
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที� 4  ครั�งที� 1  ประจําปี 2550 

วนัที�  27  ธันวาคม  2550 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง 

----------------------------- 
รายนามผู้มาประชุม 
   1.  นายประสิทธิ�   หรรษหิ์รัญ 
   2.  นางดวงนภา  กอ้นทอง 
   3.  นายจาตุรงค ์  พรหมศร 
   4.  นายกิตติ  จิวะสันติการ 
   5.  นายกาํพล  ใจยา 
   6.  นายจรูญ  เติงจนัตะ๊ 
   7.  พ.ต.ท.ดีชยั  พาณิชย ์
   8.  นายทว ี  ทองใบ 
   9.  นายบุญช่วย  ตรียกุล 
               10.  นายบุญชู  เหลี6ยมแฉ่ง 
   11.  นางปรานอม พิริยะกิจ 
   12.  นายปุณณสิน มณีนนัทน์ 
   13.  นายพณิชชา  ภทัรทววีนิช 
   14.  นายพิศลย ์  ตนัศิริเจริญกุล 
   15.  นายยทุธศกัดิ�  ศรีทองสุข 
   16.  นางละมยั  บุญยง 
   17.  นางวราภรณ์  วนชยางคก์ลู 
   18.  จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิตต ์
   19.  นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 
   20.  นางสุดารัตน์ บุญมี 
   21.  นายสุทศัน์  พุทธวงค ์
   22.  นางสาวอมลยา เจนตวนิชย ์
   23.  นางอวยพร  พรรัตนพิทกัษ ์
   24.  นายอาํพล  คาํศรีวรรณ 
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
   1.  นายนิมิตร  จิวะสันติการ 
   2.  นายเกรียงศกัดิ�  วนชยางคก์ลู 
   3.  นายกิตติภูมิ  นามวงศ ์
   4. นายสุรพล  ตนัสุวรรณ 
   5.  นายสุวฒัน์  ตรีมานะพนัธ์ุ 
   6.  นายกิตติพงษ ์ จิรเมธาธร 
   7.  นายมนสั    วงษช์าญศรี 
   8.  นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ 
   9.  นายเฉลิม  แกว้กระจ่าง 
   10.  นางาสาวภารดี เสลานนท ์
   11.  นางจนัทร์สม เสียงดี 
   12.  นายจาํเนียร  ทองกระสัน 
   13.  นางรัศมีไข่มุก พร้อมเพรียง 
   14.  นางสิริพร  สุขมาก 
   15.  นางอินทมาศ สมพงษ ์
   16.  นายอรรณพ  สิทธิวงค ์
   17.  นายสันติ  ไกรลอ้มบุญ 
   18.  นางสุจินตนา มณีพงษ ์
   19.  นายประสงค ์ เรือนสอน 
   20.  นายบรรยง  เอื=อนจิตร์ 
   21.  นางยพุิน  ตรังคธาร 
   22.  นางบานเยน็  แสงเจริญ 
   23.  นายสมศกัดิ�   สืบสาย 
   24. นางวรรณศรี  อินทราชา 
   25.นางเบญจวรรณ จินตพงคพ์นัธ์ุ 
 นายจาตุรงค์   พรหมศร   เลขานุการสภาเทศบาลฯ     กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  
ที6เคารพ กระผม  นายจาตุรงค ์ พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลาํปาง  วนันี= เป็นการประชุมสภาเทศบาล
นครลาํปาง  สมยัประชุมสามญั  สมยัที6  4  ครั= งที6  1   ประจาํปี 2550  สมาชิกฯ มาครบองคป์ระชุมแลว้ และได้
เวลาตามที6นดัหมาย กระผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง ไดขึ้=นทาํหนา้ที6เป็นประธานในที6
ประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง  สมยัประชุมสามญั สมยัที6  4  ครั= งที6 1  ประจาํปี 2550   
ตามระเบียบวาระการประชุมในครั= งนี=   ขอกราบเรียนเชิญครับ 
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เริ�มประชุมเวลา  13.30  น. 
ระเบียบวาระที�  1   เรื�องที�ประธานจะแจ้งให้ที�ประชุมทราบ 

1.1 เรื�อง  ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง  สมัยประชุมสามัญ สมัยที� 4 
ครั�งที�  1  ประจําปี  2550 

 นายประสิทธิ7   หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลฯ  สวสัดีครับ  วนันี= เป็นการประชุมสภา 
เทศบาลนครลาํปาง  สมยัประชุมสามญั  สมยัที6  4  ครั= งที6 1  ประจาํปี 2550  ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล
ฯ ไดอ่้านประกาศการประชุมในวนันี=ครับ 
 นายจาตุรงค์   พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลฯ    กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล 
และสมาชิกฯ ทุกท่าน  กระผม นายจาตุรงค ์ พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลาํปาง ก่อนที6 
ท่านประธานในที6ประชุมจะดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระที6  1  ของการประชุมสภาฯ ในครั= งนี=    กระผมมี
ประกาศของสภาเทศบาล และหนงัสือของเทศบาลนครลาํปาง เพื6อเรียนแจง้ใหที้6ประชุมไดท้ราบ  ดงันี=  
 

ประกาศสภาเทศบาลนครลาํปาง 
เรื6อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง  สมยัประชุมสามญั สมยัที6  4  ประจาํปี 2550 

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

  ตามประกาศสภาเทศบาลนครลาํปาง ลงวนัที6  22  กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2550 ไดก้าํหนดสมยั
ประชุมสามญั สมยัที6  4  ประจาํปี  2550  มีกาํหนด 30 วนั  ตั=งแต่วนัที6 1 – 30  ธนัวาคม 2550  นั=น 
  

  อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 25  แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.2496 แกไ้ข 
เพิ6มเติมถึง (ฉบบัที6 12)  พ.ศ.2546  จึงประกาศใหเ้รียกประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง สมยัประชุมสามญั  
สมยัที6  4  ประจาํปี 2550  ตั=งแต่วนัที6  1 – 30  ธนัวาคม 2550  

 

ประกาศ  ณ  วนัที6   16  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2550 
(ลงชื6อ)  ประสิทธิ�    หรรษหิ์รัญ 
       (นายประสิทธิ�   หรรษหิ์รัญ) 

      ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง 
และ 

ประกาศสภาเทศบาลนครลาํปาง 
เรื6อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง  สมยัประชุมสามญั สมยัที6 4  ครั= งที6  1  ประจาํปี 2550 

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

  ตามประกาศสภาเทศบาลนครลาํปาง ลงวนัที6  22  กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2550 ไดก้าํหนดสมยั
ประชุมสามญั สมยัที6  4  ประจาํปี  2550  มีกาํหนด 30 วนั  ตั=งแต่วนัที6 1 – 30  ธนัวาคม 2550  นั=น 
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  อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 25   แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.2496   แกไ้ข 
เพิ6มเติมถึง (ฉบบัที6 12)  พ.ศ.2546   จึงประกาศใหเ้รียกประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง สมยัประชุมสามญั  
สมยัที6  4  ครั= งที6  1  ประจาํปี 2550  ในวนัพฤหสับดีที6  27  ธนัวาคม  2550  

ประกาศ  ณ  วนัที6   21  ธนัวาคม  พ.ศ. 2550 
(ลงชื6อ)  ประสิทธิ�    หรรษหิ์รัญ 
       (นายประสิทธิ�   หรรษหิ์รัญ) 

      ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 

และหนงัสือเทศบาลนครลาํปาง 
ที6 ลป 52001/6923                                                                                  สาํนกังานเทศบาลนครลาํปาง 
                                                                                                               ถนนฉตัรไชย อาํเภอเมืองลาํปาง 
                                                                                                                ลาํปาง  52100 
                                                                                          26   ธนัวาคม   2550 
เรื6อง   มอบอาํนาจให้รองนายกเทศมนตรีเป็นผูเ้สนอญตัติแทน 
เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 

  ตามที6สภาเทศบาลนครลาํปาง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง  สมยัประชุมสามญั 
สมยัที6 4  ครั= งที6  1  ประจาํปี 2550  ในวนัพฤหสับดีที6  27  ธนัวาคม 2550  เวลา 13.30 น. นั=น  ซึ6 งนายกเทศมนตรี 
มีญตัติที6จะตอ้งเสนอต่อสภาเทศบาลนครลาํปาง  และตอบกระทูถ้ามของสมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  นั=น 
  นายกเทศมนตรีนครลาํปาง  ขอมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีที6รับผิดชอบสาํนกัและ 
กองที6เกี6ยวกบัญตัติ และกระทูถ้ามของสมาชิกสภาเทศบาลเป็นผูเ้สนอญตัติแทนและตอบกระทูถ้ามของ 
สมาชิกสภาเทศบาล ดงัรายชื6อต่อไปนี=  
  1.  นายเกรียงศกัดิ�     วนชยางคก์ลู       รองนายกเทศมนตรีนครลาํปาง 
  2.  นายกิตติภูมิ       นามวงศ ์  รองนายกเทศมนตรีนครลาํปาง 
  3.  นายสุรพล       ตนัสุวรรณ  รองนายกเทศมนตรีนครลาํปาง 
  4.  นายสุวฒัน์       ตรีมานะพนัธ์ุ รองนายกเทศมนตรีนครลาํปาง 
 

  จึงเรียนมาเพื6อทราบและดาํเนินการ 
 

                   ขอแสดงความนบัถือ 
 

(ลงชื6อ)        นิมิตร      จิวะสันติการ 
                       (นายนิมิตร     จิวะสันติการ) 
                       นายกเทศมนตรีนครลาํปาง 
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 ผมมีขอ้เรื6องตามที6เรียนแจง้ใหส้มาชิกฯและผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดรั้บทราบดงัรายละเอียดแจง้แลว้นั=น จากนี=
กระผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ไดท้าํหนา้ที6 เป็นประธานในที6ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมใน
ครั= งนี= ต่อไปครับ 
 นายประสิทธิ7   หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลฯ  ในนามของสภาเทศบาลนครลาํปาง  
ขอตอ้นรับ ท่านสื6อมวลชนทุกแขนง  ท่านประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน เทศบาลนครลาํปาง  
ที6ไดใ้หเ้กียรติเขา้ร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลนครลาํปางในวนันี=ดว้ยความยนิดียิ6งครับ 
                  1.2   เรื�อง   รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายขอนายกเทศมนตรีนครลาํปาง 
                               1.3  เรื�อง    รายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที�ได้รับอุดหนุนจากหน่วยงานอื�น และ 
                                                  เงินที�จ่ายขาดจากเงินสะสม  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2550 
      1.4  เรื�อง    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาล  ประจําปี 2550 
                                                  (ภายใต้แผนพฒันาเทศบาล ระยะ 3 ปี 2550 – 2552)       
                               1.5   เรื�อง    แจ้งประกาศให้ใช้แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2551-2553) เพิ�มเติม 
                                                  เทศบาลนครลาํปาง 
เรื6องนี= เป็นระเบียบฯที6ทางนายกฯ จะตอ้งแจง้ใหส้ภาฯทราบ ท่านนายกฯจะมีอะไรเพิ6มเติมเรื6องอะไรในสี6เรื6อง
ทั=งหมด 
 นายนิมิตร    จิวะสันติการ   นายกเทศมนตรีฯ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที6เคารพ 
ในระเบียบวาระที6 1 เรื6 องประธานแจง้ให้ที6ประชุมทราบ  มีวาระที6เกี6ยวขอ้งกบัเทศบาลนครลาํปางที6จะตอ้ง
นาํเสนอต่อสภาเทศบาลเพื6อทราบในวาระที6 1.2 – 1.5  เป็นระเบียบของกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัการ
บริหารกิจการการปกครองส่วนท้องถิ6น  พ.ศ.2548  ที6จะต้องนําเสนอผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
นายกเทศมนตรีก็ดี  ผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที6ได้รับจากเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื6นก็ดี  การจ่ายขาดเงิน
สะสมก็ดี  รวมถึงผลการติดตามการประเมินผลการพฒันาเทศบาลของคณะกรรมการติดตามประเมินผลก็ดี  
และการประกาศใชแ้ผนพฒันาสามปี  ทั=งนี=   เพื6อให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2548  ได้
จดัเตรียมเป็นเอกสารรายงานมาทั=งหมดแลว้ครับ ขอบคุณครับ 
 นายประสิทธิ7    หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลฯ   ต่อไป เรื6องที6ประธานจะแจง้ให ้
ที6ประชุมทราบ  คือ  เรื6องแนะนาํพนกังานสถานธนานุบาลที6ไดรั้บโอนยา้ยมาดาํรงตาํแหน่งใหม่ คือ 

1. คุณสุจิตนา   มณีพงษ์   ขา้ราชการ ระดบั  8  โอนยา้ยมาจากสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองสุรินทร์ 
ผูต้รวจการสถานธนานุบาล ภาค 11  มาดาํรงตาํแหน่งผูจ้ดัการสถานธนานุบาล เทศบาลนครลาํปาง และดาํรง
ตาํแหน่งผูต้รวจการสถานธนานุบาล ภาค 8 จงัหวดัลาํปาง 
    2.  คุณนภาพร   เยาวรัตน์  หวัหนา้วจิยัและประเมินผล ระดบั  6  โอน(ยา้ย)มาจากสาํนกังาน 
จงัหวดัลาํปาง   
  ในนามของสภาเทศบาลนครลาํปาง ขอตอ้นรับทั=ง 2 ท่าน ดว้ยความยนิดียิ6งครับ 
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ระเบียบวาระที�  2   เรื�องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง   
2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที� 3 

ครั�งที� 1  ประจําปี 2550  วนัที�  14  สิงหาคม 2550 
                 นายประสิทธิ7   หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลฯ  ตามระเบียบวาระที6 2.1  จะมีสมาชิกฯ ท่านใด
ขอแก้ไขขอเชิญครับ   เมื6อไม่มีสมาชิกฯท่านขอแก้ไขในรายงานการประชุมดงักล่าว กระผมจะขอมติในที6
ประชุม สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง  สมยัประชุมสามญั สมยัที6 
3 ครั= งที6 1 ประจาํปี 2550    เมื6อวนัที6  14  สิงหาคม   2550   ไดโ้ปรดยกมือขึ=นครับ มติเป็นเอกฉนัทค์รับ 
   มติที�ประชุม   ที6ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท ์ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง  สมยั
ประชุมสามญั  สมยัที6  3  ครั= งที6 1  ประจาํปี 2550  เมื6อวนัที6 14  สิงหาคม 2550 

2.2 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง  สมัยประชุมสามัญ สมัยที� 3  ครั�งที�  2 
ประจําปี 2550 วนัที�  28  สิงหาคม 2550  

นายประสิทธิ7   หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลฯ   ตามระเบียบวาระที6 2.2   จะมีสมาชิกฯ 
ท่านใดขอแกไ้ขรายงานการประชุม ขอเชิญครับ  เมื6อไม่มีสมาชิก ฯท่านใดขอแกไ้ข กระผมจะขอมติ     ในที6
ประชุม  สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง  สมยัประชุมสามญัสมยัที6  
3 ครั= งที6  2  ประจาํปี 2550  เมื6อวนัที6  28  สิงหาคม  2550  ไดโ้ปรดยกมือขึ=นครับ  มติเป็น 
เอกฉนัทค์รับ 
 มติที�ประชุม   ที6ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท ์ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง  สมยั
ประชุมสามญั  สมยัที6 3  ครั= งที6 2  ประจาํปี 2550  เมื6อวนัที6 28 สิงหาคม 2550  
 

ระเบียบวาระที� 3   กระทู้ถาม 
                              3.1   กระทู้  เรื�อง   การแก้ปัญหาทางผ่านรถไฟบนถนนพหลโยธิน  ช่วงใกล้แยก 
ดอนปาน  (ของ นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง) 
 นายประสิทธิ7   หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชิญ  คุณสมบูรณ์   คุรุภากรณ์ ครับ 
 นายสมบูรณ์    คุรุภากรณ์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เรียนท่านประธานสภาฯที6เคารพ  
ผม  สมบูรณ์   คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  ผมมีกระทูถ้ามต่อท่านผูบ้ริหาร ดงันี=ครับ 
 

เรื6อง   ขอเสนอกระทูถ้าม 
เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง 
สิ6งที6ส่งมาดว้ย   1.  สาํเนาหนงัสือ เลขที6  ลป  52004/6925  วนัที6  30  ธนัวาคม 2548 

2. สาํเนาหนงัสือเลขที6  ยธ  08340/17/0308 
3. ภาพถ่าย (เสนอผา่นสไลด)์ 
ขา้พเจา้  นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  ขอตั=งกระทูถ้าม 
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นายกเทศมนตรีนครลาํปาง  ในเรื6องการแกปั้ญหาทางผา่นรถไฟบนถนนพหลโยธิน  ช่วงใกลแ้ยกดอนปาน 
  ตามที6ขา้พเจา้ไดท้าํคาํร้องเรื6องดงักล่าว  ลงวนัที6 25 พฤศจิกายน  2548  และท่าน 
รองนายกเทศมนตรีนครลาํปาง  ไดต้อบหนงัสือมาตามเอกสารที6แนบมาดว้ยนั=น  ขณะนี= เวลาไดผ้า่นมากวา่ 2 ปี
แลว้ยงัไม่มีการดาํเนินการใด ๆ ทางผา่นดงักล่าวเป็นทางเขา้เมืองลาํปางที6สําคญัสายหนึ6ง มีรถผา่นต่อวนันบัพนั
เที6ยว  แต่สภาพพื=นผิวขรุขระไม่เรียบและความกวา้งถนนลกัษณะเป็นคอขวด ระบายรถไดช้า้  โดยเฉพาะเวลา
เร่งด่วน  รถติดเป็นเวลานาน  นอกจากนี= ผิวทางที6ขรุขระก่อปัญหาต่อระบบช่วงล่างและลอ้ยางรถยนต์  สร้าง
ความเสียหายทางเศรษฐกิจและส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตผูใ้ช้ยวดยานที6ผ่านเส้นทางนี= เป็นอย่างมาก นอกจากนี=
การซ่อมผิวทางมีเป็นประจาํ  ซึ6 งกระทบต่อการจราจร  ปัญหานี= มีมานานหลายสิบปีแลว้ ไม่ไดรั้บการแกไ้ขให้
ลุล่วง  ประชาชนเดือดร้อนกันมาก  น่าที6จะก่อสร้างปรับปรุงให้ได้ผิวทางมาตรฐาน เช่นเดียวกับที6
กรุงเทพมหานคร  โดยที6เทศบาลมีหนา้ที6ดา้นการก่อสร้างสาธารณูปโภค 
  ขา้พเจา้  จึงขอตั=งกระทูถ้ามนายกเทศมนตรี  เพื6อขอทราบการดาํเนินงานในเรื6องนี=   เพื6อจะได้
แจง้ใหป้ระชาชนทราบต่อไป 
                                                                           ขอแสดงความนบัถือ 

(ลงชื6อ)       สมบูรณ์   คุรุภากรณ์ 
                  (นายสมบูรณ์   คุรุภากรณ์) 

                     สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
ท่านประธานฯครับผมมีภาพประกอบการเสนอกระทูถ้ามที6จะเสนอใหท้่านไดท้ราบ   
                                                      (ฉายภาพสไลดป์ระกอบกระทูถ้าม) 
 

 นายประสิทธิ7    หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชิญฝ่ายบริหาร  ขอเชิญ 
คุณเกรียงศกัดิ�  ฯ  ครับ 
 นายเกรียงศักดิ7   วนชยางค์กูล   รองนายกเทศมนตรีฯ  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และ 
สมาชิกฯ ผูมี้เกียรติทุกท่าน  กระทูถ้ามของท่านสมาชิกฯสมบูรณ์ ฯ  เรื6องนี=ทางเทศบาล ไม่ไดนิ้6งนอนใจ 
ไดติ้ดตามตลอด  ผมจาํไดว้า่เมื6อประมาณตน้ปี 2549  ท่านนายกฯ ไดช้วนผมไปกรุงเทพฯ ไปพบรองผูว้่าการ
รถไฟ  ท่านก็พดูอยูค่าํเดียววา่การรถไฟไม่มีงบประมาณ  มีคนขอร้องเรียนมามาก  แต่จะพิจารณาให ้
ในภายหลงั  ทุกครั= งที6มีการซ่อมรางรถไฟ แอสฟัลทติ์กเทศบาลก็ปูให้  แต่เขาจะเป็นแรงงานขุด  เราเห็นความ
เดือดร้อนของประชาชนจึงทาํให้  ความจริงแล้วเป็นเขตของรถไฟไม่ทาํก็ได้  การรถไฟฟ้าต้องหาเงิน
ดาํเนินการเอง  แต่เนื6องจากประชาชนเดือดร้อนในการสัญจรขา้มไปขา้มมาเป็นคอขวดอยูที่6นั6น  ผมจาํไดว้า่ครั= ง
หนึ6งเคยเชิญทางโยธาจากกรุงเทพฯ ใหม้าพิจารณาวา่เป็นไปไดห้รือไม่จะทาํเป็นทางขา้มเพื6อจะไดไ้ม่เดือดร้อน
กบัรถไฟ เพราะทางรถไฟบอกว่าสาเหตุที6แพงเพราะว่าอุปกรณ์สื6อสารที6อยู่ใตร้างรถไฟมีเยอะไปหมด  เป็น
เคเบิลใยแก้ว  สายสลิง  และอะไรอีกหลายอย่าง  ผมจึงได้บอกไปว่าถ้าเช่นนั=นผมจะเชิญทางโยธามาจาก
กรุงเทพฯ  มาพิจารณาวา่ทาํทางขา้มไดห้รือไม่  ปรากฏวา่ทางโยธากรุงเทพฯ พิจารณาแลว้มีปัญหาฝั6งในเมือง   
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ฝั6งนาก่วมไม่มีปัญหาเพราะเป็นถนนกวา้ง  แต่ฝั6งในเมืองสะพานตอ้งไปลงที6ดอนปานก็ลงไม่ได ้จะเลยสี6แยก
ดอนปานก็ไปเจอสามแยกธนาคารไทยทนุ  จะขา้มธนาคารไทยทนุก็จะไปหนา้โรงเรียนอรุโณทยั และเป็นถนน
แคบไม่สามารถทาํได ้ มีอยา่งเดียวเท่านั=นคือปรับปรุงบริเวณนั=นให้กวา้งและสะดวกกวา่นี=   โดยเป็นระบบพื=น
อดัแรง  เราไม่ไดนิ้6งนอนใจนะครับ  หลงัจากนั=นผมก็ไดติ้ดตามกบันายช่างเขตรถไฟ  พอดีว่าเอกสารที6ผมได้
ฝากไวที้6บนโตะ๊ท่านสมาชิกฯ เป็นเอกสารที6ผมไดม้าหลายวนัแลว้  แต่วา่กาํลงัจะส่งให้ท่านพอดีกระทูถ้ามท่าน
มาก่อนก็เลยมาฝากให้วนันี=   ทางการรถไฟโดยเฉพาะเขตที6ลาํปางก็ไม่ไดนิ้6งนอนใจไดท้าํเรื6องไปทุกปี  ขณะนี=
ผมคิดวา่คงจะสําเร็จ  ในแผน่แรกบอกวา่ ในขอ้ 2 ลาํดบัที6 2  เป็นบนัทึกขอ้ความของรถไฟ  ขอ้ที6 2  ปรับปรุง
ทางด่วน เป็นทางผา่นชนิดแผน่พื=นแผ่นคอนกรีตสําเร็จรูปกาํลงัสูง ระหว่างสถานีบา้นด่านถึงสถานีบา้นด่าน 
เป็นเงิน  46 ลา้น  เป็นเขตภาคเหนือ  ตั=งแต่สถานีบา้นด่าน  คือจงัหวดัอุตรดิตถ์ถึงเชียงใหม่  และขอท่านเปิดไป
ที6แผน่ที6 3  เป็นรายละเอียดสถานที6ดาํเนินการโครงการ  ลาํดบัที6 3  กิโลเมตรที6  641 + 831.00  จงัหวดัลาํปาง  
เป็นเงิน  14,256,000  บาท  นี6คือที6ลาํปาง ที6ดอนปาน มีจุดเดียวที6เขาจะพิจารณาให้  และขออนุญาตท่านเปิดดู
หน้า 4  แผนงานของเขา ในปี 51 คงจะเป็นแผนฯ และจะเริ6มดาํเนินการจริง ๆ ประมาณปี 52  เรื6 องนี= เราได้
ติดตามมาแลว้ก็ไดน้าํมารายงานให้ท่านสมาชิกฯ  ความจริง 14 ลา้น เทศบาลฯก็มีงบประมาณจะทาํก็ได ้ แต่มี
ขอ้แมว้า่ตอ้งนาํเงินใหท้างรถไฟเขาจะดาํเนินการเอง คือถา้สมมุติวา่เทศบาลตอ้งการดาํเนินการเอง  ผมคิดวา่ 14 
ลา้น ทาํใหท้างชุมชนเราไม่ดีกวา่หรือ  รอเรื6องนี=ไปอีกสักปีหนึ6ง  คิดวา่แผนนี=คงไม่มีการ 
เลิกลม้  และหากไม่เป็นไปตามแผนของเขาเราก็จะมาพิจารณาใหม่อีกครั= งหนึ6ง  จึงชี=แจงใหท้่านสมาชิกฯได้
ทราบครับ ขอบคุณครับ 
 นายประสิทธิ7   หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชิญ คุณสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ฯครับ 
 นายสมบูรณ์    คุรุภากรณ์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เรียนท่านประธานฯ ผม สมบูรณ์   คุรุภากรณ์  
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  ดีใจครับที6ไดรั้บบนัทึกขอ้ความของการรถไฟที6รายงานการไดต้ั=งงบประมาณ
ไวใ้นเรื6องนี=    แต่ผมก็กงัวลใจวา่ถึงเวลาแลว้เขาจะมีเงินทาํจริงหรือไม่   เพราะเขาเคยมีสําเนาเอกสารแจง้มาที6
เทศบาลวา่จะตั=งงบฯไว ้และจะทาํแต่ก็ไม่ทาํผา่นมา 2 ปีแลว้  จึงอยากจะใหฝ่้ายบริหารทราบ  ความจริงแลว้ท่าน
รองนายกฯ ก็เป็นฝ่ายบริหารมา 20 กว่าปีแลว้  ผมรู้สึกแปลกใจว่า ทาํไมไม่ผลกัดนัในเรื6องนี= ให้สําเร็จเพราะ
ชาวบา้นเดือดร้อนมานานแลว้  จึงอยากจะให้ฝ่ายบริหารไดติ้ดตามเรื6องนี= โดยใกลชิ้ด  ถา้หากถึงเวลาสมควร
แลว้เขาก็ยงัไม่ตั=งงบประมาณมาทาํ  ก็อยากจะให้เราอุดหนุนงบประมาณให้การรถไฟเพื6อที6จะไดด้าํเนินการได้
แล้วเสร็จ  การรถไฟเป็นองค์กรที6เราก็ทราบข่าวเรื6องการเงินไม่คล่องตวัเท่าไหร่  จึงอยากจะให้ติดตามใกล ้
ชิดด้วย  เนื6องจากปีหนึ6 ง ๆ ที6ผ่านไปเราก็รอคอย  การรอคอยหมายถึงประชาชนที6ใช้ยวดยานก็ยากลาํบาก
เหลือเกิน กระผมขอฝากให้ติดตามโดยใกล้ชิด  และหากกลางปีหน้ายงัไม่มีความแน่ชัดผมคงตอ้งขออาสา
ประชาชนเขา้มาที6สภาฯนี= เพื6อติดตามต่อไปครับ ขอบคุณครับ 
 
 

ระเบียบวาระที�  4  ญตัติ  เรื�อง  ขอเสนอญตัติขอรับความเห็นชอบเพิ�มวงเงินกู้ เบิกเงินเกนิบัญชีกบั 
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                             ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) สาขาลาํปาง  ของสถานธนานุบาล เทศบาลนครลาํปาง 
 นายประสิทธิ7   หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลฯ   ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ 
 นายนิมิตร     จิวะสันติการ    นายกเทศมนตรีฯ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง 
ในฐานะนายกเทศมนตรีนครลาํปาง  ขอเสนอ 

ญตัติ 
ที6 ลป 52010 / 6802       สาํนกังานเทศบาลนครลาํปาง 
        ถนนฉตัรไชย  ลาํปาง 52100 

20  ธนัวาคม  2550 
 

เรื6อง   ขอเสนอญตัติขอรับความเห็นชอบเพิ6มวงเงินกู ้เบิกเงินเกินบญัชีกบัธนาคารกรุงไทย จาํกดั   
          (มหาชน) สาขาลาํปาง  ของสถานธนานุบาล เทศบาลนครลาํปาง 
 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 

ขา้พเจา้ นายนิมิตร   จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครลาํปาง  ขอเสนอญตัติขอรับ 
ความเห็นชอบเพิ6มวงเงินกู ้เบิกเงินเกินบญัชีกบัธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาลาํปาง  ของ 
สถานธนานุบาลเทศบาลนครลาํปาง เพื6อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรับจาํนาํสําหรับบริการประชาชนใน
เขตเทศบาลและบริเวณใกลเ้คียง จาํนวน  20,000,000 บาท ( ยี6สิบลา้นบาท ) โดยมีหลกัการและเหตุผล ดงันี=  

หลกัการ 
  เพื6อขอรับความเห็นชอบเพิ6มวงเงินกู ้เบิกเงินเกินบญัชีกบัธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 
สาขาลาํปาง  จาํนวน  20,000,000 บาท ( ยี6สิบลา้นบาท )  และปฏิบติัตามหนงัสือสั6งการของสาํนกังาน จ.ส.ท.ก
รมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถิ6น ที6 มท 0801.5 / ว 147  ลงวนัที6 28 กรกฎาคม 2546  

 

เหตุผล 
  ดว้ยสถานธนานุบาลเทศบาลนครลาํปาง มีความจาํเป็นตอ้งใชเ้งินทุนหมุนเวยีนเพิ6มเติม 
เนื6องจากขณะนี= เงินทุนหมุนเวยีนที6มีอยูมี่จาํนวนจาํกดั ไม่เพียงพอกบัการรับจาํนาํ  ประกอบกบัเป็นช่วง 
ฤดูกาลเปิดภาคเรียน  ประชาชนไดม้าใชบ้ริการมากขึ=น  จึงทาํใหส้ถานธนานุบาลตอ้งเตรียมเงินทุนหมุนเวยีนที6
ใชส้าํหรับการรับจาํนาํ เพื6อช่วยเหลือประชาชนผูมี้รายไดน้อ้ย และเตรียมการเพื6อรองรับการ 
เปิดภาคเรียนในเดือนพฤษภาคมศกหนา้นี= ใหก้บัประชาชนอยา่งเพียงพอ 
 

  รายละเอยีดเงินกู้  
  เงินทุนหมุนเวยีนเดิมสถานธนานุบาลฯ ไดข้อกูเ้งินจากสาํนกังานเงินทุนส่งเสริมกิจการ 
เทศบาล(ก.ส.ท.) และจากธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาลาํปาง ดงัรายการต่อไปนี=  

1. ไดกู้เ้งินเบิกเงินเกินบญัชีกบัธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาลาํปาง  ภายใน 
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วงเงิน  25,000,000 บาท  (ยี6สิบหา้ลา้นบาทถว้น)  ชาํระดอกเบี=ยในอตัราร้อยละ 3.50 บาทต่อปี ไดเ้ริ6มใชเ้งินกู้
ตั=งแต่วนัที6  5  กนัยายน  2548   สถานธนานุบาลฯ ไดใ้ชว้งเงินกู ้(O.D) ไปแลว้  20,750,000  บาท 
(ยี6สิบลา้นเจด็แสนหา้หมื6นบาทถว้น)  คงเหลือวงเงินกู ้(O.D.)  ที6จะใชไ้ดอี้ก  4,250,000 บาท 
(สี6ลา้นสองแสนหา้หมื6นบาทถว้น)  เท่านั=น 

2. ไดข้อกูเ้งินจากสาํนกังานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เมื6อวนัที6  
13 มิถุนายน 2550  วงเงิน  20,000,000 บาท  และผูว้า่ราชการจงัหวดัไดอ้นุมติัใหใ้ชเ้งินกูไ้ดแ้ลว้ และตาม 
หนงัสือของสาํนกังานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ที6 มท 0801.5/ ว 1314  ลงวนัที6 4  ตุลาคม 2549  
ไดก้าํหนดหลกัเกณฑก์ารกูเ้พื6อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนกิจการสถานธนานุบาล โดยอนุมติัไดค้รั= งละไม่เกิน 
4,000,000 บาท   คิดดอกเบี=ยในอตัราร้อยละ 4 ต่อปี  โดยคิดดอกเบี=ยทั=งจาํนวนที6ขอกู ้ และชาํระภายใน
ระยะเวลา 5 ปี  สถานธนานุบาล ไดกู้ม้าแลว้เป็นเงิน  4,000,000 บาท (สี6ลา้นบาทถว้น)  แลว้ไดใ้ชเ้งินกูด้งักล่าว
หมดแลว้  และยงัไม่ไดช้าํระเงินตน้และดอกเบี=ยคืนใหแ้ก่สาํนกังานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) 
  ยอดเงินทุนหมุนเวยีน  ณ  วนัที6  13  ธนัวาคม 2550  สถานธนานุบาลฯ  มีเงินทุนหมุนเวียนที6
ใชไ้ดอี้ก  4,250,000 บาท  (สี6ลา้นสองแสนหา้หมื6นบาทถว้น)  ไดใ้ชเ้งินกูก้บัสาํนกังานเงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล (ก.ส.ท.) ไปแลว้  4,000,000 บาท (สี6ลา้นบาทถว้น)  และไม่ประสงคจ์ะใชว้งเงินกูข้องสาํนกังาน
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล(ก.ส.ท.)  อีกต่อไป  เนื6องจากสถานธนานุบาลฯ  ตอ้งชาํระดอกเบี=ยสูง  แต่จะมา
ขอกูว้งเงิน (O.D.) เบิกเงินเกินบญัชีกบัธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)  สาขาลาํปาง  โดยชาํระดอกเบี=ยใน
อตัราร้อยละ  3.50  ต่อปี  ซึ6 งถูกกวา่สาํนกังานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)  
ร้อยละ  2.50 บาทต่อปี  และไดใ้ชเ้งินเบิกเงินเกินบญัชี (O.D.) ไปแลว้  20,750,000 บาท (ยี6สิบลา้นเจด็แสนหา้
หมื6นบาทถว้น)  คงเหลือวงเงินกู ้(O.D.) ที6จะใชไ้ดอี้ก  4,250,000 บาท (สี6ลา้นสองแสนหา้หมื6นบาทถว้น)  มีเงิน
สดคงเหลือ  34,432.50 บาท  มีสตอ๊กทั=งหมด  7,799  ราย  เป็นเงิน  84,537,200  บาท  
  ดงันั=น   เพื6อไม่ใหส้ถานธนานุบาลฯ หยดุชะงกัในการรับจาํนาํ  อนัจะเป็นเหตุใหป้ระชาชน
ไดรั้บความเดือดร้อน  สถานธนานุบาลฯ  จึงมีความประสงคที์6จะขอกูเ้บิกเงินเกินบญัชีกบั 
ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาลาํปาง  จากภายในวงเงิน  25,000,000 บาท จะขอเพิ6มอีก  20,000,000 
บาท (ยี6สิบลา้นบาทถว้น) รวมทั=งสิ=น  45,000,000 บาท  (สี6สิบหา้ลา้นบาทถว้น)  โดยใชบ้ญัชี 
เงินฝากของเทศบาลนครลาํปางเป็นหลกัคํ=าประกนัเหมือนเดิม 
  ขณะนี=ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาลาํปาง  ไดคิ้ดดอกเบี=ยสาํหรับเบิกเงิน 
เกินบญัชี (O.D.) ในอตัราร้อยละ 3.50 บาทต่อปี โดยคิดจากอตัราดอกเบี=ยฝากประจาํของธนาคารร้อยละ2.25 
บาท  บวก ร้อยละ 1.25 บาท  ซึ6 งดอกเบี=ยก็จะถูกกวา่การกูเ้งินจากสาํนกังานเงินส่งเสริมกิจการ 
เทศบาล (ก.ส.ท.) ไปอีกในอตัราร้อยละ 2.50 บาทต่อปี 
  อนึ6ง  สาํหรับวธีิปฏิบติัเกี6ยวกบัการขออนุมติัเบิกเงินเกินบญัชีกบัธนาคารพาณิชยข์อง 
สถานธนานุบาล  นั=น  สาํนกังาน จ.ส.ท. ไดก้าํหนดไวว้า่ การขออนุมติัเบิกเงินเกินบญัชีกบัธนาคารพาณิชยใ์ห้
สถานธนานุบาล  ขอรับความเห็นชอบจากสภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ6นแลว้ จึงเสนอเรื6องเพื6อขออนุมติัต่อ
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ผูว้า่ราชการจงัหวดั  สาํหรับการทาํสัญญาเบิกเงินเกินบญัชีกบัธนาคารพาณิชย ์โดยมีอายสุัญญาครั= งละ 1 ปี และ
ใหส้ามารถต่อายสุัญญาได ้4 ครั= ง และเมื6อรวมระยะเวลาที6จะตอ้งส่งคืนเงินตน้ทั=งหมด นบัตั=งแต่การทาํสัญญา
ครั= งแรกแลว้จะตอ้งไม่เกิน 5 ปี ตามหนงัสือสาํนกังาน จ.ส.ท. ที6 มท 0801.5/ว 147  ลงวนัที6 28 กรกฎาคม 2546 
  ดงันั=น  ขา้พเจา้จึงนาํเสนอญตัติมาเพื6อขอให้นาํเสนอที6ประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง 
เพื6อขอรับความเห็นชอบเพิ6มวงเงินกูเ้งินเบิกเกินบญัชีกบัธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาลาํปาง 
จากภายในวงเงิน  25,000,000 บาท (ยี6สิบหา้ลา้นบาทถว้น)  รวมทั=งสิ=น 45,000,000 บาท (สี6สิบหา้ลา้น- 
บาทถว้น)  ทั=งนี=   เพื6อใหเ้ป็นไปตามหนงัสือสั6งการและกิจการสถานธนานุบาลสามารถดาํเนินงานไดต่้อไป 

ลงชื6อ          นิมิตร  จิวะสันติการ 
                   (นายนิมิตร  จิวะสันติการ)        ผูเ้สนอ 

นายกเทศมนตรีนครลาํปาง 
 

ลงชื6อ          จรูญ  เติงจนัตะ๊                                               ลงชื6อ                 สมบูรณ์  บรรจงจิตต ์
            (นายจรูญ  เติงจนัตะ๊)        ผูรั้บรอง                                  (จ.ส.อ.)  สมบูรณ์  บรรจงจิตต ์   ผูรั้บรอง 
         สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง                                                     สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 

 นายประสิทธิ7    หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลฯ   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย 
ขอเชิญครับ  ขอเชิญ คุณสมบูรณ์  บรรจงจิตต ์ ครับ 
 จ.ส.อ.สมบูรณ์    บรรจงจิตต์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ  กราบเรียนท่านประธานสภาฯที6เคารพ 
และผูบ้ริหาร รวมทั=งผูอ้าํนวยการส่วนต่าง ๆ และประชาชนที6เขา้ร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลในวนันี=   
ก่อนอื6นผมตอ้งขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯ ผา่นทางท่านประธานฯ  ที6เห็นความสําคญัของบุตร-หลาน 
ที6จะตอ้งเขา้โรงเรียน  เพราะการเปิดเทอมพ่อแม่พี6นอ้งที6มีรายไดน้อ้ยจาํเป็นจะตอ้งใชเ้งินในการศึกษาของบุตร
หลาน  กระผมตอ้งขอขอบคุณอีกครั= งหนึ6ง  สาํหรับการกูเ้งินเกินบญัชีคราวนี=   ยอดเงินที6กูก้็คงเท่าเดิม  ครั= งแรก
กูจ้ากธนาคารกรุงไทย  15,000,000 บาท  ครั= งที6สองกูอี้ก 10,000,000 บาท  รวมเป็น  25,000,000 บาท  และกู้
จาก ก.ส.ท.อีก 25,000,000 บาท ขณะนี=สถานธนานุบาลฯ คิดวา่จะไม่ใชเ้งิน ก.ส.ท.แลว้ ยอดเงินคงเดิม  คือ
เท่ากบัที6สภาฯ ไดอ้นุมติัไปแลว้  กระผมเห็นวา่ในการที6ท่านนายกฯ ไดท้าํญตัติขออนุมติัจากสภาฯ ขอความ
เห็นชอบในการกูเ้งินครั= งนี=    เพื6อเป็นการลดภาระค่าใชจ่้ายของประชาชนที6มีรายไดน้อ้ย   ซึ6 ง ก.ส.ท.คิดดอกเบี=ย
ร้อยละ 6  ต่อปี  ในวงเงินกู ้ 20,000,000 บาท  แต่ถา้หากกูจ้ากธนาคารกรุงไทยโดยใช ้ O.D.  กูม้าเท่าไหร่ก็ใช้
ดอกเบี=ยเพียงเท่านั=น คือ 3.5 %  และประชาชนจะไดป้ระหยดัเงินอีก 2.5% สมมุติวา่วงเงินที6เขามาจาํนาํที6
สถานธนานุบาล ตํ6ากวา่ 5,000 บาท สถานธนานุบาลฯ จะคิดดอกเพียง 70 % เท่านั=น วงเงินสูงกวา่  5,000 บาท 
ขึ=นไป  สถานธนานุบาลฯ คิดดอก 1 บาท  สมมุติวา่กูเ้งิน 5,000 บาท ใน 1 เดือน  ประชาชนจะเสียดอกเบี=ยเพียง  
35 บาท  ต่อเงิน  5,000 บาท  ปีละประมาณ  420 บาท และหากเอาของไปจาํนาํที6ร้านทองจะตอ้งเสียดอกเบี=ย
ร้อยละ 3  ต่อเดือน ปีหนึ6งเป็นเงินเท่าไร  และผูที้6มีรายไดน้อ้ยก็จะไดป้ระหยดัเงินตรงนี=   กระผมในฐานะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ที6จะตอ้งใหค้วามช่วยเหลือกบัประชาชนผูมี้รายไดน้อ้ยก็ขอขอบคุณท่านนายกฯอีกครั= ง



 12 

หนึ6งวา่  ที6ไดท้าํและไดก้รุณาในครั= งนี=   ขอใหท้่านสมาชิกฯ ผูท้รงเกียรติ  จงสนบัสนุนโดยการเห็นชอบตาม
ญตัตินี=ดว้ยครับ ขอบคุณครับ 
 นายประสิทธิ7    หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลฯ   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่  เมื6อไม่มี
สมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย กระผมจะขอมติในที6ประชุม  สมาชิกฯ ท่านเห็นชอบเพิ6มวงเงินกู ้ เบิกเงินเกินบญัชี
กบัธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาลาํปาง ของสถานธนานุบาลเทศบาลนครลาํปาง จาํนวน  20,000,000 
บาท (ยี6สิบลา้นบาทถว้น)  ขอไดโ้ปรดยกมือขึ=นครับ มติเป็นเอกฉนัทค์รับ 
 มติที�ประชุม   ที6ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท ์เห็นชอบเพิ6มวงเงินกู ้ เบิกเงินเกินบญัชีกบัธนาคารกรุงไทย 
จาํกดั (มหาชน) สาขาลาํปาง  ของสถานธนานุบาลเทศบาลนครลาํปาง   จาํนวน  
20,000,000 บาท  (ยี6สิบลา้นบาทถว้น)  
 

ระเบียบวาระที�  5  ญตัติ  เรื�อง ขอเสนอญตัติขออนุมัติโอนเงินและแก้ไขเปลี�ยนแปลงคําชี�งบประมาณ 
                              รายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2551 
 นายประสิทธิ7    หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลฯ   ขอเชิญผูบ้ริหารครับ 
 นายสุวฒัน์    ตรีมานะพนัธ์ุ    รองนายกเทศมนตรีฯ   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 
ผมนายสุวฒัน์  ตรีมานะพนัธ์ุ   รองนายกเทศมนตรีฯ  ไดรั้บมอบหมายจากท่านนายกฯ ใหเ้สนอญตัติ เรื6อง 
ขอเสนอญตัติขออนุมติัโอนเงินและแกไ้ขเปลี6ยนแปลงคาํชี=แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 
2551   ดงันี= .- 

ญตัติ 

ที6 ลป 52002/6803                                                               สาํนกังานเทศบาลนครลาํปาง 
                                                           ถนนฉตัรไชย  ลป  52100 

                20  ธนัวาคม  2550 

เรื6อง ขอเสนอญตัติขออนุมติัโอนเงินและแกไ้ขเปลี6ยนแปลงคาํชี=แจงงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2551    

เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง 

    ขา้พเจา้  นายนิมิตร  จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครลาํปาง  ขอเสนอญตัติ  เรื6อง        ขอ
อนุมติัโอนเงินและแกไ้ขเปลี6ยนแปลงคาํชี=แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ในหมวดค่า
ครุภณัฑ ์ที6ดินและสิ6งก่อสร้าง  ค่าครุภณัฑ ์ ประเภทครุภณัฑค์อมพิวเตอร์  ตามหลกัการและเหตุผล  ดงันี=  
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หลกัการ 
เพื6อขออนุมติัโอนเงินและแกไ้ขเปลี6ยนแปลงคาํชี=แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจาํปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2551 แผนงานบริหารงานทั6วไป  งานวางแผนสถิติและวชิาการ และแผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน  ในหมวดค่าครุภณัฑ ์ที6ดินและสิ6งก่อสร้าง  ค่าครุภณัฑ ์ ประเภทครุภณัฑค์อมพิวเตอร์   

เหตุผล 
 

เพื6อพฒันาระบบฐานขอ้มูลพื=นฐานของเทศบาลให้เป็นระบบ มีความทนัสมยั เป็นปัจจุบนั  
และสามารถปฏิบติังานบนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้ โดยจดัทาํโปรแกรมฐานขอ้มูลพื=นฐานที6เชื6อมโยง
ฐานขอ้มูลทางกายภาพในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) ระยะที6 1 
ประกอบดว้ยโปรแกรมฐานขอ้มูลพื=นฐานที6สําคญั เพื6อประโยชน์ต่อการวางแผนการพฒันาและฐานขอ้มูลระบบ
สาธารณูปโภคในเขตเทศบาล เช่น ถนน ทางเทา้ ท่อระบายนํ= า ระบบไฟฟ้าสาธารณะ แม่นํ= า คูคลอง สะพาน 
สวนสาธารณะ เป็นตน้ ซึ6 งตามรายการงบประมาณที6ตั=งไว ้ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน เป็นลกัษณะ
งานที6จะดาํเนินการเกี6ยวกบัจดัทาํฐานขอ้มูลเพื6อการพฒันาเช่นเดียวกบัแผนงานบริหารงานทั6วไป งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ   ดงันั=น  ลกัษณะของงานทั=งสองจึงควรที6จะบูรณาการในการวางระบบ เพื6อใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบติังานร่วมกนัได ้ตลอดจนสามารถพฒันา ขยายระบบปฏิบติังาน 
หรือฐานขอ้มูลดา้นอื6น ๆ ภายใตร้ะบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ GIS ในอนาคตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงมีความจาํเป็นต้องขออนุมติัโอนเงินและแก้ไขเปลี6ยนแปลง         
คาํชี= แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยโอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า
ถนน ในหมวดค่าครุภณัฑ ์ที6ดินและสิ6งก่อสร้าง ค่าครุภณัฑ์ ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ รายการค่าจา้งที6ปรึกษา
ซึ6 งเกี6ยวกบัครุภณัฑ์หรือเพื6อให้ไดม้าซึ6 งครุภณัฑ์ จาํนวน 500,000 บาท ไปโอนเพิ�มในแผนงานบริหารงานทั6วไป 
งานวางแผนสถิติและวชิาการ ในหมวดค่าครุภณัฑ ์ที6ดินและสิ6งก่อสร้าง ค่าครุภณัฑ์ ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 
รายการค่าพฒันาระบบงานสารสนเทศ จาํนวน 6 ระบบ รายการรายละเอียดตามบัญชีโอนเงินและแก้ไข
เปลี6ยนแปลงคาํชี=แจงฯ แนบทา้ยญตัติ  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยวิธีการงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ6น 
พ.ศ. 2541 และแกไ้ขเพิ6มเติม หมวด 4 ขอ้ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภณัฑ์ ที6ดินและ 
สิ6งก่อสร้าง ที6ทาํให้ลกัษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี6ยน หรือโอนไปตั=งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอาํนาจอนุมติั       
ของสภาทอ้งถิ6น” และ ขอ้ 29 “การแกไ้ขเปลี6ยนแปลงคาํชี= แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภณัฑ์ ที6ดินและ  
สิ6งก่อสร้าง ที6ทาํให้ลกัษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี6ยน หรือเปลี6ยนแปลงสถานที6ก่อสร้าง ให้เป็นอาํนาจอนุมติั       
ของสภาทอ้งถิ6น” 

 

ดงันั=น  จึงขอเสนอญตัติเพื6อขออนุมติัโอนเงินและแก้ไขเปลี6ยนแปลงคาํชี= แจงงบประมาณ        
รายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ในหมวดค่าครุภณัฑ์ ที6ดินและสิ6งก่อสร้าง ค่าครุภณัฑ์ ประเภทครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์  ต่อสภาเทศบาล  เพื6อพิจารณาอนุมติัโอนเงินและแกไ้ขเปลี6ยนแปลงคาํชี=แจงฯ ดงักล่าวขา้งตน้ 
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ขอไดโ้ปรดนาํเสนอต่อที6ประชุมสภาเทศบาลนครลาํปางเพื6อพิจารณาต่อไป 
 

    ขอแสดงความนบัถือ 
 

                                                                    ลงชื6อ นิมิตร  จิวะสันติการ               ผูเ้สนอ 
                                   (นายนิมิตร  จิวะสันติการ) 

       นายกเทศมนตรีนครลาํปาง 
 

ลงชื6อ จ.ส.อ.สมบูรณ์    บรรจงจิตต ์       ผูรั้บรอง          ลงชื6อ สมบูรณ์  คุรุภากรณ์       
                  (สมบูรณ์    บรรจงจิตต)์                                                (นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์) 
           สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง                                      สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 

   
 

 นายประสิทธิ7    หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลฯ  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายในญตัติขออนุมติั
โอนเงินและแกไ้ขเปลี6ยนแปลงคาํชี= งบประมาณรายจ่าย  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ขอเชิญ  เมื6อไม่มี
สมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย กระผมจะขอมติในที6ประชุม  สมาชิกฯ ท่านใดอนุมติัโอนเงินและแกไ้ขเปลี6ยนแปลง
คาํชี= งบประมาณรายจ่าย  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ขอไดโ้ปรดยกมือขึ=นครับ  มติเป็นเอกฉนัทค์รับ 
 มติที�ประชุม   ที6ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท ์อนุมติัโอนเงินและแกไ้ขเปลี6ยนแปลงคาํชี= งบประมาณ
รายจ่าย  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2551 
 

ระเบียบวาระที�  6  ญตัติ  เรื�อง  ขอเสนอญตัติขออนุมัติแก้ไขเปลี�ยนแปลงคําชี�แจงงบประมาณรายจ่าย 
                              ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2551    แผนงานบริหารงานทั�วไป  งานบริหารทั�วไป 
                              (งานประชาสัมพนัธ์) 
  นายสุวฒัน์    ตรีมานะพนัธ์ุ    รองนายกเทศมนตรีฯ  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 
ผมนายสุวฒัน์  ตรีมานะพนัธ์ุ   รองนายกเทศมนตรีฯ  ไดรั้บมอบหมายจากท่านนายกฯ ใหเ้สนอญตัติ 
เรื6อง อนุมติัแกไ้ขเปลี6ยนแปลงคาํชี=แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2551  แผนงาน
บริหารงานทั6วไป  งานบริหารทั6วไป  (งานประชาสัมพนัธ์) 

ญตัติ 
ที6 ลป 52002/                                  สาํนกังานเทศบาลนครลาํปาง 
                                                                                     ถนนฉตัรไชย  ลป  52100 

                ธนัวาคม  2550 

เรื6อง ขอเสนอญตัติขออนุมติัแกไ้ขเปลี6ยนแปลงคาํชี=แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ    พ.ศ. 2551  
แผนงานบริหารงานทั6วไป งานบริหารทั6วไป (งานประชาสัมพนัธ์)  
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เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง 

    ขา้พเจา้  นายนิมิตร  จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครลาํปาง  ขอเสนอญตัติ  เรื6อง  ขออนุมติั     
แกไ้ขเปลี6ยนแปลงคาํชี=แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2551  แผนงานบริหารงานทั6วไป  งาน
บริหารทั6วไป  ในหมวดค่าครุภณัฑ ์ที6ดินและสิ6งก่อสร้าง  ตามหลกัการและเหตุผล  ดงันี=  

หลกัการ 
เพื6อขออนุมติัแกไ้ขเปลี6ยนแปลงคาํชี=แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2551 

แผนงานบริหารงานทั6วไป  งานบริหารทั6วไป  ในหมวดค่าครุภณัฑ ์ที6ดินและสิ6งก่อสร้าง ค่าที6ดินและสิ6งก่อสร้าง 
ประเภทค่าต่อเติมหรือดดัแปลงอาคาร  รายการค่าก่อสร้างปรับปรุงบริเวณที6จอดรถชั=นล่างหอ้งประชุมกองคลงั     
เป็นห้องปฏิบติังาน  งานประชาสัมพนัธ์  ตั=งไว ้ 500,000  บาท (หา้แสนบาทถว้น) 

เหตุผล 
 

ดว้ยสภาพพื=นที6ก่อสร้างห้องปฏิบติังานของงานประชาสัมพนัธ์  ที6ไดอ้นุมติัตามเทศบญัญติั
งบประมาณฯไปแลว้นั=น มีพื=นที6ค่อนขา้งที6จะจาํกดั และไม่สามารถขยายพื=นที6หรือจดัสภาพพื=นที6ให้เกิดประโยชน์
ใชส้อยไดดี้เท่าที6ควร  ซึ6 งงานประชาสัมพนัธ์ ถือเป็นหน่วยงานบริการส่วนหนา้ ที6มีหนา้ที6ในการอาํนวย      ความ
สะดวก ให้การต้อนรับ การบริการข้อมูลข่าวสารและบริการประชาชนเป็นหลักสําคัญ  และเห็นว่าภายใน
ระยะเวลาอนัใกลนี้= จะไดท้าํการยา้ยรถบุษบกไปเก็บรักษาไวที้6สวนสาธารณะเขลางค์นคร พื=นที6บริเวณดงักล่าว      
จะมีความเหมาะสม สามารถพฒันาปรับปรุงจดัสภาพแวดล้อมเป็นห้องปฏิบติังานของงานประชาสัมพนัธ์ได ้ 
ประกอบกบับริเวณดงักล่าวเป็นสถานที6ปฏิบติังานของงานส่งเสริมการท่องเที6ยว  ซึ6 งเป็นหน่วยงานที6มีภารกิจ
หน้าที6ในการปฏิบัติงานคล้ายคลึงกัน  ฉะนั= น  การเปลี6ยนแปลงสถานที6ก่อสร้างห้องปฏิบัติงานของงาน
ประชาสัมพนัธ์ ไปก่อสร้างบริเวณดงักล่าว จะเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน เสริมสร้างบรรยากาศในการทาํงาน 
ประชาชนจะได้รับความสะดวกในการติดต่อและการบริการมากขึ= น และจะทําให้ทั= งสองหน่วยงานได้
ประสานงานและ สนบัสนุนการปฏิบติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ6งขึ=นต่อไป         

    จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงมีความจาํเป็นต้องขออนุมติัแก้ไขเปลี6ยนแปลงคาํชี= แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงานบริหารงานทั6วไป งานบริหารทั6วไป ในหมวด              
ค่าครุภณัฑ ์ที6ดินและสิ6งก่อสร้าง ค่าที6ดินและสิ6งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมหรือดดัแปลงอาคาร มีรายละเอียดดงันี=   

 

จากเดิม  ค่าก่อสร้างปรับปรุงบริเวณที6จอดรถชั=นล่างห้องประชุมกองคลงั เป็นห้องปฏิบติังาน 
งานประชาสัมพันธ์  ตั= งไว้ 500,000 บาท โดยทําการก่อสร้างผนัง  ประตู-หน้าต่าง  ติดตั= งระบบไฟฟ้า 
เครื6องปรับอากาศ พร้อมครุภณัฑป์ระจาํสาํนกังาน และงานอื6น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)  

แก้ไขเป็น ค่าก่อสร้างปรับปรุงบริเวณที6จอดรถบุษบก อาคารป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
เป็นห้องปฏิบติังาน งานประชาสัมพนัธ์ ตั=งไว ้500,000 บาท โดยทาํการก่อสร้างห้องนํ= า-ส้วม ติดตั=งผนงัภายใน 
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ระบบไฟฟ้า เครื6องปรับอากาศ พร้อมครุภณัฑ์ประจาํสํานักงาน และอื6น ๆ มีพื=นที6ไม่น้อยกว่า 44 ตารางเมตร      
(ตามแบบแปลนเทศบาล)  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยวิธีการงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ6น 
พ.ศ. 2541 และแกไ้ขเพิ6มเติม หมวด 4 ขอ้ 29 “การแกไ้ขเปลี6ยนแปลงคาํชี= แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวด ค่า
ครุภณัฑ์ ที6ดินและสิ6งก่อสร้าง ที6ทาํให้ลกัษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี6ยน หรือเปลี6ยนแปลงสถานที6ก่อสร้าง ให้เป็น
อาํนาจอนุมติัของสภาทอ้งถิ6น” 

 

ดงันั=น  จึงขอเสนอญตัติเพื6อขออนุมติัแกไ้ขเปลี6ยนแปลงคาํชี= แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาํปี    
งบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงานบริหารงานทั6วไป งานบริหารทั6วไป ในหมวดค่าครุภณัฑ์ ที6ดินและสิ6งก่อสร้าง    
ต่อสภาเทศบาล  เพื6อพิจารณาอนุมติัแกไ้ขเปลี6ยนแปลงคาํชี=แจงฯ ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

ขอไดโ้ปรดนาํเสนอต่อที6ประชุมสภาเทศบาลนครลาํปางเพื6อพิจารณาต่อไป 
 

    ขอแสดงความนบัถือ 
 

                                                                    ลงชื6อ นิมิตร  จิวะสันติการ          ผูเ้สนอ 
                                    (นายนิมิตร  จิวะสันติการ) 

        นายกเทศมนตรีนครลาํปาง 
 

ลงชื6อ จ.ส.อ.สมบูรณ์    บรรจงจิตต ์    ผูรั้บรอง                  ลงชื6อ สมบูรณ์  คุรุภากรณ์            ผูรั้บรอง 
             (สมบูรณ์    บรรจงจิตต)์                                                    (นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์)  
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง                                                  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
                      นายประสิทธิ7    หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลฯ  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย ในญตัติขออนุมติั
แกไ้ขเปลี6ยนแปลงคาํชี= งบประมาณรายจ่าย  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2551 แผนงานบริหารงานทั6วไป งาน
บริหารทั6วไป (งานประชาสัมพนัธ์) ขอเชิญครับ  คุณสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ครับ 
 นายสมบูรณ์   คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  ผมอยากจะตั=งขอ้สังเกตสักเล็กนอ้ย  แมว้า่เราจะยา้ยสถานที6มาอยูที่6อาคารใกล้
กบัรถบุษบก และงานป้องกนัฯ  ผมก็ดูแล้วยงัไม่เหมาะสมเท่าใดนัก อาจจะดีกว่าที6เดิมอยู่นิดหนึ6 ง  แต่ตาม
ธรรมดาแลว้งานประชาสัมพนัธ์ควรจะอยู่ตึกใหญ่  ขึ=นบนัไดไปไม่อยู่ซ้ายก็ขวาประชาชนมาจะสอบถามได้
สะดวก อยูใ่กลร้ถดบัเพลิงภาพไม่น่าดูสักเท่าไหร่  แต่ก็ไม่เป็นไรถา้หากไม่มีสถานที6ก็แลว้แต่ฝ่ายบริหาร  แต่ผม
คิดวา่ถา้เราไม่เร่งรีบอยากให้ใชเ้วลาพิจารณาให้รอบคอบนิดหนึ6 ง เพราะวา่งานประชาสัมพนัธ์ถือว่าเป็นหน้า
เป็นตาของเทศบาล   ถา้เอาไปไวต้รงนั=นแลว้ถา้ฝ่ายบริหารเห็นว่าเหมาะสมก็แลว้ไป  แต่ความคิดเห็นส่วนตวั
ผมคิดว่าน่าจะมีสถานที6ที6ดีกวา่นี=   ในส่วนของพื=นที6ที6ยา้ยจากที6จอดรถมาที6ใหม่ 44 ตรม.ความจริงน่าจะมีแบบ
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มาใหดู้ดว้ยเพราะจะไดดู้วา่มนัสอดคลอ้งกบัเมด็เงินที6จะมาสร้างใหม่หรือไม่  ก็มีอยู ่2 ประการขอฝากไวก้บัฝ่าย
บริหารดว้ยครับ ขอบคุณครับ 
 นายประสิทธิ7   หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลฯ  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายในญตัตินี= อีก 
หรือไม่  เมื6อไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย กระผมจะขอมติในที6ประชุม  สมาชิกฯ ท่านใดอนุมติัให้แก้ไข
เปลี6ยนแปลงคาํชี= งบประมาณรายจ่าย  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2551 แผนงานบริหารงานทั6วไป งานบริหาร
ทั6วไป (งานประชาสัมพนัธ์)   ขอไดโ้ปรดยกมือขึ=นครับ  มติเป็นเอกฉนัทค์รับ 
 มติที�ประชุม   ที6ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท ์ อนุมติัแกไ้ขเปลี6ยนแปลงคาํชี=แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2551  แผนงานบริหารงานทั6วไป  งานบริหารทั6วไป  (งานประชาสัมพนัธ์) 
 

ระเบียบวาระที�  7  ญตัติ  เรื�อง  ขอเสนอญตัติขอความเห็นชอบมอบสิทธิ7ในการครอบครองทรัพย์สิน 
                              ในการทาํบันทกึข้อตกลงร่วมกนัในการบริหารจัดการระบบบําบัดนํ�าเสียและ 
                              ก่อหนี�ผูกพนัเกนิ  1  ปีงบประมาณ 
 นายประสิทธิ7   หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชิญผูบ้ริหาร 
 นายนิมิตร    จิวะสันติการ   นายกเทศมนตรีฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ ที6เคารพ คณะผูบ้ริหาร โดย 
นายกเทศมตรีนครลาํปาง ขอเสนอ 

ญตัติ 
ที6  ลป  52004 / 6805                                         สาํนกังานเทศบาลนครลาํปาง 
                                                                                                                   ถนนฉตัรไชย  ลาํปาง  52100 
                                                                              20    ธนัวาคม   2550 
 

เรื6อง     ขอเสนอญตัติขอความเห็นชอบมอบสิทธิในการครอบครองทรัพยสิ์นในการทาํบนัทึกขอ้ตกลง 
                ร่วมกนัในการบริหารจดัการระบบบาํบดันํ=าเสีย  และก่อหนี=ผกูพนัเกิน  1  ปีงบประมาณ 
เรียน       ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 

                         ขา้พเจา้นายนิมิตร   จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครลาํปาง  ขอเสนอญตัติ  เรื6อง  ขอเสนอ
ญตัติขอความเห็นชอบมอบสิทธิในการครอบครองทรัพยสิ์นในการทาํบนัทึกขอ้ตกลง   ร่วมกนัในการบริหาร
จดัการระบบบาํบดันํ=าเสีย  และก่อหนี=ผกูพนัเกิน  1  ปีงบประมาณ   เพื6อขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล
นครลาํปาง  ในการดาํเนินการตามระเบียบพสัดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถิ6น      พ.ศ. 2535  และ
แกไ้ขเพิ6มเติม ฯ ขอ้ 155   ตามหลกัการและเหตุผล  ดงันี=  

หลกัการ 
  ขอรับความเห็นชอบในการมอบสิทธิครอบครองในทรัพยสิ์น ที6ใชใ้นการบริหารระบบบาํบดั
นํ= า เสียของเทศบาลให้แก่องค์การจัดการนํ= าเสีย (อจน.) ในช่วงระยะเวลาที6 มีบันทึกข้อตกลงร่วมกัน                          
( Memorandum  of  Understanding) หรือ  MOU  คือ ในช่วงระยะเวลา  4  ปีงบประมาณ   
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เหตุผล 
ตามที6เทศบาลนครลาํปางได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและสิ6งแวดล้อมในการดาํเนินการก่อสร้างระบบรวบรวมและบาํบดันํ= าเสีย   ส่วนที6 1  ระยะที6 1  
ระยะเวลาการก่อสร้าง 4 ปี  ( พ.ศ. 2545 – 2549 )  ซึ6 งบดันี= ไดด้าํเนินการแล้วเสร็จและไดเ้ดินระบบบาํบดันํ= าเสีย  
ตั=งแต่วนัที6 1  กรกฎาคม  2549  เป็นตน้มา  โดยอยูใ่นความรับผิดชอบดูแลของ   ส่วนช่างสุขาภิบาล       สํานกั
การช่าง  เพื6อให้การบริหารจดัการระบบนํ= าเสียที6สร้างขึ=น  เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและบงัเกิดประสิทธิผล
สูงสุด  องค์การจดัการนํ= าเสีย (อจน.)  รัฐวิสาหกิจ  สังกดั  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ6งแวดล้อม
ประสงค์จะเขา้มาให้ความช่วยเหลือในการพฒันาศกัยภาพการจดัการนํ= าเสียขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ6น  
ซึ6 งเทศบาลพิจารณาแลว้เห็นว่าจะบงัเกิดประโยชน์คุม้ค่าต่อเทศบาลเป็นอยา่งยิ6ง  ทั=งในดา้นงบประมาณ  ดา้น
วชิาการ  และดา้นสิ6งแวดลอ้ม  ดงันี=  
  1 .   อง ค์ก า รจัด ก า รนํ= า เ สี ย  (อจ น . )  เ ป็ น ห น่ว ย ง า น รัฐวิส า ห กิ จ   สั ง กัด ก ระ ท รว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ6งแวดลอ้ม  เป็นหน่วยงานที6มีภารกิจเชื6อมโยงระหวา่งหน่วยงานส่วนกลางและส่วน
ทอ้งถิ6นในการจดัการนํ= าเสียของประเทศ  มีความเชี6ยวชาญ   ทั=งดา้นวิชาการและเทคโนโลยีที6ทนัสมยั ในการ
บริหารจดัการนํ=าเสีย 
  2.  งบประมาณสนบัสนุนในการบริหารจดัการในช่วงระหวา่งเวลาที6มีการทาํบนัทึกขอ้ตกลง
ร่วมกนั    เมื6อเปรียบเทียบกบังบประมาณดาํเนินการในการดูแลรักษาระบบที6เทศบาลดาํเนินการเองแล้วจะ
สามารถประหยดังบประมาณลงไปไดเ้ป็นอยา่งมาก  (ตามตารางเปรียบเทียบค่าใชจ่้าย         แนบทา้ย) 
  3.  งบประมาณในดา้นการซ่อมแซมปรับปรุงเครื6องจกัรกลวสัดุอุปกรณ์  เครื6องมือที6ใช้ในการ
บาํบดันํ= าเสีย  จาก  อจน. จะสนบัสนุนให้ทั=งหมด  ซึ6 งต่อไปในอนาคตงบประมาณดา้นนี= คาดว่าจะเกิดขึ=นมาก  
เนื6องจากเครื6องจกัรกลที6ใช้กบัระบบส่วนมากเป็นเครื6องจกัรขนาดใหญ่  ตอ้งอาศยัผูที้6มีความรู้ความชาํนาญ
โดยเฉพาะ  เมื6อ  อจน. สนบัสนุนงบประมาณดา้นนี=   แลว้  จะส่งผลให้ประหยดังบประมาณของ   เทศบาลนคร
ลาํปางในระยะต่อไป 
  4.  อจน. เป็นหน่วยงานที6ตั=งขึ= นโดยมีวตัถุประสงค์ในการจดัให้มีระบบบาํบดันํ= าเสียรวม
สาํหรับการบาํบดันํ=าเสียในเขตพื=นที6รวมถึงการจดัการนํ=าเสีย  ซึ6 งมีบุคลากรที6มีความรู้ความเชี6ยวชาญในดา้นการ
บริหารจดัการนํ=าเสีย  และการนาํเทคโนโลยใีหม่ๆ  มาใชใ้นการบริหารในอนาคต  เมื6อไดท้าํ 
ข้อตกลงร่วมกัน  เทศบาลนครลําปางจะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีท ําให้การบริหารจัดการนํ= าเสีย                       
ของเทศบาลนครลาํปางใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดในอนาคตต่อไป 
 

  ดว้ยเหตุผลดงักล่าว  เทศบาลนครลาํปาง  จึงเห็นควรจดัทาํขอ้ตกลงร่วม (MOU)     กบัองคก์าร
จดัการนํ= าเสีย  (อจน.)  ในการบริหารจดัการระบบและบาํรุงรักษาระบบบาํบดันํ= าเสียรวมของเทศบาลนคร
ลาํปางในช่วงระยะเวลา  4  ปีงบประมาณ  ตั= งแต่ปีงบประมาณ  2551 - 2554  มีความจาํเป็นต้องขอความ
เห็นชอบต่อสภาเทศบาลนครลาํปาง  ดงันี=  
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1.  ในรายละเอียดบนัทึกขอ้ตกลง  ซึ6 งองคก์ารจดัการนํ=าเสียไดก้าํหนดใหเ้ทศบาลตอ้งมอบ
สิทธิการครอบครองในพสัดุและทรัพยสิ์น  ตลอดจนอาคาร  สิ6งปลูกสร้างและพื=นที6ที6ใชก้บัระบบ   นํ=าเสียของ
เทศบาลใหแ้ก่องคก์ารจดัการนํ=าเสีย (อจน.) เพื6อใชใ้นการบริหารจดัการและดูแลรักษาตลอดระยะช่วงเวลา
บนัทึกขอ้ตกลงเป็นเวลานาน  4  ปีงบประมาณ  ซึ6 งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการพสัดุของหน่วย
การบริหารราชการส่วนทอ้งถิ6น  พ.ศ. 2535หมวด  4  ขอ้ 155  กาํหนดไวว้า่  “ การให้บุคคลใดใชป้ระโยชน์หรือ
ไดรั้บสิทธิใดๆ  อนัเกี6ยวกบัพสัดุประเภทที6ดินหรือสิ6งก่อสร้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถิ6นตอ้ง
ไดรั้บความเห็นชอบจากสภาจงัหวดัหรือสภาเทศบาลแลว้แต่กรณี  และใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัเป็นผูอ้นุมติั  ” 
  2.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ6น  
พ.ศ. 2541  และแกไ้ขเพิ6มเติม  ( ฉบบัที6 3 )  พ.ศ. 2543  ขอ้ 38  วรรคแรกซึ6 งกาํหนดไวว้า่ “ การก่อหนี=ผกูพนั
งบประมาณรายจ่ายเกินกวา่      1  ปีงบประมาณ  ให้กระทาํไดโ้ดยขอความเห็นชอบจากสภาทอ้งถิ6นและจดัทาํ
เป็นงบประมาณรายจ่ายตามขั=นตอนของกฎหมาย ” 
 

  ดงันั=น  จึงเรียนมาเพื6อโปรดนาํเสนอต่อที6ประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง  เพื6อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ  ดงันี=   

1.ใหค้วามเห็นชอบในการมอบสิทธิการครอบครองพสัดุและทรัพยสิ์นในพื=นที6  ที6ใชก้ารบริหาร
ระบบบาํบดันํ=าเสีย  ใหแ้ก่องคก์ารจดัการนํ=าเสีย  (อจน.)  เป็นเวลา  4  ปี  จาํนวน  8  รายการ  ดงันี=  
  1.  บริเวณศูนยจ์ดัการคุณภาพนํ=า  (บ่อบาํบดันํ=าเสีย )   
         1.1  อาคารสาํนกังาน 
         1.2  อาคารบา้นพกัพนกังาน 
         1.3  อาคารหอถงัประปาระบบหอถงัสูง 
         1.4  อาคารป้อมยาม 
         1.5  อาคารโรงจอดรถยนต ์
         1.6  บริเวณพื=นที6บ่อบาํบดันํ=าเสีย  และพื=นที6สีเขียวโดยรอบบ่อฯ  และสวน 
                                                             ภูมิทศัน์หนา้อาคารสาํนกังาน 
   2.  บริเวณสถานีสูบนํ=าเสียเชิงสะพานศรีปงชยั 
         1.1  อาคารสถานีสูบนํ=าเสีย 
         1.2  อาคารป้อมยาม 
  2.  ให้ความเห็นชอบในการก่อหนี=ผกูพนังบประมาณรายจ่ายเกินกวา่   1  ปีงบประมาณ  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ6นพ.ศ.  2541  และแก้ไข
เพิ6มเติม   (ฉบบัที6 3 )  พ.ศ. 2543  ( ขอ้ 38  วรรคแรก ) 
   

จึงเรียนมาเพื6อโปรดพิจารณาใหค้วามเห็นชอบต่อไป 
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        ขอแสดงความนบัถือ 
                          นิมิตร  จิวะสันติการ        ผูเ้สนอ 

                                                     (นายนิมิตร    จิวะสันติการ)  

                          นายกเทศมนตรีนครลาํปาง 
 

ลงชื6อ    ทว ี ทองใบ    ผูรั้บรอง   ลงชื6อ    จรูญ      เติงจนัตะ๊         ผูรั้บรอง 
 ( นายทว ี    ทองใบ)                                            ( นายจรูญ      เติงจนัตะ๊  ) 

         สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง                                            สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 

                นายประสิทธิ7   หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลฯ    ในระเบียบวาระที6 7 ญตัติ  เรื6อง   
ขอเสนอญตัติขอความเห็นชอบมอบสิทธิ� ในการครอบครองทรัพยสิ์น  ในการทาํบนัทึกขอ้ตกลงร่วมกนั 
ในการบริหารจดัการระบบบาํบดันํ=าเสียและก่อหนี=ผกูพนัเกิน  1  ปีงบประมาณ  สมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปราย 
ขอเชิญครับ  ขอเชิญท่านรองนายกฯ ครับ 
 นายสุวฒัน์    ตรีมานะพนัธ์ุ   รองนายกเทศมนตรีฯ   เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมนาย 
สุวฒัน์   ตรีมานะพนัธ์ุ   รองนายกเทศมนตรีฯ  ผมขออนุญาตที6ประชุมต่อท่านประธานฯ เพราะวา่ 
เอกสารที6แนบ แผน่ที6 16  และ 17  ที6เขียนวา่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยการพสัดุหน่วยงาน 
บริหารราชการส่วนทอ้งถิ6น  พ.ศ.2535  หนา้ต่อไป เขียนวา่  หนา้ 80  หมวด 4   เบด็เตล็ด  ขอ้ 155   
ขออนุญาตท่านประธานฯ วา่ พอดีแนบเอกสารมาผดิเพราะเป็นเอกสารที6ยกเลิกไปเรียบร้อยแลว้ สาํหรับ 
เอกสารที6ถูกตอ้งอยูบ่นโตะ๊ท่านสมาชิกฯทุกท่านแลว้ครับ ขอบคุณครับ 
 นายประสิทธิ7   หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลฯ   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย 
ขอเชิญครับ  ขอเชิญ คุณสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ครับ 
 นายสมบูรณ์   คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ   เรียนท่านประธานสภาฯที6เคารพ  ผมนาย 
สมบูรณ์  คุรุภากรณ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  เกี6ยวกบัเรื6องญตัตินี=   เรื6องการโยกงานบาํบดันํ= าเสียไปให้
องคก์ารจดัการระบบนํ=าเสีย  ผมไดพ้ิจารณาเอกสารประกอบญตัติโดยละเอียดแลว้  ผมมีขอ้ที6น่าสนใจอยูห่ลาย
ประการ  ประการแรก ที6วา่เทศบาลจะประหยดังบประมาณ  ผมดูขอ้มูลแลว้ทั=ง 4 ปีถา้เราทาํเองต่อไป 4 ปี   ปีละ 
1,800,000 บาท  จะเป็น  7,200,000 บาท  ถา้เราไม่ทาํแต่ให ้อจน.ทาํจะใชเ้งินเพียง  4,000,000 บาท  จะประหยดั 
3,000,000  กว่าบาท  ตามตวัเลขนี= ก็จริงอยู่  แต่ อจน.จะตอ้งเอาเงินมาช่วยอีก  6,000,000  กว่าบาท  รวมเป็น  
10,000,000 บาท  ซึ6 งเงินของ อจน. คือเงินภาษีของประชาชนเป็นภาษีของแผน่ดินเช่นเดียวกนั  ฉะนั=น ผมคิดวา่
คงไม่ใช่เป็นเรื6องประหยดั  นอกจากนี=ผมไดเ้คยติดตามข่าวของ อจน.  หลงัจากที6  อจน.รับงานของเทศบาลไป
แลว้  ก็จะไปประมูลใหผู้รั้บเหมาเขา้มาดาํเนินการต่อไป  คลา้ยกบัที6เทศบาลเคยทาํมาแลว้แต่อาจจะดีขึ=นมาบา้ง
เล็กนอ้ย  ซึ6 งงบประมาณที6ตั=งไว ้ สมมุติวา่ตั=งไวผ้มเคยเห็นประมาณเกือบ 3,000,000  บาท  แต่ทาํกนัจริง ๆ ที6เขา
สู้ราคากันโดยเสรีประมาณ  1,600,000 – 1,700,000  บาท  เท่านั=นเอง   ฉะนั=น เราก็จะเห็นว่าต้นทุนการ
ดาํเนินงานที6แทจ้ริงไม่มากเท่ากบัที6 อจน.ตั=งไว ้ ผมจะชี=ประเด็นให้ท่านประธานสภาฯ  เห็น  ท่านลองเปิดไปดู
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แผน่ที6เกี6ยวขอ้งกบัเงินเดือนของคนที6มาทาํงาน  ประมาณแผน่ที6 10  ที6เขียนวา่รายละเอียดค่าดาํเนินการบริหาร
จดัการ และบาํรุงรักษาระบบนํ=าเสีย คือปีแรก 1 กุมภาพนัธ์ 2551 – 30 กนัยายน 2551  คือระยะเวลา 8  เดือน คือ
ประมาณการไวว้า่ในแต่ละเดือนค่าบุคลากรจะมี 8  รายการ มีผูจ้ดัการโรงบาํบดั เงินเดือนน่าประมาณ  25,000 
บาท  นกัวทิยาศาสตร์  นายช่างไฟฟ้า  นายช่างเครื6องกล  เจา้หนา้ที6ธุรการ  คนงาน  แม่บา้น รปภ.รวมกนัแลว้  8  
เดือน  700,000 บาท   แต่คิดเป็นปีแลว้จะประมาณอีก 4 แผน่ถดัมา  จะมีใบสรุปค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการ  
ปีละประมาณ  2,700,000 บาท รายจ่ายหลกั คือ ค่าบุคลากร จะเห็นว่าถา้บุคลากรสูงถา้ผูป้ระกอบการไดเ้ขา้
ทาํงานจริง ๆ จะใช้ค่าบุคลากรน้อยกว่านี=   เขาจึงประมูลในราคาลดลงมาก สาเหตุที6ค่าบุคลากรน้อยเพาะว่า  
ปัจจุบนัในแต่ละแห่งระบบบาํบดันํ= าเสียที6ออกแบบไว ้ เป็นระบบที6สมบูรณ์และที6ใหญ่   แต่ว่าในแต่ละแห่ง
อยา่งเช่นของเราเราก็ทาํไวที้6ปริมาณงานอยูป่ระมาณ  30 – 40  %   ฉะนั=น ปริมาณนํ= าเสียที6จะเขา้สู่ระบบมีนอ้ย   
ถา้นํ= าเสียมีนอ้ยงานที6จะเอาคนเยอะมาทาํในแต่ละวนัอาจจะไม่มีอะไรทาํมาก  ผมจึงคิดว่าขณะนี= เราจึงไม่น่าที6
จะจาํเป็นตอ้งใช ้อจน.ทาํ  ผมเคยตั=งกระทูถ้ามต่อท่านนายกเทศมนตรี  และทางท่านรองนายกฯ เป็นฝ่ายตอบ  
บอกวา่ปัจจุบนันี= ไดด้าํเนินการเอง  ไดท้าํอะไรทุกอยา่งก็เป็นไปไดด้ว้ยดี  ถา้ทุกคนจาํไดใ้นสภาฯ  ทุกอยา่งทาํ
ไดต้ามระบบ  นํ=าทิ=งค่า BOD อะไรก็อยูใ่นเกณฑที์6จะทิ=งได ้ แต่วนันี=กลายเป็นวา่เราจะจา้ง อนจ.มาทาํ  ผมจึงไม่
สู้จะเห็นดว้ยนกั  ปัญหาหลกั ๆ ของบ่อบาํบดัของเรามีอยู ่2  ประการ   ประการแรก คือนํ= าเสียจะเขา้สู่ระบบมี
นอ้ย  สอง คือค่าไฟฟ้าซึ6 งเป็นค่าใชจ่้าย หลกัเดือนละ 60,000  - 70,000 บาท  เป็นยอดสูงเพราะวา่เราใชปั้= มตวั
ใหญ่ที6ออกแบบสําหรับการชกันํ= าทั=งเทศบาลเราเลยซึ6 งใหญ่เกินไป  ท่านผูบ้ริหารรู้ปัญหาทาํไมถึงไม่ออกแบบ
ระบบปั= มนํ=าที6เหมาะสมกบัปริมาณนํ= าที6มีอยู ่ ซื=อปั= มตวัที6เหมาะสมเหมาะกบักาํลงัการสูบนํ= า  ผมขอยกตวัอยา่ง
ใหเ้พื6อนสมาชิกฯ เขา้ใจภาพไดง่้ายยิ6งขึ=น  กรณีของการชกันํ= าในระบบบาํบดันํ= าเสียใชไ้ฟแพงเพราะวา่ เราตอ้ง
ใช้ปั= มตวัใหญ่ เหมือนกบัที6เราจะขนส่งคนประมาณ 2 – 3  คน  จากจุดหนึ6 งไปอีกจุดหนึ6 ง  แทนที6เราจะใช้
มอเตอร์ไซดห์รือใชร้ถกะบะ เราไม่ใชแ้ต่เราใชร้ถบสั  รถอะไรที6มนัใหญ่  การสตาร์ทอะไรต่าง ๆใชน้ํ= ามนัมาก  
จึงไดใ้ชค้่าไฟฟ้ามาก  และอีกอยา่งหนึ6งระบบใหญ่ ๆ แบบนํ= าค่าซ่อมบาํรุงสูง  ฉะนั=นผมจึงเห็นวา่เราควรที6จะ
แกปั้ญหาใหต้รงจุด  คือ  ปรับปรุงระบบปั= มนํ=า  2. เรื6องนํ= าที6จะเขา้มานอ้ย  ถา้แกปั้ญหาตรงปั= มนํ= าเราก็จะไม่เสีย
ค่าไฟเพิ6ม  สําหรับเรื6องจุดยืนของผม  ผมคิดวา่ผมจะไม่เห็นดว้ยในเรื6องนี=   จึงอยากจะฝากเพื6อนสมาชิกฯ ลอง
พิจารณาเหตุผลดูวา่เราควรจะรับ อจน.เขา้มาดาํเนินงานหรือไม่  เพราะเราไดรั้บอาสาจากพี6นอ้งประชาชนดว้ย
เงินภาษี  ฉะนั=นเราจะใชเ้งินที6ไม่ถูกตอ้ง ไม่มีประสิทธิภาพผมจึงไม่เห็นดว้ย  และผมก็อยากจะขอฟังฝ่ายบริหาร
ลองตอบขอ้ซกัถามผมสักเล็กนอ้ย  และผมก็จะขอสอบถามอีกบางประการครับขอบคุณครับ 
 นายประสิทธิ7   หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลฯ  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายอีกหรือไม่   ขอเชิญ  
คุณอวยพร   พรรัตนพิทกัษ ์ ครับ 
 นางอวยพร   พรรัตนพทิกัษ์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านนายกฯ ท่าน
รองนายกฯ และคณะผูบ้ริหารทุกท่าน  ก่อนที6จะให้ฝ่ายบริหารไดชี้= แจงในญตัตินี=   ดิฉันมีความเห็นเพิ6มเติมที6
อยากจะขอสอดแทรกในเรื6องขอเสนอญตัติขอความเห็นชอบมอบสิทธิ� ในการครอบครองทรัพยสิ์น   ในเรื6อง
ของการบริหารจดัระบบนํ= าเสียให้กับองค์การจดัการนํ= าเสีย  คือ ดิฉันมองเห็นว่า การก่อสร้างในการที6จะ
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ก่อสร้างบ่อบาํบดันํ=าเสีย ซึ6 งเราสร้างเสร็จเมื6อปี 2549 และดาํเนินการไดปี้เดียวเท่านั=น  และการที6องคก์ารบริหาร
จดัการนํ=าเสียจะมีความประสงคเ์ขา้มาช่วยเหลือพฒันาศกัยภาพในการจดัการนํ= าเสียให้ก่อประโยชน์และคุม้ค่า
ต่อเทศบาล  ดิฉันมองว่าในส่วนที6เขาจะเขา้มาให้ความช่วยเหลือในการพฒันาศกัยภาพ  จาํเป็นดว้ยหรือที6เรา
จะต้องมอบสิทธิ� ในการครอบครองทรัพย์สินให้กับเขาเพราะความช่วยเหลือทาํไมในการช่วยเหลือถ้าเขา
ช่วยเหลือมาเป็นเรื6องเงิน หรือเรื6องอะไร หรือเรื6องเทคโนโลยีต่าง ๆ ก็ไม่จาํเป็นตอ้งมอบสิทธิ� ให้เขา และอีก
ส่วนหนึ6 งก็คือในเรื6องการจดัทาํขอ้ตกลงร่วม MOU คือ การที6เขาจะเขา้มาช่วยเหลือเทศบาลนครลาํปาง  ใน
บนัทึกขอ้ตกลงกาํหนดไวว้่าจะตอ้งให้เทศบาลมอบสิทธิ� ในการครอบครองในพสัดุและทรัพยสิ์นตลอดจน
อาคารใหก้บั อจน.ก่อน เขาถึงจะมาช่วยเหลือ ซึ6 งดิฉนัมองแลว้วา่ไม่ถูกตอ้ง  ถา้จริง ๆ ในความช่วยเหลือไม่น่าที6
จะมีเงื6อนไขหรืออะไรในส่วนนี= เกี6ยวขอ้ง ฉะนั=น ดิฉันจึงอยากจะฝากดูว่า  เราสร้างเสร็จไดไ้ม่นาน และเริ6ม
บริหารในส่วนนี=มาปีเดียว ซึ6 งปีเดียวอาจจะประมาณ  1,800,000 บาท  แต่ใน  1,800,000 บาท จะตดัลดบางส่วน
ได้หรือไม่  เช่น  ในเรื6 องบุคลากร หรือเรื6 องอย่างอื6น  เพื6อที6จะให้เราสามารถดูแลตรงนี= ได้  จึงอยากจะฝาก
ผูบ้ริหารและชี=แจงใหด้ว้ย ขอบคุณค่ะ 
 นายประสิทธิ7    หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลฯ  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายอีกหรือไม่  ขอเชิญ  
คุณสมบูรณ์   บรรจงจิตต ์ ครับ 
 จ.ส.อ.สมบูรณ์   บรรจงจิตต์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที6เคารพ  กระผม  
จ.ส.อ.สมบูรณ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  กระผมเห็นด้วยกบัญตัตินี= แต่ผมขอทว้งติงว่า  
เรื6องของความคุม้ค่าของงบประมาณสําหรับโครงการนี= จะคุม้ค่าหรือไม่  และอีกอย่างหนึ6 งประชาชนในเขต
เทศบาลซึ6งเป็นเจา้ของสถานที6  สิ6งปลูกสร้าง จะไดรั้บประโยชน์อะไรบา้งจากโครงการนี=   และอีกอยา่งหนึ6งใน
ญตัตินี= บอกวา่  บดันี= ไดด้าํเนินการแลว้เสร็จและไดรั้บระบบบาํบดันํ= าเสียผมอยากจะทราบและขอให้ชี= แจงว่า
ระบบบาํบดันํ= าเสียนี= ครอบคลุมตลอดเขตเทศบาลหรือยงั   เพราะสร้างได้เพียงครึ6 งเดียว  ผลประโยชน์ที6
นอกเหนือจากที6สร้างมาไม่ได้ประโยชน์ นํ= าก็ยงัเสียอยู่ทุกวนั  และอีกอย่างหนึ6 ง  โครงการระยะ 4 ปี 
ปีงบประมาณจะดาํเนินการอยา่งไรหลงัจากระยะ 4 ปีนี=   สําหรับเรื6องขอ้ตกลงร่วมกนัของเทศบาลและ อจน.นี=  
ผมอยากจะถามว่าความหมายของคาํสองคาํนี= เหมือนกันหรือไม่ ที6 เขาบอกว่า ปีที6  2 งบประมาณ 2552  
สนบัสนุนไม่เกินร้อยละ 25  กบัปีที6 3 งบประมาณสนบัสนุนไม่เกินร้อยละ 50 ปีที6 4  งบประมาณสนบัสนุนไม่
เกินร้อยละ 25  และอีกหนา้หนึ6งบอกวา่ปีงบประมาณ 2551 เทศบาลไม่ตอ้งสมทบ  ปีที6 2 ที6 3 ที6 4  ให้สมทบไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ 25  ร้อยละ 50  ร้อยละ 75  คาํวา่ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ กบัสนบัสนุนไม่เกินความหมายเหมือนกนั
หรือไม่  เพราะว่าคาํว่าสนบัสนุนไม่เกินร้อยละ 75  ถา้สมมุติว่าเงิน 1,000 บาท  เขาจะสนบัสนุนไม่เกิน 750 
บาท แต่ถ้าเขาสนับสนุนเพียง 10 บาท   --- 200 บาท  ขอ้นี= ถูกหรือไม่  เพราะเทศบาลเราบงัคบัเลยบอกว่า 
งบประมาณสมทบไม่น้อยกว่าคือ 25 % จะลดลงมา  20 %  ก็ไม่ได้ใช่หรือไม่  แต่คาํว่าไม่เกิน 75  เขาจะ
สนบัสนุนเพียง  10 % ก็ไดใ้ช่หรือไม่  ทาํไมการบนัทึกนี= เราถึงเสียเปรียบเขาขนาดนี=   และอีกอยา่งหนึ6งเอกสาร
ที6ได้แนบมาที6ว่าหมวด 4 เบ็ดเตล็ด ขอ้ 155  ที6ได้ยกเลิกไปแล้ว  แต่ยงันาํเขา้สภาฯมา ที6นี6สภาเทศบาลนคร
ลาํปางไม่ใช่สภาโจก๊ขอใหเ้ตรียมหลกัฐานใหเ้รียบร้อยก่อนครับ ขอขอบคุณครับ 
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 นายประสิทธิ7    หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลฯ   ขอเชิญ  พ.ต.ท.ดีชยั  พาณิชย ์ครับ 
 พ.ต.ท.ดีชัย  พาณชิย์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที6เคารพ 
กระผม  พตท.ดีชยั  พาณิชย ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  กระผมมีขอ้สังเกตนิดเดียวครับเกี6ยวกบั 
การทาํสัญญาของเทศบาลนครลาํปางของเรา  การทาํสัญญาสิทธิการครอบครองคือมนัจะไม่ชอบ และระเบียบฯ 
บอกวา่  การใหบุ้คคลใดใชป้ระโยชน์หรือสิทธิ� ใด ๆ  ใหใ้ชป้ระโยชน์ไม่ใหใ้ชสิ้ทธิในการครอบครอง ในการ
ครอบครองเราจะมอบให้เขาไดอ้ยา่งไรถึงแมจ้ะเป็นระยะเวลา  4 ปี  คงไม่ไดแ้ต่ใหใ้ชป้ระโยชน์ตรงนี=คงจะไม่
ชอบ ขอบคุณครับ 
 นายประสิทธิ7    หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชิญท่านรองเกรียงศกัดิ� ฯ ครับ 
              นายเกรียงศักดิ7   วนชยางค์กูล   รองนายกเทศมนตรีฯ  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกฯ 
ผูมี้เกียรติทุกท่าน  องคก์ารจดัการนํ=าเสียเป็นองคก์ารที6รัฐบาลจดัตั=งขึ=นมา  เหตุที6เขาจดัตั=งขึ=นมาก็เพราะวา่ทั=ง
ประเทศระบบจดัการนํ=าเสียใชไ้ม่ได ้ รัฐบาลที6ผา่นมาเสียเงินไปประมาณสองแสนลา้นบาทที6มอบใหแ้ต่ละ
จงัหวดั ๆ ไปทาํนํ=าเสีย  ปรากฏวา่ทาํไปแลว้ไม่ไดผ้ลกลายเป็นอนุสาวรียไ์ปหมด  ที6ไม่ไดผ้ลเพราะ
กระทรวงวทิยาศาสตร์กบักรมโยธาและแยกกนัทาํ  ทาํไปทาํมาไดใ้หแ้ต่ละเทศบาลรับไปดาํเนินการ  ปรากฏวา่
ไม่ไดผ้ล  เขาจะออกแบบมาโดยเฉพาะภาคกลางหรือไม่ก็ที6อีสาน เท่าที6ผมไปดูมาจะออกแบบไม่เหมือนกนั  
บางที6ก็ใชร้ะบบเป่าลมซึ6งค่าใชจ่้ายสูงมาก  เอานํ=าเสียมาและอดัออกซิเจนเขา้ไปและบางระบบก็เป็ระบบผึ6ง
เหมือนของเรา  ปรากฏวา่กวา่จะไปถึงบ่อบาํบดันํ=าเสียมีสถานีสูบนํ=า  6 จุด  เป็นช่วง ๆ เพราะระดบัจะเท่ากนั
หมด  ค่าใชจ่้ายในการสูบนํ=าแต่ละช่วง ๆ ใหไ้ปถึงบ่อบาํบดันํ=าเสียใชเ้งินเป็นลา้น  เขาก็ปล่อยจะไหลหรือไม่ก็
ตาม  เป็นขอ้เท็จจริง ฉะนั=นที6รัฐบาลเสียเงินไปสองแสนลา้นทั6วประเทศ  เขาจึงไดต้ั=งองคก์ารจดัการนํ=าเสีย   
เพื6อไปช่วยสนบัสนุนทาํอยา่งไรใหเ้ดินได ้ หลายแห่งท่อแตกกลางคนัก็มีที6ระยองผมก็ไปเห็นมาแลว้  
นายกเทศมนตรีที6นั6นบอกวา่ไม่รู้จะทาํอยา่งไรแลว้  ผมจะเอาเงินที6ไหนไปซ่อมผมไม่มีปัญญา  และใหผ้มเดิน
ระบบผมก็ไม่มีปัญญา  ในเมื6อรัฐบาลเขารู้ปัญหาเขาจึงไดต้ั=งองคก์ารจดัการนํ=าเสียขึ=นมาเป็นรัฐวสิาหกิจและได้
เจรจากบัทางเทศบาลเราดว้ย  ลาํพนูก็ไป เชียงรายก็ไปพะเยาก็ไป ทุกแห่งเห็นดีเห็นงามไปดว้ยเพราะวา่จะได้
ประหยดังบประมาณของตวัเอง ของเทศบาลนครลาํปางดีที6วา่ในตวัเมืองสูงนํ=าจะไหลโดยธรรมชาติ  และช่วงที6
ออกแบบนํ=าเสียของเทศบาล  ผมไดรู้้ก่อนวา่ระดบัจะไหลโดยธรรมชาติของมนัเองไดแ้ละไหลไปสู่จุดเดียว  
และคนออกแบบก็ออกแบบมาตามนั=น ไม่เช่นนั=นเขาก็จะใส่ปั= มอยา่งเดียว  เทศบาลฯมีปั= มจุดเดียวค่า
กระแสไฟฟ้าเดือนละ 60,000 บาท ถา้มี 3 จุด ตอ้งมากกวา่นี=แน่และเปิดบ่อย ๆ ดว้ย ไม่ใช ้180,000 บาท แน่ 
ตอ้งมากกวา่นั=น  ที6อื6นเป็นลา้น  จากเหตุผลนี= รัฐบาลจึงไดม้าเจรจากบัทางเทศบาล  ผมไดเ้ชิญผูที้6เกี6ยวขอ้ง
ทั=งหมดประชุมร่วมกบั อจน.วา่ปัญหาเกิดอยา่งไร  แกไ้ขอยา่งไร  พาไปดูสถานที6 เขาถึงเขียนออกมาเป็นตวัเลข
ออกมาได ้ ปีละประมาณ 2,300,000 บาท  ถา้ไม่เห็นของจริงเขาก็เขียนเป็นตวัเลขไม่ได ้ เป็นประมาณการ
ออกมาไม่ได ้ และอีกอยา่งหนึ6งเป็นเงินที6รัฐบาลอุดหนุนมา  เขาจะใหฟ้รีเราหมดก็ให้ได ้ แต่ทั=งประเทศจะ
ประมาณเท่าไหร่  และเขาบอกวา่จะมาสอนเราใชเ้วลาประมาณ 4 ปี คุณตอ้งมีส่วนร่วมเพราะอยา่งไรคุณก็ตอ้ง
เสียเงินอยูแ่ลว้ ทุกวนันี=  เทศบาลก็ตอ้งเสียเงินอยูแ่ลว้  และจะบอกความจริงใหก้็ไดว้า่  ที6เดินระบบประมาณ  
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25 %  ปีหนึ6งใชเ้งินอยูป่ระมาณ  1,800,000 บาท  ค่าบริหารจดัการของเรา  ท่านคิดดูมีคนบริหารอยู ่ 3 – 4  คน 
นกัวทิยาศาสตร์ก็ไม่มี  วศิวกรก็ไม่มี  อะไรก็ไม่มี  ไม่รู้จะแกอ้ยา่งไร  ถามทางกระทรวงวทิยาศาสตร์หรือ
สิ6งแวดลอ้มเขาก็บอกวา่ไม่รู้คุณทาํระบบนี= คุณก็ทาํไปก่อน  ภายหลงั อจน.เขา้มาเรามีความหวงัวา่คนที6รู้จริงให้
มาสอนเราจริง ๆ  ผมส่งพนกังานเทศบาลที6เกี6ยวขอ้งกบัเรื6องนี=ไปดูงานหลาย ๆ แห่ง ปัญหาคลา้ย ๆ กนัทั=งนั=น  
ขอ้ที6 1 ไม่มีเงินมาเดินปั= ม  ขอ้ 2 บุคลากรไม่มี คนรู้จริงไม่มี รู้บา้งไม่รู้บา้งถึงไม่ไดผ้ลขึ=นมา  และประชุมกนั
และเอาตวัเลขมาพิจารณากนัตามที6ไดส่้งใหท้่าน  ความจริงเอกสารที6ส่งท่านเยอะ ๆ เพื6อความโปร่งใสใหท้่าน
ไดรั้บรู้วา่ขอ้เทจ็จริงเป็นอยา่งไร  ความจริงผมไม่ส่งใหก้็ได ้ แต่ผมส่งใหท้่านอยากใหท้่านรู้วา่ขอ้เทจ็จริงเป็น
อยา่งไรและมีการเปรียบเทียบกนั  และที6 อจน.ประเมินมาเดือนละ 2,000,000 กวา่บาท ค่าบริหารจดัการที6ท่าน
บอกวา่เงินเดือนก็แพง  ผูจ้ดัการ 25,000 บาท คนงาน  5,000 บาท ตามรายละเอียดเพื6อใหท้่านดูจะได้
เปรียบเทียบ ถา้ไม่ใหท้่านดูท่านก็ไม่รู้แต่อยากจะใหท้่านเห็นวา่ขอ้เทจ็จริงเป็นอยา่งไร  และจะมีการประกวด
ราคา ประมูล  ใชร้ะเบียบเดียวกนักบัการจดัซื=อจดัจา้ง  จดัจา้งใครมาก็ตอ้งมีการประมูลอีอ๊อคชั6น เหมือนกนัเกิน
สองลา้น  ผมมาบวกตวัเลขพิจารณาและประชุมกนัหลายครั= ง  ปรากฏวา่ทุกคนเห็นดว้ยหมดเราจะไดค้วามรู้จาก
เรื6องนี= ขึ=นมาถึง 4 ปี   ถา้ไม่ทาํจะพลาดโอกาสไป 4 ปี  และใครจะรับผดิชอบค่าใชจ่้ายจะตอ้งสูงขึ=นเรื6อย ๆ  ผม
วา่เงินที6เราจะตอ้งไปบริหารจดัการตอนนี=  อจน.เขาจะมาจ่ายเขาเอง  เอาเงินส่วนเราจะบริหารเอามาทาํท่อต่อไม่
ดีกวา่หรือ  ขณะนี=ใชไ้ดป้ระมาณ 25– 30 %  เอามาต่อท่อยาวมาเรื6อย ๆ ไม่ดีกวา่หรือ  ถา้บริหารเองก็จะเป็น
อยา่งนี=   บอกใหก้็ไดบ้างครั= งถา้อากาศปิด ๆ ตะไคร้นํ=าหนาขนาดนี=ลอยบนนํ=า  ผมตอ้งแกปั้ญหาเองโดยเอาเรือ
ไปวิ6งเพื6อใหต้กตะกอนลง และ อจน.จะมาแกใ้หแ้ลว้เขาคิดแมก้ระทั6งวา่จาํเป็นตอ้งซื=อเรือ  ผมวา่ซื=อเรือมนั
เล็กนอ้ย แต่ที6ผมเห็นที6จาํเป็นที6สุด  เราเพิ6งไดรั้บมอบจากผูรั้บเหมาที6ก่อสร้างระบบของเราทั=งหมด  ไดรั้บมอบ
มา 2 – 3 เดือน ค่าใชจ่้ายในการซ่อมที6ผา่นมาผูรั้บเหมาที6ทาํระบบนี=ตอ้งจ่ายไปเป็นลา้นแลว้  เฉพาะที6ตกัขยะ
ขึ=นมาก่อนที6นํ=าจะเขา้ปั= ม  จะตอ้งมีตวัดกัขยะตวันั=นก็หลายแสนแลว้เป็นแสตนเลสทั=งหมด  ผูรั้บเหมาตอ้ง
เปลี6ยนใหเ้ราทั=งหมด มนัพงัหมด  และที6เขาเสนอเขา้มาปีละสองลา้นกวา่บาทยงัไม่รวมค่าเครื6องจกัร ค่า
เครื6องจกัรให้ผมซื=อเองผมไม่เอา  ปั= มนํ=าตวัประมาณลา้นกวา่บาท  ปั= มหอยโข่งยกัษที์6ใชอ้ยูทุ่กวนัมี  2 ตวั  
สลบักนัทาํงานผมบอกปีหนา้ตอ้งพงัแน่นอน   เพราะผมไปดูที6เชียงใหม่ปรากฏวา่เรียงกนัเป็นแถว  ผมถามวา่นี6 
มนัอะไร  เขาบอกปั= มนํ= าพงัทั=งหมดใช้ไม่ได ้ เงินกี6ลา้นก็ไม่รู้เทศบาลนครเชียงใหม่ตอ้งไปซื=อปั= มมา   เปลี6ยน
ใหม่  ระบบส่งนํ=าเป็นจุด ๆ ผมบอกถา้เทศบาลนครลาํปางตายเลยเอาเงินที6ไหนไปซื=อ  เขาบอกวา่ อจน. ออกให้
หมด  ค่าเครื6องจกัรอะไรทุกอยา่ง ไม่ไดบ้วก  25 %   75 %   ผมถึงบอกวา่ถา้อยา่งนี=  ถา้คุณรับปากวา่คุณออกให้
หมด  เขาไปเห็นอะไร หรือเกิดเสียในระหวา่งที6อยูใ่นสัญญา ใน 1 ปี  2 ปี  3ปี  4 ปี  ก็แลว้แต่ เขาจะเป็นผูอ้อก
เงินให้ทั=งหมด  ค่าเครื6องจกัรไม่เกี6ยวกบับริหาร  ผมก็บอกวา่การบริหารที6เป็นสัดส่วน  25 %  50 % 75 %  ผม
ออกเฉพาะค่าบริหาร  เครื6องจกัรผมไม่เกี6ยว  เขาบอกวา่แน่นอน อจน.เป็นผูอ้อกให้  นี6แหละครับท่านยงัไม่เอา
หรือ ท่านเห็นวา่เขาจะเอาเปรียบเราหรือ  องคก์ารนี= รัฐบาลตั=งขึ=นมาเพื6อช่วยเหลือ  ถา้ท่านไม่เอาหรือไม่เห็นดว้ย
ท่านก็จะพลาดโอกาสนี=  และคิดว่าปีหน้าเขาจะมาทาํเขาไม่ทาํ  เหตุที6ตอ้งเร่งเขา้ดาํเนินการในวนันี= ก็เพราะว่า 
อจน.เขาตอ้งเอาผลสรุปจากสภาฯของเราวา่เห็นชอบให้เขาเขา้ไปทาํงาน เพื6อไปตั=งในงบประมาณ  ขณะนี= เขามี



 25 

เงินอยูก่อ้นหนึ6งมหาศาลอยูที่6นั6น  จงัหวดัไหนจะเอาไปเท่าไหร่  เขาก็รวบรวมเขา้ไปและจะตอ้งเริ6มดาํเนินการ
ให้ไดต้ั=งแต่วนัที6 1 กุมภาพนัธ์ เป็นตน้ไป  เรารอช้าไม่ได ้ ถา้ท่านรอชา้อีกหน่อยคิดว่าถา้ผา่นเดือนกุมภาพนัธ์ 
เราจะพลาดโอกาสไปอีก 4 ปี และบอกตรง ๆ วา่เขาไม่ไดส้นใจวา่เราจะเอาหรือไม่เอา  ถา้ไม่เอาก็ไม่เป็นไร  ใน
เมื6อเขายื6นความช่วยเหลือมารัฐบาลสั6งเขามาถ้าเราไม่เอาก็ไม่ว่ากนั  เป็นดุลยพินิจของท่านสมาชิกฯ  และ
เอกสารที6ผมให้ท่านเป็น    ปึกผมต้องการแสดงความจริงใจ  ผมไม่มีอะไรแอบซ่อนอะไรสักอย่าง  เป็น
ขอ้เท็จจริงทั=งหมดค่าใช้จ่ายอะไรทั=งหมด  เราได้นั6งคิดกบั อจน.ว่าเท่าไหร่ ๆ ปัจจุบนับุคลากรเราก็ไม่พอ  
นกัวิทยาศาสตร์เราก็ไม่มี  วิศวกรสิ6งแวดลอ้มก็ไม่มี งมกนัตามนั=น แกปั้ญหาไปเรื6อย ๆ  เกี6ยวกบัการมอบสิทธิ�
เกี6ยวกบัเรื6องขอ้กฎหมายผมจะให้ท่านรองสุวฒัน์ฯ ไดชี้= แจงให้ท่าน  เพราะท่านรองสุวฒัน์ฯ ก็วิ6งเขา้วิ6งออกกบั 
อจน.ที6กรุงเทพฯ เหมือนกัน ไปปรึกษากับฝ่ายกฎหมาย  แต่เท่าที6ผมรู้มีอยู่อนัหนึ6 ง  ในสัญญารู้สึก อจน.  
จะเอาเปรียบอยา่งนั=นอยา่งนี=   มนัเป็นธรรดาเจา้ของเงินถา้ใครไม่เอาเปรียบก็โง่  หรือไม่ท่านเคยทาํสัญญาหรือ
ทาํอะไรกบัเทศบาลหรือไม่  ท่านเคยเสียเปรียบเทศบาลหรือไม่  หรือท่านไดเ้ปรียบกบัเทศบาลหรือไม่  ถาม
ผูรั้บเหมาคนไหนก็ได้ว่าได้เปรียบสัญญากบัเทศบาลหรือไม่  ในเมื6อเทศบาลเป็นเจา้ของงาน เทศบาลจะมา
เสียเปรียบไม่มีทาง  เป็นเจา้ของเงิน  อจน.ก็เหมือนกนั  นิติกรเขาก็ตอ้งเขียนไดป้ระโยชน์เขาทาํทั6วประเทศ
ไม่ได้เฉพาะเราจุดเดียว  ฉะนั=น ท่านคิดว่าเขาเอาเปรียบหรือเราเสียเปรียบท่านก็คิดเอาเองก็แล้วกัน  และ
เกี6ยวกบัค่าเงินเดือนหรือค่าอะไร  เป็นราคาที6เรานั6งพิจารณากนั 2 คน และทั6วประเทศก็เป็นราคาอยา่งนี=   คนงาน
ก็  5,000 บาท ท่านจะใหต้ํ6ากวา่ 5,000 บาท ก็ไม่มีคนงาน คนทาํสวน เมื6อเขามาใชส้ถานที6ของเราก็มอบให้หมด  
คนสวน คนตดัหญา้  คนอะไร มอบให้หมดเขาก็จะตอ้งจา้งมา เขาก็จะตอ้งปรึกษาเราว่าจะจา้งใครอย่างไร  
สาํคญัที6สุดผมเห็นดีเห็นงามที6สุด คือคนของเราจะไดเ้ป็นเสียที ขณะนี= เราก็ตอ้งจา้งเขาหมด นํ= ายาเคมีก็ตอ้งถาม
เอาเท่าไหร่ส่งไปใหสิ้6งแวดลอ้มเขตลาํปาง  เขาจะส่งขอ้มูลให้แต่มีค่าใชจ่้าย  และหากมีปัญหาอะไรให้ผมตอบ
อีก  เพราะท่าน 3 คนรุม 1 ผมตอบไม่ทนั สักครู่ผมอยากจะให้ท่านรองสุวฒัน์ฯ  ขออนุญาตท่านนายกฯนะครับ  
ซึ6 งท่านไดไ้ปประชุมร่วมกบั อจน.ที6กรุงเทพฯ และลาํปางก็ประชุมดว้ย และขอ้กฎหมายทุกอย่างท่านรู้เรื6องดี 
ครับ  ขอบคุณครับ 
 นายประสิทธิ7   หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชิญท่านรองสุวฒัน์ ฯ ครับ 
 นายสุวฒัน์   ตรีมานะพนัธ์ุ   รองนายกเทศมนตรีฯ   เรียนท่านประธานสภาฯ ผม 
นายสุวฒัน์   ตรีมานะพนัธ์ุ  ท่านประธานฯครับ  กรณีแรกที6วา่องคก์ารจดัการนํ=าเสีย ทาํไมเราดูในญตัติ 
เราจะเห็นว่าเขียนมีทั= งสองอย่าง คือ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ6 งแวดล้อม กับกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ6งแวดลอ้ม  เหตุผลเพราะวา่ เดิมองค์การจดัการนํ= าเสียเป็นรัฐวิสาหกิจที6เกิดขึ=นมาตา
มกฎหมายของกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และภายหลงัมีการเปลี6ยนชื6อกระทรวง เปลี6ยนหนา้ที6การงาน
ใหม่  และย้ายสังกัดใหม่มาเป็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ6 งแวดล้อม  เป็นกระทรวงที6เราได้
งบประมาณมา 600 กวา่ลา้นที6มาทาํบาํบดันํ= าเสียโครงการนี=   เรื6องต่อไปที6ถามว่าเรื6องประหยดังบประมาณ ผม
ขออนุญาตอธิบายคร่าว ๆ ตอนแรกผมเห็นสัญญาแลว้ผมดูว่าเราก็ไม่ค่อยไดเ้ปรียบเท่าไหร่นกั  แต่ปรากฏว่า
ขอ้เสนอของเขาดีมากตรงที6วา่  ค่าซ่อมแซมทั=งหมดที6จะเกิดขึ=นในปี 2551 ปีนี= เราคาํนวณคร่าว ๆ  มาแลว้จะตอ้ง
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เกิดประมาณ  400,000  กวา่บาท  ไม่รวมเครื6องจกัรใหม่  ตลอดปี 2551  2552  2553  2554  ที6เขาเขา้บริหารอยู่
เขาจะออกใหเ้ราหมดเลย  ตวัเลขที6เราเห็นเหล่านี= เป็นค่าบริหารงานเท่านั=น  ส่วนเครื6องจกัรทั=งหมดที6เราอยากจะ
ได้  ทุกครั= งเขาจะต้องประชุมกบัเรา  ตกลงกบัเราว่าเราตอ้งการอะไร และควรพฒันารูปแบบไหน  ถ้าเป็น
เครื6องจกัรเขาจะทาํให้เราหมด และในปี 2554  ก่อนสิ=นปีงบประมาณ ผมคาดว่าทางผูบ้ริหารของเราก็คงจะ
ต่อรองซ่อมเครื6องจกัรใหม่ทั=งหมดก่อนที6เราจะเขา้มารับมอบงานพอเราเห็นตวันี= แลว้เรารู้สึกวา่คุม้คา้  เพราะวา่
ขณะนี= เราตอ้งซ่อมแซมเครื6องจกัรเก่าแลว้  และตอ้งหาเครื6องจกัรใหม่เขา้มาดูแล  ส่วน อจน.ตอ้งไปประมูลต่อ
หรือไม่  ผมเขา้ใจวา่ไปประมูลต่อแน่ เพราะวา่เขาคงจะหาผูบ้ริหารมาดูอีกครั= งหนึ6ง  และเขาก็คงควบคุมระบบ
การทาํงานอีกทีหนึ6 ง  อจน. ทาํสัญญากบัเทศบาลมาทั=งหมด  15 – 16  แห่งแลว้  และทุกครั= งที6เขาทาํสัญญาไม่
เคยมีเหตุการณ์เหมือนสภาเทศบาลนครลาํปางของเรา  คือ ทุกครั= งนายกเทศมนตรีฯ ลงนามทนัที   เพราะว่า
ภาระความรับผิดชอบเขามองแลว้วา่เป็นการแบ่งเบาภาระภาษีงบประมาณของงบประมาณเทศบาลตวัเองหมด  
มีเทศบาลแสนสุข  เทศบาลบา้นเพ  เทศบาลศรีราชา  เทศบาลชุมแสง  เทศบาลเพชรบุรี  เหล่านี= เซ็นหมดทุก
อยา่ง  แต่เหตุผลที6ว่าเทศบาลนครลาํปางของเรานี=นาํเขา้สู่สภาฯ ผมขอชี=แจงอยา่งนี= วา่  ท่านนายกฯ ท่านไดรั้บ
เรื6 องนี= มาท่านก็ส่งสัญญาทั=งหมดขึ= นมาฝ่ายนิติการ  ฝ่ายนิติการก็มาปรึกษากัน เราก็ดูว่าตามรูปแบบแล้ว
หลกัการในสัญญาก็ไม่ไดเ้ปรียบเท่าไหร่นกั  เราควรจะให้สภาฯทราบ  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
เกี6ยวกบัพสัดุและการคลงัก็ตอ้งแจง้ใหส้ภาฯทราบ  แต่ปรากฏวา่สอบถามไปที6เทศบาลอื6นทุกแห่งไม่เคยขอ 
สภาฯ  เรายงัยืนยนัอยู่ว่าอย่างไรเราก็ตอ้งขอผ่านสภาฯ  เขาตกลงกนัเราเมื6อเดือนที6แลว้  และเขาจะขึ=นมาเซ็น
สัญญาในวนัที6 12 พร้อมกบัเทศบาลเมืองลาํพนู  แต่ปรากฏวา่วนัที6 12 ขึ=นมาก็ไม่สามารถเซ็นสัญญากบัเทศบาล
เมืองลาํพูนได ้ เนื6องจากเทศบาลเมืองลาํพูนจะหมดวาระ  แลว้เป็นคาํสั6งของกรมมาวา่ห้ามก่อหนี= ผกูพนัใด ๆ 
ทั=งสิ=นก่อนหมดวาระ  แต่เทศบาลเมืองลาํพูนอยากจะทาํมาก  เพราะเป็นภาระของเขาเหมือนกนั  พอมาถึงของ
เราเรายดึในระเบียบฯ  เมื6อระเบียบฯบอกวา่ตอ้งขออนุมติัสภาฯ เราก็ยืนยนัขออนุมติัสภาฯ  เขาก็บอกวา่แลว้แต่
เรา  แต่วา่งบประมาณของเขาตอ้งทาํใหเ้สร็จก่อนสิ=นเดือนธนัวาคม  เพื6อวางแผนประมูลให้เขา้มาบริหารงานใน
วนัที6  1 กุมภาพนัธ์ 2551  ระยะนี= เขาจะเตรียมงานทั=งหมด  ขณะนี=ก็เตรียมงานหมดเรียบร้อยแลว้ที6จะประมูลหา
ผูที้6มารับจา้งมาบริหารงาน  แต่เขารอคาํตอบวนันี=ถา้สภาฯอนุมติัเราก็โทรศพัทไ์ปบอกเขา และให้ผมนาํสัญญา
ลงไปใหเ้ขามอบ  ใจจริงเขาอยากจะขึ=นมาเซ็นสัญญากนัต่อหนา้  เพื6อเป็นหลกัฐานไปให้เทศบาลอื6นเห็นวา่ เขา
เขา้มาบริหารโดยความโปร่งใสเซ็นสัญญากนัถูกตอ้ง  ที6บอกวา่ อจน. สัญญามีขอ้ผกูมดัเทศบาลมากกวา่นี� อีกวา่ 
ถึงแมเ้ราจะส่งสิทธิครอบครองไปแลว้ ความรับผดิชอบอนัตรายที'เกิดขึ�นกบัคนของเขา เราตอ้งรับผิดชอบ ผมก็
ต่อรองวา่ มนัไม่สามารถทาํไดใ้นเมื'อเราส่งสิทธิครอบครองทั�งหมดใหเ้ขาไปแลว้ เราไม่สามารถไปดูแลคนของ
เขาได ้เขามองว่าระบบบาํบดันํ� าเสียแห่งอื'น ๆ ของจงัหวดัอื'น ไปสร้างภาระมลภาวะให้กบัประชาชน แลว้เกิด
วา่คนของเขาเขา้มาบริหารต่อตา้นขึ�นมามดัขึ�นวา่ สัญญาตวันี� อยา่งน้อยเทศบาลจะตอ้งช่วยเหลือเขา  แต่เราก็
อธิบายว่าของเราไม่มีปัญหา เรื' องมวลชนของเรา  ผูบ้ริหารรับผิดชอบตลอดจนสภาให้ความช่วยเหลือเขา
ตลอดเวลาเขาก็เลยยอมตดัขอ้ความนี�   ความรับผิดชอบของบุคคลอยูใ่นวงการเขา  ส่วนเรื'องสัญญาที'บอกวา่ไม่
เกิน 25% และสนบัสนุนร้อยละไม่เกิน 75 ของเราก็ใชค้าํวา่สมทบไม่เกิน 125  ก็จะ Balance กนั เขาเขียนวา่ 
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ถา้เกิดในอนาคต  เงินที'ตกลงกนัวา่ปีแรกฟรี เงินออกทั�งหมดพอปีที' 2  เราตอ้งอุดหนุน 25% ของค่าใชจ่้ายตาม
ตารางหน้า 4  ถา้เกิดอุบติัเหตุอนาคตของเขาไม่สามารถมีเงินเขา้มาอุดหนุนไดใ้นงบประมาณแผ่นดิน เขาเลย
เขียนผกูสัญญาว่า  เราตอ้งรับผิดชอบ แต่โดยขอ้เท็จจริงที'ผ่านมาตรวจสอบจากเทศบาลอื'น  เทศบาลเบี�ยวเงิน
เขา เทศบาล สมาชิกสภาอยู่ดี ๆ ก็ไม่ตอ้งงบประมาณจ่ายเงินให้เขา เขาก็เอาเงินของเขาจ่ายแทน  แลว้เขาก็ตั�ง
เทศบาลเป็นลูกหนี� ไว ้ วา่เป็นลูกหนี� เขาแค่นี�    เรื'องการทวงหนงัสือ ก็ส่งหนงัสือทวงเงินกนัปกติ ทวงเงินมาวา่ 
คุณยงัคา้งหนี�ตามสัญญาแค่นี�  25% ปีต่อมาก็ทวงหนี�วา่คุณยงัคา้งหนี�  ของเทศบาลคุณคา้งหนี�  50% เท่าที'ดูจาก
เทศบาลอื'นมาไม่มีเทศบาลไหนอุดหนุนเกินตามสัญญานี�   ไม่ทราบวา่เรื'องสิทธิครอบครอง ผมขออธิบายง่าย ๆ 
วา่ ถา้เราไม่มอบสิทธิครอบครองเขา้ไป เขาก็เขา้ไปบริหารไม่ได ้สิทธิครอบครองจะรวมถึงสิทธิครอบครอง
ทรัพยสิ์นที'สามารถนาํเอาไปใชไ้ด ้ สิทธิครอบครองเป็นการส่งมอบกึ'งกรรมสิทธิ<  ผมรองยกตวัอยา่งวา่ กรณีมี
คนมาเช่าบา้นของเรา ถา้เช่าบา้นเราแลว้ บา้นเป็นของเราจริง แต่สิทธิครอบครองในขณะที'อยูข่ณะนั�นเป็นสิทธิ
ของเขา แมแ้ต่เราเขา้ไปเรายงัตอ้งขออนุญาตเลย  ลกัษณะเดียวกนัวา่ ถา้เราไม่มอบสิทธิครอบครองให้เขา เขาก็
จะไปมอบสิทธิครอบครองใหก้บัผูรั้บจา้งต่อไปไดอ้ยา่งไร  
 นายประสิทธิ7   หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลฯ   ขอบคุณครับ ขอเชิญรองประธานสภา             
คุณดวงนภา  กอ้นทอง ขึ�นมาทาํหนา้ที'แทนผม และเชิญคุณจาตุรงคฯ์ เลขานุการสภาฯ อภิปรายได ้ 
 นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลฯ   การกระทาํหรือการบริหารจดัการ การกระทาํที'
โปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน หรือการประหยดังบประมาณของแผน่ดินเป็นสิ'งที'ดีทุกคนประสงค ์
และอยากให้เกิดขึ�นโครงการดงักล่าว ผมเห็นดว้ยที'จะให้มีขึ�นถา้เป็นประโยชน์ที'แทจ้ริงของทอ้งถิ'น หรือของ
ประชาชนที'เป็นเจา้ของภาษี ผมมีขอ้สังเกตอยูบ่างประการที'จะขอกราบเรียนท่านประธาน ผ่านไปยงัผูบ้ริหาร  
ผมติดใจในขอ้ความที'วา่  มอบสิทธิในการครอบครองทรัพยสิ์นให้กบั อจน.ตรงนี�  ผมยงัติดใจเกี'ยวกบัระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการพสัดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถิ'น พ.ศ.2535 แกไ้ขเพิ'มเติมขอ้ 155 
ระเบียบนี� ใช้ขอ้ความว่า การให้บุคคลใดใช้ประโยชน์ หรือใช้สิทธิใด ๆ อนัเกี'ยวกบัพสัดุประเภทที'ดินหรือ
สิ'งก่อสร้างของหน่วยการบริการ ของหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถิ'น ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสภา
เทศบาล  ตรงนี�แหละที'ตอ้งมาตีความอยา่งเคร่งครัด  โดยเฉพาะอยา่งยิ'งตอ้งดูเจตนารมณ์ของระเบียบตรงนี�  การ
ที'เขียนไวว้่า การให้ใช้ประโยชน์หรือไดรั้บสิทธิใด ๆ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์สิทธิใด ๆ เช่น  
สิทธิอาศยั สิทธิเก็บกิน สิทธิการใช้สอยประโยชน์  แต่การที'มาบอกว่า มอบสิทธิการครอบครอง เป็นการให้
สิทธิเกินสมควร และให้สิทธิเกินความจาํเป็น  ซึ' งอยากให้ทบทวนว่า การใช้ขอ้ความอย่างนี�  น่าจะมีปัญหาที'
เกิดขึ�นในอนาคตหรือไม่ ตามที'ท่านสุวฒัน์ฯไดเ้รียนชี�แจงยกตวัอยา่งในสัญญาเช่าบา้นซึ' งในสัญญาเช่าบา้นเมื'อ
ทาํสัญญาเช่ากนัแลว้ สิทธิอาศยั สิทธิใชป้ระโยชน์ เกิดโดยปริยาย เช่นกนั กรณีนี�หากทางเทศบาล หรือผูบ้ริหาร
ไปทาํบนัทึกขอ้ตกลงที'เขาจะได้ใช้สอยประโยชน์ในที'ดินสิทธิตรงนี� จะเกิดขึ�นมา  แต่เราไม่น่าจะไปผูกมดั
ตวัเอง  ที'ไปใช้คาํว่ามอบสิทธิการครอบครอง เมื'อมอบสิทธิการครอบครองให้ไปแลว้  ยกตวัอย่างว่า ในช่วง   
4 ปี หากมีชุมชนใดชุมชนหนึ'งประสงคที์'จะเขา้ไปดูเยี'ยมชมบ่อบาํบดัตรงนั�น  แทนที'จะขออนุญาตกบัเทศบาล 
ในช่วงนั� นสิทธิครอบครองมอบให้กับ อจน.ไปแล้ว เราก็ต้องไปขอกับ อจน. หรือบุคคลอื'น  ที'พูดเพื'อ
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ประโยชน์ของทอ้งถิ'นประโยชน์ของประชาชนโดยเฉพาะในญตัติขอความเห็นชอบ มอบสิทธิครอบครอง ซึ' งมี
อยู่ 8 รายการ  ยกตวัอย่างเช่น  บริเวณที'ดิน บ่อบาํบดันํ� าเสีย  พื�นที'สีเขียวโดยรอบ อาคารสถานีสูบนํ� า ซึ' ง
ทรัพยสิ์นตรงนี� เป็นทรัพยสิ์นสาธารณะ เป็นทรัพยสิ์นของแผน่ดินที'ประชาชนใชป้ระโยชน์ร่วมกนั การที'เราจะ
ไปให้สิทธิการครอบครองการใชป้ระโยชน์เกินความจาํเป็น และเกินสมควร ผมไม่เห็นดว้ย ฝากท่านประธาน 
ผ่านไปยงัผูบ้ริหารฯ  อีกส่วนหนึ' งที'ได้ชี� แจงเกี'ยวกบัขอ้สัญญา เพราะว่าการทาํบนัทึกขอ้ตกลงต่าง ๆ ไม่ใช่
อาํนาจหนา้ที'ของสมาชิก ฯ การยนิยอมใหเ้ขาใชส้อยตามระเบียบดงักล่าวขา้งตน้ หรือการก่อหนี�ผกูพนัเกินกวา่ 
1 ปี เท่านั�น ที'เป็นอาํนาจหนา้ที'ของสมาชิกสภาฯ ส่วนการทาํบนัทึกขอ้ตกลงตรงนี� เป็นอาํนาจของผูบ้ริหาร  แต่
ในขณะเดียวกัน การได้เปรียบหรือเสียเปรียบตรงนี�  ตามที'ท่านยกตวัอย่างว่าสัญญาตรงนี�  มีหน่วยงานใด
หน่วยงานหนึ'งที'ร่างออกมาแลว้ใชบ้งัคบักนัทั'ว ผมถือวา่เป็นสัญญาสําเร็จรูป หากคิดวา่เราเสียเปรียบ  เดีGยวนี� มี
พ.ร.บ.ขอ้สัญญาไม่เป็นธรรมฯ ที'มีผลบงัคบัใช้ สิ' งอะไรก็แล้วแต่ที'ขดักบักฎหมายขดัต่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน กฎหมายบญัญติัไวว้่าเป็นโมฆะ  เมื'อเป็นโมฆะแลว้สิ'งต่าง ๆ ที'จะ
เกิดขึ�นก็จะเป็นปัญหาตามมา ดงันั�น การให้อาํนาจหรือให้สิทธิเกินสมควรและเกินความจาํเป็น ดังที'เรียน
ประธานสภาฯ ขา้งตน้แลว้มนัจะมีผลกระทบในอนาคต  ขอบคุณครับ 
 นางดวงนภา  ก้อนทอง  รองประธานสภาเทศบาลฯ  เชิญฝ่ายบริหาร 
 นายสุวฒัน์  ตรีมานะพนัธ์ุ   รองนายกเทศมนตรีฯ  กรณี เรื'องสิทธิครอบครอง ผมยืนยนัยงัไงก็ตอ้งให้
สิทธิครอบครองเขาอยู ่ยกตวัอยา่งเหมือนตวัเรา  ถา้หากเราไดซื้�อหรือไดค้รอบครองสิ'งใดสิ'งหนึ'งของคนอื'นมา
ความรับผิดชอบในการดูแลทรัพยสิ์นนั�นตกเป็นของเขา  แต่ถา้สิทธิเป็นของเราแลว้อยู่ดี ๆ ว่า การซ่อมแซม
ทั�งหมดจะเป็นเงินเขาไดอ้ยา่งไร เขาจะทราบไดอ้ยา่งไรวา่ ความเสียหายในทรัพยสิ์นนั�นเกิดจากการกระทาํของ
เขาในเมื'อขอ้ตกลงบอกวา่ให้เขาไปหมดเลยหลงัจากนั�นการซ่อมแซมทั�งหมดคุณจะตอ้งทาํให้ผม ก่อนสิ�นสุด
สัญญา ทรัพยสิ์นก็ตอ้งกลบัมาเป็นรูปแบบที'ดีหมด แลว้ทรัพยสิ์นถึงเป็นของเรา  ซึ' งการมอบสิทธิครอบครอง
อนันี�  เขา้ใจวา่ ผูอ้ภิปรายหวงัดีกบัเทศบาล แต่ผมดูแลว้วา่ หลกัการของการทาํงาน  เมื'อเรามอบให้คนอื'นเขา เรา
ก็ควรให้เกียรติและเชื'อใจวา่องคก์รของรัฐคงจะมีความรอบครอบในรักษาทรัพยสิ์นของเรา ขอบคุณครับท่าน
ประธานฯ 
 นางดวงนภา  ก้อนทอง  รองประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย เชิญท่าน 
พ.ต.ท.ดีชยั ฯ 
 พ.ต.ท.ดีชัย พาณชิย์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ตามที6ผูบ้ริหารไดเ้ขียนไวว้า่ สิทธิในการครอบครอง 
สิทธิในการครอบครองตวันี=อาจจะไปขดักบัระเบียบกระทรวงมหาดไทย ๆ ที6ท่านจาตุรงคฯ์ ไดพ้ดูเมื6อสักครู่นี=  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการพสัดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถิ6น  พ.ศ.2535  หมวด 4      
ขอ้ 155  กาํหนดไวว้า่  การใหบุ้คคลใดใชป้ระโยชน์ หรือ ทรัพยสิ์นใด ๆ เขาใหใ้ชป้ระโยชน์  ไม่ใช่มอบสิทธิ 
ครอบครอง ระเบียบนี= เขียนไวช้ดัเจนวา่ ใหใ้ชป้ระโยชน์ ไม่ใช่มอบสิทธิครอบครอง จะไปเขียนเป็นมอบสิทธิ
ครอบครอง ซึ6 งไม่ตรงกบัระเบียบกระทรวงมหาดไทย ควรจะเขียนให้ตรงกบัระเบียบก็จะหมดเรื6องถา้ไป
ตีความเกินกวา่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยกาํหนดไวม้นัก็จะไม่ชอบ ขอบคุณครับ 
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 นางดวงนภา  ก้อนทอง  รองประธานสภาเทศบาลฯ  เรียนเชิญท่านประธานสภาฯ  ทาํหนา้ที6ประธานที6
ประชุมต่อไป 
 นายประสิทธิ7   หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลฯ   ขอเชิญ รองสุวฒัน์ฯ 
 นายสุวฒัน์  ตรีมานะพนัธ์ุ  รองนายกเทศมนตรีฯ  คาํทว้งติงก็จะขอรับไวพ้ิจารณา แลว้จะไปปรึกษา
อนัอีกครั= งหนึ6งวา่  คาํวา่  สิทธิครอบครองนี=  ครอบคลุมคาํวา่สิทธิอนัใด ๆ หรือไม่อีกทีหนึ6ง จะปรึกษาขอ้
กฎหมายนี= อีกทีหนึ6ง  แต่ก็รับไวพ้ิจารณา ขอบคุณท่านประธาน 
 นายประสิทธิ7   หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลฯ   จะมีสมาชิกท่านใดอภิปรายในญตัติวาระที6 7  เชิญ
คุณสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 
 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ   จะวา่เป็นการดีก็ดี ที6อยูดี่ ๆ ก็มีคนเอาเงินมาช่วยเงิน
ภาษีของเรา  แต่ทีนี=อยากให้ฝ่ายบริหารเทศบาลแสดงศกัยภาพการบริหารก่อน  หมายความวา่ เรามีองคก์รที6จะ
จดัการเรื6องนี=อยูแ่ลว้ เรามีผูอ้าํนวยการส่วน ผูอ้าํนวยการสํานกั และที6ผา่นมาเราไดด้าํเนินการในระยะเวลาหนึ6ง
แลว้ก็พอจะรู้ปัญหา  ผมอยากจะเสนอแนะวา่  เป็นไปไดไ้หมเราอาจจะไปศึกษาดูงาน  อจน.ที6เขาดูแลงานของ
เทศบาลที6อื6น  แลว้นาํมาทาํของเราเองเพื6อที6จะไดป้ระหยดังบประมาณ ผมไม่อยากให้เรามองว่า เป็นเงินของ 
อจน.แล้วเราอยากได้  ผมอยากให้คิดถึงประสิทธิภาพการบริหาร  ผมไม่คิดว่างานมนัจะยุ่งยากถึงขนาดนั=น 
หลกัการของการบาํบดันํ= าเสียแบบบ่อพึ6งมนัก็มีเพียงแต่วา่ เอานํ= าเสียไปพึ6งสูบเขา้ไปพึ6งในบ่อที6มีพื=นที6ผิวกวา้ง  
เพื6อให้ไดรั้บแสงแดดแลว้ก็มีการบาํบดั หลงัจากนั=นก็มีค่า B O D ที6เหมาะสมแลว้ถึงจะทิ=งไปแค่นั=นเอง ไม่ได้
ซบัซ้อนอะไรมาก  มีนกัวิทยาศาสตร์  ช่างไฟฟ้า ช่างกล เหล่านี= เอามาดูแลพวกปัqม ตูไ้ฟอะไรต่าง ๆ เท่านั=นเอง 
ผมวา่มนัไม่น่าจะยุง่ยากมาก  ซึ6 งอยูใ่นศกัยภาพของฝ่ายบริหารที6จะตอ้งทาํได ้แมว้า่เราจะสมมุติวา่วนันี=สมาชิก
สภาจะเห็นชอบในญตัตินี=   เมื6อเราไดใ้ชเ้งินใช้ทองตามตารางนี= ไปมนัก็จะทาํให้เราตอ้งใชจ่้ายงบประมาณใน
วงเงิน 2 ลา้นกวา่บาทไปทุก ๆ ปี   เพราะเขาตั=งโปรแกรมมาแบบนี=  ถา้สมมุติว่าเวลานี= ยงัไม่เหมาะสมที6จะเอา 
อจน.เขา้มา  เราอาจขอคาํปรึกษา หรืออาจจะไปดูงานแลว้รองมาทาํดว้ยตวัเอง ก็จะทาํให้ประหยดัเม็ดเงินไป  
อจน.ผมเห็นดว้ยในกรณีที6เรา  โครงการบาํบดันํ= าเสียเราสามารถเดินไดค้รบ 100% จากปลายทางนี= ไปถึงสุดตน้
ทางที6ท่านรองนายกฯ เคยพดูถึง กรณีนั=นเราจะมีเนื=องานที6ใหค้นมาทาํ มนัจะเพียงพอที6จะทาํให้เราคอนแท็กเอา
ออกไป  ผมอยากเชิญชวนให้สมาชิกสภาไปเยี6ยมชมงานที6โนน้มนัไม่ไดมี้เนื=องานเท่าไร  นํ= าที6อยู่ในบ่อสถานี
สูบในแต่ละวนันี=แทบจะนอ้ยมาก ไม่รู้วา่จะมีการสูบนํ=าทุกวนัหรือเปล่า เพราะฉะนั=นจึงเกรงวา่การที6เราเอา 
แพค๊เกรดใหญ่ ๆ เช่น มีช่างไฟ  ช่างอะไรมา ผมเกรงวา่มนัอาจจะใหญ่เกินกาํลงัการจดัการที6เราจะรับเขา้มา  
ขอตั=งขอ้สังเกตไว ้ นี= คือเหตุผลที6ผมจะชี=แจงให้เพื6อนสมาชิกสภาไดรั้บทราบขอ้มูลพื=นฐานที6จะตดัสินใจต่อไป 
ขอบคุณครับ 
 นายประสิทธิ7   หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลฯ   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายในญตัติวาระที' 7   
นี� อีก ถา้ไม่มีท่านใดอภิปราย ผมจะขอมติที'ประชุม ผมจะขอมติที'ประชุมในญตัติขอรับความเห็นชอบสิทธิใน
การครอบครองทรัพยสิ์นในการทาํบนัทึกขอ้ตกลงร่วมกนัในการบริหารการจดัการระบบบาํบดันํ�าเสีย และ    
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ก่อหนี�ผกูพนัเกินกวา่ 1 ปีงบประมาณ สมาชิกท่านใดเห็นชอบ ไดโ้ปรดยกมือขึ�น  เห็นชอบจากสมาชิกจาํนวน 
18 ท่าน  สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบไดโ้ปรดยกมือขึ�น  มีสมาชิกไม่เห็นดว้ย   1 ท่าน  
           มติที$ประชุม   ที'ประชุมมีมติเห็นชอบดว้ยเสียงขา้งมาก  มอบสิทธิในการครอบครองทรัพยสิ์น 
ในการทาํบนัทึกขอ้ตกลงร่วมกนัในการบริหารจดัการระบบบาํบดันํ=าเสีย  และก่อหนี=ผกูพนัเกินกวา่   
1  ปีงบประมาณ  (มีผูย้กมือ เห็นดว้ย  18  เสียง  ,ไม่เห็นดว้ย  1  เสียง , งดออกเสียง  5 เสียง) 
 

 ระเบียบวาระที�   8   ญตัติ  เรื�อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลาํปาง เพื�อดําเนิน 
                                            กจิกรรมด้านบริการชุมชนและสังคม  จํานวน 12 โครงการ  เป็นจํานวนเงิน  
                                            35,800,000.-บาท ( สามสิบห้าล้านแปดแสนบาท) 
 นายประสิทธิ7   หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลฯ   ขอเชิญผูบ้ริหาร 
 นายนิมิตร    จิวะสันติการ   นายกเทศมนตรีฯ  ประธานสภาที6เคารพ นายนิมิตร  จิวะสันติการ 
นายกเทศมนตรีฯ เสนอญตัติขออนุมติัจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลาํปาง เพื6อดาํเนินกิจกรรมดา้นการ
บริการชุมชนและสังคม จาํนวน 12 โครงการ เป็นจาํนวนเงินทั=งสิ=น 35,800,000.-บาท  ( สามสิบห้าลา้นแปด
แสนบาท) โดยมีหลกัการขอจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลาํปาง เพื6อกระทาํกิจกรรมที6อยูใ่นอาํนาจหนา้ที6
ของเทศบาลนครลําปางในเรื6 องเกี6ยวกับการบริการชุมชนและสังคม โดยเป็นโครงการที6ดําเนินการตาม
แผนพฒันาเทศบาลระยะ 3 ปี  2551 – 2553  และเพื6อให้เป็นไปตามขอ้ 89 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ดว้ยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ6น 
ฉบบัที6 2 พุทธศกัราช 2548  โดยมีโครงการต่าง ๆ ดงัต่อไปนี=   

ญตัติ 
ที6  ลป 52004/ 6806                                                สาํนกังานเทศบาลนครลาํปาง 
                                                                                  ถนนฉตัรไชย  ลาํปาง  52100 
                           

                                                                   20   ธนัวาคม  2550 
 

เรื6อง ขอเสนอญตัติขออนุมติัจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลาํปาง เพื6อดาํเนินกิจกรรมดา้น 
              การบริการชุมชนและสังคม จาํนวน 12 โครงการ   เป็นจาํนวนเงิน 35,800,000 บาท 
 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง 
ขา้พเจา้ นายนิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาํปาง ขอเสนอญตัติ เรื6อง  ขออนุมติัจ่ายขาดเงิน

สะสมของเทศบาลนครลาํปาง เพื6อดาํเนินการกิจกรรมดา้นการบริการชุมชนและสังคม จาํนวน 12 โครงการ 
เป็นจาํนวนเงิน 35,800,000 บาท (สามสิบหา้ลา้นแปดแสนบาทถว้น)  ตามหลกัการและเหตุผล ดงันี=  
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หลกัการและเหตุผล 
การจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลเพื6อกระทาํกิจกรรมซึ6งอยูใ่นอาํนาจหนา้ที6ของเทศบาลนครลาํปางซึ6 ง

เกี6ยวกบัดา้นการบริการชุมชนและสังคม โดยเป็นโครงการที6ดาํเนินการตามแผนพฒันาเทศบาลนครลาํปาง 3 ปี 
(2551 – 2553) และเพื6อใหเ้ป็นไปตามขอ้ 89 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ6น (ฉบบัที6 2) พ.ศ.2548 
โดยดาํเนินการตามรายละเอียดโครงการดงัต่อไปนี=  

 
 

หน่วยงาน แผนงาน งาน 
โครงการ 

เหตผุล ลาํดบั
ที� 

รายละเอียด 

สาํนกั
การศกึษา 

การ
ศาสนา
วฒันธรรม
และ
นนัทนาก
าร 

ศาสนา
วฒันธรรม
ทอ้งถิ#น 

1 โครงการปรบัปรงุภายในอาคารวฒันธรรมเฉลิม
พระเกียรติ บริเวณสวนสาธารณะเขลางคน์คร 
เพื�อจดัทาํพิพิธภณัฑท้์องถิ�นจงัหวดัลาํปาง 
- โดยทาํการปรบัปรุงตกแต่งภายในอาคาร ใหเ้ป็น
ส่วนประชาสมัพนัธ,์ ส่วนแสดงลกัษณะภมูศิาสตร์
จงัหวดัลาํปาง, ส่วนแสดงประวตัศิาสตร ์เมอืง
ลาํปาง, ส่วนจดัแสดง สลุงหลวงและมณฑป, ส่วน
แสดงวถิชีวีติของนครลาํปางในยุครตันโกสนิทร ์และ
ส่วนแสดงของดเีมอืงลาํปาง ตามแบบแปลนของ
เทศบาลนครลาํปาง โดยคณะวจิติรศลิป์ 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่เป็นผูอ้อกแบบงบประมาณ 
1,000,000 บาท (แผนพฒันาเทศบาล 3 ปี 2551 – 
2553 หน้าที# 399) 

เป็นการดาํเนินงานต่อเนื#องจาก  
ที#ไดด้าํเนินการไปแลว้บางส่วนใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2550 เพื#อใหโ้ครงการ
จดัตั Fงพพิธิภณัฑท์อ้งถิ#นลาํปางแลว้เสรจ็อย่าง
สมบรูณ์ ตามแนวนโยบายในการบรหิาร
จดัการ และพฒันาเทศบาลนครลาํปาง 
นโยบายดา้นสงัคม ดา้นการกฬีา ศาสนา และ
วฒันธรรม ในการส่งเสรมิอนุรกัษ์คุณค่าทาง
ประวตัศิาสตร ์ศลิปวฒันธรรม และประเพณี
ทอ้งถิ#นนครลาํปาง 

หน่วยงาน แผนงาน งาน 
โครงการ 

เหตผุล ลาํดบั
ที� 

รายละเอียด 

สาํนกั 
การช่าง 

เคหะและ
ชุมชน 

ไฟฟ้า
ถนน 

2 โครงการก่อสร้างท่อระบายนํ1าพร้อมถนนทบั
หลงัท่อ ถนนเขลางคน์คร ตั 1งแต่ถนนพหลโยธิน 
ถึงแม่นํ1าวงั 
- โดยทาํการก่อสรา้งท่อระบายนํFาสี#เหลี#ยม คสล.
ขนาด 1.20x1.50 เมตร ความยาวรวมบ่อพกั
ประมาณ 250 เมตร พรอ้มถนน คสล. ทบัหลงัท่อ
ขนาดกวา้งประมาณ 2.50 เมตร ความยาวรวมบ่อ
พกัประมาณ 250 เมตร และงานอื#นๆ ตามแบบ
แปลนเทศบาลนครลาํปาง งบประมาณ 2,800,000 
บาท (แผนพฒันาเทศบาล 3 ปี 2551 – 2553 
เพิ#มเตมิ  หน้าที# 7) 

เพื#อรองรบัปรมิาณนํFาที#จะระบายจากแนวถนน 
ตดัใหมต่ามโครงการของกรมทางหลวงชนบท  
บรเิวณทางแยกดอยพระบาท ซึ#งหากไม ่
ดาํเนินการวางท่อระบายนํFาเพื#อรองรบัปรมิาณ 
นํFาดงักล่าวระบายลงสู่แมนํ่Fาวงั ปรมิาณนํFาก ็
จะไหลรวมไปยงับรเิวณหา้แยกประตชูยั ซึ#งมกั
ประสบปญัหานํFาเอ่อท่วมเนื#องจากการระบายนํFา 
ไมท่นั โดยเฉพาะในชว่งฝนตกหนกั  ตาม
แนวนโยบายในการบรหิารจดัการและพฒันา 
เทศบาลนครลาํปาง นโยบายดา้นโครงสรา้ง 
พืFนฐานระบบสาธารณูปโภค ในการจดัการบรกิารขั Fน
พืFนฐานใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบัการขยายตวั 
และการเจรญิเตบิโตของเมอืง 

สาํนกั   
การช่าง 

เคหะและ
ชุมชน 

ไฟฟ้า
ถนน 

3 โครงการก่อสร้างปรบัปรงุถนนและท่อระบายนํ1า
ถนนตลาดเก่า ซอยทางเข้าสะพานรตันโกสินทร ์

เพื#อรองรบัปรมิาณนํFาจากแนว ท่อระบายนํFาถนน 
ทพิยว์รรณ ซึ#งไดด้าํเนินการในปีงบประมาณ 
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200 ปี 
- โดยทาํการรืFอถนนเดมิและกอ่สรา้งถนน คสล.ใหม่
ขนาดกวา้งประมาณ 4.00 – 5.50 เมตร หรอืตาม 
สภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 100 
เมตร พรอ้มวางท่อ   ระบายนํFา คสล.สี#เหลี#ยมขนาด 
2.10 x 2.10 เมตร ความยาวรวม บ่อพกัประมาณ 
100 เมตร และงานอื#นๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
นครลาํปาง งบประมาณ 2,500,000 บาท 
(แผนพฒันาเทศบาล 3 ปี 2551 – 2553 เพิ#มเตมิ 
หน้าที# 9) 
 

พ.ศ.2550 ระบายลงสู่แมนํ่Fาวงัเพื#อแกไ้ขปญัหา 
การระบายนํFา ณ บรเิวณสี#แยกศรชีุมที#มกัจะ 
ประสบปญัหานํFาเอ่อท่วมเป็นประจาํ โดยเฉพาะ
ในช่วงฝนตกหนกั ตามแนวนโยบายในการ 
บรหิารจดัการและพฒันาเทศบาลนครลาํปาง 
นโยบายดา้นโครงสรา้งพืFนฐานระบบ 
สาธารณูปโภค ในการจดับรกิารขั FนพืFนฐานให้
สอดคลอ้งเหมาะสมกบัการขยายตวัและการ
เจรญิเตบิโตของเมอืง 
 

หน่วยงาน แผนงาน งาน 
โครงการ 

เหตผุล ลาํดบั
ที�  

รายละเอียด 

สาํนกั   
การช่าง 

เคหะและ
ชุมชน 

ไฟฟ้า
ถนน 

4 โครงการก่อสร้างปรบัปรงุถนนและ       ทางเท้า
ถนนเวียงละกอน ตั 1งแต่ถนน  ฉัตรไชยถึงถนน
ท่าคราวน้อย 
- โดยทาํการปผูวิแอสฟลัทต์คิคอนกรตี ขนาดกวา้ง
ประมาณ 10.00 – 11.00 เมตร หรอืตามสภาพ 
หนาเฉลี#ย 0.05 เมตร ความยาวประมาณ 413 เมตร 
พรอ้มรืFอทางเทา้เดมิออกแลว้ก่อสรา้งใหม ่ขนาด
กวา้งประมาณ 2.00 – 2.70 เมตร หรอืตามสภาพ 
ความยาวรวมทางเขา้ – ออกทั Fงสองขา้งประมาณ 
915 เมตร และงานอื#นๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
นครลาํปาง งบประมาณ 4,300,000 บาท
(แผนพฒันาเทศบาล 3 ปี 2551 – 2553 หน้าที# 
548) 

สภาพถนนและทางเทา้มคีวามชาํรุดทรุดโทรม 
ไมม่คีวามเหมาะสมเพยีงพอในการบรกิาร
สาธารณะสาํหรบัประชาชนใน  เขตเมอืง ซึ#งมี
ความจาํเป็นตอ้งดาํเนินการปรบัปรุงตาม
แนวนโยบายในการบรหิารจดัการและพฒันา
เทศบาลนครลาํปาง นโยบายดา้นโครงสรา้ง
พืFนฐาน ระบบสาธารณูปโภค ในการปรบัปรุง
ถนน ทางเทา้ ใหไ้ดม้าตรฐาน เหมาะสมกบั
สภาพพืFนที# และใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวก ปลอดภยั และสอดคลอ้งกบัระเบยีบ
ของกระทรวง มหาดไทยในการจดับรกิารทาง
สาธารณะสาํหรบัคนพกิาร 

สาํนกั   
การช่าง 

เคหะและ
ชุมชน 

ไฟฟ้า
ถนน 

5 โครงการก่อสร้างปรบัปรงุทางเท้าถนนสวนดอก 
ตั 1งแต่ถนนพหลโยธินถึงถนนรอบเวียงทั 1งสองฝั �ง 
- โดยทาํการรืFอทางเทา้เดมิออกแลว้ก่อสรา้งใหม ่ทั Fง
สองขา้งกวา้งประมาณ 2.50 – 3.50 เมตร หรอืตาม
สภาพ ความยาวรวมทางเขา้ – ออกทั Fงสองขา้ง
ประมาณ 348 เมตร พรอ้มปรบัปรุงภมูทิศัน์บรเิวณ
สี#แยกโรงเรยีน  มธัยมราษฎร ์และงานอื#นๆ ตาม
แบบแปลนเทศบาลนครลาํปาง งบประมาณ 
2,600,000 บาท (แผนพฒันาเทศบาล 3 ปี 2551 – 
2553 หน้าที#  419) 

สภาพทางเทา้มคีวามชาํรุด    ทรุดโทรม ไมม่ี
ความเหมาะสมเพยีงพอในการบรกิาร
สาธารณะสาํหรบัประชาชนในเขตเมอืง และไม่
มคีวามสวยงาม จงึมคีวามจําเป็นตอ้ง
ดาํเนินการปรบัปรุงตามแนวนโยบายในการ
บรหิารจดัการและพฒันาเทศบาลนครลาํปาง 
นโยบายดา้นโครงสรา้งพืFนฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค ในการปรบัปรุงถนน ทางเทา้ 
ใหไ้ดม้าตรฐาน เหมาะสมกบัสภาพพืFนที# และ
ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวก ปลอดภยั และ
สอดคลอ้งกบัระเบยีบของกระทรวง มหาดไทย
ในการจดับรกิารทางสาธารณะสาํหรบัคน
พกิาร 

หน่วย 
งาน 

แผนงาน งาน 
โครงการ 

เหตผุล ลาํดบั
ที� 

รายละเอียด 

สาํนกั   
การช่าง 

เคหะและ
ชุมชน 

ไฟฟ้า
ถนน 

6 โครงการก่อสร้างปรบัปรงุทางเท้าถนนฉัตรไชย 
ฝั �งธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์

สภาพทางเทา้มคีวามชาํรุด ทรุดโทรม ไมม่ี
ความเหมาะสมเพยีงพอในการบรกิาร
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การเกษตร ตั 1งแต่บริเวณถนน ดวงรตัน์ถึง
บริเวณสี�แยกดอนปาน 
- โดยทาํการรืFอทางเทา้เดมิออกแลว้ก่อสรา้งใหม ่
ขนาดกวา้งประมาณ 2.80 – 4.80 เมตร หรอืตาม
สภาพ ความยาวรวมทางเขา้ – ออก ประมาณ 890 
เมตร และงานอื#นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนคร
ลาํปาง งบประมาณ 5,050,000 บาท (แผนพฒันา
เทศบาล 3 ปี 2551 – 2553 หน้าที# 551) 

สาธารณะสาํหรบัประชาชนในเขตเมอืง 
โดยเฉพาะถนนฉตัรไชยเป็นเสน้ทางหลกั จงึมี
ความจาํเป็นตอ้งดาํเนินการปรบัปรุงตาม
แนวนโยบายในการบรหิารจดัการและพฒันา
เทศบาลนครลาํปาง นโยบายดา้นโครงสรา้ง
พืFนฐาน ระบบสาธารณูปโภค ในการปรบัปรุง
ถนน ทางเทา้ ใหไ้ดม้าตรฐาน เหมาะสมกบั
สภาพพืFนที# และใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวก ปลอดภยั และสอดคลอ้งกบัระเบยีบ
ของกระทรวง มหาดไทยในการจดับรกิารทาง
สาธารณะสาํหรบัคนพกิาร 

สาํนกั   
การช่าง 

เคหะและ
ชุมชน 

ไฟฟ้า
ถนน 

7 โครงการก่อสร้างปรบัปรงุภมิูทศัน์บริเวณข่วง
หน้าวดัปงสนุก 
- โดยทาํการปรบัปรุงลานหน้าวดั ปลกู      ไมด้อก 
ไมป้ระดบั ตดิตั Fงโคมไฟ ที#นั #งสาํหรบัพกัผ่อน และ
งานอื#นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครลาํปาง 
งบประมาณ 1,200,000 บาท (แผนพฒันาเทศบาล 
3 ปี 2551 – 2553 หน้าที# 423) 

วดัปงสนุกมโีบราณสถานที#ทรงคุณค่าทาง
ประวตัศิาสตรท์อ้งถิ#นนครลาํปาง ซึ#งมี
ศกัยภาพเป็นแหล่งท่องเที#ยวที#สาํคญัแห่งหนึ#ง
ของจงัหวดัลาํปางเป็น   อย่างยิ#ง ปจัจุบนั
สภาพบรเิวณ ลานหน้าวดัมคีวามชาํรดุทรุด
โทรม ไมม่คีวามเหมาะสมกบัสภาพบรเิวณ
โดยรอบ จงึมคีวามจาํเป็นตอ้งดาํเนินการ
ปรบัปรุงตามแนวนโยบายดา้นการบรหิาร
จดัการและพฒันาเทศบาลนครลาํปาง 
นโยบายดา้นการส่งเสรมิเศรษฐกจิ สง่เสรมิ
สนบัสนุนการท่องเที#ยวเชงิอนุรกัษ์ โดยการ
ปรบัปรุงสถานที#ท่องเที#ยวใหม้ศีกัยภาพในการ
ดงึดดูนกัท่องเที#ยว ฟืFนฟูพฒันาแหล่ง
ประวตัศิาสตรน์ครเขลางค ์     และดําเนินการ
ตามยุทธศาสตรก์ารอนุรกัษ์และพฒันาเมอืง
เก่านครลาํปาง 

หน่วยงาน แผนงาน งาน 
โครงการ 

เหตผุล ลาํดบั
ที� 

รายละเอียด 

สาํนกั   
การช่าง 

เคหะและ
ชุมชน 

ไฟฟ้า
ถนน 

8 โครงการก่อสร้างปรบัปรงุภมิูทศัน์ถนนเลียบ
แม่นํ1าวงั ตั 1งแต่สะพานรตันโกสินทร ์200 ปี ถึง
สะพานช้างเผอืกทั 1งสองฝั �ง 
- โดยทาํการปรบัปรุงพืFนผวิถนน ราวกนัตก ปลกูไม้
ดอก ไมป้ระดบั ตดิตั Fงโคมไฟ ตดิตั Fง ที#นั #งสาํหรบั
พกัผ่อน และงานอื#นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนคร
ลาํปาง งบประมาณ 6,000,000 บาท (แผนพฒันา
เทศบาล 3 ปี 2551 – 2553 หน้าที# 414) 

สภาพถนนเลยีบแมนํ่Fาวงับรเิวณสะพาน
รตันโกสนิทร ์200 ปีถงึสะพานชา้งเผอืกทั Fง
สองฝ ั #งมสีภาพทรุดโทรม ไมม่คีวามเหมาะสม
เพยีงพอในการบรกิารสาธารณะสาํหรบั
ประชาชนในเขตเมอืง    จงึมคีวามจาํเป็นตอ้ง
ดาํเนินการปรบัปรุงตามแนวนโยบายในการ
บรหิารจดัการและพฒันาเทศบาลนครลาํปาง 
นโยบายดา้นการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ#งแวดลอ้ม เพื#อพฒันาสภาพแวดลอ้มของ
ชุมชนเมอืง และการเพิ#มพืFนที#สเีขยีว
โดยเฉพาะบรเิวณพืFนที#รมิฝ ั #งแมนํ่Fาวงั 

สาํนกั   
การช่าง 

เคหะและ
ชุมชน 

ไฟฟ้า
ถนน 

9 โครงการก่อสร้างปรบัปรงุถนนและทางเท้า 
ถนนวงัเหนือ ตั 1งแต่ถนนพระแก้ว ถึง ถนน 
ท่ามะโอ 
- โดยทาํการปผูวิแอสฟลัทต์คิคอนกรตี  ขนาดกวา้ง
ประมาณ 7.00 เมตร หรอื      ตามสภาพ หนา

สภาพถนนวงัเหนอืปจัจุบนัมสีภาพทรดุโทรม 
ประกอบกบัมโีบราณสถานที#มคีุณค่าทาง
ประวตัศิาสตรต์ั Fงอยู่ ไดแ้ก่ กู่เจา้ย่าสุตา และ
วดัประตูปอ่ง   จงึมคีวามจําเป็นตอ้ง
ดาํเนินการปรบัปรุงตามแนวนโยบายในการ
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เฉลี#ย 0.05 เมตร ความยาวประมาณ 648 เมตร 
และก่อสรา้งทางเทา้ ขนาดกวา้งประมาณ  1.50 – 
7.00 เมตร ความยาวรวมทางเขา้ – ออก ทั Fงสองฝ ั #ง
ประมาณ 1,180 เมตร พรอ้มปรบัปรุงภมูทิศัน์ 
บรเิวณกู่เจา้ย่าสุตา และงานอื#นๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลนครลาํปาง งบประมาณ 7,000,000 บาท 
(แผนพฒันาเทศบาล 3 ปี 2551 – 2553 หน้าที# 
430, 431 และ แผนพฒันาเทศบาล 3 ปี 2551-2553 
เพิ#มเตมิ หน้าที# 10) 
 
 
 

บรหิารจดัการและพฒันาเทศบาลนครลาํปาง 
นโยบายดา้นการส่งเสรมิเศรษฐกจิ สง่เสรมิ
สนบัสนุนการท่องเที#ยวเชงิอนุรกัษ์ โดยการ
ปรบัปรุงสถานที#และเสน้ทางท่องเที#ยว ฟืFนฟู
พฒันาแหล่งประวตัศิาสตรน์ครเขลางค ์ฝ ั #ง
ตําบลเวยีงเหนือ และดาํเนินการตาม
ยุทธศาสตรก์ารอนุรกัษ์และพฒันาเมอืงเก่า    
นครลาํปาง 

หน่วยงาน แผนงาน งาน 
โครงการ 

เหตผุล ลาํดบั
ที� 

รายละเอียด 

สาํนกั   
การช่าง 

อุตสาหกร
รมและ
การโยธา 

ก่อสรา้ง
โครงสรา้ง
พืFนฐาน 

10 โครงการก่อสร้างศาลาที�พกัผูโ้ดยสารภายใน
เขตเทศบาลนครลาํปาง จาํนวน  12 แห่ง 
- โดยทาํการก่อสรา้งศาลาที#พกัผูโ้ดยสารขนาดพืFนที#
ใชส้อยประมาณ 8 ตารางเมตร บรเิวณหน้าสถานที#
ราชการ สถานศกึษา  และควิรถโดยสาร จาํนวน 12 
แห่ง บรเิวณดงัต่อไปนีF (สาํนกังานเทศบาลนคร
ลาํปาง, สุสานไตรลกัษณ์, โรงเรยีนอรโุณทยั,        
โรงเรยีนอสัสมัชญัลาํปาง โรงเรยีนลาํปางกลัยาณ,ี 
โรงเรยีนบุญวาทยว์ทิยาลยั, โรงเรยีนอนุบาลลาํปาง, 
โรงเรยีนปงสนุก, โรงเรยีนเทศบาล 5, โรงเรยีน
ลาํปางพาณชิยการและเทคโนโลย,ี วทิยาลยัเทคนิค
ลาํปาง และควิรถโดยสารลาํปาง-แมท่ะ  (สี#แยก 
ศรชีุม)  ตามแบบแปลนเทศบาลนครลาํปาง 
งบประมาณ 2,400,000 บาท (แผนพฒันาเทศบาล 
3 ปี 2551 – 2553 เพิ#มเตมิ หน้าที#  2) 

เป็นการดาํเนินงานต่อเนื#องจาก  ที#ได้
ดาํเนินการไปแลว้ส่วนหนึ#ง ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2550  แต่ยงัไมส่ามารถดาํเนินการ
ก่อสรา้งปรบัปรุงใหมไ่ดแ้ลว้เสรจ็ทั Fงหมด
ภายในเขตเทศบาล  จงึมคีวามจําเป็นตอ้ง
ดาํเนินการตามแนวนโยบายการบรหิารจดัการ
และพฒันาของเทศบาลนครลาํปาง นโยบาย  
ดา้นโครงสรา้งพืFนฐานระบบสาธารณูปโภค 
เพื#อรองรบัการบรกิารสาธารณะในเขตชุมชน   
และเพื#อเป็นการปรบัปรุงภมูทิศัน์ของเมอืง 

สาํนกั   
การช่าง 

อุตสาหกร
รมและ
การโยธา 

ก่อสรา้ง
โครงสรา้ง
พืFนฐาน 

11 โครงการก่อสร้างป้ายชื�อถนนเขต      เมืองเก่า 
ฝั �งตาํบลเวียงเหนือ จาํนวน     10 ป้าย  
- โดยทาํการก่อสรา้งเป็นซุม้ป้ายไมเ้ชงิอนุรกัษ์พืFน
ถิ#นลาํปาง พรอ้มชื#อถนนและ  ป้ายบอกเสน้ทาง 
ขนาดยาวประมาณ 1.00 เมตร สงูประมาณ 3.50 
เมตร จาํนวน 10 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลนคร
ลาํปาง งบประมาณ 350,000 บาท (แผนพฒันา
เทศบาล 3 ปี 2551 – 2553 หน้าที# 416) 

เป็นการดาํเนินงานต่อเนื#องจาก  ที#ได้
ดาํเนินการไปแลว้ส่วนหนึ#ง   ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2550 แต่ยงัไมส่ามารถดาํเนินการ
ปรบัปรุงใหแ้ลว้เสรจ็ทั Fงหมดภายในเขตเมอืง
เก่า ฝ ั #งตําบลเวยีงเหนือ จงึมคีวามจําเป็นตอ้ง
ดาํเนินการปรบัปรุงตามแนวนโยบายในการ
บรหิารจดัการและพฒันาเทศบาลนครลาํปาง 
นโยบายดา้นการส่งเสรมิเศรษฐกจิ สง่เสรมิ
สนบัสนุนการท่องเที#ยวเชงิอนุรกัษ์ โดยการ
ปรบัปรุงสถานที#และเสน้ทางท่องเที#ยว ฟืFนฟู
พฒันาแหล่งประวตัศิาสตรน์ครเขลางค ์ตําบล
เวยีงเหนือ และดาํเนินการตามยุทธศาสตร์
อนุรกัษ์และพฒันาเมอืงเก่านครลาํปาง 

หน่วยงาน แผนงาน งาน 
โครงการ 

เหตผุล 
ลาํดบั รายละเอียด 
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ที� 
สาํนกั   
การช่าง 

อุตสาหกร
รมและ
การโยธา 

ก่อสรา้ง
โครงสรา้ง
พืFนฐาน 

12 โครงการก่อสร้างปรบัปรงุฐานอนุสาวรียแ์ละ
ป้ายประวติัพ่อเจ้าทิพยช้์าง 
- โดยทาํการรืFอผวิหนิอ่อนและป้ายประวตัเิดมิออก
แลว้ปหูนิแกรนิตใหม ่พืFนที#รวมประมาณ  108 
ตารางเมตร และงานอื#นๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
นครลาํปาง งบประมาณ 600,000 บาท 
(แผนพฒันาเทศบาล 3 ปี 2551 – 2553 เพิ#มเตมิ 
หน้าที# 5) 

เป็นการดาํเนินงานต่อเนื#องจาก   ที#ได้
ดาํเนินการไปแลว้ ในปี งบประมาณ พ.ศ.
2550 ซึ#งในส่วนของฐานอนุสาวรยี ์และป้าย
ประวตัพิอ่เจา้ทพิยช์า้งยงัไมไ่ดท้าํการปรบัปรุง
ตกแต่งใหม้คีวามสงา่งาม และสมพระเกยีรติ
กบัฐานะ วรีะบุรษุผูกู้บ้า้นเมอืงของนครลาํปาง 
จงึมคีวามจาํเป็นตอ้งดาํเนินการเพิ#มเตมิ    
ตามแนว นโยบายดา้นการจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ#งแวดลอ้ม ในการ
ปรบัปรุงอนุสาวรยีพ์อ่เจา้ทพิยช์า้ง 

 

  จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จะต้องใช้งบประมาณในการดาํเนินการทั=ง 12 โครงการ เป็น
จาํนวนเงินทั= งสิ=น 35,800,000 บาท (สามสิบห้าล้านแปดแสนบาทถ้วน) แต่เทศบาลนครลาํปางไม่ได้ตั= ง
งบประมาณเพื6อการนี= ไวแ้ละมีความจาํเป็นตอ้งดาํเนินการเพื6อให้การพฒันาเทศบาลนครลาํปางเป็นไปอย่าง
ต่อเนื6อง อนัจะเป็นประโยชน์โดยส่วนรวมต่อทุกภาคส่วนอย่างแทจ้ริง ตามอาํนาจหน้าที6ขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ6นที6มีหน้าที6ตอ้งให้บริการดา้นการบริการชุมชนและสังคม จึงมีความจาํเป็นตอ้งใช้เงินสะสมของ
เทศบาลนครลาํปางดาํเนินการ 
 

เงนิสะสม ณ วนัที# 30 พฤศจกิายน 2550   295,152,454.74 

หกั   เงินฝาก กสท. 65,119,970.33  

  ลูกหนี1เงินยืมสะสม 2,789,706.44  

 ลูกหนี1ภาษีโรงเรอืน 1,135,506.50  

 ลูกหนี1ภาษีท้องที� 24,508.49  

 ลูกหนี1ภาษีป้าย 210,336.00  

 ผลต่างจากการชาํระหนี1เงินกู้ 3,787,000.00  

 เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ไม่น้อยกว่า 3 เดือน 38,347,787.64 111,414,815.40 

  183,737,639.34 

หกั สาํรองจา่ยกรณีฉุกเฉินอื�น ๆ รอ้ยละ 25%  45,934,409.84 

  137,803,229.50 

หกั จ่ายขาดเงินสะสมและเงินยืมสะสม (คงค้างเบิกจา่ย)   

  1. ก่อสรา้งปรบัปรงุภมิูทศัน์ขว่งนคร (ห้าแยกหอนาฬิกา) 59,357,262.00  

  2. ค่าก่อสรา้งผนังกนัตลิ�งแมนํ่1าวงัฯ ตรงข้ามวดัเกาะ 4,366,000.00  

  3. ก่อสรา้งระบบประปาบ่อบาดาลบริเวณบอ่หมกัปุ๋ ยชีวภาพ 1,238,300.00  

  4. การดาํเนินการบูรณะกาํแพงเมืองบริเวณประตมูา้ 7,000,000.00  

  5. ค่าก่อสรา้งอาคารเรียน ร.ร.เทศบาล 4 10,149,000.00 82,110,562.00 

 เงินสะสมคงเหลือในมอืที�พอจ่ายได้ ณ 30 พฤศจิกายน 2550  55,692,667.50 
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  ดงันั=น ขอไดโ้ปรดนาํเรียนต่อที6ประชุมสภาเทศบาลนครลาํปางเพื6อขออนุมติัจ่ายขาดเงินสะสม
ของเทศบาล    นครลาํปาง จาํนวนเงิน 35,800,000 บาท (สามสิบห้าล้านแปดแสนบาทถ้วน) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการรับเงิน   การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ6น (ฉบบัที6 2) พ.ศ.2548  ขอ้ 89 ต่อไป 

 

       ขอแสดงความนบัถือ 
        นิมิตร    จิวะสันติการ 

           ลงชื6อ    (นายนิมิตร    จิวะสันติการ)        ผูเ้สนอ 
นายกเทศมนตรีนครลาํปาง 

ลงชื6อ จ.ส.อ.สมบูรณ์    บรรจงจิตต ์    ผูรั้บรอง                    ลงชื6อ สุดารัตน์  บุญมี          ผูรั้บรอง 
             (สมบูรณ์    บรรจงจิตต)์                                                        (นางสุดารัตน์  บุญมี)  
       สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง                                          สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 

 นายประสิทธิ7   หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลฯ   เรียนท่านนายกเทศมนตรีฯ ตามญตัติที6เสนอขอ
อนุมติัทั=งหมดมีอยู ่12 โครงการ กระผมจะขอมติที6ประชุมฯ อนุมติัเป็นโครงการ ๆ ไป เพราะฉะนั=น ช่วงที6 
ฉายภาพประกอบ  ควรเริ6มโครงการที6 1  ก่อน  เพื6อจะให้สมาชิกอภิปราย และขอมติเป็นราย ๆ ไป 
 นายนิมิตร    จิวะสันติการ   นายกเทศมนตรีฯ  ถ้าเสนอขออนุมติัเป็นแต่ละโครงการในภาพรวม
ทั=งหมด  12  โครงการ เพื6อที6จะไดเ้ห็นโครงการและแผนพฒันาที6ต่อเนื6องจะไดเ้ห็นภาพรวมมากขึ=นแลว้สําหรับ
การที6ประธานสภาจะพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นโครงการ ๆ  ก็สุดแล้วแต่ประธานสภาฯ และขอเสนอ
รูปแบบ(ตาม Power point) ไปพร้อม ๆ กบัญตัติ   ดงันี= .- 
 1. โครงการปรับปรุงภายในอาคารวฒันธรรมเฉลิมพระเกียรติ บริเวณสวนสาธารณะเขลางคน์คร เพื6อ
จดัทาํพิพิธภณัฑ์ทอ้งถิ6นจงัหวดัลาํปาง วงเงิน  1,000,000.-บาท โครงการนี=  เป็นนโยบายที6จะทาํให้เทศบาลฯ 
เป็นนครแห่งการเรียนรู้ จะเร่งในการที6จะพฒันาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ของเทศบาลฯ ไม่วา่จะเป็นเรื6องที6เกี6ยวขอ้ง
กบัประวติัศาสตร์ วฒันธรรม  ไม่ว่าจะเป็นเรื6องเกี6ยวขอ้งกบัเมืองเก่า โบราณสถาน โบราณวตัถุ ศาสนสถาน 
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ  แม่นํ=า หรือหอ้งสมุดพิพิธภณัฑเ์รื6องต่าง ๆ เพื6อที6จะใหป้ระชาชนชาวลาํปาง นกัเรียน
นกัศึกษาตลอดจนนกัท่องเที6ยวไดเ้ขา้ใจเกี6ยวกบัลาํปางในมิติต่าง ๆ มากขึ=น โครงการนี=  ในปัจจุบนันี= เรามีอาคาร
วฒันธรรมที6อยู่ในสวนสาธารณะเขลางค์ ซึ6 งปิดไวเ้ป็นเวลานานแล้ว ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลย  จึงได้ตั=ง
งบประมาณ 500,000.-บาทไวเ้พื6อปรับปรุงพฒันาอาคารนี= ในเรื6องของโครงการสร้าง และการออกแบบเพื6อที6จะ
ทาํพิพิธภณัฑ์ ขณะนี=การออกแบบจดัทาํพิพิธภณัฑ์เกี6ยวกบัจงัหวดัลาํปาง และการปรับปรุงโครงสร้างเกือบจะ
เสร็จสมบูรณ์แลว้  เมื6อเสร็จสมบูรณ์แลว้สิ6งที6จะทาํต่อไปคือการตกแต่งภายในพร้อมทั=งอุปกรณ์ และศูนยข์อ้มูล
ต่าง ๆ เกี6ยวขอ้งกบันครลาํปางตามที6จะไดน้าํเสนอดงันี=  (ฉายภาพตั=งแต่เรเอาท์) ผงัพื=น ฟอร์แปลน เดิมอยู่ใน
บริเวณสวนสาธารณะ ตรงประตูทางเขา้อาคารวฒันธรรมเดิมที6ปิดลา้งอยู่ และตรงนี= เป็นบริเวณประตูทางเขา้ 
ปัจจุบนัไดป้รับปรุงรูปแบบโครงสร้างอาคารใหม่ ติดตรงนี=แลว้ทะลุมาเป็นทางเขา้ ทางนี= จะเป็นถนน ๆ อยูห่นา้
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หอ้งสมุดเพื6อที6จะให้ต่อเนื6องกบัห้องสมุด เมื6อเวลาคนมาสวนสาธารณะก็ดี สามารถเขา้มาเยี6ยมชมพิพิธภณัฑ์นี=  
และขา้ง ๆ พิพิธภณัฑใ์นสวนสาธารณะมีงบประมาณในการจดัสร้างอาคารบุษบกเพื6อที6จะนาํรถบุษบกมาวางไว ้
และรถบุษบกจะเป็นส่วนหนึ6 งของพิพิธภณัฑ์ของเทศบาลฯ เมื6อเยี6ยมชมพิพิธภัณฑ์นครลาํปางเสร็จเยี6ยม
สวนสาธารณะเสร็จก็สามารถเดินขา้มถนนไปยงัห้องสมุดได ้เราเปลี6ยนทางเขา้ทางออกตอนนี= เสร็จแลว้ ต่อไป
การออกแบบพิพิธภณัฑก์็ออกแบบเสร็จเรียบร้อยแลว้ ต่อไปก็จะเป็นการดาํเนินการ (ฉายภาพรายละเอียด) เมื6อ
เขา้มาจากถนนประตูทางเขา้จะมีส่วนที6ดาํเนินการต่าง ๆ (ฉายภาพ) ส่วนประชาสัมพนัธ์ซ้ายมือ เคาน์เตอร์
ประชาสัมพนัธ์อยูมุ่มซ้าย ส่วนที6 1 (ฉายภาพต่อไป)  มุกออกแบบรวดลายแบบประวติัศาสตร์ที6สวยงาม และ
ตรงนี= เป็นบุษบกที6ตั=งของสลุงหลวง  ภาพที6เกี6ยวขอ้งกบัเศรษฐกิจสถานที6ท่องเที6ยวของลาํปางว่ามุมไหนบา้ง  
(บรรยายตามภาพประกอบ) ด้านนี= เป็นเรื6 องของทรัพยากรธรรมชาติ เรื6 องของถ่ายหิน เรื6 องดินขาว เรื6 องภูมิ
ประเทศของลาํปาง  ลกัษณะการตกแต่งภายในเกี6ยวขอ้งกบัประวติัศาสตร์ จะไดดู้ประวติัศาสตร์โดยย่อของ
ลาํปาง มีอะไรบา้ง  หอลายคาํ มณฑล ชีวิตของคนลาํปางอาชีพอะไร มีภาพ มีกาดกองตา้ มีของดีเมืองลาํปาง 
พวกเซรามิค ฯลฯ  คนจะไดเ้ขา้มาดูลาํปางวา่มีความเป็นมาอยา่งไร ใชว้งเงิน 1,000,000.-บาท   

โครงการที6 2 และโครงการที6  3   เป็นโครงการก่อสร้างท่อระบาย โครงการที6 2 นี=  ถา้ผา่นไป 
ทางถนนพหลโยธิน จะเห็นวา่ขณะนี=  ไดก่้อสร้างทางหลวงชนบทต่อจากถนนวชิราวธุดาํเนินตรงแยกไฮเวย ์
บายพาทร์เพื6อที6จะตรงไป ขา้มสะพานท่ามะโอแลว้มาจดจ่ออยู่ตรงสามแยกถนนพหลโยธินแลว้ต่อเชื6อมกบั
ถนนเขลางคน์คร ตรงลงสะพานท่ามะโอถนนสายนี= เป็นถนนทางหลวงชนบท เป็นถนนที6มีความสมบูรณ์พร้อม
ทั=งทางระบายนํ= า  และเมื6อถนนสายนี= เสร็จพร้อมทางระบายนํ= าแลว้ ก็ปรากฏวา่ทางระบายนํ= าถนนเขลางคน์คร 
ไม่เพียงพอกบัการระบายนํ= าจากพื=นที6ระบายนํ= าตรงนี=  ถา้เทศบาลฯไม่ทาํท่อระบายนํ= ารับต่อจากตรงนี=  ลงแม่นํ= า
วงั ก็จะมีปัญหานํ=าท่วมขงับริเวณนี= รุนแรงมาก จึงจาํเป็นที6ตอ้งทาํท่อระบายนํ= าต่อจากถนนทางหลวงชุนชนที6ทาํ
เสร็จแล้ว ต่อจากถนนเขลางค์เพื6อที6จะตัดให้ลงแม่นํ= าวงัระยะสั= นที6สุด เป็นระยะทาง 250 เมตร ใช้เงิน 
2,800,000.-บาท นี= คือโครงการที6จะตอ้งระบายนํ= าเพิ6มเพื6อป้องกนัปัญหานํ= าท่วมขงัต่อไป  สําหรับโครงการที6 3 
เป็นโครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายนํ= าเช่นกัน แต่เป็นบริเวรถนนตลาดเก่า ซอยทางเข้าสะพาน
รัตนโกสินทร์ 200 ปี ในปัจจุบันนี= เทศบาลได้ทาํท่อระบายนํ= าพร้อมถนนทิพย์วรรณ ตั= งแต่สี6 แยกศรีชุม
จนกระทั6งถึงตลาดจีน แลว้มีระบบระบายนํ= าที6ดีมาก เพราะวตัถุประสงคต์รงนี= เพื6อรับนํ= ามาจากถนนพหลโยธิน 
ถนนบุญวาทย ์จากดอยพระบาทเขา้ทางศรีชุม  เนื6องจากทุกครั= งจะมีปัญหามากที6สุดเวลาฝนตกลงมานํ= าบริเวณนี=
จะท่วมขงั แลว้ไหลไปตามถนนพหลโยธิน  ท่วมถนนพหลโยธินแลว้ไปถึงถนนประสานไมตรี จะท่วมขงัอยู่
ถนนประสานไมตรีพอสมควร  เมื6อทาํทางระบายนํ=าใหม่รับจากถนนศรีชุมที6จะลงมาที6ตลาดจีน และลงแม่นํ= าวงั
บริเวณนี=   ปรากฏวา่ที6เราคน้พบท่อระบายนํ=าที6ทาํมาใหม่กบัท่อระบายนํ= าปลายท่อที6ลงแม่นํ= าวงัไม่สมดุลกนั ท่อ
ระบายนํ= าปลายท่อที6ลงแม่นํ= าวงัปัจจุบนันี= เป็นขนาดเล็ก 60 ซม. และ 40 ซม. และลงแม่นํ= าวงั ถา้ไม่แกไ้ขปลาย
ท่อตรงนี=  ปัญหาใหญ่ที6สุดที6นํ= าจะท่วมขงับริเวณนี=อยา่งรุนแรงมาก เพราะมีท่อใหญ่มาถึงที6นี=  ตรงนี= รับดว้ยท่อ
ขนาดเล็ก 60 ซม. และ 40 ซม. เพื6อลงแม่นํ=าวงั จึงมีความจาํเป็นที6จะตอ้งทาํท่อใหญ่ เพื6อรับต่อจากท่อนี= เพื6อที6จะ
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ลงแม่นํ= าวงัตรงนี=   แต่ลกัษณะท่อสี6 เหลี6ยม 4.10 ม. ความยาว 100 เมตร ใชง้บประมาณ 2,500,000.-บาท ปัญหา
ใหญ่มากบริเวณหลิ6งจนัมั6นลงมา 
  โครงการที6 4 เป็นโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและทางเทา้ถนนเวียงละกอน ตั=งแต่ถนน
ฉัตรไชยถึงถนนท่าคราวน้อย  ในปัจจุบนันี= เทศบาลไดร้าดยางถนนฉัตรไชย ถนนท่าคราวน้อยเป็นระเบียบ
เรียบร้อยสวยงามแล้ว รวมทั=งถนนวงัขวา ไปผ่านหน้าสวนสาธารณะเขลางค์ ขณะเดียวกนัเทศบาลฯได้ตั=ง
งบประมาณเพื6อพฒันาภูมิทศัน์หนา้สาํนกังานเทศบาลและห้าแยกหอนาฬิกาเป็นข่วงเมืองใหญ่ เรียกวา่ข่วงนคร 
ไดด้าํเนินการก่อสร้างแล้ว ประกอบกบัตั=งงบประมาณเพื6อที6จะทาํทางเทา้ถนนฉัตรไชย รองรับจากข่วงนคร
สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกาไปถึงถนนฉัตรไชยแล้ว ถึงสามแยกเพ็ญทรัพยซึ์6 งกาํลงัดาํเนินการก่อสร้าง 
บริเวณนี= เป็นบริเวณที6ตั=งของโรงแรมจาํนวนมากมาย เป็นทางเขา้เมืองซึ6 งมองเห็นวา่ถนนฉัตรไชยทั=งสายเป็น
ถนนที6มีศกัยภาพมาก เป็นถนนที6มีความสวยงามมากทั=งสาย แลว้ในบริเวณพื=นที6ตั=งแต่ห้าแยกหอนาฬิการอบ ๆ 
หา้แยกหอนาฬิกาลงมาที6ตลาดอศัวนิ สามารถเลี=ยวขวาไปทางสวนสาธารณะเขลางค ์สามารถเลี=ยวขวาลงนํ= าไป
ทางสวนสาธารณะบา้นดง เขื6อนยางได ้สามารถที6จะตรงไปห้องสมุด เลี= ยวเขา้มาตลาดอศัวิน แลว้เดินยอ้นกลบั
มาที6ถนนดวงรัตน์ซึ6 งเป็นถนนหลกัของเรา แต่ปรากฏว่า ถนนที6มีอยู่เป็นถนนเวียงละกอน เป็นถนนที6มีสภาพ
เก่าแก่ทรุดโทรมรวมทั=งทางเทา้ที6ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ตรงนี=ถา้เราสามารถพฒันาให้ทางเทา้ ถนนให้สะอาด 
สะอา้น กวา้ง มีทางขึ=นลงของลอ้เขน็คนพิการและจกัรยาน แลว้เปลี6ยนวสัดุทางเทา้ ปรับปรุงตน้ไมใ้หม่ แลว้เอา
โคมไฟใหม่ที6ออกแบบเป็นโคมไฟสําหรับปรับภูมิทศัน์ใหม่ เพื6อที6จะสร้างถนนสายนี= ให้เป็นถนนที6มีความ
สวยงาม กระเบื=องทางเทา้มีสีสันสวยงามไม่สกปรก แลว้ปลูกตน้ไมใ้หม่ ทาํเสาโคมไฟ และเสาไฟใหม่ เป็น
โคมไฟใหม่และเสาไฟใหม่ ถนนนี=จะเป็นถนนที6สวยงามต่อจากถนนดวงรัตน์ สามารถเดินรัดไปที6ตลาดอศัวิน 
เดินรัดไปที6หอ้งสมุดของเทศบาลเดินเขา้ไปเยี6ยมชมสวนสาธารณะและพิพิธภณัฑ์ได ้ถนนตรงนี= ไดง้บประมาณ 
4,300,000.-บาท  เป็นระยะทางทั=งหมด 950 เมตร ทั=งสองขา้งทาง. 
  โครงการที6 5 เป็นโครงการปรับปรุงทางเท้าถนนสวนดอก ตั= งแต่ถนนพหลโยธินถึงถนน    
รอบเวยีงทั=งสองฝั6ง โครงการนี=ถา้ไปรับประทานอาหารรสนา ๆ เป็นอาหารร้านยอดนิยมของคนลาํปางก็ปรากฏ
วา่ ทางเทา้เป็นทางเทา้ที6เก่ามาก แลว้ไม่ไดป้รับปรุงและพฒันามาเป็นเวลานาน รวมทั=งกระถางที6ห่อหุ้มโคลน
ตน้ไมท้ั= งสองด้านได้แตกหัก และพงัทลายลงมาแล้ว โดยที6ถนนสายนี= เป็นถนนที6สั= นมีเสน่ห์ และสามารถ
เชื6อมโยงกบัถนนบุญวาทยไ์ด ้   และเห็นวา่ทางเทา้กวา้งขวางมากตน้ไมส้องฝากฝั6งก็เป็นตน้ไมที้6สวยงาม      
เขียวชะอุ่ม แล้วเจริญเติบโตดี ถ้าเราพฒันาทางเท้าถนนสายนี= ให้ได้มาตรฐานเปลี6ยนพื=นกระเบื=อง ให้เป็น
กระเบื=องที6ทนัสมยัและสวยงาม ปลูกตน้ไมเ้สริมตน้ไมเ้ดิม ติดโคมไฟสวย ๆ งามๆ เหมือนกบัที6ไดท้าํไวแ้ลว้
ขา้งโรงพยาบาล รวมทั=งหัวมุมถนนซึ6 งเป็นถนนหวัมุมถนนของโรงเรียนมธัยมราษฎร์  มีพื=นที6สามเหลี6ยมคอ้น
ขา้งใหญ่มาก อีกทั=งอีกขา้งหนึ6งของถนนมีพื=นที6สามเหลี6ยมที6กวา้งขวางมากพอสมควรตรงมุมถนน ปัจจุบนันี= มี
หญา้รกรุงรังอยู ่ถา้เราพฒันาตรงนี= เสร็จแลว้ ตรงนี= ก็จะเป็นถนนที6สามารถเดินไดอ้ย่างสบายเทา้ สวยงาม แลว้
สามารถเดินเลี= ยวซ้ายไปที6ข่วงนครได้  มนัก็จะเป็น Wolking road นักท่องเที6ยว ประชาชนคนลาํปางก็ดี 
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สามารถที6จะเดินใชบ้ริการรอบ ๆ บริเวณนี= ไดโ้ดยไม่ตอ้งใชร้ถให้เปลืองนํ= ามนัเชื=อเพลิง ก็จะเป็นเส้นทางที6เดิน
ไดอ้ยา่งสนุกมาก เป็นโครงการระยะทางทั=งหมด 348 เมตร  เป็นงบประมาณ 2,600,000.-บาท  
  สาํหรับโครงการที6 6 เป็นโครงการทางเทา้เหมือนกนั เพื6อที6จะสร้างเส้นทางการเดินเทา้ของ
เทศบาลนครลาํปาง ใหส้ามารถที6จะเดินเขา้ไปชมเมือง และเที6ยวเมืองไดอ้ยา่งทั6วถึงปัจจุบนันี=ข่วงนครจะเสร็จ
สิ=นแลว้เสร็จทนัฉลองสงกรานต ์ เมื6อข่วงนครแลว้เสร็จทนัฉลองสงกรานตท์างเทา้ถนนฉตัรไชย ดา้นฝั6งร้าน
ลาํปางชยัไปผา่นหนา้ร้านยนตศิ์ลป์จนกระทั6งถึงเพญ็ทรัพย ์ คาดวา่จะเสร็จสิ=นพร้อมข่วงนคร เมื6อข่วงนครและ
ทางเทา้ถนนฉตัรไชยทาํเสร็จสวยงามสมบูรณ์แลว้ จะเห็นวา่ทางเทา้ถนนฉตัรไชยตั=งแต่ทางเทา้ร้านสะอาด
ลาํปาง ร้านลกักี=   ผา่นนิยมพานิชยงัเป็นทางเทา้ที6เก่า สกปรก แลว้ก็แตกหกั พงัเสียหายมากมาย รวมทั=งตน้ไมที้6
ระเกะระกะไม่เป็นระเบียบ จึงขอตั=งงบประมาณเพื6อที6จะพฒันาปรับปรุงทางเทา้นี= อีกจาํนวน 5,050,000.-บาท 
เพื6อที6จะต่อเนื6องทางเทา้ใหเ้กิดความสวยงามตลอดแนวของถนนฉตัรไชยถึงดอนปาน  จะเป็นระเบียบเรียบร้อย 
สวยงามคลา้ย ๆ กบัหนา้โรงพยาบาล แลว้น่าจะสวยงามกวา่ นี= เป็นโครงการที6เกี6ยวขอ้งกบัการปรับปรุงทางเทา้ 
ตน้ไม ้ โคมไฟที6จะทาํใหม่ทั=งหมด ทาํใหล้าํปางมีทางเขา้ที6เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามแลว้ก็สามารถเดินได้
ในบริเวณรอบ ๆ โดยใชเ้วลาอนัสั=น  
  โครงการต่อไปคือ โครงการที6 7 เป็นแผนพฒันาเมืองเก่า เป็นยุทธศาสตร์การพฒันาเมืองเก่าที6
เทศบาลพฒันาแผนมาตั=งแต่เดือนพฤศจิกายน 2548 เทศบาลมีเมืองเก่าที6มีความสวยงามมีคุณค่าทางประวติัและ
มีเสน่ห์มาก ตั=งแต่กาํแพงเมือง ตั=งแต่ประตูมา้ ตั=งแต่บริเวณบา้นพกัอาศยัแถวท่ามะโอ ประตูมา้ก็ดี  แถวศรีลอ้ม
ก็ดี  แถวบริเวณตาํบลเวียงเหนือทั=งหมดเป็นเขตเมืองเก่าที6มีความสวยงาม แล้วมีโบราณสถานโบราณวตัถุ
ค่อนขา้งมาก รวมถึงวดัปงสนุกคือวดัที6มีคุณค่าทางศาสนา คุณค่าทางประวติัศาสตร์ที6สูงมาก ขณะนี= ชุมชนปง
สนุกร่วมกบันักวิชาการ สถาบนัมหาวิทยาลยัต่าง ๆ กาํลงัปรับปรุงบูรณะวดัปงสนุก ๆ จึงเป็นวดัที6มีคุณค่า
ในทางศาสนา ทางประวติัศาสตร์วฒันธรรมแล้ววดัปงสนุกมีศกัยภาพที6สวยงามมาก มีต้นไม้ใหญ่อยู่หน้า
กาํแพง  แลว้มีพื=นที6หนา้วดักวา้งขวางมาก ซึ6 งสามารถจดักิจกรรมต่างๆ  ได ้เมื6อปีที6ผา่นมาเทศบาลไดจ้ดัพิธีรด
นํ= าดาํหวัผูเ้ฒ่า ผูแ้ก่ของเมืองลาํปางของเทศบาลนครลาํปางตรงนี=   จึงตั=งงบประมาณเพื6อที6จะทาํข่วงหนา้วดัปง
สนุกแทนที6จะเป็นดินที6สกปรก แล้วเป็นถนนแอลฟัสท์ติกคอนกรีต เทศบาลก็จะปรับพื=นผิวถนนใหม่ตรง
บริเวณนั=นใหเ้ป็นข่วงหนา้เมือง ข่วงหนา้วดั โดยใชว้สัดุแบบเมืองเก่าคืออิฐสีแดง  นี= คือถนนแอลฟัสทแ์บบเดิม
จะเปลี6ยนเป็นอิฐสีแดง แลว้ปรับปรุงทางเทา้มีโคมไฟ มีตน้ไม ้ให้ตรงนี= เป็นข่วงเมือง ข่วงของวดัปงสนุกเป็น
ข่วงที6ใหญ่มากสามารถทาํกิจกรรม ประเพณีต่าง ๆ ของชาวบา้น วฒันธรรมวดัวาอารามของเราได ้จะเปลี6ยน
พื=นผิวถนนใหม่หมด โดยใช้อิฐแดงแบบโบราณ  ตรงนี= ถือเป็นศาสนสถานที6เป็นเมืองเก่าที6สวยงามมาก 
โครงการนี= ใชเ้งิน 1,200,000.-บาท  
  สําหรับโครงการที6  8 จากวดัปงสนุกถ้าเราเดินเลี= ยวขวาไปอีกนิดเดียวก็จะถึงสะพาน
รัตนโกสินทร์ ตรงสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี ซึ6 งเรียกว่าสะพานวดัเกาะ  ไปจนถึงสะพานช้างเผือกหลัง
บา้นพกัผูว้่าราชการจงัหวดัก็จะมีถนนริมนํ= าสองขา้งฝั6ง เมื6อก่อนเทศบาลเคยจดักิจกรรมกองฮิมวงัหลงักาด
กองตา้ ก็ปรากฏวา่สิ6งที6เราไปจดักองฮิมวงัแลว้ สิ6งที6คน้พบคือสภาพของถนนทั=งสองขา้งริมแม่นํ= าเป็นสภาพที6
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ทรุดโทรมมาก บดันี=  ต้นไม้ก็ดี กาํแพงก็ดี รั= วก็ดี ราวกันตกก็ดีอยู่ในสภาพที6ทรุดโทรมพื=นก็แตกเสีย แล้ว
ตลอดจนแนวกนัตกไม่เป็นแถวไม่เป็นแนวเบี=ยวไปเบี=ยวมา เทศบาลไดร่้วมกบัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่มาพฒันา
ออกแบบใหม่ถนนขา้งแม่นํ= าทั=งสองขา้ง  ปลูกตน้ไมใ้หม่ปูพื=นผิวถนนใหม่ โดยใช้วสัดุที6สวยงามทาํกระถาง
ดอกไมใ้หม่ ทาํกาํแพงแทนราวกนัตก แลว้ทาํทางลงแม่นํ= ารอดใตส้ะพานรัษฎา ราวกนัตกที6เป็นแป๊บนํ= าจะเอา
ออก แลว้จะก่อกาํแพงเหมือนกาํแพงเมืองเก่า มีโคมไฟ มีเสาไฟ ปลูกตน้ไม ้จะมีกระบะดอกไม ้จะมีทางลง
แม่นํ= าไปลอยกระทง หรือทาํกิจกรรมต่าง ๆ (ในภาพฉาย) จะไม่สวย เพียงแต่วา่จะไปเจาะรูเอาตน้ไม ้เอาหญา้ 
เอาตน้กระดุมทองต่าง ๆ มาปลูกเพื6อที6จะให้มนับงัเขื6อนพนังกนัตลิ6ง ตรงนี= จะปลูกตน้ไมพ้ืชคลุม แล้วตรง
บริเวณนี= ก็จะมีแบบลายลืมตํ6าเพื6อที6จะอธิบายเรื6องถึงริมแม่นํ= า มีซุ้มมีศาลาอยู่ขา้ง ๆ ใตส้ะพานรัษฎาจะมีป้าย
ใหญ่อยูใ่ตส้ะพานรัษฎา ตลอดแนวทั=งสองขา้งใตส้ะพานรัษฎาจะมีสวนหยอ่ม แลว้มีป้ายใหญ่มากลายนูนตํ6าจะ
เล่าเรื6องของสะพานรัษฎา และกาดกองตา้สาํหรับคนมาเที6ยวมาชม ตรงนี=ประชาชนก็สามารถมาใชพ้กัผอ่นออก
กาํลงักาย แลว้ก็ทาํกิจกรรมริมแม่นํ= าได ้เป็นโครงการพฒันาต่อเนื6องเขตเมืองเก่าต่อเนื6องกบัวดัปงสนุกขา้งตน้ 
ใชง้บประมาณทั=งสิ=น 2 ขา้งฝั6ง เป็นเงิน 6,000,000.-บาท 
  โครงการที6 9  เป็นโครงการในยทุธศาสตร์เมืองเก่า ในเขตตาํบลเวยีงเหนือเป็นบริเวณที6มีความ
สวยงาม และร่มรื6นมาก บา้นเรือน 2 ฝั6งถนนเป็นบา้นเรือนที6เก่าแก่ เป็นสถาปัตยกรรมที6มีค่าน่าอนุรักษ์ แล้ว
ตลอดพื=นที6จะมีตน้ไมใ้หญ่ ๆ จาํนวนมากมาย ร่มรื6นน่าอยู ่น่าถีบจกัรยาน น่านั6งรถมา้ไปเที6ยว ขณะเดียวกนัก็มี
โบราณสถานอยู่หลายจุด หลายแห่ง ในโครงการนี= เทศบาลทาํทางเทา้ถนนวงัเหนือ จากแยกวดัประตูตน้ผึ= ง
ตลอดทาง  ทางที6แห่ขบวนสลุงหลวง ทั=งสองขา้งจะทาํทางเทา้ ทาํสวนหย่อม และทาํทางจกัรยานสําหรับถีบ
จกัรยาน เนื6องจากถนนกวา้งมาก เพราะฉะนั=นจะมีทั=งทางเทา้ที6ทาํจากวสัดุเมืองเก่า เป็นอิฐสีแดงแลว้ตกแต่งให้
สวยงาม ทาํเสาไฟใหม่ โคมไฟใหม่ ปรับปรุงตดัแต่งตน้ไม ้ปลูกตน้ดอกไมเ้สริม บริเวณพื=นที6กวา้ง ๆ จะจดัเป็น
สวนหยอ่ม จะมีทางจกัรยาน สําหรับถีบจกัรยาน  จะเป็นลกัษณะของการพฒันาเมืองเก่า ถนนสายนี= เมื6อทาํเป็น
แบบเมืองเก่าแลว้ ทาํซุ้มโคมไฟ สวยงาม  ศาลา ผา่นไปอีกนิดเดียวก็จะเจอกาํแพงวดัประตูป่อง ซึ6 งเป็นกาํแพง
แบบกาํแพงเมืองเก่าที6สวยงามมาก  ไปจนสิ=นสุดถนน ๆ สายนี= เป็นถนนเมืองเก่าที6ภาคภูมิใจมาก ซึ6 งต่อไปคิดวา่
น่าจะมีคนไปเที6ยวไปเดินเล่นแถวนี= มาก ฝั6งตรงขา้มกบัฝั6งทางเทา้ (ในภาพ) ก็จะเป็นฝั6ง เราจะพฒันาทางเทา้
บริเวณนั=นตลอดแนว และกู่เจา้ยา่สุตา จะเป็นโบราณสถานที6คนเขา้ไปเยี6ยมชมและเกิดคุณค่าทางประวติัศาสตร์
ของเทศบาล ใชเ้งินทั=งหมด 7,000,000.-บาท 
  โครงการที6 10  ปัจจุบนัเทศบาลได้สร้างศาลาหน้าสถานศึกษา หน้าโรงเรียนต่าง ๆ หน้า
สถานที6ราชการ ซึ6 งเทศบาลไดท้ดรองสร้างขึ=นมาเป็นสถาปัตยกรรมลาํปาง ซึ6 งเรียกวา่ ทรงกล่องขนมปังขิง แลว้
เมื6อสร้างขึ=นมาแลว้ปรากฏวา่ มีความสวยงาม เป็นอตัลกัษณ์ของลาํปาง ประชาชนมีความพึงพอใจ และชื6นชม
เป็นจาํนวนมาก (ในภาพ) เป็นรูปแบบศาลาแบบเก่า แลว้ศาลาแบบใหม่ที6สร้างขึ=นมาไดรั้บความพึงพอใจและ
ชื6นชมจากพี6นอ้งประชาชนเป็นจาํนวนมาก ปัจจุบนันี=ไม่เพียงพอกบัสถานที6ต่าง ๆ เช่น หนา้โรงเรียนบุญวาทย ์
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ก็ดี หน้าโรงเรียนกลัยาณี หน้าโรงเรียนอนุบาล หรืออีกหลาย ๆ ที6 ๆ ยงัไม่ซุ้มศาลาที6พกั และซุ้มสําหรับคน
สัญจรไปมา เทศบาลจะไปทําซุ้มศาลานี= เพิ6มอีกทั= งหมด 12 ซุ้มศาลา ให้ครอบคลุมทั= งเมือง ใช้เงินอีก 
2,400,000.-บาท เพราะฉะนั=นลาํปางก็จะมีซุม้ศาลาที6เป็นอตัลกัษณ์  เป็นสถาปัตยกรรมของลาํปางจริง ๆ  
  โครงการที6 11 ตอนนี=ถา้ไปตาํบลเวยีงเหนือ หนึ6งในยทุธศาสตร์เมืองเก่าของเทศบาล ไดมี้ 
การเปลี6ยนป้ายถนนไปค่อนขา้งเยอะแลว้ ป้ายถนนจากป้ายเก่า ๆ จากที6เป็นทรงทนัสมยัที6เราเห็นอยู่ทั6ว ๆ ไป 
เทศบาลได้เปลี6ยนใหม่ เอาออกในเขตเมืองเก่าทั= งหมดแล้วสร้างป้ายใหม่ เป็นป้ายที6 มี รูปแบบที6 เป็น
สถาปัตยกรรมแบบลาํปางแบบภาคเหนือ ก็ไดรั้บความนิยมและพึงพอใจจากประชาชนจาํนวนมาก คนผา่นไป
ผา่นมาก็บอกว่าสวย เทศบาลจึงไดเ้สนอโครงการเพื6อที6จะทาํป้ายตรงนี= ให้ครอบคลุมตาํบลเวียงเหนือให้มาก
ที6สุดเท่าที6จะมากไดใ้นงบประมาณนี=ของทาํเพิ6มอีก 10 ป้าย งบประมาณ 350,000.-บาท    
  โครงการสุดท้าย (โครงการที6 12 ) จะนําเสนอให้ประธานฯ เสนอต่อสภานี= พิจารณา คือ 
โครงการปรับปรุงฐานอนุสาวรียพ์อ่เจา้ทิพยช์า้ง พระยาสุวลือชยั ปัจจุบนัเทศบาลทาํไปได ้80% แลว้ ที6เหลือจะ
เป็นเพียงปูหญา้ ปลูกตน้ไม ้และเก็บงาน เทศบาลคน้พบว่า แบบที6มหาวิทยาลยัแม่โจอ้อกแบบให้เทศบาลมา 
ปรากฏว่า  ป้ายประวติัของพ่อเจา้ทิพยช์้างในแบบไม่ได้กาํหนดว่า วสัดุ ในแบบเพียงแต่ว่าให้ล้างทาํความ
สะอาด แล้วใช้ของเดิม รวมทั=งฐานของพ่อทิพยช์้างในแบบเพียงแต่ฉาบปูน ในแบบให้ก่ออิฐและฉาบปูน
เท่านั=น ไม่มีอะไร เทศบาลมองเห็นวา่ ขาดความสง่างามมาก ซึ6 งพระองคเ์จา้มีความสง่างามอยูแ่ลว้ และฐานเป็น
เพียงแต่อิฐฉาบปูนเฉย ๆ ทาสี แลว้ป้ายตรงนี=ก็เป็นป้ายเก่า ไม่ไดเ้ปลี6ยนแปลงวสัดุ เทศบาลจึงขอตั=งงบประมาณ
อีก 600,000.-บาท เพื6อให้เป็นแกรนิต แลว้สลกัใหม่ ๆ ของท่านใหม่ แลว้ฐานแทนที6จะเป็นอิฐฉาบปูน ก็จะใช้
แกรนิตสีดาํประดบัเพื6อให้เกิดความสง่างามตรงนี= จะใช้เงินอีก 600,000.-บาท ทั=งหมดนี= เป็น 12 โครงการ เป็น
เงินทั=งสิ=น  35,800,000.-บาท ถา้หากโครงการเหล่านี= เสร็จ เทศบาลไดใ้ห้สํานกัการช่าง ถา้ทางสภาเทศบาลได้
อนุมติัให้จ่ายขาดเงินสะสมเงินจาํนวน 35,800,000.-บาท นี=  โครงการเหล่านี= ทั=งหมดน่าจะเริ6มดาํเนินการได้
น่าจะไม่ชา้กวา่เดือนมีนาคม และเสร็จสิ=นทั=งหมดภายในเดือนสิงหาคม ก่อนที6สภาชุดนี=จะหมดวาระ กราบเรียน
เชิญประธานสภาฯ ไดพ้ิจารณาต่อไป 
  นายประสิทธิ7   หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลฯ  ในระเบียบวาระที6 8 ญตัติ การขอเสนอญตัติขอ
อนุมติัจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลาํปาง จาํนวน 12 โครงการ เป็นจาํนวนเงิน  35,800,000.-บาท ขอทาํ
ความเขา้ใจกบัสมาชิกฯ วา่ ทั=ง 12 โครงการ เพื6อให้การประชุมเป็นไปอยา่งเรียบร้อยและเพื6อไม่ใหส้ับสน  
กระผมจะขอมติที6ประชุมในญตัติดงักล่าวเป็นรายโครงการ และใหส้มาชิกฯอภิปรายไดเ้ป็นรายโครงการดว้ย 
เมื6อสมาชิกฯอภิปรายเสร็จเรียบร้อย  ก็จะขอมติที6ประชุมสภาเทศบาศบาลฯ ในระเบียบวาระที6 8  ญตัติ อนุมติั
จ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลาํปางเป็นโครงการๆ ไป   ดงันี= .- 
  โครงการที� 1   โครงการปรับปรุงภายในอาคารวฒันธรรมเฉลิมพระเกียรติ บริเวณสวนสาธารณะ 
เขลางคน์คร เพื6อจดัทาํพิพิธภณัฑท์อ้งถิ6นจงัหวดัลาํปาง จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย เชิญ เมื6อไม่มีสมาชิกฯ 
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ท่านใดอภิปราย จะขอมติที6ประชุมสภาฯ สมาชิกฯท่านใดเห็นชอบโครงการปรับปรุงภายในอาคารวฒันธรรม
เฉลิมพระเกียรติ  บริเวณสวนสาธารณะเขลางคน์คร เพื6อจดัทาํพิพิธภณัฑท์อ้งถิ6นจงัหวดัลาํปาง งบประมาณ  
1,000,000.- บาท  ( หนึ6งลา้นบาทถว้น ) ไดโ้ปรดยกมือ  มติที6ประชุมเป็นเอกฉนัท ์
 มติที�ประชุม  ที6ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท ์ อนุมติัจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลาํปาง โครงการ
ปรับปรุงภายในอาคารวฒันธรรมเฉลิมพระเกียรติ บริเวณสวนสาธารณะเขลางคน์คร เพื6อจดัทาํพิพิธภณัฑ์
ทอ้งถิ6นจงัหวดัลาํปาง   งบประมาณ  1,000,000.- บาท  ( หนึ6งลา้นบาทถว้น ) 
 โครงการที� 2 โครงการก่อสร้างท่อระบายนํ=าพร้อมถนนทบัหลงัท่อ ถนนเขลางคน์คร ตั=งแต่ถนน
พหลโยธิน ถึงแม่นํ=าวงั  สมาชิกฯท่านใดอภิปราย เชิญ เมื6อไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย จะขอมติที6ประชุมสภา 
โครงการก่อสร้างท่อระบายนํ= าพร้อมถนนทบัหลงัท่อ ถนนเขลางคน์คร ตั=งแต่ถนนพหลโยธิน ถึงแม่นํ=าวงั 
งบประมาณ  2,800,000.- บาท  ( สองลา้นแปดแสนบาท ) สมาชิกท่านใดเห็นชอบ ไดโ้ปรดยกมือ  ที6ประชุมมี
มติเป็นเอกฉนัท ์
 มติที�ประชุม  ที6ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท ์ อนุมติัจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลาํปาง โครงการ
ก่อสร้างท่อระบายนํ=าพร้อมถนนทบัหลงัท่อ ถนนเขลางคน์คร ตั=งแต่ถนนพหลโยธิน  ถึงแม่นํ=าวงั  งบประมาณ 
2,800,000.- บาท  ( สองลา้นแปดแสนบาท ) 
 โครงการที� 3 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายนํ=าถนนตลาดเก่า ซอยทางเขา้สะพาน
รัตนโกสินทร์ 200 ปี มีสมาชิกฯท่านใดอภิปราย  เชิญ เมื6อไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย จะขอมติที6ประชุมสภา 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายนํ=าถนนตลาดเก่า ซอยทางเขา้สะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี  
งบประมาณ  2,500,000 .-  บาท ( สองลา้นหา้แสนบาท )   ที6ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท ์
 มติที�ประชุม  ที6ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท ์ อนุมติัจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลาํปาง โครงการ
ก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายนํ=าถนนตลาดเก่า ซอยทางเขา้สะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี งบประมาณ  
2,500,000 .-  บาท ( สองลา้นหา้แสนบาท ) 
  โครงการที� 4   โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและทางเทา้ถนนเวยีนละกอน  ตั=งแต่ถนนฉตัรไชยถึง
ถนนท่าคราวนอ้ย  สมาชิกฯท่านใดอภิปราย เชิญ เมื6อไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย จะขอมติที6ประชุมสภา 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและทางเทา้ถนนเวยีนละกอน    ตั=งแต่ถนนฉตัรไชยถึงถนนท่าคราวนอ้ย  
งบประมาณ  4,300,000.- บาท ( สี6ลา้นสามแสนบาท ) สมาชิกฯท่านใดเห็นชอบไดโ้ปรดยกมือ ที6ประชุมมีมติ
เป็นเอกฉนัท ์
 มติที�ประชุม  ที6ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท ์อนุมติัจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลาํปาง โครงการ
ก่อสร้างปรับปรุงถนนและทางเทา้ถนนเวยีนละกอน    ตั=งแต่ถนนฉตัรไชยถึงถนนท่าคราวนอ้ย  งบประมาณ  
4,300,000.- บาท ( สี6ลา้นสามแสนบาท ) 
 โครงการที� 5 โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเทา้ถนนสวนดอก ตั=งแต่ถนนพหลโยธินถึงถนนรอบเวยีง
ทั=งสองฝั6ง สมาชิกฯท่านใดอภิปราย เชิญ  เมื6อไม่มีสมาชิกฯท่านใดอภิปราย จะขอมติที6ประชุมสภา โครงการ
ก่อสร้างปรับปรุงทางเทา้ถนนสวนดอก ตั=งแต่ถนนพหลโยธินถึงถนนรอบเวยีงทั=งสองฝั6ง  งบประมาณ 
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2,600,000.- บาท  (สองลา้นหกแสนบาท)  สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบไดโ้ปรดยกมือ ที6ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท ์
 มติที�ประชุม  ที6ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท ์อนุมติัจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลาํปาง โครงการ
ก่อสร้างปรับปรุงทางเทา้ถนนสวนดอก ตั=งแต่ถนนพหลโยธินถึงถนนรอบเวยีงทั=งสองฝั6ง  งบประมาณ 
2,600,000.- บาท  (สองลา้นหกแสนบาท) 
 โครงการที� 6 โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเทา้ถนนฉตัรไชย ฝั6งธนาคารเพื6อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ตั=งแต่บริเวณถนนดวงรัตน์ถึงบริเวณสี6แยกดอนปาน สมาชิกฯท่านใดอภิปราย เชิญ เมื6อไม่มีสมาชิกฯ
ท่านใดอภิปรายจะขอมติที6ประชุมสภา โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเทา้ถนนฉตัรไชย ฝั6งธนาคารเพื6อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตั=งแต่บริเวณถนนดวงรัตน์ถึงบริเวณสี6แยกดอนปาน งบประมาณ 5,050,000.- 
บาท  ( หา้ลา้นหา้หมื6นบาท )  สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบไดโ้ปรดยกมือ ที6ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท ์
 มติที�ประชุม  ที6ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท ์อนุมติัจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลาํปาง โครงการ
ก่อสร้างปรับปรุงทางเทา้ถนนฉตัรไชย ฝั6งธนาคารเพื6อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตั=งแต่บริเวณถนนดวง
รัตน์ถึงบริเวณสี6แยกดอนปาน งบประมาณ 5,050,000.- บาท  ( หา้ลา้นหา้หมื6นบาท )   
 โครงการที�   7    โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณข่วงหนา้วดัปงสนุก  สมาชิกฯท่านใดจะ
อภิปราย เชิญ เมื6อไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย   จะขอมติที6ประชุมสภา โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทศัน์
บริเวณข่วงหนา้วดัปงสนุก  งบประมาณ  1,200,000.- บาท ( หนึ6งลา้นสองแสนบาท ) สมาชิกฯท่านใดเห็นชอบ
ไดโ้ปรดยกมือ  ที6ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท ์
 มติที�ประชุม  ที6ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท ์ อนุมติัจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลาํปาง โครงการ
ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณข่วงหนา้วดัปงสนุก  งบประมาณ  1,200,000.- บาท ( หนึ6งลา้นสองแสนบาท ) 
  โครงการที�  8   โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทศัน์ถนนเลียบแม่นํ=าวงั ตั=งแต่สะพานรัตนโกสินทร์    
200 ปี ถึงสะพานชา้งเผอืกทั=งสองฝั6ง สมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย เชิญ เมื6อไม่มีสมาชิกฯท่านใดอภิปราย จะขอมติ 
ที6ประชุมสภา โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทศัน์ถนนเลียบแม่นํ=าวงั ตั=งแต่สะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี ถึง
สะพานชา้งเผอืกทั=งสองฝั6ง งบประมาณ  6,000,000.- บาท  ( หกลา้นบาท ) สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบไดโ้ปรด
ยกมือ  ที6ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท ์
 มติที�ประชุม ที6ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท ์ อนุมติัจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลาํปาง โครงการ
ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทศัน์ถนนเลียบแม่นํ=าวงั ตั=งแต่สะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี ถึงสะพานชา้งเผอืกทั=งสองฝั6ง 
งบประมาณ  6,000,000.- บาท  ( หกลา้นบาท ) 
 โครงการที�  9  โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและทางเทา้ ถนนวงัเหนือ ตั=งแต่ถนนป่าไม ้ ถึงถนน    
ท่ามะโอ และใหแ้กไ้ขจากถนนป่าไม ้เป็น ถนนพระแกว้  สมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย เชิญ เมื6อไม่มีสมาชิกฯท่าน
ใดอภิปราย จะขอมติที6ประชุมสภา โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและทางเทา้ ถนนวงัเหนือ ตั=งแต่ถนน 
พระแกว้ ถึงถนนท่ามะโอ  งบประมาณ  7,000,000.- บาท ( เจด็ลา้นบาท ) สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบได ้
โปรดยกมือ ที6ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท ์
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 มติที�ประชุม ที6ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท ์อนุมติัจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลาํปาง โครงการ
ก่อสร้างปรับปรุงถนนและทางเทา้ ถนนวงัเหนือ ตั=งแต่ถนนพระแกว้ ถึงถนนท่ามะโอ  งบประมาณ  
7,000,000.- บาท ( เจ็ดลา้นบาท ) 
  โครงการที� 10 โครงการก่อสร้างศาลาที6พกัผูโ้ดยสารภายในเขตเทศบาลนครลาํปาง จาํนวน 12 แห่ง 
สมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย เชิญ เมื6อไม่มีสมาชิกฯท่านใดอภิปราย จะขอมติที6ประชุมสภา โครงการก่อสร้างศาลา
ที6พกัผูโ้ดยสารภายในเขตเทศบาลนครลาํปาง  จาํนวน 12 แห่ง  งบประมาณ  2,400,000.- บาท ( สองลา้นสี6แสน
บาท ) สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบไดโ้ปรดยกมือ  ที6ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท ์
 มติที�ประชุม ที6ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท ์ อนุมติัจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลาํปาง โครงการ
ก่อสร้างศาลาที6พกัผูโ้ดยสารภายในเขตเทศบาลนครลาํปาง  จาํนวน 12 แห่ง  งบประมาณ  2,400,000.- บาท  
( สองลา้นสี6แสนบาท ) 
 โครงการที� 11 โครงการก่อสร้างป้ายชื6อถนนเขตเมืองเก่า ฝั6งตาํบลเวยีงเหนือ จาํนวน 10 ป้าย สมาชิกฯ
ท่านใดอภิปราย เชิญ เมื6อไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย จะขอมติที6ประชุมสภา โครงการก่อสร้างป้ายชื6อถนน
เขตเมืองเก่า ฝั6งตาํบลเวยีงเหนือ จาํนวน 10 ป้าย งบประมาณ  350,000.- บาท ( สามแสนหา้หมื6นบาท ) สมาชิกฯ
ท่านใดเห็นชอบไดโ้ปรดยกมือ  ที6ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท ์
 มติที�ประชุม ที6ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท ์ อนุมติัจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลาํปาง โครงการ
ก่อสร้างป้ายชื6อถนนเขตเมืองเก่า ฝั6งตาํบลเวยีงเหนือ จาํนวน 10 ป้าย งบประมาณ  350,000.- บาท ( สามแสนหา้
หมื6นบาท ) 
 โครงการที�  12   โครงการก่อสร้างปรับปรุงฐานอนุสาวรียแ์ละป้ายประวติัพอ่เจา้ทิพยช์า้ง สมาชิกฯ  
ท่านใดอภิปราย เชิญ  เมื6อไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย จะขอมติที6ประชุม โครงการก่อสร้างปรับปรุงฐาน
อนุสาวรียแ์ละป้ายประวติัพอ่เจา้ทิพยช์า้ง  งบประมาณ  600,000 .- บาท  ( หกแสนบาท ) สมาชิกฯ  ท่านใด
เห็นชอบไดโ้ปรดยกมือ  ที6ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท ์
  มติที�ประชุม ที6ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท ์ อนุมติัจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลาํปาง โครงการ
ก่อสร้างปรับปรุงฐานอนุสาวรียแ์ละป้ายประวติัพอ่เจา้ทิพยช์า้ง  งบประมาณ  600,000 .- บาท  ( หกแสนบาท ) 
 

 นายประสิทธิ7   หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลฯ     สรุปวา่ในระเบียบวาระที6 8 ญตัติ  เรื6อง  ขอเสนอ
ญตัติขออนุมติัจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลาํปาง เพื6อดาํเนินกิจกรรมดา้นการบริการชุมชนและสังคม 
จาํนวน 12 โครงการ   เป็นจาํนวนเงิน  35,800,000 บาท ( สามสิบหา้ลา้นแปดแสนบาท )   ที6ประชุมมีมติเป็น 
เอกฉนัท ์ อนุมติัให้จ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลาํปาง  เพื6อดาํเนินกิจกรรมดา้นการบริการชุมชนและ
สังคม จาํนวน 12 โครงการ   เป็นจาํนวนเงิน  35,800,000 บาท ( สามสิบหา้ลา้นแปดแสนบาท ) 
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 ระเบียบวาระที�  9  ญตัติอื�น ๆ  
 นายประสิทธิ7   หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลฯ   ในญตัติอื6น ๆ  มีสมาชิกฯ  ท่านใดจะเสนอ     
ญตัติอื6น ๆ   อีกหรือไม่  ขอเชิญ 
 9.1  เรื�อง  เสนอความคิดเห็นการออกหนังสือเชิญร่วมงานของเทศบาล  
 นายประสิทธิ7   หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลฯ   มีสมาชิกฯ  เสนอความคิดเห็น เรื6อง  การออก
หนงัสือเชิญร่วมงานของเทศบาล  อนุญาตใหอ้อกความคิดเห็นในเรื6องที6เสนอได ้ เชิญคุณยทุธศกัดิ�  ฯ 
 นายยุทธศักดิ7  ศรีทองสุข  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  หนงัสือที6เชิญสมาชิกสภามาร่วมงานต่าง ๆ เจอล่าสุด
มาจากงานสังคมสงเคราะห์ กองสวสัดิการและสังคม  เรียน นายยทุธศกัดิ�   อีกฉบบั  เรียน  คุณพิศลย ์ไม่ทราบ
วา่ออกมาไดอ้ยา่งไร  วนัหลงัใหเ้กียรติสมาชิกฯ ดว้ยครับ ขอบคุณครับ 
 นายประสิทธิ7   หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลฯ   มีสมาชิกฯ ทว้งติงการออกหนงัสือเชิญร่วมงาน 
ของกองสวสัดิการสังคมฯ  ท่านทาํหนงัสือเชิญสมาชิกฯ  ของ  คุณยทุธศกัดิ� , คุณพิศลย ์โดยไม่มีนามสกุล 
ขอฝากทางฝ่ายบริหารช่วยดูแลดว้ย   

9.2  เรื�อง  เสนอความคิดเห็นทางข้ามสะพานรถไฟบริเวณดอนปาน 
นายประสิทธิ7   หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลฯ   มีสมาชิกฯ  เสนอความคิดเห็น เรื6อง ทางขา้ม

สะพานรถไฟบริเวณดอนปาน    อนุญาตให้ออกความคิดเห็นในเรื6องที6เสนอได ้ เชิญคุณสุทศัน์ ฯ 
 นายสุทัศน์  พุทธวงค์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  กราบเรียนท่านประธานสภา ผูบ้ริหาร และสมาชิกสภาฯ
ทุกท่าน  ญตัติที6จะอภิปราย ต่อเนื6องจากกระทูข้องท่านสมบูรณ์  ที6เสนอเรื6องทางขา้มสะพานรถไฟบริเวณ 
ดอนปาน บริเวณนั=นรถติดหลายปี  อยากใหท้างเทศบาลทาํหนงัสือหารือ ปัญหารถติดบริเวณนั=น เพราะมีปัqม
และคลงันํ=ามนัอยู ่3 คลงั คือ ปตท. เอสโซ่ และเชลล ์ปัญหารถนํ=ามนั รถไฟจะลากแทง๊คน์ํ=ามนัใหต้อนเชา้ แลว้
สูบนํ=ามนัเสร็จตอนเยน็ ในส่วนของเอสโซ่จะไม่มีปัญหาเมื6อสูบเสร็จจะนาํแทง๊คน์ํ=ามนัทิ=งไวบ้ริเวณนั=นทาง
รถไฟจะไปลาก 4-5 ทุ่มไม่เป็นไร ปตท.อยูลึ่กไปถึงสะพานลอย แต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะเป็นรางรถไฟเส้น
เดียว รถไฟก็ไปจาํมาแลว้กลบัมาที6ของรถไฟ ใชเ้วลา 4-5 นาทีเสร็จ ที6มีปัญหามากสุด คือของคลงัเชลล ์ จะมี
ประตูปิดเปิด  และทางของปัqมเชลลจ์ะเส้นจะตอ้งสอยแทง็คอ์อกมาบางทีให้รางสามเส้น ลากแทง๊คเ์ขา้ไปใน
คลงั เพราะแทง็คมี์ 30,000 - 40,000 ลิตร คลงัเชลลพ์อทาํงานเสร็จจะปิดประตูทนัที ตอ้งการเอาแทง็คอ์อกก่อน
ปิดประตู และการทาํงานดูดนํ=ามนัจะตอ้งเสร็จก่อน 5 โมงเยน็  พอดูดเสร็จจะแจง้ใหก้ารรถไฟไปลาก การรถไฟ
ตอ้งไปลากเพราะปัqมจะปิดประตู  แต่ถา้ไปลากตอน 5 โมง  ซึ6 งเป็นชั6วโมงเร่งด่วน รถติดตั=งแต่ ร.ร.อรุโณทยั  
ถึง ร.ร.อสัมชญัฯ  ยาวมาถึงนี= เลย อยากใหเ้ทศบาลทาํหนงัสือขอความร่วมมือคลงัเชลล ์ขอเลื6อนเวลาแทง็คเ์ปล่า 
คือจุดคือตอ้งปิดประตู เลื6อนเวลาปิดประตู อาจจะมีหน่วยงาน หรือมีพนกังานเปิดประตูใหก้ารรถไฟไปลาก  
3 ทุ่ม ก็ไม่มีปัญหา เพียงแต่เทศบาลทาํหนงัสือขอความร่วมมือหน่วย ถา้ทาํตรงนี=ตอนเยน็รถจะไม่ติดเลย ผม
รับรองชั6วโมงเร่งด่วนไม่มีติด ฝากเรื6องนี=ดว้ย ขอบคุณ 
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9.3 เรื�อง  ข้อสังเกตการติดตามประเมินผล แผนพฒันาเทศบาลนครลาํปางปี 2550    
นายประสิทธิ7   หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลฯ   มีสมาชิกฯ  เสนอความคิดเห็น  เรื6อง ขอ้สังเกต

การติดตามประเมินผล แผนพฒันาเทศบาลนครลาํปางปี 2550     อนุญาตใหเ้สนอความคิดเห็นได ้เชิญ พ.ต.ท.ดี
ชยั ฯ 
 พ.ต.ท.ดีชัย  พานิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ขอเสนอความคิดเห็นต่อต่อประธานสภา ตามระเบียบ
ราชการบงัคบัการประชุม สภาทอ้งถิ6น พ.ศ.2547 ขอ้ 38 วรรค 5 ขอ้ 5 ใน เรื6อง ขอ้สังเกตการติดตามประเมินผล 
แผนพฒันาเทศบาลนครลาํปางปี 2550 ของผูรั้บรอง จากการติดตามประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลนครลาํปาง 
2550 ซึ6 งไดเ้ป็นคณะกรรมการ และไดรั้บเลือกตั=งให้เป็นประธานคณะกรรมการการติดตามประเมินผล ถา้ท่าน
จะดูในหนงัสือที6นายกฯ เสนอมาในขอ้ 6-7  มีปัญหาเกี6ยวกบัการ มีจุดปัญหาและอุปสรรคในรายการต่างๆ คือ
จุดต่าง ๆ มีคณะผูม้าดาํเนินการคือมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์เขา้มาดาํเนินการ และมีขอ้สังเกตหลายเรื6อง ที6ทาง
ผูบ้ริหารและสมาชิกฯได้ไปดูว่า  ได้ทาํเพื6อให้ผู ้บริหารได้นําไปใช้ได้แก้ไขปัญหา ในการที6เราติดตาม
ประเมินผล มีเรื6องที6ตั=งขอ้สังเกต คือ การดาํเนินการตามแผนพฒันาเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ย  การจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ6น  พ.ศ.2548 ไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์ของแผนพฒันา
ไวอ้ย่างชดัเจนว่า  ในการดาํเนินการตามแผนจะตอ้งมีคณะกรรมการพฒันาทอ้งถิ6น ซึ6 งมีนายกฯ เป็นประธาน 
คณะกรรมการสนับสนุนแผนพฒันาท้องถิ6น  ซึ6 งมีปลัดเทศบาล  เป็นประธาน ซึ6 งจากข้อสังเกตติดตาม
ประเมินผลแลว้ ในขอ้ 2 คณะกรรมสนบัสนุนแผนจะไม่มีเลย  จะรวบรัดไปเป็นคณะกรรมการพฒันาทอ้งถิ6น 
ดาํเนินการเองหมด  ซึ6 งก็จะเป็นผดิกบัที6กระทรวงมหาดไทยไดก้าํหนดไว ้  การจดัทาํแผนพฒันางานดาํเนินการ
ตามระเบียบนี=  โดยมีขั=นตอนการดาํเนินการ ดงันี=  

1. คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัทาํแผนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ6น   มีหนา้ที6รวบรวม 
แผนพฒันางาน/โครงการขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ6น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยอื6น ให้ดาํเนินการในพื=นที6ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ6นแล้วจดัทาํร่างเสนอต่อ
คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิ6น ซึ6 งจากการติดตามแลว้ปรากฏวา่  คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัทาํแผนไม่มี  
คงจะไม่ไดต้ั=งไว ้หรืออะไร ขอตั=งขอ้สังเกตไว ้
  2.การทาํแผนเพื6อนําไปปฏิบัติการพฒันา   ซึ6 งแผนยุทธศาสตร์ที6ทาํไปแล้วจะต้องนําไป
ประกอบการทาํงบประมาณ ทาํเทศบญัญติังบประมาณประจาํปี ซึ6 งแต่ละโครงการที6ทาํไปแลว้ในทางปฏิบติัจริง 
ๆ แลว้ ผูบ้ริหารไดใ้ชอ้าํนาจเปลี6ยนแปลงแกไ้ขโครงการต่าง ๆ ซึ6 งคณะกรรมการตรวจสอบก็ไม่สามารถทาํการ
ตรวจสอบได ้ เนื6องจากว่าไม่ไดก้าํหนดวา่อยู่ในแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาล ซึ6 งตั=งขอ้สังเกตนี=  ก็อยากจะให้
การดาํเนินการต่อไปขอให้ปฏิบติัตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาดว้ยเพื6อ
ความถูกตอ้งตามระเบียบ เพื6อมิใหเ้สียหายต่อการกาํหนดแผนของกระทรวงมหาดไทย ผมมีขอ้สังเกตเพียงแค่นี=  
 
 



 47 

 นายประสิทธิ7   หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาล ในการประชุมสภาในวนันี=ขอบพระคุณสื6อมวลชน
ทุกท่าน และผูน้าํชุมชน และคณะกรรมการชุมชนเทศบาลนครลาํปาง ซึ6 งไดใ้หเ้กียรติมาร่วมเขา้ฟังการประชุม
ในวนันี=  กระผมขอปิดการประชุมครับ 

*********************** 
เลิกประชุมเวลา   16.20 น. 

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

 
 
 
 
 
  
 


