียบร้อยในระหวา่งการเขา้ฟังการประชุมสภา
และในขณะที+กาํลงัประชุมสภาอีกทั$งเพื+อเป็นการรักษาระเบียบ กฎหมาย และความสงบเรียบร้อย จึงขอเสนอ
ญตัติดงักล่าวขา้งตน้ เพื+อเป็นระเบียบสําหรับให้ประชาชนหรือผูใ้ดเขา้ฟังการประชุมสภาฯยึดถือปฏิบติั 
พร้อมนี$ขา้พเจา้ไดแ้นบยกร่างระเบียบฯ วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการสาํหรับใหป้ระชาชนหรือผูใ้ดเขา้ฟังการ
ประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง พ.ศ. ๒๕๔๙    มาด้วยแล้ว เพื+อให้ที+ประชุมสภาเทศบาลนครลาํปางได้
พิจารณา กาํหนด กลั+นกรอง 
  จึงเรียนมาเพื+อขอท่านไดโ้ปรดบรรจุญตัตินี$ เพื+อให้สภาเทศบาลนครลาํปางพิจารณา  ส่วน
เหตุผลและรายละเอียดต่าง ๆ จะไดแ้ถลงและชี$แจงในสภาต่อไป 

ขอแสดงความนบัถือ 
ลงชื+อ    นายจาตุรงค ์ พรหมศร        ผูเ้สนอญตัติ 

                                                                สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง                     
 

     ลงชื+อ พ.ต.ท.   ดีชยั  พาณิชย ์         ผูรั้บรอง 
          สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 

                      ลงชื+อ จ.ส.อ. สมบูรณ์  บรรจงจิตต ์   ผูรั้บรอง 
                       สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
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-ยกร่าง- 
ระเบียบสภาเทศบาลนครลาํปาง 

วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการสาํหรับใหป้ระชาชนหรือผูใ้ดเขา้ฟังการประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง 
พ.ศ.๒๕๔๙ 

…………………… 
 

  โดยที+เป็นการสมควรกาํหนดระเบียบสภาเทศบาลนครลาํปาง  วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ
สาํหรับใหป้ระชาชนหรือผูใ้ด เขา้ฟังการประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง  
พ.ศ.๒๕๔๙  เป็นไปดว้ยความสงบเรียบร้อย ตามเจตนารมณ์ของระเบียบ  กฎหมาย    
  อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ ๒๔  วรรคทา้ย  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ย
ขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถิ+น  พ.ศ.๒๕๔๗   โดยคาํแนะนาํและยนิยอมของสภาเทศบาลนครลาํปาง   
จึงกาํหนดระเบียบไว ้ ดงันี$  
  ขอ้  ๑  ระเบียบนี$ เรียกวา่  “ระเบียบสภาเทศบาลนครลาํปาง  วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ
สาํหรับใหป้ระชาชนหรือผูใ้ดเขา้ฟังการประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง  พ.ศ.๒๕๔๙ 
  ขอ้  ๒  ระเบียบนี$ใหใ้ชบ้งัคบัตั$งแต่วนัถดัจากวนัที+ประธานสภา  ประกาศใช ้
เป็นตน้ไป 
  ขอ้  ๓  บรรดาระเบียบ  ขอ้บงัคบั  หรือคาํสั+งอื+นใดอนัเกี+ยวกบัหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ
ดงักล่าวขา้งตน้  ซึ+ งขดัแยง้กบัระเบียบนี$   ใหใ้ชร้ะเบียบนี$แทน 
  ขอ้  ๔  ในระเบียบนี$  
   “ การประชุมสภา ”   หมายความวา่   การประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง   
   “ ที+ประชุมสภา ”    หมายความวา่   ที+ประชุมสภาหรือการประชุมสภาเทศบาลนคร
ลาํปาง  หรือการปรึกษาของสภาเทศบาลนครลาํปาง 
   “ประชาชนหรือผูใ้ด”  หมายความวา่   บุคคลธรรมดาทั+วไปหรือนิติบุคคล 
ที+เขา้ฟังการประชุมสภาแต่ไม่หมายความรวมถึงบุคคลผูซึ้+ งประธานสภามีหนงัสือเชิญเขา้ร่วมที+ประชุมสภา
เป็นคราว ๆ ไป 
   “ เจา้หนา้ที+สภา”  หมายความวา่  พนกังานเทศบาลนครลาํปางผูซึ้+ งไดรั้บ 
การแต่งตั$งจากนายกเทศมนตรีนครลาํปาง  ใหท้าํหนา้ที+รักษาความสงบเรียบร้อยของที+ประชุมสภา หรือ
บุคคลผูซึ้+ งประธานสภาร้องขอใหช่้วยเหลือในการรักษาความสงบเรียบร้อยของที+ประชุมสภา 
   “ที+ซึ+ งจดัไว”้   หมายความวา่  สถานที+ซึ+ งกาํหนดไวส้าํหรับใหป้ระชาชนหรือผูใ้ด
เขา้ฟังการประชุมสภา 
   “ประธานสภา”  หมายความวา่  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง 
  ขอ้  ๕  ใหป้ระธานสภารักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบนี$   และใหมี้อาํนาจ  ตีความ วนิิจฉยั
ปัญหา  เมื+อมีปัญหาโตแ้ยง้เกี+ยวกบัการปฏิบติัตามระเบียบนี$   หรือกรณีที+ไม่ไดก้าํหนดไวใ้นระเบียบนี$   ให้
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ประธานสภาเป็นผูว้ินิจฉยัและมีคาํสั+ง  คาํวนิิจฉยัและคาํสั+งประธานสภา  ตามความในระเบียบนี$ใหเ้ป็น
เด็ดขาด 
  ขอ้  ๖  ที+ประชุมสภาเป็นสถานที+ควรแก่การเคารพ  ประชาชนหรือผูใ้ดเขา้ฟัง                 
การประชุมสภาจะตอ้งแต่งกายสุภาพและประพฤติตนใหเ้รียบร้อยอยา่งวญิ^ูชนทั+ว ๆ ไปพึงปฏิบติั 
และอยู ่ ณ  ที+ซึ+ งจดัไว ้
  ขอ้  ๗  ประชาชนหรือผูใ้ดเขา้ฟังการประชุมสภาจะตอ้งลงชื+อและรับบตัรตามที+เจา้หนา้ที+
สภากาํหนด  โดยจะตอ้งติดบตัรซึ+ งไดรั้บจากเจา้หนา้ที+สภาไวที้+อกเสื$อดา้นซา้ยของตนเองตลอดระยะเวลา
การเขา้ฟังการประชุมสภา 
  ขอ้  ๘  ในระหวา่งเขา้ฟังการประชุมสภา หรือในขณะที+กาํลงัประชุมสภาหา้มประชาชน
หรือผูใ้ดเขา้ไปในสถานที+อื+นใดซึ+งมิใช่ที+ซึ+ งจดัไว ้  และหา้มกระทาํการดงัต่อไปนี$  
  (๘.๑)   กล่าวถอ้ยคาํใด ๆ หรือยื+นเอกสารต่อที+ประชุมสภาหรือนาํวตัถุใด ๆ มาแสดงในที+
ประชุมสภา 
  (๘.๒)  พดูคุยส่งเสียงดงั  อนัเป็นการรบกวนการประชุมสภาของที+ประชุมสภา 
  (๘.๓)  สูบบุหรี+หรือสิ+งเสพยติ์ดมึนเมาอื+นใด 
  (๘.๔)  แสดงกิริยาอนัพึงรังเกียจหรือไม่สุภาพเรียบร้อย 
  (๘.๕)  ใชเ้ครื+องมือสื+อสารใด ๆ เป็นตน้วา่ การใชโ้ทรศพัทมื์อถือในระหวา่งการเขา้ฟังการ
ประชุมสภา 
  (๘.๖)  พกพาอาวธุ  สิ+งเทียมอาวธุ หรือวตัถุอนัตราย  สิ+งผิดกฎหมาย  เขา้ไปฟังการประชุม
สภา 
  (๘.๗)  ก่อกวนความสงบเรียบร้อย  หรือกระทาํการใหเ้สื+อมเสียเกียรติของที+ 
ประชุมสภา 
  (๘.๘)  ถ่ายภาพหรือบนัทึกภาพการประชุมสภา หรือกระทาํการอื+นใดในลกัษณะ 
ดงักล่าว 
  (๘.๙)  จดหรือบนัทึกขอ้ความการประชุมสภาหรือบนัทึกเสียงการประชุมสภาหรือ 
กระทาํการใด ๆ ในลกัษณะดงักล่าว 
  (๘.๑๐)  ขดัคาํวนิิจฉยัหรือคาํสั6งของประธานสภา 
   

  บุคคลผูซึ้6 งประธานสภามีหนงัสือเชิญเขา้ร่วมที6ประชุมสภาก็ดี  บุคคลผูซึ้6 งไดรั้บ 
การอนุญาตจากประธานสภาก็ดี  ไม่อยูใ่นบงัคบัตามความในขอ้ ๘.๘ นีB  แต่ไม่เป็นการกระทบต่อการใชสิ้ทธิ
ของประธานสภาในการปฏิบติัหนา้ที6ตามระเบียบ  กฎหมาย หรือที6จะดาํเนินการใดๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ
นีB 
  ขอ้  ๙  ประชาชนหรือผูใ้ดซึ6 งสนใจหรือประสงค์เขา้ฟังการประชุมสภาเป็นหมู่คณะตัBงแต่   
๑๐  คน  (สิบคน)  ขึBนไป  จะตอ้งแจง้เป็นหนงัสือต่อประธานสภาให้ทราบล่วงหนา้ก่อนการประชุมสภาไม่
นอ้ยกวา่ ๓  วนั  (สามวนั)  ทัBงนีB เพื6อความเป็นระเบียบเรียบร้อย 



 32 

  ขอ้ ๑๐  ในระหวา่งเขา้ฟังการประชุมสภา  หรือในขณะที6กาํลงัประชุมสภา      ถา้ประชาชน
คนใดหรือผู ้ใด ละเมิดระเบียบนีB  หรือกระทําการฝ่าฝืนระเบียบนีB  ให้ประธานสภามีอาํนาจตักเตือน            
หา้มปรามหรือสั6งใหบุ้คคลผูล้ะเมิดหรือกระทาํการฝ่าฝืนออกไปเสียจากที6ประชุมสภาก็ได ้
  ขอ้ ๑๑  ในกรณีที6ประชาชนคนใด หรือผูใ้ดขดัคาํสั6งประธานสภา หรือก่อกวนความสงบ
เรียบร้อย หรือกระทําการอันเสื6 อมเสียเกียรติของที6ประชุมสภา ประธานสภามีอํานาจสั6งให้บุคคล 
ผูน้ัBนหยุดกระทาํการนัBน หรือให้ออกไปจากการเขา้ฟังการประชุมสภาครัB งนัBนหรือจากที6ซึ6 งจดัไว ้ โดยมี
หรือไม่มีกาํหนดเวลาหรือเงื6อนไขอื6น ๆ ก็ได ้
  ขอ้ ๑๒  ในกรณีที6ประธานสภา สั6งใหป้ระชาชนคนใดหรือผูใ้ดออกจากการเขา้ฟัง  
การประชุมสภาหรือออกจากที6ประชุมสภาหรือออกจากที6ซึ6 งจดัไว ้  หากบุคคลผูน้ัBนขดัขืนประธานสภามี
อาํนาจสั6งเจา้หนา้ที6สภาหรือบุคคลอื6นที6ประธานสภาร้องขอใหช่้วยเหลือในการรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ที6ประชุมสภา  นาํตวับุคคลผูน้ัBนออกจากการเขา้ฟังการประชุมสภา หรือออกจากที6ประชุมสภาหรือออกไป
ใหพ้น้บริเวณที6ประชุมสภาก็ได ้
 

ประกาศ   ณ   วนัที6           เดือน                         พ.ศ.๒๕๔๙ 
 

(นายประสิทธิ�    หรรษหิ์รัญ) 
ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง 

 

นายประสิทธิ3  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาล      สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในเรื6องที6ท่าน
เลขานุการสภาเทศบาลนครลาํปางไดเ้สนอร่างญตัติระเบียบการประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง สมาชิกท่าน
ใดจะอภิปราย เชิญคุณดีชยั 

พ.ต.ท.ดีชัย   พาณชิย์   สมาชิกสภาเทศบาล      กราบเรียนท่านประธานสภาที6เคารพ  กระผม พ.ต.ท.
ดีชยั  พาณิชย ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง เขต   1  กระผมเห็นดว้ยนะครับเกี6ยวกบัการยกร่างระเบียบ
ขึBนมาซึ6 งระเบียบนีB น่าจะออกมาตัBงแต่เริ6มตน้แลว้  คือ  ผา่นพน้มาตัBงเกือบ    2  ปี   ก็ยงัดีกวา่ไม่ทาํเลยนะครับ 
กระผมมีขอ้ติงนิด ๆ ในขอ้  8.8   ถ่ายภาพหรือบนัทึกภาพการประชุมหรือกระทาํอื6นใดในลกัษณะดงักล่าว  
ผมวา่ยงัขดักบัระเบียบนะครับ  คือ ผูสื้6อข่าวหนงัสือพิมพเ์ขาตอ้งการไดข้่าวเขาจะตอ้งเขียน มนัรวมทัBงขอ้  9  
ดว้ยนะครับ คือวา่จดบนัทึกหรือการประชุม ผมวา่ระเบียบ 2  ขอ้นีBนะครับ 

นายประสิทธิ3  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาล        ท่านสมาชิกครับมนัมีย่อหน้าล่าง อีกย่อ 
หนา้หนึ6ง 

พ.ต.ท.ดีชัย   พาณชิย์   สมาชิกสภาเทศบาล      ยอ่หนา้ตรงไหนครับท่านประธาน 
นายประสิทธิ3  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาล    อยูข่า้งล่าง บุคคลผูซึ้6 งประธานมีหนงัสือเชิญเขา้

ร่วมประชุมสภาก็ดี   
พ.ต.ท.ดีชัย   พาณชิย์   สมาชิกสภาเทศบาล      นั6นสิครับ 
นายประสิทธิ3  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาล    คือ บุคคลผูซึ้6 งไดรั้บอนุญาตจากประธานสภา

เทศบาลก็ดีไม่อยูใ่นขอ้บงัคบั ขอ้ที6  8.8 
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พ.ต.ท.ดีชัย   พาณชิย์   สมาชิกสภาเทศบาล      ก็จะเขียนไวท้าํไมครับถา้อยา่งนัBน  นอกจากผูสื้6อข่าว
แลว้ก็มีแต่สมาชิก สมาชิกเราก็ไม่ไดถ่้ายภาพอยูแ่ลว้แลว้กาํหนดไวท้าํไม ตดัไปทิBงซะหมดเรื6อง 2  ขอ้ 
ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ3  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาล     ที6ระเบียบนีB ที6วา่น่าจะออกมานานแลว้ ที6จริง 
สภาของเราก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่มนัเป็นระเบียบของการประชุมสภาเทศบาลที6จะตอ้งออกเป็นระเบียบ
ขึBนมา ที6จริงก็การประชุมทุกครัB งก็อยูใ่นความเรียบร้อยดี สมาชิกทุกท่านก็ใหเ้กียรติสภาเป็นอยา่งดี ก็เป็นร่าง 
สมาชิกท่านใดจะแกไ้ขยงัไงก็ติดต่อกบัผูร่้าง ท่านเลขานุการสภา เป็นผูร่้าง แต่ในเมื6อร่างขึBนมาเสนอเป็น
ญตัติต่อสภาและผมก็ตอ้งขอมติในที6ประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง สมาชิกท่านใดเห็นควรใหมี้การออก
ระเบียบวา่ดว้ยการประชุมสภาเทศบาลนครลาํปางขอไดโ้ปรดยกมือขึBน  มติเป็นเอกฉนัท ์

มติที�ประชุม     มติเป็นเอกฉนัทเ์ห็นชอบใหจ้ดัทาํระเบียบสภาเทศบาลนครลาํปาง  วา่ดว้ย
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการสาํหรับ ใหป้ระชาชนหรือผูใ้ดเขา้รับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง พ.ศ.2549 
 

ระเบียบวาระที�   8 ญตัติอื�น ๆ  
นายประสิทธิ3  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาล    มีสมาชิกท่านใด จะเสนอเรื6องอื6นๆ หรือไม่ 

ขอเชิญ  คุณยทุธศกัดิ� ฯ และขอผูรั้บรองดว้ย มีสมาชิกรับรองไม่นอ้ยกวา่   2  ท่าน  มีสมาชิกรับรองถูกตอ้ง   
ขอเชิญครับคุณยทุธศกัดิ� ฯ 

นายยุทธศักดิ3  ศรีทองสุข   สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง   ครับขอบคุณครับท่านประธาน  
ผมนายยทุธศกัดิ�   ศรีทองสุข  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง เขต   1  ผมอยากจะถามเรื6องการช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยันํBาท่วมเพิ6มเติม อยากจะถามผูบ้ริหารสัก  2 ขอ้   ขอ้  1  การจ่ายเงินชดเชยใหก้บัประชาชน
ผูป้ระสบภยันํBาท่วมเพิ6มเติม ไม่ทราบวา่ท่านจะจ่ายชดเชยใหห้รือไม่ ถา้จะจ่ายจ่ายให้เมื6อไหร่แลว้ปัจจุบนันีB
ดาํเนินการถึงขัBนตอนไหนแลว้ครับ   ขอ้  2   รายชื6อที6สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปางเขต  1  ทาํร่วมกบั
คณะกรรมการชุมชนแลว้เสนอใหผู้บ้ริหารไปเมื6อวนัที6   5  มิถุนายน   2549  ไม่ทราบวา่ท่านนาํไป
ประกอบการพิจารณาดว้ยหรือไม่  ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ3  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาล      ครับเชิญผูบ้ริหาร 
นายกิตติภูมิ  นามวงค์   รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง   ท่านประธานสภาที6เคารพ  ท่านสมาชิก 

ผูท้รงเกียรติ    กระผม   นายกิตติภูมิ  นามวงค ์ รองนายกเทศมนตรี   ผูรั้บผิดชอบกองสวสัดิการและสังคม 
ขอบคุณมากนะครับท่านสมาชิกสภาเทศบาลที6ให้ความสนใจในเรื6องดงักล่าว ก่อนอื6นเอาให้รัดกุมเพราะว่า
ใช้เวลามาสมควรแลว้ ว่า ในเรื6องการช่วยเหลือผูป้ระสบภยันํB าท่วม ตลอดระยะเวลาที6ผ่านมาจะครบ  1 ปี 
แล้วว่า หลงัจากที6เราได้จ่ายเงินในรอบแรกไปแล้วว่า ในรอบ 2 จะจ่ายอีกหรือไม่ จะจ่ายอย่างไร และจะ
ดาํเนินการอยา่งใด หลงัจากที6เราไดจ่้ายรอบแรกไปแลว้ปรากฏวา่ยงัมีประชาชนผูไ้ดรั้บความเดือดร้อนหรือ
วา่ตกหล่นจากการสํารวจทัBงหมด รวมทัBงตอบรวบเดียวทัBงขอ้ 1 ขอ้  2   วา่รายชื6อทัBงหมดทัBงทางสมาชิกสภา
เทศบาลเอย ทัBงชุมชนเอย หรือว่าเจา้ตวัมารับแจง้เอง รวมทัBงหมดเมื6อวานเป็นวนัสุดทา้ยที6เราไดด้าํเนินการ 
เราไดพ้ิจารณาช่วยเหลือไดค้ดักรองทัBงหมด  จาก มนัไม่ใช่เกา้ร้อยกว่ารายเหมือนที6ท่านเสนอมา รวมแลว้ 
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หนึ6 งพนัหนึ6 งร้อยเจ็ดสิบห้าราย  แต่ปรากฏว่ามีการซํB ากบัรอบแรกบา้ง มีการซํB ากบัเลขที6บา้นบา้ง  ตดัแล้ว
ตอนนีB เหลือเกา้ร้อยกวา่ราย ซึ6 งไดด้าํเนินในขัBนตอนสุดทา้ยคือ เมื6อวานนีB ไดพ้ิจารณาการช่วยเหลือไปแลว้อยู่
ระหวา่งการยติุวา่จะช่วยเหลือเป็นจาํนวนเงินต่อครอบครัวเท่าไหร่ หลงัจากการพิจารณาเมื6อวานไดห้าขอ้ยุติ
เสร็จเรียบร้อยใหเ้ป็นไปตามระเบียบเรียบร้อยแลว้ก็จะเสนอนายกฯ เพื6อขอจ่ายเงินที6เหลือ ถา้ผมจาํตวัเลขไม่
ผิดเงินที6เหลือจากรอบแรก หนึ6งลา้นสามแสนกวา่บาท คงจะนาํมาช่วยประชาชนที6ยงัตกคา้งเกา้ร้อยกวา่ราย 
คงจะดาํเนินการให้แลว้เสร็จ ก็คงจะภายในเดือนนีB คงจะแลว้เสร็จนะครับท่านสมาชิกสภา ทัBงสองคาํถามที6
ถามมาขอตอบรวบเลยนะครับขอบคุณมากครับ 

พ.ต.ท.ดีชัย  พาณชิย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง   คุณดีชยัครับ 
นายประสิทธิ3  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาล     กราบเรียนท่านประธานสภาที6เคารพ กระผม 

พ.ต.ท.ดีชยั พาณิชย ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง เขต  1 ไดฟั้งท่านรองนายกฯ ผูรั้บผิดชอบแลว้ก็ไม่ค่อย
สบายใจนะครับ คือ ระเบียบต่าง ๆ ที6เราเสนอในสภา คือท่านนายกฯ ไดข้ออนุมติัการใช้เงินสะสมจาํนวน  
สามล้านกว่าบาทในสภาแห่งนีB  ผมและคุณยุทธศักดิ�  ก็ได้อภิปรายว่าการดาํเนินการต่าง ๆ ที6ผูบ้ริหาร           
ตัBงคณะกรรมการขึBนมาทัBง  18  ท่าน ดาํเนินการไม่ถูกตอ้ง คือ ชื6อซํB าก็มี ชื6อหายก็มี ผูอ้ยูบ่นขา้งบนมีชื6อ  บา้น
คนแช่นํB าอยู่ก็ไม่มีชื6อปัจจุบันนีB ก็ยงัไม่ได้ คือพวกเราก็หมายความว่าที6ประชุมเห็นชอบแล้วว่าจะต้อง
ดาํเนินการปรับปรุงใหม่ ท่านนายกฯ ก็ตัBงกรรมการขึBนมาใหม่ดาํเนินการ พวกเราก็ดาํเนินการให้เรียบร้อย
แลว้นะครับ เสนอบอกวา่ในที6ซุงทัBงหมดนะ เอาแผนที6ของท่านรองเกรียงศกัดิ� มาวาง และก็ดูหมด ทุกคนแช่
นํB าหมด ก็ขอให้รับผลประโยชน์ร่วมกนัเพราะเลยเวลามาตัBงเกือบ  5 – 6  เดือน  แลว้เสนอเรื6องทัBงหมดไป
เรื6องต่าง ๆ ที6ทาํมา ก็คือวา่ให้คณะกรรมการชุมชนเซ็น รับรองวา่ชุมชนของท่านถูกนํB าท่วมจริง เซ็นหมดทัBง
คนใหม่คนเก่าเสนอไปที6นายกฯ  ไปที6รองนายกฯกิตติภูมิ ไม่ยอมรับ  เสนอไปที6นายสุนทรฯ นายสุนทรฯ ก็
ไม่รับไม่รู้ว่าเป็นเรื6องอะไร ทัBง ๆที6เป็นประธานนะครับ ก็เลยตอ้งไป นายยุทธศกัดิ�  ก็ไปมอบให้เจา้หน้าที6     
ตกลงประชุมกนัเรียบร้อยเห็นชอบว่าทุกคนจะตอ้งมีส่วนร่วมไดเ้หมือนกนัหมด นะครับ  คือ ของผมทาํมา
หมดแล้วของผมมนัตกหล่นอยู่ประมาณ  600  กว่าครอบครัว  แต่เขตอื6นไม่ทราบทาํหรือเปล่าแต่ของผม
เสนอไปเรียบร้อยแล้ว มติที6ประชุมก็ตกลงชดใช้ให้คนละไม่เกิน   1,500  บาท นะครับตามมติที6ประชุม   
ตอนหลงัที6เสนอไปมนักลบัไปกลบัมา กลบัไปทาํที6ของเก่ามา คือ ของที6ไปสํารวจครัB งแรกสํารวจที6ผมไม่ได้
เป็นคณะกรรมการ พนักวา่ครอบครัวเหลือเพียงหนึ6งพนัสี6 ร้อยครอบครัว ซึ6 งเรื6องนีB ไม่ทราบวา่ท่านไปทาํอีท่า
ไหนนะครับเงินก็ไดไ้ม่เท่ากนั ไอค้นแช่นํB าจมนํB าริบ ๆ ได ้  500   คนอยู่ขา้งบนโผล่มาได ้ 2,000 – 3,000   
บาท ถนนจามเทวนีํBาไม่ท่วมเลยท่านก็มีชื6ออยูใ่นนัBนมั6วไปหมด 

นายประสิทธิ3  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาล     คุณจะไปพูดอยา่งนัBนไม่ได ้คุณอภิปรายอยา่ง
นัBนไม่ได ้

พ.ต.ท.ดีชัย  พาณิชย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   กระผมอยากจะถามว่าทาํไมเมื6อ
คณะกรรมการตัBงขึBนมาแลว้ทาํไมไม่ดาํเนินการตามคณะกรรมการ และก็ตัBงขึBนมาใหม่อีกแลว้ไม่รู้จะตัBงไปถึง
ไหนแลว้เมื6อไหร่เงินจะไดเ้สียที และปัจจุบนัคนที6เขามีนํB าท่วมจริง ๆ เขาไม่มาแจง้ชื6อแลว้ละครับ ชื6อเขาไม่
เอาแลว้ครับ พอกนัแลว้ ขอบคุณครับ 
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นายประสิทธิ3  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาล    ญตัตินีB เป็นของคุณยุทธศกัดิ�  ฯ คุณยุทธศกัดิ�  
คงเขา้ใจแลว้นะครับ  จะมีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอยา่งอื6นมีอะไรมั6ง  ไม่มีผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาล
นครลาํปางขอขอบคุณท่านผูมี้เกียรติทุกท่าน ที6ได้ให้เกียรติมาร่วมประชุมสภาในวนันีB  และก่อนการปิด
ประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง  สมยัประชุมสามญั  สมยัที6 3  ครัB งที6  1 ประจาํปี 2549   ขอปิดการประชุม
ขอขอบคุณครับ 
 

 

 

เลิกประชุมเวลา        16.05          น. 
 

 

............................................................    ......................................................... 
     (นายประสิทธิ�   หรรษหิ์รัญ)                (นายจาตุรงค ์ พรหมศร) 
ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง     เลขานุการสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 

 

 

 

 

 
 

 


