รายงานการประชุ มสภาเทศบาลนครลําปาง
สมัยประชุ มสามัญ สมัยที 4 ครังที 1 ประจําปี 2549
วันที 25 ธันวาคม 2549
ณ ห้ องประชุ มสภาเทศบาลนครลําปาง
----------------------------รายนามผู้มาประชุ ม
1. นายประสิ ทธิ
2. นางดวงนภา
3. นายจาตุรงค์
4. นายกิตติ
5. นายกําพล
6. นายจรู ญ
7. พ.ต.ท.ดีชยั
8. นายทวี
9. นายบุญช่วย
10. นายบุญชู
11. นางปรานอม
12. นายปุณณสิ น
13. นายพณิ ชชา
14. นายพิศลย์
15. นายยุทธศักดิ
16. นางละมัย
17. นางวราภรณ์
18. จ.ส.อ.สมบูรณ์
19. นายสมบูรณ์
20. นางสุ ดารัตน์
21. นายสุ ทศั น์
22. นางสาวอมลยา
23. นางอวยพร
24. นายอําพล

หรรษ์หิรัญ
ก้อนทอง
พรหมศร
จิวะสันติการ
ใจยา
เติงจันต๊ะ
พาณิ ชย์
ทองใบ
ตรี ยกุล
เหลี6ยมแฉ่ง
พิริยะกิจ
มณี นนั ทน์
ภัทรทวีวนิช
ตันศิริเจริ ญกุล
ศรี ทองสุ ข
บุญยง
วนชยางค์กลู
บรรจงจิตต์
คุรุภากรณ์
บุญมี
พุทธวงค์
เจนตวนิชย์
พรรัตนพิทกั ษ์
คําศรี วรรณ
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รายนามผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1. นายนิมิตร
2. นายเกรี ยงศักดิ
3. นายกิตติภูมิ
4. นายสุ วฒั น์
5. นายนรเศรษฐ์
6. นายกิตติพงษ์
7. นางสาวดวงเดือน
8. นายสมเกียรติ
9. นางสาวนงเย็น
10. นางาสาวภารดี
11. นางจันทร์ สม
12. นายจําเนียร
13. นางรัศมีไข่มุก
14. นางอินทมาศ
15. นางระพินทร์
16. นางสิ ริพร
17. นายบุญฤทธิ
18. นายอรรณพ
19. นายสันติ
20. นายเสนีย ์
21. นายประสงค์
22. นางประนอม
23. นางยุพิน
24. นางบานเย็น
25. นายสมศักดิ

จิวะสันติการ
วนชยางค์กลู
นามวงศ์
ตรี มานะพันธุ์
จิวะสันติการ
จิรเมธาธร
ไชยชนะ
อัญชนา
เหลืองหิ รัญรัตน์
เสลานนท์
เสี ยงดี
ทองกระสัน
พร้อมเพรี ยง
สมพงษ์
พรมตัน
สุ ขมาก
บุญมี
สิ ทธิ วงค์
ไกรล้อมบุญ
วิไลจิตต์
เรื อนสอน
สายโกสุ ม
ตรังคธาร
แสงเจริ ญ
สื บสาย

นายจาตุ รงค์ พรหมศร เลขานุ การสภาเทศบาลฯ กราบเรี ยนท่านประธานสภาฯ ที6 เคารพ
กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุ การสภาเทศบาลนครลําปาง วันนีC เป็ นการประชุ มสภาเทศบาล
นครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที6 3 ครัCงที6 2 ประจําปี 2549 สมาชิกฯมาครบองค์ประชุมแล้ว และได้
เวลาตามที6นดั หมาย กระผมขอกราบเรี ยนเชิ ญท่านประธานสภาเทศบาล ได้ขC ึนทําหน้าที6เป็ นประธานใน
ที6ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที6 3 ครัCงที6 2 ประจําปี 2549 ตามระเบียบวาระ
การประชุมในครัCงนีC ขอกราบเรี ยนเชิญครับผม
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นายประสิ ท ธิ1 หรรษ์ หิ รั ญ ประธานสภาเทศบาลฯ สวัส ดี ค รั บ วัน นีC เป็ นการประชุ ม
สภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุ มสามัญ สมัยที6 4 ครัCงที6 1 ประจําปี 2549 ในนามของสภาเทศบาล
นครลําปาง ขอต้อนรับทุกท่าน พร้อมทัCงสื6 อมวลชนทุกท่านที6ได้ให้เกียรติมาร่ วมฟังการประชุม
ในวันนีCดว้ ยความยินดียง6ิ
ระเบียบวาระที 1 เรืองทีป ระธานจะแจ้ งให้ ทปี ระชุ มทราบ
1.1 ประกาศเรียกประชุ มสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที 4 ครังที 1 ประจําปี 2549
นายประสิ ทธิ1 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ครับ
นายจาตุ รงค์ พรหมศร เลขานุ การสภาเทศบาลฯ กราบเรี ยนท่านประธานสภาเทศบาลและ
สมาชิ ก ฯ ทุ ก ท่ า น กระผม นายจาตุ รงค์ พรหมศร เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครลํา ปาง ก่ อนที6 ท่ า น
ประธานในที6ประชุมจะดําเนิ นการประชุ มตามระเบียบวาระการประชุ มในวาระที6 1 นีC กระผมมีประกาศ
ของสภาเทศบาลนครลําปาง เพื6อเรี ยนแจ้งให้ที6ประชุมทราบ ดังนีC
ประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง
เรือง เรียกประชุ มสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุ มสามัญ สมัยที 4 ครังที 1 ประจําปี 2549
-------------------------ตามประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง ลงวันที6 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ได้กาํ หนด
สมัยประชุมสามัญ สมัยที6 4 ประจําปี 2549 มีกาํ หนด 30 วัน ตัCงแต่วนั ที6 1– 30 ธันวาคม 2549 นัCน
อาศัย อํา นาจตามความในมาตรา 25 แห่ ง พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไ ข
เพิ6มเติมถึ งฉบับที6 12 พ.ศ.2546 จึงให้เรี ยกประชุ มสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุ มสามัญ สมัยที6 4
ครัCงที6 1 ประจําปี 2549 ในวันที6 25 ธันวาคม 2549
ประกาศ ณ วันที6 19 ธันวาคม พ.ศ. 2549

(ลงชื6อ) ประสิ ทธิ หรรษ์หิรัญ
(นายประสิ ทธิ หรรษ์หิรัญ)
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
กระผมมีขอ้ เรื6 องตามที6ได้เรี ยนแจ้งให้สมาชิ กฯและผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มได้รับทราบดังรายละเอียดแจ้งแล้ว
นัCน จากนีC กระผมขอเรี ย นท่ า นประธานฯ ได้ท าํ หน้า ที6 เป็ นประธานในที6 ป ระชุ ม ตามระเบี ย บวาระ
การประชุมต่อไปครับ
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นายประสิ ทธิ1 หรรษ์ หิรั ญ ประธานสภาเทศบาลฯ ก่ อนจะเริ6 ม ดํา เนิ น การประชุ ม ต่ อไป
กระผมอยากจะแนะนําท่านเป็ นข้าราชการชัCนผูใ้ หญ่ที6เดินทางมารับตําแหน่งรองปลัดเทศบาลนครลําปาง
คื อ คุ ณ เฉลิ ม แก้ ว กระจ่ า ง ซึ6 งท่ า นได้โ อนย้า ยมาจากเทศบาลเมื อ งเขลางค์ น คร ในนามของ
สภาเทศบาลนครลําปาง ขอต้อนรับท่านด้วยความยินดียง6ิ ครับ
1.2 งานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนครลําปาง
นายประสิ ทธิ1 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ ตามระเบียบวาระที6 1.2 ได้แจกเอกสารให้
ท่านสมาชิกฯ ทุกท่านไปแล้ว สําหรับท่านนายกฯจะมีอะไรเพิ6มเติมหรื อไม่ ขอเชิญครับ
นายนิ มิตร จิ วะสั นติการ นายกเทศมนตรี ฯ ท่านประธานสภาฯ ที6 เคารพครั บ ท่านสมาชิ ก
สภาฯ ผูท้ รงเกียรติ นับจนถึงวันนีC จากการที6เข้ารับตําแหน่งบริ หารงานในฐานะเป็ นนายกเทศมนตรี เมื6อ
วันที6 16 มิถุนายน 2548 เป็ นเวลา 18 เดื อน นับตัCงแต่แถลงนโยบาย ในวันที6 16 มิ ถุนายน 2548
ต่อสภาฯแห่ ง นีC เป็ นนโยบายที6 ค รอบครุ ม มิ ติที6 สามารถนํา มาเป็ นพัน ธกิ จ การบริ ห าร การจัดการ
การแก้ไขปั ญหา และการพัฒนาเทศบาลนครลําปางได้ 5 ด้าน
ด้านที6 1 คือ ด้านการเมืองและการบริ หาร
ด้านที6 2 คือ ด้านการปรับปรุ งและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพืCนฐาน
ด้านที6 3 คือ ด้านการจัดการทรัพยากรสิ6 งแวดล้อม
ด้านที6 4 คือ ด้านการส่ งเสริ มเศรษฐกิจ
ด้านที6 5 คือ ด้านการพัฒนาด้านสังคม
ทัCง 5 ด้าน ได้จดั ทําเป็ นยุทธศาสตร์ เป็ นพันธกิ จ และแผนพัฒนาเทศบาล 2 ระยะ ระยะ 2548 – 2550
และ แผนฯ ฉบับ ที6 2 คื อ 2549 – 2551 แผนงานต่า ง ๆ ได้รับความเห็ นชอบจากสภาเทศบาลแห่ ง นีC
ตลอดจนการจัด ทํา แผนงบประมาณประจํา ปี ซึ6 งได้รั บ ความสนั บ สนุ น ได้ รั บ การเห็ น ชอบจาก
สภาเทศบาลแห่ งนีC ในการที6จะอนุ มตั ิแผนงบประมาณประจําปี ให้สามารถดําเนิ นการตามแผนพัฒนา
เทศบาล ระยะ 3 ปี เพื6อที6 จะไปสนองกับนโยบาย และสามารถปฏิ บตั ิ ตามพันธกิ จทัCง 5 ประการ ที6ได้
แถลงต่อสภาฯแห่งนีC จนถึงวันนีCผมก็มีความยินดีที6จะเรี ยนให้ท่านประธานฯ ท่านสมาชิ กสภาฯ ได้ทราบ
ว่า ภารกิจต่าง ๆ ที6ได้ประกาศไว้ต่อสาธารณะ และแถลงต่อสภาฯนีC สามารถดําเนิ นการไปได้ค่อนข้างจะ
ราบรื6 น และมีผลปรากฎเด่นชัดทัCง 5 มิติ 5 ด้าน ซึ6 งก็จะขออนุ ญาตนอกจากการนําเสนอเป็ นรายงานสรุ ป
เป็ นเอกสารแล้ว ใคร่ ขอนําเสนอเป็ นประมวลภาพเสี ยง วีดีทศั น์ ประกอบการพิจารณาในบทสรุ ปของ
ผูบ้ ริ หาร ขอกราบเรี ยนเชิญครับ (ชมวีดีทศั น์)
นายประสิ ทธิ1 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ ทัCงหมดนีC คือรายงานผลการปฏบัติงานตาม
นโยบายของนายกเทศมนตรี และฝ่ ายบริ หารทัCงหมดในรอบ 18 เดือนที6ผา่ นมา
1.3 รายงานผลการใช้ จ่ายเงินอุดหนุนทีไ ด้ รับอุดหนุนจากหน่ วยงานอืน เงินทีจ ่ ายขาดจากเงิน
สะสม ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2549
นายประสิ ทธิ1 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ ตามระเบียบวาระที6 1.3 ขอเชิ ญผูบ้ ริ หาร
ครับ
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นายนิ มิ ต ร จิ ว ะสั น ติ ก าร นายกเทศมนตรี ฯ ท่ า นประธานสภาฯ ที6 เ คารพครั บ นอกจาก
งบประมาณซึ6 งเป็ นแผนงบประมาณประจําปี ที6จะต้องเสนอเป็ นร่ างเทศบัญญัติ เพื6อขออนุ มตั ิจากสภาฯ
แห่งนีC เพื6อนําไปประกาศใช้แล้ว ยังมีการใช้จ่ายเงินอีก 2 ประเภท คือ การใช้จ่ายเงินที6จ่ายจากเงินสะสม
และเงิ น ที6 ใ ช้จ่ า ยจากเงิ น อุ ด หนุ น จากหน่ ว ยงานอื6 น ซึ6 งตามระเบี ย บแล้ว ไม่ ไ ด้ตC ัง เป็ นงบประมาณ
ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธิการงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ6น พ.ศ.2541 ข้อ
36 วรรค 2 ระบุวา่ “การใช้จ่ายเงินอุดหนุ นเฉพาะกิ จ เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม หรื อเงินอุดหนุ น
จากกระทรวง ทบวง กรม หรื อหน่ วยงานอื6นใด ที6มีลกั ษณะให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ6 นดําเนิ นการ
ตามที6ระบุไว้โดยไม่มีเงื6 อนไข ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ6 นพิจารณาดําเนิ นการตามที6ระบุไว้เป็ นการ
เฉพาะโดยไม่ มี เ งื6 อ นไข ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ6 น พิ จ ารณาดํา เนิ น การโดยไม่ ต้อ งตราเป็ น
งบประมาณรายจ่ า ยตามระเบี ย บนีC ” และมี ห นัง สื อสั6 ง การ ด่ ว นมาก ที6 มท 0313.4/ว 2231 ลงวัน ที6
23 กันยายน 2541 ระบุวา่ “ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ6นดําเนิ นการใช้จ่ายเงินอุดหนุ นที6ได้รับอุดหนุ น
จากหน่วยงานอื6น และเงิ นที6จ่ายขาดจากเงินสะสมได้ โดยไม่ตอ้ งตราเป็ นงบประมาณรายจ่ายแต่อย่างใด
และเมื6อดําเนินการก่อหนีCผกู พันแล้ว ให้รายงานต่อสภาท้องถิ6นทราบในการประชุมคราวต่อไป”
จึ ง ได้เรี ย นเสนอรายงานให้ท ราบในการที6 ไ ด้รับ เงิ นอุ ดหนุ น และได้จ่า ยเงิ น ตามที6 ไ ด้รับ เงิ น
อุดหนุ นมาเฉพาะการนัCน ๆ ตลอดจนการจ่ายขาดเงิ นสะสมในกรณี ที6ไม่ได้ตC งั จ่ายงบประมาณไว้และ
สามารถจ่ายได้โดยไม่ตอ้ งตราเป็ นเทศบัญญัติฯ จึงเรี ยนมาเพื6อโปรดทราบ
ระเบียบวาระที 2 เรืองรับรองรายงานการประชุ มสภาเทศบาลนครลําปาง
2.1 รายงานการประชุ มสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุ มสามัญ สมัยที 3 ครั งที 2 ประจําปี
2549 เมือวันที 24 สิ งหาคม 2549
นายประสิ ทธิ1 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ จะมีสมาชิ กท่านใดขอแก้ไขในรายงาน
การประชุ ม ตามระเบี ย บวาระที6 2.1 ขอเชิ ญครั บ เมื6 อไม่ มี ส มาชิ ก ฯท่ า นใดขอแก้ไ ข กระผมขอมติ
ในที6ประชุ ม สมาชิ กฯ ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุ มสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุ ม
สามัญ สมัยที6 3 ครัC งที6 2 ประจําปี 2549 เมื6 อวันที6 24 สิ งหาคม 2549 ได้โปรดยกมื อขึCนครั บ มติเป็ น
เอกฉันท์ครับ
มติทปี ระชุ ม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ
สมัยที6 3 ประจําปี 2549 เมื6อวันที6 11 สิ งหาคม 2549
2.2 รายงานการประชุ มสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุ มสามัญ สมัยที 3 ครั งที 3 ประจําปี
2548 เมือวันที 28 สิ งหาคม 2549
นายประสิ ทธิ1 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ จะมีสมาชิกท่านใดขอแก้ไข
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ในรายงานการประชุม ตามระเบียบวาระที6 2.2 ขอเชิ ญครับ เมื6อไม่มีสมาชิ กฯท่านใดขอแก้ไข กระผมขอ
มติ ใ นที6 ป ระชุ ม สมาชิ ก ฯ ท่ า นใดเห็ น ชอบรั บ รองรายงานการประชุ ม สภาเทศบาลนครลํา ปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที6 3 ครัCงที6 3 ประจําปี 2549 เมื6อวันที6 28 สิ งหาคม 2549 ได้โปรดยกมือขึCนครับ
มติเป็ นเอกฉันท์ครับ
ระเบียบวาระที 3 เรืองกระทู้ถาม
3.1 กระทู้ เรื อ ง ขอเสนอกระทู้ ถ าม ความคื บ หน้ า โครงการปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ ข่ ว งนคร
(ห้ าแยกหอนาฬิ กา) ของ จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิตต์ สมาชิ กสภาเทศบาลนครลําปาง
นายประสิ ทธิ1 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ ขอเชิญ คุณสมบูรณ์ฯ ครับ
จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิตต์ สมาชิ กสภาเทศบาลฯ กราบเรี ยนท่านประธานสภาฯที6เคารพและ
ท่ า นผู ้บ ริ หาร รวมทัCง หั ว หน้ า หน่ ว ยงาน และสมาชิ ก สภาเทศบาลฯผู ้ท รงเกี ย รติ กระผม
จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอกระทูถ้ ามดังต่อไปนีC
กิจการสภาเทศบาลนครลําปาง
วันที6 ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๙
เรื6 อง

ขอเสนอกระทูถ้ าม

เรี ยน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ด้วย ตามที6สภาเทศบาลนครลําปาง ได้ให้ความเห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสมจํานวน
๗๖,๓๑๒,๕๐๐ บาท เพื6อใช้ดาํ เนิ นการโครงการก่อสร้ างปรับปรุ งภูมิทศั น์ข่วงนคร (ห้าแยกหอนาฬิ กา
เมื6 อ คราวสมัย ประชุ ม สามัญ สมัย ที6 ๒ ครัC งที6 ๑ ประจํา ปี ๒๕๔๙ วัน ที6 ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙
ดังรายละเอียดความแจ้งอยูแ่ ล้วนัCน
ต่อมา เมื6อสมัยประชุ มสามัญ สมัยที6 ๓ ครัCงที6 ๑ ประจําปี ๒๕๔๙ วันที6 ๑๑ สิ งหาคม
พ.ศ.๒๕๔๙ กระผม จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิ ตต์ ได้เสนอกระทูถ้ ามผูบ้ ริ หารเทศบาลนครลําปาง ถึ ง
ผลความคืบหน้าในการดําเนิ นการตามโครงการดังกล่ าว เพื6อเผยแพร่ ให้ประชาชนในท้องถิ6นเทศบาล
นครลําปางได้รับทราบ ซึ6 งก็ได้ความจากการตอบกระทูถ้ ามดังกล่าว จากฝ่ ายผูบ้ ริ หารเทศบาลนครลําปาง
ว่า “ขณะนัCนได้ดาํ เนิ นการอยูใ่ นขัCนตอนศึกษาออกแบบและการจ้างออกแบบของโครงการดังกล่าว โดย
จะใช้เวลาในการดําเนินการส่ วนนีCเป็ นเวลาประมาณ ๗๕ วัน นัCน”
บัดนีC ได้ล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวมาแล้ว กระผม จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิตต์ สมาชิ ก
สภาเทศบาลนครลําปาง เขต ๔ ซึ6 งเป็ นสมาชิ กสภาฯ ท่านหนึ6 งที6ได้ให้ความเห็นชอบในการจ่ายขาดเงิ น
สะสมจํานวนดังกล่าวสําหรับใช้ในโครงการตามที6ทางฝ่ ายบริ หารเทศบาลนครลําปางเสนอต่อสภาแห่ งนีC
ดังกราบเรี ยนมาข้างต้น กระผมเห็นว่าโครงการดังกล่าวนัCน เป็ นโครงการใหญ่ใจกลางเมือง เป็ นโครงการ
เชิดหน้าชูตาและคาดหวังผลไว้วา่ ประชาชนในท้องถิ6นเทศบาลนครลําปาง ซึ6 งเป็ นเจ้าของภาษีเม็ดเงิน
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สะสมดังกล่าวจะได้รับประโยชน์อนั คุม้ ค่าในหลาย ๆ ด้าน อีกทัCงเป็ นการพัฒนาท้องถิ6นอีกส่ วนหนึ6 งด้วย
ในฐานะที6กระผมได้รับความไว้วางใจจากพี6นอ้ งประชาชนให้ทาํ หน้าที6สมาชิ กสภาเทศบาลนครลําปาง
กระผมจึงจําเป็ นต้องติดตาม ทวงถาม ความคืบหน้าของโครงการดังกล่าวต่อผูบ้ ริ หารเทศบาลนครลําปาง
ด้วยความห่ วงใยต่อประโยชน์สุขของพี6น้องประชาชนอยู่เป็ นระยะ ๆ เสมอมา ในคราวนีC กระผมจึงทํา
หน้าที6ดว้ ยการขอตัCงกระทูถ้ ามผูบ้ ริ หารเทศบาลนครลําปางอีกครัCงหนึ6 งและอีกส่ วนหนึ6 งของโครงการ
ดังกล่าว เพื6อให้ชC ี แจงและยืนยันผลความคืบหน้าในส่ วนของงานที6ฝ่ายบริ หารเคยตอบกระทูถ้ ามโดยให้
คํา มัน6 สั ญญาของขัCน ตอนการดํา เนิ น การตามโครงการดัง กล่ า วไว้ต่ อสภาแห่ ง นีC และประการสํา คัญ
ที6กระผมและพี6นอ้ งประชาชนในท้องถิ6นเทศบาลนครลําปางประสงค์ที6จะทราบถึงความชัดเจน ก็คือ
ก. จะเริ6 มลงมือดําเนินการก่อสร้างตามโครงการดังกล่าวได้เมื6อใดประการหนึ6งและ
ข. คาดว่าโครงการดังกล่าวจะแล้วเสร็ จครบถ้วนเรี ยบร้อยสมบูรณ์เมื6อใด อีกประการ
หนึ6ง
ทัCงนีC เพราะพี6นอ้ งประชาชนในเขตท้องถิ6นเทศบาลนครลําปางต่างรอคอยเพื6อต้องการที6จะใช้
สอยประโยชน์ในผลงานของโครงการดังกล่าวและคาดหวังที6จะได้เห็นการพัฒนา การเปลี6ยนแปลงของ
ท้องถิ6นไปในทางที6ดีขC ึน ตามแนวนโยบายของผูบ้ ริ หารเทศบาลนครลําปางอีกโสดหนึ6ง
จึงเรี ยนมาเพื6อโปรดทราบและเสนอผูบ้ ริ หารเทศบาลนครลําปาง เพื6อให้ขอ้ เท็จจริ งและความเป็ น
จริ งของโครงการดังกล่าวที6กระจ่างต่อไปด้วย
ขอแสดงความนับถือ

จ.ส.อ.

ผูต้ C งั กระทูถ้ าม
(สมบูรณ์ บรรจงจิตต์)

นายประสิ ท ธิ1 หรรษ์ หิรั ญ ประธานสภาเทศบาลฯ เป็ นกระทู ้ถ ามของ จ.ส.อ.สมบู ร ณ์ ฯ
บรรจงจิ ตต์ ซึ6 งเคยถามมาครัC งหนึ6 ง แล้ว ตามระเบี ย บฯ ข้อ 91 นัCน ตามกระทูถ้ ามของท่ านจะตัCงถาม
ขึCนใหม่ก็ได้ ในเมื6อมีสาระสําคัญที6ต่างกัน หรื อเหตุการณ์ในขณะที6มีกระทูถ้ ามครัCงนัCนได้เปลี6 ยนแปลง
ไปจากกระทูถ้ ามครัCงก่อน กระผมจึงได้บรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุมในกระทูถ้ าม ทางฝ่ ายบริ หาร
จะตอบกระทูถ้ ามนีCหรื อไม่ ขอเชิญท่านนายกฯครับ
นายนิ มิตร จิ วะสั นติการ นายกเทศมนตรี ฯ ท่านประธานสภาฯ ที6เคารพ และท่านสมาชิ กฯ
ผูท้ รงเกี ยรติ ในนามของคณะผูบ้ ริ หาร ขอขอบพระคุ ณในความสนใจกับโครงการการก่ อสร้ างพัฒนา
ปรับปรุ งภูมิทศั น์ ห้าแยกหอนาฬิกา ให้เป็ นข่วงเมืองนครลําปาง ตามที6ได้รับความเห็นชอบจากสภาแห่ งนีC
อนุมตั ิให้จ่ายขาดเงินสะสมเพื6อดําเนินโครงการดังกล่าว ซึ6 งโครงการนีCประการหนึ6งถือว่าเป็ นนโยบาย
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ที6 สํา คัญที6 สุ ดโครงการหนึ6 ง ของผูบ้ ริ ห าร ประการที6 ส อง โครงการนีC เป็ นโครงการที6 จะทํา ให้เกิ ดการ
เปลี6ยนภาพความสวยงาม ความสง่างาม และความเป็ นเอกลักษณ์ความเป็ นศูนย์กลางของเมืองนครลําปาง
ที6มีชีวิตชี วาเกิ ดขึC นมา ซึ6 งมันจะมี ผลต่อการเชื6 อมโยงเศรษฐกิ จระหว่างตําบลสบตุ๋ ยกับตําบลสวนดอก
หัวเวียง มันจะมีผลต่อการเชื6อมโยงเส้นทางการเดินท่องเที6ยวในตัวเมืองจากแหล่งที6ตC งั ของโรงแรมต่าง ๆ
ไปสู่ เขตเศรษฐกิ จ เช่ น ตลาดอัศวิน เชื6 อมโยงกับตลาดในตําบลสวนดอก รวมถึ งการเชื6 อมโยงกับถนน
คนเดิ นตางคนเตียวและกาดกองต้า รวมถึ งการออกไปสู่ สวนสาธารณะ ทัCงเป็ นสวนสาธารณะใจกลาง
เมื องที6 ข่ว งเมื องนครที6 ก าํ ลัง จะดํา เนิ นการก่ อสร้ า ง ตลอดจนสวนสาธารณะหลัก ที6 สํา คัญมาก ซึ6 ง จะ
ดํา เนิ น การก่ อ สร้ า งในเร็ ว ๆ นีC ก็ คื อ สวนสาธารณะเขลางค์ ตรงนีC เองจะเป็ นศู น ย์ก ลางของเมื อ ง
อย่างแท้จริ ง โครงการดังกล่ าวได้รับความสนใจจากประชาชนค่อนข้างจะมาก มี ประชาชนตลอดจน
สื6 อมวลชนได้พูดถึ ง โครงการนีC อย่า งกว้างขวาง โดยที6 เป็ นเสี ยงที6 เห็ นชอบและให้การสนับสนุ นเป็ น
อย่างมาก ในขณะที6อีกส่ วนหนึ6 งดูเหมือนโครงการนีC ก็ค่อนข้างจะมีปัญหาอุปสรรค มีความขัดข้องใน
บางขัCน บางตอน ซึ6 งก็ มี ก ารพยายามที6 จ ะไม่ ใ ห้ โ ครงการนีC เกิ ด ขึC น หลายครัC งหลายคราว ตัCง แต่ ก่ อ น
ที6จะนําเสนอเพื6อขอความเห็ นชอบจากสภานีC จนกระทัง6 สภานีC ได้ให้ความเห็ นชอบแล้ว อย่างไรก็ดีผม
ก็ยืนยันว่า โครงการนีC ได้กราบเรี ยนมาแล้วเบืCองต้นว่าเป็ นโครงการที6 มีความสําคัญมากอยู่ 2 ประการ
เพราะฉะนัCน จึงต้องดําเนิ นการให้สําเร็ จลุล่วงในเร็ ววัน โดยเฉพาะอย่างยิ6งภายในปี งบประมาณนีCแต่ว่า
การดําเนิ นการในโครงการดังกล่าวมีปัญหาข้อเทคนิ ค มีรายละเอียดปรี กย่อย เช่น เรื6 องของระบบไฟฟ้ า
ระบบไฟสั ญ ญาณจราจร ระบบการระบายนํCา ซึ6 งจะต้อ งศึ ก ษาเส้ น ทางระบบระบายนํCา เดิ ม ที6 มี อ ยู่
ตลอดจนแหล่ งนํCาที6 เชื6 อมโยงหลาย ๆ เส้ นทาง ทัCงคู เมื องและท่อระบายนํCาเดิ มที6 ทาํ ไว้ จึ งมี ปัญหาทาง
เทคนิ คในการออกแบบค่อนข้างจะซับซ้อน ในปั จจุบนั นีC ถึงปั จจุบนั นีC ผูร้ ับจ้างออกแบบก็ได้ดาํ เนิ นการ
ไปได้ครึ6 งทางแล้ว และจากการประสานงานและขอทราบข้อมูลจากสํานักการช่ าง และบริ ษทั ผูร้ ับจ้าง
ออกแบบ ทราบว่า แบบเสร็ จสิC น โดยสมบู รณ์ ก็ จะส่ ง เพื6 อการตรวจรั บ ได้ภ ายในสิC น เดื อนมกราคมนีC
ถ้าแบบสามารถส่ งได้เสร็ จสิC นภายในเดื อนมกราคมนีC ขัCนตอนในการที6 จะไปทําการจัดซืC อจัดจ้างตาม
ระเบียบวิธีการพัสดุก็อาจจะใช้เวลาประมาณ 1 เดือน ถึง 6 สัปดาห์ ก็เข้าใจว่ากลางเดือนมีนาคมน่าจะได้
ผูร้ ับจ้าง ต้นเดือนเมษายนก็น่าจะสามารถดําเนิ นการปรับปรุ งและพัฒนาได้ ทัCงนีC น่าจะเสร็ จสิC นภายใน
เดื อนกันยายน ซึ6 งตามระเบี ยบว่าด้วยการงบประมาณกําหนดไว้ว่า จะต้องจ่ายเงิ นให้เสร็ จสิC น ภายใน
1 ปี งบประมาณ อย่างไรก็ดีเพื6อที6จะให้มีความกระจ่างมากขึCน ความจริ งแล้วในเรื6 องของแบบ เรื6 องของ
ประโยชน์ใช้สอย ก็ได้นาํ เสนอต่ อสาธารณะไปแล้ว ทัCงทางสื6 อมวลชนทุ ก ๆ สื6 อ ทัCงรู ปแบบจําลองที6
นําเสนอต่อสาธารณะ ทัCงเอกสารเผยแพร่ ของสํา นักงานเทศบาลนครลําปางที6 ทาํ ออกมาในรู ปไก่ ขาว
ทัCงรายงานประจําปี ที6ได้เช่าหน้าหนังสื อพิมพ์เผยแพร่ อยู่เป็ นประจํา ก็ได้อธิ บายให้ทราบว่าหอนาฬิกาก็
ยังคงยังเป็ นหอนาฬิ กาเช่ นเดิ มอยู่ ไม่ได้มีการทุบหรื อทิCงทําลายแต่อย่างใด แต่จะปรับปรุ งให้เกิดความ
สวยงาม มี สี สั น มี ค วามสง่ า งามมากกว่า เดิ ม ซึ6 ง เริ6 ม จะทรุ ดโทรมแล้ว สวนสาธารณะก็ ย งั เป็ นพืC น ที6
สวนสาธารณะอยูเ่ ช่นเดิม แต่จะทําให้เป็ นสวนสาธารณะที6มีชีวติ มีกิจกรรม ผูค้ นสามารถเข้าไปใช้สอย
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ได้ มี ร้านอาหาร มี ลานสําหรั บนั6งพักผ่อน ก็ยงั เป็ นสวนสาธารณะเช่ นเดิ มแต่ป รั บปรุ ง ให้มีชี วิตชี ว า
สวยงาม มี สี สั น มี เสน่ ห์ มากขึC น สํานักงานเทศบาลก็จะเปิ ดหน้าสํานัก งานเทศบาล เพื6 อที6 จะให้เป็ น
ลานกว้าง ลานกว้างประการหนึ6 งเพื6อที6จะชู หอนาฬิ กาให้โดดเด่นเป็ นสง่ามากกว่าปั จจุบนั นีC ประการที6
สอง ก็ จ ะได้เ ป็ นที6 น6ัง พัก ผ่อนเหมื อ นกับ เป็ นสวนสาธารณะอี ก แห่ ง หนึ6 ง อยู่ห น้า สํ า นัก งานเทศบาล
ประการที6สาม ก็จะได้เสริ มความสวยงาม ความสง่างามของอาคารเทศบาล โดยเฉพาะอาคาร 1 ซึ6 งเป็ น
อาคารรู ปแบบสถาปั ตยกรรมที6สวยงามอยู่แล้ว ทัCงหมดนีC ผมกราบเรี ยนยืนยันว่ายังจะต้องติ ดตามดูแล
อย่า งใกล้ชิ ดและกํา ลัง ดํา เนิ นการอยู่อย่า งรี บ เร่ ง และภายในสิC น เดื อนกัน ยายนนีC อย่า งไรก็ ต้องทํา ให้
โครงการนีC ใ ห้เสร็ จสิC น โดยสมบู ร ณ์ เพื6 อสอดรั บ กับ โครงการอื6 น ๆ ที6 ไ ด้ด ํา เนิ น การไปล่ ว งหน้า แล้ว
ตลอดจนเวลาที6 ไ ล่ เลี6 ย กับ การปรั บ ปรุ ง สวนสาธารณะเขลางค์ สวนสาธารณะเขื6 อนยางบ้า นดง และ
สวนสาธารณะพ่อเจ้า ทิ พ ย์ช้าง ก็จะเสร็ จเวลาไล่ ๆ กัน เมื6 อทุ กโครงการเสร็ จสิC นสมบู รณ์ แล้ว นีC ก็คื อ
ความสมบูรณ์ ในการปรั บปรุ งภูมิทศั น์เมืองนครลําปางอย่างเต็มรู ปแบบ นอกเหนื อไปจากตําบลเวียง
เหนื อซึ6 งอยูร่ ะหว่างดําเนิ นการในเรื6 องของการทําสวนสาธารณะทดแทนโรงฆ่าสัตว์ การทําประตูเมือง
ประตูมา้ การปรับปรุ งภูมิทศั น์ บูรณะกําแพงเมือง ตลอดจนในเรื6 องของการอนุ รักษ์อาคารบ้านเรื อนแถว
ถนนป่ าไม้ ถนนท่ า มะโอ ให้เป็ นแหล่ ง ศึ ก ษาสถาปั ตยกรรมดัCง เดิ ม ซึ6 ง ก็ จ ะดํา เนิ น การในโครงการ
ปี งบประมาณต่อๆ ไปครับ ขอบคุณครับ
นายประสิ ทธิ1 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ ท่านนายกฯได้ชC ีแจงแล้ว ท่านเจ้าของ
กระทูม้ ีอะไรจะถามอีกหรื อไม่ครับ
จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิตต์ สมาชิ กสภาเทศบาลฯ ผม จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิตต์
ไม่มีอะไรจะถาม ขอขอบคุณมากครับ
3.2 เรือง ขอเสนอกระทู้ถาม การซ่ อมแซมพนังกันตลิง แม่ นํา วังด้ านขวาท้ ายเขือนยาง
ของ พ.ต.ท.ดีชัย พาณิชย์ สมาชิ กสภาเทศบาลนครลําปาง
นายประสิ ทธิ1 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ ตามระเบียบวาระที6 3.2 กระทูถ้ ามของ
พ.ต.ท.ดีชยั ฯ ขอเชิญครับ
พ.ต.ท.ดีชัย พาณิชย์ สมาชิ กสภาเทศบาลฯ กราบเรี ยนท่านประธานสภาฯ ที6เคารพ กระผม
พ.ต.ท.ดี ชัย พาณิ ช ย์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํา ปาง เขต 1 ตามที6 ผ มได้เ สนอขอกระทู ้ถ ามผ่า น
ท่านประธานสภาฯไปยังผูบ้ ริ หารเกี6 ยวกับการซ่ อมแซมพนังกันตลิ6 งแม่นC าํ วังด้านขวาท้ายเขื6 อนยางนัCน
เนื6 องจากในวาระที6 4 ของผูบ้ ริ หารได้เสนอเกี6ยวกับเหตุผลในการดําเนิ นการซ่ อมแซมท้ายเขื6อนยาง คือ
ได้ยกเลิกไปแล้ว ซึ6 งกระทูข้ องผมก็เห็นว่าจะต้องขอถอนครับ เพราะแจ้งไปเรี ยบร้อยแล้วครับผม
นายประสิ ทธิ1 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ เป็ นอันว่า ตามระเบียบวาระที6 3.2 กระทู ้
ของท่าน พ.ต.ท.ดีชยั พาณิ ชย์ ได้ถอนออกครับ
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ระเบียบวาระที 4 ญัตติ เรือง ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง
เพือ จ่ ายเป็ นค่ าคืนเงินค่ าซือเอกสารให้ กบั ผู้ซือเอกสาร 4 ราย จํานวน 28,000 บาท
(สองหมืนแปดพันบาทถ้ วน)
นายประสิ ทธิ1 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ ตามระเบียบวาระที6 4 ญัตติขออนุ มตั ิจ่าย
ขาดเงิ นสะสมของเทศบาลนครลําปาง เพื6อจ่ายเป็ นค่าคืนเงิ นค่าซืC อเอกสารให้กบั ผูซ้ Cื อเอกสาร 4 ราย
จํานวน 28,000 บาท (สองหมื6 นแปดพันบาทถ้วน) ขอเชิ ญผูบ้ ริ หารครั บ ขอเชิ ญท่านรองนายกฯ
เกรี ยงศักดิฯ ครับ
นายเกรี ยงศั ก ดิ1 วนชยางค์ กูล รองนายกเทศมนตรี ฯ กราบเรี ยนท่ านประธานสภาฯ และ
สมาชิกฯผูม้ ีเกียรติทุกท่าน กระผม นายเกรี ยงศักดิ วนชยางค์กลู รองนายกเทศมนตรี ฯ ได้รับมอบหมาย
จากท่านนายกเทศมนตรี ให้เสนอญัตติ
ที6 ลป 52003/

สํานักงานเทศบาลนครลําปาง
ถนนฉัตรไชย ลําปาง 52100
พฤศจิกายน 2549

เรื6 อง ขอเสนอญัตติขออนุมตั ิจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง เพื6อจ่ายเป็ นค่าคืนเงินค่าซืC อ
เอกสารให้กบั ผูซ้ Cื อเอกสาร 4 ราย จํานวน 28,000 บาท (สองหมื6นแปดพันบาทถ้วน)
เรี ยน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้า พเจ้า นายนิ มิ ต ร จิ ว ะสั น ติ ก าร นายกเทศมนตรี น ครลํา ปาง ขอเสนอญัต ติ เ รื6 อ ง
ขออนุมตั ิจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง เพื6อจ่ายเป็ นค่าคืนเงินค่าซืC อเอกสารให้กบั ผูซ้ Cื อเอกสาร
4 ราย จํานวน 28,000 บาท (สองหมื6นแปดพันบาทถ้วน) ดังมีหลักการและเหตุผล ดังนีC
หลักการ
เพื6อขออนุ มตั ิจ่ายขาดเงิ นสะสมเทศบาลเพื6อจ่ายเป็ นค่าคืนเงินค่าซืC อเอกสาร ให้กบั ผูซ้ Cื อ
เอกสารโครงการก่อสร้างพนังป้ องกันตลิ6งแม่นC าํ วังฝั6งขวาบริ เวณท้ายเขื6อนยาง จํานวน 4 ราย ๆ ละ 7,000
บาท รวมเป็ นเงิ นทัCงสิC น 28,000 บาท (สองหมื6นแปดพันบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิ น การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ6น พ.ศ.2547 หมวดที6 9 การถอนคืนเงินรายรับและการจําหน่ายหนีCสูญ ข้อ 96 (2) ขอคืนเงินภายหลัง
ปี งบประมาณที6รับเงินรายรับเมื6อตรวจสอบเห็นว่าถูกต้องให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ6นจ่ายขาดจากเงิน
สะสมได้โดยต้องได้รับอนุมตั ิจากสภาท้องถิ6น
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เหตุผล
ด้วยเทศบาลนครลําปางได้ประกาศยกเลิกโครงการก่อสร้างพนังป้ องกันตลิ6งแม่นC าํ วังฝั6ง
ขวาบริ เวณท้ายเขื6อนยาง ตามประกาศเทศบาลนครลําปางฉบับลงวันที6 13 ตุลาคม 2549 และยังไม่มีการ
พิ จ ารณาดํา เนิ น การจ้า งใหม่ ซ6 ึ งทํา ให้ ผู ้ซCื อ เอกสารมี สิ ท ธิ ข อคื น เงิ น ค่ า ซืC อ เอกสารได้ต ามหนัง สื อ
กระทรวงมหาดไทยที6 มท 0313.4/ว 2215 ลงวันที6 14 สิ งหาคม 2541 เรื6 องวิธีปฏิบตั ิเกี6 ยวกับการยกเลิ ก
หรื อเลื6อนการประกวดราคา และผูซ้ Cื อเอกสารได้แสดงความประสงค์ภายในกําหนดเวลา 30 วัน ที6จะขอ
คืนเงินค่าซืC อเอกสารของโครงการที6ได้ยกเลิ กดังกล่าว ซึ6 งเป็ นการขอคืนภายหลังปี งบประมาณที6รับเงิ น
รายรับ
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงมีความจําเป็ นต้องใช้เงินสะสมของเทศบาล
เงินสะสม ณ วันที6 30 กันยายน 2549
286,785,601.22
หัก เงินฝาก กสท.
62,561,214.66
ลูกหนีCเงินยืมเงินสะสม
63,761.05
ลูกหนีCเงินยืมเงินงบประมาณ
42,536.00
ลูกหนีCภาษีโรงเรื อน
917,804.50
ลูกหนีCภาษีทอ้ งที6
11,957.48
ลูกหนีCภาษีป้าย
46,392.00
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ตามระยะเวลาที6เหลือ 65,209,939.20 128,853,604.89
157,931,996.33
หัก สํารองจ่ายกรณี ฉุกเฉิ นอื6น ๆ ร้อยละ 25%
39,482,999.08
118,448,997.25
หัก จ่ายขาดเงินสะสมและเงินยืมสะสม (คงค้างเบิกจ่าย)
1.จ่ายช่วยเหลือผูป้ ระสพอุทกภัย
4,030,000.00
2.ก่อสร้างปรับปรุ งภูมิทศั น์ข่วงนคร
76,312,500.00
3.ก่อสร้างพนังป้ องกันตลิ6งตรงข้ามวัดเกาะ
9,800,000.00
90,142,500.00
เงินสะสมคงเหลือในมือที6พอจ่ายได้ ณ 30 กันยายน 2549
28,306,497.25
ดังนัCน จึ งมี ค วามจําเป็ นต้องขออนุ มตั ิ จ่ายขาดเงิ น สะสมของเทศบาล จํานวน 28,000
บาท (สองหมื6 น แปดพัน บาทถ้ว น) เพื6 อจ่ า ยเป็ นค่ า คื น เงิ น ค่ า ซืC อ เอกสารให้ ก ับ ผูซ้ Cื อเอกสารโครงการ
ก่ อ สร้ า งพนั ง ป้ องกั น ตลิ6 ง แม่ นC ํ าวัง ฝั6 ง ขวาบริ เวณท้ า ยเขื6 อ นยาง จํ า นวน 4 ราย ตามหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทยที6 มท0313.4/ว 2215 ลงวันที6 14 สิ งหาคม 2541 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

12
ว่าด้วยการรับเงิ น การเบิกจ่ายเงิ น การฝากเงิ น การเก็บรักษาเงิ นและการตรวจเงิ นขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ6น พ.ศ.2547 หมวดที6 9 การถอนคืนเงินรายรับและการจําหน่ายหนีCสูญ ข้อ 96 (2) ซึ6 งเป็ นอํานาจ
อนุมตั ิของสภาเทศบาล
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงเสนอญัตติมาเพื6อโปรดนําเสนอต่อที6ประชุมสภาเทศบาล
นครลําปางเพื6อขออนุมตั ิตามระเบียบฯ ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื6อ)
ผูเ้ สนอ
(นายนิมิตร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรี นครลําปาง

(ลงชื6อ)

ผูร้ ับรอง
(นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง

(ลงชื6อ)

ผูร้ ับรอง

(นางสุ ดารัตน์ บุญมี)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง

นายประสิ ทธิ1 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ เมื6อสักครู่ นC ี เจ้าหน้าที6ได้แจกเอกสารให้ท่าน
ในระเบี ยบวาระที6 4 บรรทัดที6 14 หน้า 2 ข้อ 1 คําว่า “จ่ายช่ วยเหลื อผูป้ ระสพอุ ทกภัย” เป็ น “จ่าย
ค่าก่อสร้ างพนังป้ องกันตลิ6 งแม่นC าํ วังฝั6 งขวาบริ เวณท้ายเขื6อนยาง” ขอท่านได้แก้ไขด้วย ขอเชิ ญ พ.ต.ท.
ดีชยั ฯ ครับ
พ.ต.ท.ดีชัย พาณิชย์ สมาชิ กสภาเทศบาลฯ กราบเรี ยนท่านประธานสภาฯที6เคารพ กระผม
พ.ต.ท.ดี ชัย พาณิ ช ย์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํา ปาง เขต 1 กระผมเห็ นด้ว ยที6 ข อถอนเงิ น ทัCงหมด
28,000 บาท เพื6อจ่ายคื นให้กบั ผูร้ ั บเหมาต่าง ๆ แต่เหตุผลที6ท่านเสนอในญัตติ ของท่านก็ยงั ไม่มีความ
ชัดเจนว่า เพราะเหตุใดผูป้ ระมูลทัCงหลายถึ งถอนตัวออกไป เงิ นงบประมาณที6ให้ไว้ทC งั หมด 4,030,000
กว่าบาท เพื6 อเป็ นค่าซ่ อมแซมปรั บปรุ งตลิ6 งท้ายเขื6 อนยาง เวลาทัCงหมดเกื อบ1 ปี ปรากฎว่ายัง ไม่ไ ด้
ดําเนิ นการอะไรสักอย่าง จึงเป็ นเหตุทาํ ให้เดี_ ยวนีC นC าํ มาพังต่อไปอีก ผมสงสัยว่างบประมาณ 4,000,000
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กว่าบาท คงจะทําอะไรไม่ได้แล้วเดี_ ยวนีC ซึ6 งเป็ น เหตุ ผ ลที6 ผ มตัCง กระทู ้ถ ามเมื6 อสั ก ครู่ นC ี พอเห็ น ว่า
ซํCาซ้อนกัน ผมก็ เลยขอถอนและขออภิ ป รายในเรื6 องนีC คื อเงิ นทัCงหมดเราให้ไปแล้ว เป็ นเวลาเกื อบปี
แล้วแต่ไม่ได้ดาํ เนิ นการอะไรสักอย่าง ซึ6 งเป็ นการทํางานที6ค่อนข้างจะล่าช้าไปหน่ อยไม่ทนั เหตุ การณ์
เรื6 องนีCผมอยากจะขอให้ท่านพิจารณาดูวา่ ท่านจะมีวธิ ี การอย่างไรที6จะต้องดําเนิ นการเกี6ยวกับเรื6 องตลิ6งท้าย
เขื6อน

คงจะพังลงมาอีก ฤดูนC าํ หลากปี นีC ก็คงจะลงมาอีกถ้าท่านไปสังเกตดู โดยเฉพาะด้านฝั6งด้านซ้ายก็พงั ไป
ด้วย เป็ นเรื6 องด่วนที6จะต้องดําเนิ นการ ถ้าไม่รีบดําเนิ นการแล้วต่อไปเขื6อนยางของเราจะพังลงมา ถ้าเกิ ด
พังขึCนมาจริ ง ๆ อุทกภัยก็จะเกิดขึCนซํCาซากขึCนไปอีก ก็ขอให้ผบู ้ ริ หารได้พิจารณาในเรื6 องนีCโดยด่วนด้วย
ขอบคุณครับ
นายประสิ ทธิ1 หรรษ์ หิรัญ ประธานนสภาเทศบาลฯ จะมีสมาชิ กฯท่านใดอภิปรายอีกหรื อไม่
ไม่มีสมาชิ กฯท่านใดอภิปราย ฝ่ ายบริ หารจะมีเพิ6มเติมอีกหรื อไม่ เพราะเมื6อสักครู่ นC ี สมาชิ กฯ ได้ถามถึ ง
สาเหตุเพราะอะไรถึงคืนเงิน 28,000 บาท ให้กบั ผูร้ ับเหมา ขอเชิญ ท่านรองเกรี ยงศักดิฯ ครับ
นายเกรี ยงศั กดิ1 วนชยางค์ กูล รองนายกเทศมนตรี ฯ กราบเรี ยนท่านประธานสภาฯและท่าน
สมาชิกฯ ผูม้ ีเกียรติทุกท่าน ในฐานะที6ผมได้ดูแลเกี6ยวกับงานสํานักการช่าง ใคร่ ขอตอบเกี6ยวกับโครงการ
นีC ตอนแรกพนังตลิ6งพังเป็ นเงิน 4,000,000 กว่าบาท และได้ดาํ เนิ นการประกวดราคาไปแล้ว ปรากฎว่า
หลังจากประกวดราคา ตลิ6งได้เริ6 มพังไปเรื6 อย ๆ ยาวไปกว่าเดิมอีก ผมจะลําดับเหตุการณ์ให้ฟังว่า
วันที6 5 กันยายน 2549 ได้มีการประกวดราคาด้วยวิธีอิเลคโทรนิ ค และได้ตวั ผูร้ ั บเหมาแล้ว
มีผมู ้ ายืน6 ซองทัCงหมด 4 ราย ค่าซอง ๆ ละ 7,000 บาท เป็ นเงิน 28,000 บาท หลังจากนัCนมา
วันที6 20 – 24 กันยายน 2549 มีฝนตกหนักนํCาท่วม แม่นC าํ วังมีนC าํ เอ่อล้นขึCนมามาก
วันที6 26 กันยายน 2549 เทศบาลสํารวจความเสี ยหายเบืCองต้น ปรากฎว่า การก่อสร้างของเรา
ทัCงหมดเป็ นเงิน 4,000,000 กว่าบาทนีC ไม่สามารถครอบคลุมไปถึงความเสี ยหายที6เกิดขึCนใหม่ได้ ฉะนัCน
การที6เราจะมาดําเนินการใน 4,000,000 กว่าบาทนัCน คิดว่าไม่คุม้ แน่ และอาจจะต้องพังลงมาอีกมาก
วันที6 29 กันยายน 2549 เมื6อสํารวจความเสี ยหายแล้ว ได้ขออนุมตั ิยกเลิกโครงการนีC
ทัCง ๆ ที6ได้ผรู ้ ับเหมาแล้ว ท่านนายกฯก็ได้อนุมตั ิตามข้อเท็จจริ งว่ามีการพังมากกว่านัCนอีก
วัน ที6 17 พฤศจิ ก ายน 2549 ได้ท าํ โครงการก่ อ สร้ า ง โครงการนีC ขอรั บ เงิ น สนับ สนุ น จาก
กรมส่ งเสริ มปกครองส่ วนท้องถิ6น เป็ นเงินทัCงหมด 14,950,000 บาท เปลี6ยนโครงการใหม่โดยใช้ที6เดิ ม
แต่ยาวกว่าเดิมทัCง 2 ฝั6ง
วันที6 20 ธันวาคม 2549 ได้ส่งโครงการนีCตามคําแนะนําของกรมส่ งเสริ มฯ คิดว่าคงอนุ มตั ิเพราะ
เขาแนะนํามา ในวงเงิน 10,900,000 บาท ทางกรมส่ งเสริ มฯได้ส่งคนเข้ามาตรวจโครงการแล้ว คิดว่าคง
จะอนุมตั ิเร็ ว ๆ
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สําหรับท่านที6ติดใจว่าทําไมจะต้องคืนเงิ น ผูร้ ั บ เหมา จํา เป็ นต้อ งคื น ในเมื6 อ เขาซืC อ แบบแต่
ไม่ได้ก่อสร้างจึงต้องจําเป็ นคืนค่าแบบเขาไป ครับ
นายประสิ ทธิ1 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ ขอเชิญ พ.ต.ท.ดีชยั ฯ ครับ
พ.ต.ท.ดีชัย พาณิชย์ สมาชิ กสภาเทศบาลฯ กราบเรี ยนท่านประธานสภาฯที6เคารพ
กระผม พ.ต.ท.ดีชยั พาณิ ชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เขต 1 ต้องขอขอบคุณท่านรองเกรี ยงศักดิฯ
ที6ได้อธิ บายให้รับทราบจนเป็ นที6น่าพอใจ และที6ท่านว่าทําไมต้องคืนเงินนัCน ขอเรี ยนท่านว่า ผมเห็นด้วย
ไม่ใช้ไม่เห็นด้วย ในการคืนเงินเพราะต้องปฏิบตั ิตามระเบียบของทางราชการ เพราะเมื6อเรายกเลิ กแล้ว
ต้องคืนเงินให้เขาครับ ขอบคุณครับ
นายประสิ ทธิ1 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ จะมีสมาชิ กฯ ท่านใดอภิปรายอีกหรื อไม่
เมื6อไม่มีสมาชิ กท่านใดอภิปราย กระผมจะขอมติในที6ประชุ ม สมาชิ กฯท่านใดเห็ นชอบอนุ มตั ิจ่ายขาด
เงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง เพื6อจ่ายเป็ นค่าคืนเงินค่าซืC อเอกสารให้กบั ผูซ้ Cื อเอกสาร 4 ราย จํานวน
28,000 บาท (สองหมื6นแปดพันบาทถ้วน) ขอได้โปรดยกมือขึCนครับ มติเป็ นเอกฉันท์ ครับ
มติทปี ระชุ ม ที6ประชุ มมีมติเห็นชอบอนุ มตั ิจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง เพื6อจ่าย
เป็ นค่าคืนเงินค่าซืC อเอกสารให้กบั ผูซ้ Cื อเอกสาร 4 ราย จํานวน 28,000 บาท
(สองหมื6นแปดพันบาทถ้วน)
นายประสิ ทธิ1 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ ต่อไปก่อนที6จะถึงระเบียบวาระที6 5 กระผม
อยากจะเชิ ญ คุณดวงนภา ก้อนทอง ท่านรองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ขึCนมาเป็ นประธานในที6
ประชุมจนหมดวาระการประชุมครับ ขอเชิญครับ
ระเบียบวาระที 5 ญัตติ เรื อง ขอเสนอขอรั บความเห็นชอบในการกู้เงินจากสํ านักงานเงินทุนส่ งเสริ ม
กิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพือเป็ นทุ นหมุ นเวียนกิจ การสถานธนานุ บ าลของสถานธนานุ บาลเทศบาล
นครลําปาง
นางดวงนภา ก้ อนทอง รองประธานสภาเทศบาลฯ ระเบียบวาระที6 5 ญัตติ เรื6 อง ขอเสนอ
ขอรั บความเห็ น ชอบในการกู้เงิ นจากสํา นัก งานเงิ น ทุ นส่ งเสริ มกิ จการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพื6อเป็ นทุ น
หมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล ของสถานธนานุบาลเทศบาลนครลําปาง เรี ยนเชิญท่านนายกฯ ค่ะ
นายนิมิตร จิวะสั นติการ นายกเทศมนตรี ฯ ท่านประธานสภาฯที6เคารพ ในวาระนีC เป็ นการ
เสนอญัตติ เกี6 ยวข้องกับกิ จการสถานธนานุ บาล เทศบาลนครลําปาง เป็ นการขอใช้เงิ นกู้จากสํานักงาน
เงิ นทุนส่ งเสริ มกิ จการเทศบาล เพื6อใช้เป็ นเงิ นหมุนเวียนของสถานธนานุ บาล จํานวน 20,000,000 บาท
ด้วยเหตุ ผลที6 ว่าสถานธนานุ บาลมีความจําเป็ นที6 จะต้องขอกูเ้ งิ นจํานวนดังกล่ าวซึ6 งสถานะทางการเงิ น
ณ วัน ที6 6 พฤศจิ ก ายน 2549 สถานธนานุ บ าลมี เ งิ น สดคงเหลื อ ในมื อ 26,453.75 บาท เงิ น ฝาก
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด(มหาชน)สาขาลําปาง ประเภทออมทรัพย์ เป็ นเงิน 86.14 บาท ประเภทฝากประจํา
เป็ นเงิน 10,000 บาท มียอดสิ นค้าที6รับจํานําอยูใ่ นคลังทัCงสิC น 76,867,500 บาท ซึ6 งเดิมสถานธนานุ บาล ได้
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กู้เงิ นเบิ กเงิ นเกิ นบัญชี ก ับธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) สาขาลําปาง ภายในวงเงิ น 25,000,000
บาท แล้วได้เริ6 มใช้เงินกู้ (OD) ตัCงแต่วนั ที6 5กันยายน 2548 ถึงปั จจุบนั ใช้ระยะเวลาเพียง 1 ปี เศษ และใช้
เงิ นดังกล่าวไปแล้ว 22,680,000 บาท คงเหลื อที6สามารถใช้ได้อีก 2,320,000 บาท และสําหรับดอกเบีCย
ที6ธนาคารกรุ งไทย จํากัด(มหาชน) สาขาลําปาง ได้คิดอัตราร้อยละ 5.5 ต่อปี ขณะเดี ยวกันได้มีหนังสื อ
จาก จ.ส.ท.ที6 มท 0801.5/ว1314 ลงวันที6 4 ตุ ลาคม 2549 แจ้งว่า ที6 ประชุ มคณะกรรมการอํานวยการ
เงินทุนส่ งเสริ มกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ได้มีมติในที6ประชุม เมื6อวันที6 18 กันยายน 2549 ดังนีC
1. อนุ ม ตั ิ ใ ห้เพิ6 มยอดวงเงิ นให้กู้จากเดิ ม ครัCง ละไม่เกิ น 2,000,000 บาท เป็ นครัC ง ละไม่เกิ น
4,000,000 บาท และสถานธนานุ บาลแต่ละแห่ งจะต้องมีเงินกูก้ บั เงินทุนส่ งเสริ มกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)
ไม่เกินแห่งละ 20 ล้านบาท
2. อัตราดอกเบีCยที6คิดกับกิจการสถานธนานุ บาล ให้คิดในอัตราดอกเบีCยที6ให้กูเ้ งินสําหรับกิจการ
อื6น กิจการอื6นที6สามารถกู้ ก.ส.ท.ได้ ก.ส.ท.ให้คิดดอกเบีCยร้อยละ 3 สําหรับกิจการสถานธนานุบาล ให้
คิดร้ อยละ 3 บวกหนึ6 งบาท ก็คือถ้ากูจ้ าก ก.ส.ท.ก็จะเสี ยดอกเบีCยร้ อยละ 4 ซึ6 งจะ ประหยัดกว่าที6กูจ้ าก
ธนาคารกรุ งไทย 1.50 บาท
ปั จจุบนั ประชาชนได้มาใช้บริ การของสถานธนานุ บาลมากขึCน จึงขอกูเ้ งินจากสํานักงานเงินทุน
ส่ งเสริ มกิ จการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพื6อเป็ นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุ บาล จํานวน 20,000,000.00
บาท (ยี6สิบล้านบาทถ้วน) และสถานธนานุ บาลฯ จะทําสัญญาครัCงละ 4,000,000.00 บาท โดยส่ งชําระ
หนีCภายในระยะเวลา 5 ปี
ผมเองได้พิ จ ารณาแล้ว และได้ศึ ก ษาในรายละเอี ย ด และสอบถามความจํา เป็ นจากสถาน
ธนานุบาลแล้ว ก็ได้รับความยืนยันว่าจะไม่ได้ก่อหนีCเพิ6มจาก 25,000,000 บาท อีก 20,000,000 บาท เป็ น
45,000,000 บาท แต่วา่ แต่ละครัCงจะกูเ้ งินเป็ นทุนหมุนเวียน 4,000,000 บาท และเงินที6ได้รับการไถ่ถอน
จากสิ นค้าที6นาํ มาจํานํา ก็จะเอาไปคืนบัญชี ธนาคารกรุ งไทยเป็ นการลดดอกเบีCยไป 1.50 บาท แต่ก็ยงั จะ
ใช้เงินหมุนเวียนอยูป่ ริ มาณเดิ ม จึงขอเรี ยนมาเพื6อท่านประธานฯ กรุ ณาให้สภาฯแห่ งนีC พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ ขอบพระคุณครับ
นางดวงนภา ก้ อนทอง รองประธานสภาเทศบาลฯ ไม่ทราบว่าจะมีสมาชิ กฯ ท่านใดอภิปราย
หรื อไม่ เมื6อไม่มีสมาชิ กฯ ท่านใดอภิปราย ดิฉนั จะขอมติในที6ประชุ ม สมาชิ กฯท่านใดเห็นชอบในการ
กูเ้ งินจากสํานักงานเงินทุนส่ งเสริ มกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพื6อเป็ นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุ บาล
ของสถานธนานุบาลเทศบาลนครลําปาง จํานวน 20,000,000 บาท (ยีส6 ิ บล้านบาทถ้วน) ขอได้โปรดยกมือ
มติเป็ นเอกฉันท์ค่ะ

ที6 ลป 52010/

สํานักงานเทศบาลนครลําปาง
ถนนฉัตรไชย ลําปาง 52100
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พฤศจิกายน 2549
เรื6 อง ขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบ ในการกูเ้ งินจากสํานักงานเงินทุนส่ งเสริ มกิจการ
เทศบาล (ก.ส.ท.) เพื6อเป็ นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล ของสถานธนานุบาลเทศบาล
นครลําปาง
เรี ยน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้าพเจ้า นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรี นครลําปาง ขอเสนอญัตติขอรับ
ความเห็ นชอบ ในการกู้เงิ นจากสํานักงานเงิ นทุ นส่ งเสริ มกิ จการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพื6อใช้เป็ นทุ น
หมุนเวียนกิจการสถานธนานุ บาล
สําหรับในการรับจํานําและบริ การประชาชนในเขตเทศบาลและ
บริ เวณใกล้เคียง จํานวน 20,000,000 บาท (ยีส6 ิ บล้านบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนีC
หลักการ
เพื6อขอรับความเห็นชอบ ในการกูเ้ งินจากสํานักงานเงินทุนส่ งเสริ มกิจการเทศบาล
(ก.ส.ท.) เพื6อใช้เป็ นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุ บาล สําหรับในการรับจํานําบริ การประชาชนใน
เขตเทศบาลและบริ เวณใกล้เคียง จํานวน 20,000,000 บาท (ยีส6 ิ บล้านบาทถ้วน)
เหตุผล
ด้วยสถานธนานุบาลเทศบาลนครลําปาง
มีความจําเป็ นที6จะขอกูเ้ งินจาก
สํานักงานเงินทุนส่ งเสริ มกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพื6อใช้เป็ นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุ บาล ซึ6 ง
ณ วันที6 6 พฤศจิกายน 2549 มีเงิ นสดคงเหลื อในมื อ 26,453.75 บาท เงิ นฝากธนาคารกรุ งไทย
จํากัด (มหาชน) สาขาลําปาง ประเภท ฝากออมทรัพย์ เป็ นเงิน 86.14 บาท ประเภท
ฝากประจํา เป็ นเงิน 10,000.- บาท มียอดสต๊อกทัCงสิC น เป็ นเงิน 76,867,500.- บาท แต่เดิมสถานธนา
นุบาลฯ ได้กเู้ งินเบิกเงินเกินบัญชีกบั ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) สาขาลําปาง

- 2 ภายในวงเงิน 25,000,000.00 บาท (ยีส6 ิ บห้าล้านบาทถ้วน) แล้วได้เริ6 มใช้เงินกู้ (O.D.) ตัCงแต่วนั ที6 5
กันยายน 2548 ถึงปั จจุบนั ใช้ระยะเวลาเพียง 1 ปี เศษ สถานธนานุบาลฯ ได้ใช้เงินกู้ (O.D.) ไปแล้ว
เป็ นเงิน 22,680,000.- บาท คงเหลือเงิน(O.D.) ที6จะใช้ได้อีก 2,320,000.- บาท และธนาคารกรุ งไทย
จํากัด (มหาชน) สาขาลําปาง ได้คิดอัตราดอกเบีCย ณ ปั จจุบนั ในอัตราร้อยละ 5.5 ต่อปี สถานธนานุ
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บาลฯ เกรงว่าเงินกูท้ ี6เหลืออยูจ่ ะใช้ได้ มีไม่ เพียงพอแก่การรับจํานํา ประกอบกับได้มีหนังสื อ
ของสํานักงาน จ.ส.ท. ที6 มท. 0801.5/ว 1314 ลงวันที6 4 ตุลาคม 2549 แจ้งมาว่า ที6ประชุม
คณะกรรมการอํานวยการเงินทุนส่ งเสริ มกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ได้ประชุมเมื6อวันที6 18 กันยายน
2549 มีมติให้ดงั นีC
1. อนุมตั ิให้เพิ6มยอดวงเงินให้กจู้ ากเดิมครัCงละไม่เกิน 2,000,000.00 บาท เป็ นครัCง
ละไม่เกิน 4,000,000.00 บาท และสถานธนานุบาลแต่ละแห่งจะต้องมีเงินกูก้ บั เงินทุนส่ งเสริ มกิจการ
เทศบาล (ก.ส.ท.) ไม่เกินแห่ งละ 20 ล้านบาท
2. อนุมตั ิให้ลดอัตราดอกเบีCยเงินกูเ้ พื6อเป็ นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล จาก
เดิมร้อยละ 5 ต่อปี เป็ นคิดดอกเบีCยในอัตราที6เงินทุนส่ งเสริ มกิจการเทศบาล ให้เทศบาลกูเ้ พื6อดําเนิ น
กิจการอื6น บวกหนึ6งบาท โดยคิดดอกเบีCยทัCงจํานวนที6ขอกู้ และชําระหนีCภายในระยะเวลา 5 ปี
(ปั จจุบนั สํานักงานเงินทุนส่ งเสริ มกิจการเทศบาล ให้เทศบาลกูเ้ พื6อดําเนิ นกิจการอื6น คิดดอกเบีCยใน
อัตราร้อยละ 3 ต่อปี ) ถ้าสถานธนานุบาลฯ จะกูม้ าเพื6อเป็ นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล ก็
จะต้องเสี ยดอกเบีCยในอัตราร้อยละ 3 บวกกับหนึ6งบาท เท่ากับเสี ยดอกเบีCยในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี ซึ6 ง
ก็จะถูกกว่าธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) สาขาลําปาง ไปอีก
ในอัตราร้อยละ 1.50 ต่อปี
ปั จจุบนั ประชาชน ได้มาใช้บริ การของสถานธนานุบาลมากขึCน เป็ นเหตุให้เงิน
ทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาลหมดลงอย่างรวดเร็ ว ไม่เพียงพอที6จะให้บริ การแก่ประชาชนผู ้
เดือดร้อนด้านการเงิน ซึ6 งเป็ นเหตุให้ประชาชนขาดความเชื6อถือและเกิดภาพพจน์ที6ไม่ดีต่อสถานธนานุ
บาลและเทศบาลได้ สถานธนานุบาลฯ จึงขอกูเ้ งินจากสํานักงานเงินทุนส่ งเสริ มกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)
เพื6อเป็ นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล จํานวน 20,000,000.00 บาท (ยีส6 ิ บล้านบาทถ้วน) และ
สถานธนานุบาลฯ จะทําสัญญาครัCงละ 4,000,000.- บาท โดยส่ งชําระหนีCภายในระยะเวลา 5 ปี

- 3 ดังนัCน ข้าพเจ้าจึงนําเสนอญัตติมาเพื6อขอให้ นําเสนอที6ประชุมสภาเทศบาลนคร
ลําปาง เพื6อขอรับความเห็นชอบ ให้กเู้ งินจากสํานักงานเงินทุนส่ งเสริ มกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพื6อใช้
เป็ นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล จํานวน 20,000,000 บาท (ยีส6 ิ บล้านบาทถ้วน)
ทําสัญญาครัCงละ 4,000,000.00 บาท (สี6 ลา้ นบาทถ้วน) โดยส่ งชําระหนีC ภายในระยะเวลา 5 ปี ทัCงนีC
เพื6อให้เป็ นไปตามหนังสื อสั6งการของสํานักงาน จ.ส.ท. ที6 มท. 0801.5/ว 1314 ลงวันที6 4 ตุลาคม 2549
และกิจการสถานธนานุบาลสามารถดําเนิ นงานได้ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
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(ลงชื6อ)

ผูเ้ สนอ
(นายนิมิตร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรี นครลําปาง

(ลงชื6อ)

ผูร้ ับรอง
(นางอวยพร พรรัตนพิทกั ษ์)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง

(ลงชื6อ)
จ.ส.อ.

ผูร้ ับรอง
(สมบูรณ์ บรรจงจิตต์)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง

มติทีประชุ ม ที6ประชุ มมีมติเป็ นเอกฉันท์ เห็นชอบในการกูเ้ งินจากสํานักงานเงินทุนส่ งเสริ ม
กิ จการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพื6อเป็ นทุ นหมุนเวียนกิ จการสถานธนานุ บาล ของสถานธนานุ บาลเทศบาล
นครลําปาง จํานวน 20,000,000 บาท (ยีส6 ิ บล้านบาทถ้วน)
ระเบียบวาระที 6 ญัตติ เรื อง ขอเสนอญัตติขออนุ มัติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง เพือ
ดําเนินการแก้ ไขปัญหาความเดือดร้ อนของประชาชน
นางดวงนภา ก้ อนทอง รองประธานสภาเทศบาลฯ เรี ยนเชิญผูบ้ ริ หารค่ะ
นายเกรี ยงศั ก ดิ1 วนชยางค์ กูล รองนายกเทศมนตรี ฯ กราบเรี ย นท่า นประธานสภาฯและ
สมาชิกฯผูม้ ีเกียรติทุกท่าน กระผม นายเกรี ยงศักดิ วนชยางค์กลู รองนายกเทศมนตรี ได้รับมอบหมายจาก
ท่ า นนายกเทศมนตรี ฯ ให้ ม าเสนอญัต ติ ข ออนุ ม ัติ จ่ า ยขาดเงิ น สะสมของเทศบาลนครลํา ปาง เพื6 อ
ดําเนิ นการแก้ไขปั ญหาความเดือดร้อนของประชาชน ก่อนอื6นท่านประธานฯครับได้มีเอกสารขอแก้ไข
ข้อความในวาระที6 6 ที6ได้แจกให้ไปแล้ว ขอให้แก้ไขตามนัCนด้วยครับ

ดูการแก้ไขด้ วย------------------------
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ที6 ลป 52004/

สํานักงานเทศบาลนครลําปาง
ถนนฉัตรไชย ลําปาง 52100
ธันวาคม 2549

เรื6 อง ขอเสนอญัตติขออนุมตั ิจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง เพื6อดําเนิ นการแก้ไขปั ญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
เรี ยน

ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง

ข้าพเจ้า นายนิ มิตร จิ วะสันติ การ นายกเทศมนตรี นครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื6 อง ขอ
อนุ มตั ิจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง เพื6อดําเนิ นการตามโครงการแก้ไขปั ญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน เป็ นจํานวนเงิ น 2,685,400 (สองล้านหกแสนแปดหมื6นห้าพันสี6 ร้อยบาทถ้วน) ตามหลักการและ
เหตุผล ดังนีC
หลักการ
1) เพื6อขออนุมตั ิจ่ายขาดเงินสะสมเทศบาล ในการดําเนินการก่อสร้างระบบประปา บ่อบาดาล
บริ เวณโรงหมักปุ๋ ยชีวภาพ (บ่อหมัก) เป็ นเงินจํานวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)
2) เพื6อขออนุ มตั ิจ่ายขาดเงิ นสะสมเทศบาล ในการดําเนิ นการตามโครงการแก้ไขปั ญหานํCา
ท่วมขัง และผลกระทบอันเนื6 องจากการก่อสร้างระบบรวบรวมและบําบัดนํCาเสี ยของเทศบาลนครลําปาง และ
จัดซืC อครุ ภณั ฑ์เครื6 องสู บนํCาแก้ไขปั ญหานํCาท่วม ในเขตเทศบาล เป็ นเงินจํานวน 685,400 (หกแสนแปดหมื6น
ห้าพันสี6 ร้อยบาทถ้วน)
เหตุผล
1) เนื6 องจากปั จจุ บนั แหล่ งนํCาที6 ใช้ในการอุ ปโภค บริ โภค ในเขตเทศบาลมี จาํ นวนจํากัด
ประกอบกับที6มีอยูแ่ ล้วเดิมก็ไม่เพียงพอ ที6จะบริ การประชาชนในเขตเทศบาล โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง ดังนัCน
เพื6อเป็ นการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาดังกล่าว จึงได้ดาํ เนินการจัดหาแหล่งนํCาประปาบ่อบาดาล เพื6อเป็ นศูนย์การ
บริ การนํCาให้กบั หน่วยงานต่าง ๆ ของเทศบาล ที6มีหน้าที6ในการแก้ไขปั ญหาความเดือดร้อนของราษฎรต่อไป
2) เนื6 องจากพืCนที6การเกษตรของราษฎรบริ เวณรอบ ๆ ศูนย์จดั การคุ ณภาพนํCา (บ่อบําบัดนํCา
เสี ย) ของเทศบาลนครลําปาง ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง โดยเกิดนํCาท่วมขังในช่วงฤดูนC าํ หลาก ทําให้ผล
ผลิตทางการเกษตรของราษฎรได้รับความเสี ยหายเป็ นปั ญหาเรืC อรังตัCงแต่เริ6 มโครงการก่อสร้างระบบรวบรวม
และบําบัดนํCาเสี ย ประกอบกับ ประชาชนที6 ได้รับความเดื อดร้ อนอยู่นอกเขตเทศบาลนครลําปาง จึ งมีความ
จําเป็ นต้องรี บดําเนินการแก้ไข เพื6อเป็ นการสร้างความเข้าใจที6ดี และป้ องกันการต่อต้านของชุ มชนใกล้เคียง ที6
ได้รับผลกระทบจากโครงการระบบบําบัดนํCาเสี ย
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จะต้องใช้งบประมาณในการดําเนิ นการเป็ นเงิ นจํานวนทัCงสิC น
2,685,400 บาท (สองล้านหกแสนแปดหมื6นสี6 ร้อยบาทถ้วน) แต่เทศบาลไม่ได้ตC งั งบประมาณเพื6อการนีCไว้ แต่มี
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ความจําเป็ นต้องดําเนิ นการตามอํานาจหน้าที6 ของ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ6น ที6มีหน้าที6ตอ้ งให้บริ การ
ทางด้านสาธารณประโยชน์อย่างเร่ งด่วน จึงมีความจําเป็ นต้องใช้เงินสะสมของเทศบาลดําเนินการ
เงินสะสม ณ วันที6 30 กันยายน 2549
286,785,601.22
หัก เงินฝาก กสท.
62,561,214.66
ลูกหนีCเงินยืมสะสม
63,761.05
ลูกหนีCเงินยืมเงินงบประมาณ
42,536.00
ลูกหนีCภาษีโรงเรื อน
917,804.50
ลูกหนีCภาษีทอ้ งที6
11,957.48
ลูกหนีCภาษีป้าย
46,392.00
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนตามระยะเวลาที6เหลือ 65,209,939.20
128,853,604.89
157,931,996.33
หัก สํารองจ่ายกรณี ฉุกเฉิ นอื6น ร้อยละ 25%
39,482,999.08
118,448,997.25
หัก จ่ายขาดเงินสะสมและเงินยืมสะสม (คงค้างเบิกจ่าย)
1. จ่ายช่วยเหลือผูป้ ระสพอุทกภัย
2. ก่อสร้างปรับปรุ งภูมิทศั น์ข่วงนคร (ห้าแยกฯ)
3. ค่าก่อสร้างพนังกันตลิ6งแม่นC าํ วังฯ ตรงข้ามวัดเกาะ
เงินสะสมคงเหลือในมือที6พอจ่ายได้ ณ 30 กันยายน 2549

4,030,000.00
76,312,500.00
9,800,000.00
90,142,500.00
28,306,497.25

ดังนัCน ขอได้โปรดนําเรี ยนที6ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื6อขออนุมตั ิจ่ายขาดเงินสะสมของ
เทศบาลนครลําปาง จํานวนเงิน 2,685,400 บาท (สองล้านหกแสนแปดหมื6นห้าพันสี6 ร้อยบาทถ้วน) ตามระเบียบ
ของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ6น (ฉบับที6 ) พ .ศ. 2548 ข้อ 89
ขอแสดงความนับถือ

(นายนิมิตร จิวะสันติการ)

นายกเทศมนตรี นครลําปาง
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บัญชี งบประมาณรายจ่ ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2550 (งบประมาณเพิม เติมประจําปี พ.ศ.
2550)
ที

1

หมวด /

งบประมาณเพิม เติม

ประเภท
ชือ / รายละเอียด / แผนงาน / โครงการ
ครุ ภณั ฑ์
ที6ดิน
1. จัดซืC อเครื6 องสู บนํCาชนิ ดเครื6 องยนต์เบนซิ น ขนาดท่อส่ งนํCาไม่นอ้ ยกว่า 3 นิCวปริ มาณสู บนํCา
ได้ไม่นอ้ ยกว่า 1,100 ลิตร/นาที ส่ งนํCาได้สูงไม่ต6าํ กว่า 9 เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
และ
สิ6 งก่อสร้าง จํานวน 2 เครื6 อง
2. จัดซืC อเครี6 องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง แบบสายสะพายเครื6 องยนต์เบนซิ น ขนาดไม่ต6าํ กว่า 1.5
แรงม้า
จํานวน 2 เครื6 อง
3. จัดซืC อเครื6 องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน เป็ นเครื6 องตัดหญ้าแบบเข็น เครื6 องยนต์เบนซิ น ขนาดไม่
ตํ6ากว่า
ตัดหญ้าแบบเข็น เครื6 องยนต์เบนซิ น ขนาดไม่ต6าํ กว่า 5 แรงม้า จํานวน 2 คัน และเครื6 องตัด
หญ้าแบบเข็น
ชนิ ดลูกสู บนอน เครื6 องยนต์เบนซิ นขนานไม่ต6าํ กว่า 5.5 แรงม้า รัศมีตดั หญ้า กว้างไม่นอ้ ย
กว่า 20 นิCว
จํานวน 1 คัน

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2550 - 2552 เทศบาลนครลําปาง)

งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)

36,000

18,000

31,400
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บัญชี งบประมาณรายจ่ ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2550 (งบประมาณเพิม เติมประจําปี
พ.ศ. 2550)

ที6

หมวด /

งบประมาณเพิ6มเติม

งบประมาณ

ประเภท

ชื6 อ / รายละเอียด / แผนงาน / โครงการ

(บาท)

2 ที6ดิน
และ
สิ6 งก่อสร้าง

1. ก่อสร้างระบบประปาบ่อบาดาลบริ เวณโรงหมักปุ๋ ยชี วภาพ(บ่อหมัก) โดยมีรายการ ดังนีC
1.1 เจาะบ่อบาดาล ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิCว ลึกประมาณ 100 เมตร หรื อปริ มาณสู บ
นํCาได้ไม่น้อย
กว่า 6 ลบ.ม./ ชม. พร้อมติดตัCงเครื6 องสู บนํCาบาดาล ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 2 แรงม้า พร้อม
อุปกรณ์ ควบคุม
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
1.2 ก่อสร้างหอถังสู งชนิ ดถังเหล็ก โครงสร้าง คสล. ความจุไม่น้อยกว่า 150 ลบ.ม. จํานวน 1
ชุด พร้อมบ่อ
พักนํCา คสล. ความจุไม่นอ้ ยกว่า 300 ลบ.ม. และติดตัCงเครื6 องสู บนํCาขึCนหอถังสู ง ขนาดไม่
น้อยกว่า
3 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ จํานวน 1 ชุด พร้อมระบบประสานท่อ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
1.3 ก่อสร้างลานจอดรถพร้ อมถนนทางเข้า - ออก โดยรอบหอถังสู ง เป็ นลาน คสล. ขนาดหนา
0.20 เมตร
พืCนที6ไม่นอ้ ยกว่า 200 ตารางเมตร(ตามแบบแปลนเทศบาล)
2. ก่อสร้างฝายทดนํCา คสล. เข้าพืCนที6การเกษตรของราษฎร บริ เวณรอบๆ ศูนย์จดั การคุณภาพ
ของนํCา
(บ่อบําบัดนํCาเสี ย) โดยการก่อสร้างฝาย คสล.ขนาดสันฝาย กว้างประมาณ 4.00 เมตร ยาว
ประมาณ 2.50 เมตร
สู งประมาณ 2.00 เมตร พร้อมถมคันดินคันทาง ขนาดกว้างประมาณ 2.50 เมตร ยาวประมาณ
100.00 เมตร

2,000,000

สู ง 0.50 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล)
3.ก่อสร้างอุโมงค์ผนั นํCาพร้อมรางเปิ ด คสล. เพื6อแก้ไขปั ญหานํCาท่วมพืCนที6การเกษตรของราษฎร
บริ เวณรอบ ๆ
ศูนย์จดั การคุณภาพนํCา (บ่อบําบัดนํCาเสี ย ) โดยการก่อสร้ างอุโมงค์ผนั นํCา คสล. ขนาดกว้าง
ประมาณ 3.00 เมตร

200,000

หมายเหตุ
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ยาวประมาณ 27.00 เมตร สู งประมาณ 1.20 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล)

400,000

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2550 - 2552 เทศบาลนครลําปาง)

1) เพื6อขออนุมตั ิจ่ายขาดเงินสะสมเทศบาล ในการดําเนินการก่อสร้างระบบประปา บ่อบาดาล บริ เวณโรง
หมักปุ๋ ยชีวภาพ(บ่อหมัก) เป็ นเงิน จํานวน 2,000,000 บาท (
----------------------------ดังนัCน จึงขออนุมตั ิจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง และขอให้สภาเทศบาลนครลําปาง
ได้ดาํ เนินการต่อไป
สําหรับเรื6 องนีC เรื6 องระบบประปาที6บ่อหมัก ขออนุมตั ิจาํ นวน 2,000,000 บาท นัCน ความจริ งนํCาที6
ใช้อยูท่ ุกวันนีC มี 4 หน่ วยงานที6สูบนํCาบาดาลขึCนมาใช้บริ การ จากสถิติที6ได้มา จะใช้นC าํ ประมาณ 4,200
กว่า คิ ว ต่ อเดื อน คื อ งานป้ องกัน ฯ เดื อนละประมาณ 600 กว่า คิ ว เป็ นนํCา ใช้บ ริ ก ารประชาชน เช่ น
ล้างตลาด ล้างถนน ล้างท่อระบายนํCา ช่วยทางสาธารณสุ ข ช่างสุ ขาภิบาล และป้ องกันเพลิงด้วย สําหรับ
กองสาธารณสุ ขใช้นC าํ เดื อนละประมาณ 1,200 กว่าคิ ว ใช้ทาํ ความสะอาดตลาด ล้างถนน ส่ วนสํานัก
การช่ าง ส่ วนงานโยธา ใช้งานรถนํCาต้นไม้บริ เวณเกาะกลางถนน และสวนสาธารณะต่าง ๆ เดื อนละ
ประมาณ 2,160 คิว ส่ วนช่ างสุ ขาภิบาล เดื อนละประมาณ 192 คิว ส่ วนมากจะทําความสะอาดบริ เวณ
สถานที6ราชการ ล้างทําความสะอาดท่อระบายนํCา และบางครัCงก็ช่วยรดนํCาต้นไม้ดว้ ย เดือนละประมาณ
400 กว่าคิ ว ปรากฎว่าแหล่ งนํCาบาดาลที6 เราไปใช้ ส่ วนใหญ่จะไปอยู่ที6สนามกี ฬาเทศบาล เพราะที6 น6นั
สะดวกกว่าเพื6อน มีแท้งค์นC าํ ถังเหล็กประมาณ 100 คิวปรากฏว่าทัCงถนน และเครื6 องปัC มนํCาพังบ่อย เพราะ
วัน ๆ หนึ6งแทบจะไม่ได้หยุด สู บนํCาขึCนถังและบริ การให้กบั ทางเทศบาลหลายหน่วยงาน ฉะนัCนผมจึงคิด
ว่าที6 ดินของเราที6 ร่องสามดวงน่ า จะมี ศู นย์จ่ายนํCาขึC น อี ก 1 จุ ด ที6 จ่ายนํCา ของเทศบาลมี ความจริ งมี 4 จุ ด
สนามกีฬาเทศบาล 7 สวนหลวง ร.9ก็มีแต่เป็ นขนาด 50 คิว ที6 ท.7 มีขนาด 100 คิว ส่ วน 5 แยกหอนาฬิกา
สู บแม่นC าํ วังขึCนมา จะนําไปบริ การประชาชนก็ไม่ได้ เพราะเป็ นนํCาที6สูบจากแม่นC าํ วังขึCนมา นอกจากนีC ก็มี
อีกจุดหนึ6 งคือตลาด ท.4 แต่ตลาด ท.4 นํCาน้อย สู บได้ไม่เท่าไหร่ จึงคิดขึCนมาว่าน่ าจะมีอีกจุดหนึ6 งที6เรา
จะตัCงแท้งค์นC าํ สู ง ก็คือที6ร่องสามดวง บริ เวณที6พกั รถของส่ วนช่ างสุ ขา ได้ออกแบบไว้จุนC าํ ได้ประมาณ
150 คิว เป็ นถังเหล็กสู ง จะมาช่ วยบรรเทาที6สนามกี ฬา ท.7 ได้ จึงได้ขอเรื6 องนีC เข้ามาขออนุ มตั ิ สภาฯ
สําหรั บที6บ่อบําบัดนํCาเสี ยที6ได้ขออนุ มตั ิ สภาฯวันนีC เป็ นเงิ นอี ก 600,000 กว่าบาท เนื6 องจากประชาชน
ระแวกนัCนเดื อดร้ อนเพราะนํCาท่วม ความจริ งมี เขื6 อนอยู่แล้วเป็ นเขื6 อนดิ น พอถึ งเวลานํCาหลากมาที ไร
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จะต้อ งไปทุ บ เขื6 อ นดิ น นีC ออกเพื6 อ ระบายนํCา ออก พอถึ ง หน้าฤดู ท าํ นานํCาขาดอี ก เราก็ ตอ้ งทําเขื6 อน
ขึCนมาอีก อยูใ่ นที6ของเราไม่ได้อยูใ่ นที6ของประชาชน อยูใ่ นรัCวของเรา จึงขออนุ มตั ิวา่ ทําให้เรี ยบร้อยเสี ย
ที
ส่ วนครุ ภณั ฑ์ คือ เครื6 องตัดหญ้า ก็ใช้ในบริ เวณบ่อหมักทัCงหมด ขอบคุณครับ
นางดวงนภา ก้ อนทอง รองประธานสภาเทศบาลฯ มีเอกสารแก้ไข หน้าที6 2 ตัCงแต่ บรรทัดที6
12 ลงไป เรี ยนเชิญท่านแก้ไขด้วยค่ะ และจะมีสมาชิกฯท่านใดอภิปรายหรื อไม่ เรี ยนเชิญ พ.ต.ท.ดีชยั ฯ ค่ะ
พ.ต.ท.ดีชัย พาณิชย์ สมาชิ กสภาเทศบาลฯ กราบเรี ยนท่านประธานสภาฯ ที6เคารพกระผม
พ.ต.ท.ดี ชัย พาณิ ชย์ สมาชิ กสภาเทศบาลนครลําปาง เขต 1 ตามที6 ท่านได้เสนอญัตติ ขอใช้เงิ นสะสม
สําหรั บดําเนิ นการเกี6 ยวกับแก้ปัญหาความเดื อดร้ อนของประชาชน นัCน ในหลักการ ข้อ 1 ต้องใช้เงิ น
2,000,000 กว่าบาท ผมเห็นด้วยที6จะต้องดําเนิ นการเพื6อประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปาง แต่ขอ้ ที6 2
ผมยังไม่ทราบว่าท่านจะไปทําอะไร ในญัตติของท่านก็ไม่ได้ชดั เจนว่าท่านจะไปก่อสร้าง หรื อท่านจะไป
ปรับ หรื อทําอะไร เห็ นแต่มีจดั ซืC อวัสดุ เครื6 องสู บนํCานํCาท่วม อยากเรี ยนถามอีกครัCงหนึ6 งว่าท่านจะไปทํา
อะไรเกี6ยวกับผลกระทบในการก่อสร้าง ท่านจะไปทําอะไรครับ
นางดวงนภา ก้ อนทอง รองประธานสภาเทศบาลฯ ขอเชิญผูบ้ ริ หารชีCแจงค่ะ
นายเกรียงศักดิ1 วนชยางค์ กูล รองนายกเทศมนตรีฯ กราบเรี ยนท่านประธานสภาฯ และ
สมาชิกฯ ผูม้ ีเกียรติ ทุกท่าน เมื6อสักครู่ นC ีผมต้องขออภัยด้วยว่าผมไม่ได้ชC ี แจงบัญชี ที6แนบท้ายงบประมาณ
2,000,000 บาท เป็ นการสร้างหอถังสู งและบาดาล ส่ วน 200,000 บาท บัญชี แนบท้ายก่อสร้างฝายทดนํCา
ค.ส.ล.เข้าพืCนที6การเกษตรของราษฎรบริ เวณรอบ ๆ ศูนย์จดั การคุ ณภาพนํCา เนื6 องจากคราวที6แล้วเป็ นดิ น
และก่ อสร้ า งอุ โมงค์ผ นั นํCา พร้ อมรางเปิ ด ค.ส.ล. เพราะปั จจุ บ นั นีC นC ํา ที6 ระบายออกผ่า นที6 ข องเราตรง
บ่อบําบัดนํCาเสี ยนํCาไหลไม่ทนั จะต้องทําเป็ นรางเปิ ด ค.ส.ล.ใหม่ ใช้งบประมาณอีก 400,000 บาท ขนาด
ความกว้างความยาวจะมีอยู่ในบัญชี แนบท้ายนีC นอกจากนัCนก็จะมีครุ ภณ
ั ฑ์เครื6 องสู บนํCา เครื6 องเบนซิ น 2
เครื6 อง 36,000 บาท และขอซืC อเครื6 องตัดหญ้าบริ เวณบ่อบําบัดนํCาเสี ย มีสนามหญ้า มีตน้ ไม้ อะไรเยอะไป
หมด ดัง นัCน จึ งขอซืC อเครื6 องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 2 เครื6 อง 18,000 บาท และเครื6 องตัดหญ้า แบบล้อ
รถจักรยาน 2 คัน 31,400 บาท รวมเบ็ดเสร็ จค่าครุ ภณั ฑ์ทC งั หมด 685,400 บาท ครับ
นางดวงนภา ก้ อนทอง รองประธานสภาเทศบาลฯ เรี ยนเชิญ ท่าน พ.ต.ท.ดีชยั ฯ ค่ะ
พ.ต.ท.ดีชัย พาณิชย์ สมาชิ กสภาเทศบาลฯ กราบเรี ยนท่านประธานสภาฯ ที6เคารพได้รับทราบ
จากท่านรองเกรี ยงศักดิฯ เกี6ยวกับการดําเนิ นงานเรื6 องปั ญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านถือว่าเป็ นเรื6 องที6
จะช่วยเหลือชาวบ้านเป็ นอย่างดี แต่ผมอยากตัCงข้อสังเกตไว้นิดหนึ6 งว่า ในการดําเนิ นการต่าง ๆ ถ้านอก
เขตเทศบาลนัCน นอกเขตนะครับไม่ใช่วา่ ที6ของเราอยูใ่ นแล้วเราจะทําที6ของเราได้ เพราะที6ของเราอยูน่ อก
เขตเทศบาล ซึ6 งไปอยู่ในเขตเทศบาลเมื องเขลางค์นคร ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไข
เพิ6มเติม ฉบับที6 2 ในมาตรา 57 ทวิ ระบุไว้วา่
เทศบาลอาจดําเนินกิจการนอกเขตเมื6อ
1.การนัCนจําเป็ นต้องทํา และเป็ นการเกี6ยวเนื6องกับการที6ดาํ เนินการตามอํานาจหน้าที6
ภายในเขตของตน
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2. ได้รั บ ความยิ น ยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุ ข าภิ บ าล สภาจัง หวัด หรื อ สภา
ตําบล ท้องถิ6นที6เกี6ยวข้อง
3. ได้รับอนุมตั ิจากรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย
นี6เป็ นข้อสังเกตนะครับ สิ6 งต่าง ๆ ที6เราทํามาแม้กระทัง6 ตัวอย่างนะครับ คือเทศบาลบ่อแฮ้ว จะมา
ตัCงศูนย์คอมพิวเตอร์ ที6อาํ เภอเมืองลําปาง เขาก็ขออนุ มตั ิของเราว่าทํานอกเขต เขาต้องขออนุ มตั ิสภา ซึ6 ง
สภาฯของเราก็ อนุ มตั ิ อี ก เรื6 องหนึ6 ง ก็คื อการทํา สะพานที6 เทศบาลพิชัย ทํา เข้ามาในเขตเราก็ ตอ้ งขอ
อนุ ญาตจากสภาฯของเรา ซึ6 งเรื6 องนีC ก็อยากจะให้พิจารณาให้ดี ๆ นะครับ เพราะเป็ นกฎหมายเขียนไว้
ชัดเจน ท่านจะทําอย่างไรก็ขอให้ดูหน่อย อย่างน้อยให้ศึกษาให้ละเอียดว่าเป็ นที6ของเราจริ ง แต่อยูใ่ นเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์นครครับ ขอบคุณครับ
นางดวงนภา ก้ อนทอง รองประธานสภาเทศบาลฯ เรี ยนเชิญ ท่านทวี ทองใบค่ะ
นายทวี ทองใบ สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ กราบเรี ยนท่า นประธานสภาฯ และท่า นสมาชิ ก ฯ
ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายทวี ทองใบ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เขต 3โครงการโรงหมักปุ๋ ย
ชีวภาพ ผมเสนอตัCงแต่แถลงนโยบายแล้ว ปี กว่าแล้วครับ ได้คราวนีCผมก็พอใจแล้วและมันจะได้เกิดเสี ยที
เพราะว่าเราจะได้ปุ๋ยชีวภาพที6ดี แต่วา่ ข้อ 1.1 ผมสงสัยว่าเจาะนํCาบาดาลเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิCว เจาะใหม่
ใช่หรื อไม่ และลึก 100 เมตร ปริ มาณสู บนํCาได้ไม่นอ้ ยกว่า 6 ลูกบาศเมตรต่อเซนติเมตร ผมยังงงอยู่ ท่าน
ประธานฯ ลองดูนะครับว่าถูกหรื อไม่ 6 นิCว และ ข้อ 1.2 ก่อสร้างหอถึงสู งเหล็กตัCงใหม่และบ่อพัก ของ
เก่ามีหรื อไม่ถา้ สร้างใหม่ผมก็เห็นด้วยครับ ขอบคุณครับ
นางดวงนภา ก้ อนทอง รองประธานสภาเทศบาลฯ เรี ยนเชิญ ท่านสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ค่ะ
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ เรี ยนท่ า นประธานสภาฯ กระผม
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เมื6อสักครู่ ได้ฟังท่านรองนายกฯพูดถึงเรื6 องการ
เจาะบ่อนํCาบาดาล ทราบว่ามีบางบ่อเจาะไปแล้วใช้ได้ไม่นานก็ไม่มีนC าํ ฉะนัCน ในการที6เราจะเจาะใหม่
ก็ใ ช้เงิ น จํา นวนสู ง ผมทราบว่า เงิ น 2,000,000 บาท นํCา หนัก ของเม็ดเงิ น จะไปตกอยู่ที6 ค วามลึ ก ของ
การเจาะนํCา ผมก็ อยากจะเรี ยนถามท่ า นรองว่า ถ้า เราได้มีก ารศึ ก ษากับ กรมทรั พ ยากรธรณี ห รื อยัง ว่า
แหล่งนํCาที6เราจะเจาะนีCจะคุม้ ค่ากับการเจาะหรื อไม่ เพราะว่าในพืCนที6ของร่ องสามดวงจะสังเกตได้วา่ เป็ น
ที6 สู ง ฉะนัCน อาจจะทํา ให้เราเหนื6 อยเปล่ า ที6 จะไปเอานํCา ตรงนัCน ผมคิ ดว่า เราน่ า จะ 1. หารื อกับ ทาง
ทรั พ ยากรธรณี เ พื6 อ ให้ รู้ ข ้อ มู ล ที6 แ ท้จ ริ ง ถึ ง จะดํา เนิ น การเจาะ พืC น ที6 ใ นเทศบาลไม่ ใ ช่ ว่ า จะมี น้ อ ย
เราสามารถที6 จะเลื อกเจาะได้ เรื6 องนีC ก็ เป็ นประเด็ นที6 ผ มอยากจะฝากไว้ว่า หากสมมุ ติว่า ในวาระนีC มี
การผ่านเรื6 องนีC ไปแล้วและสามารถที6 จะกลับไปทบทวนศึ กษาหาจุ ดที6จะเจาะนํCาใหม่ได้ก็จะเป็ นการดี
เพราะบางครัCงเราไปเจาะในที6ลุ่มอาจจะ 50 เมตรเจอนํCา เราก็จะประหยัดงบประมาณครับ ขอบคุ ณมาก
ครับ
นางดวงนภา ก้ อนทอง รองประธานสภาเทศบาลฯ เรี ยนเชิญท่านสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ค่ะ
พ.ต.ท.สมบูรณ์ บรรจงจิตต์ สมาชิ กสภาเทศบาลฯ กราบเรี ยนประธานสภาฯ ที6เคารพกระผม
จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิตต์ สมาชิ กสภาเทศบาลนครลําปาง เขต 4 ตามที6 ทางผูบ้ ริ หารได้เสนอญัตติ
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เข้า มาในการจ่า ยขาดเงิ น สะสมของเทศบาลนคร ลําปาง เพื6อดําเนิ นการแก้ไขปั ญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน กระผมเห็นด้วยเพื6อความผาสุ กของพี6นอ้ งประชาชน แต่ผบู ้ ริ หารของเราดําเนินการข้าม
ขัCนตอน เนื6 องจากพืCนที6 ที6เราจะทําเขื6 อน ทําอะไรก็แล้ว แต่มนั อยู่นอกเขตอย่างเช่ น ขออนุ ญาตเอ่ยนาม
พ.ต.ท.ดีชยั ฯ ได้พูดเมื6อสักครู่ นC ี ก่อนอื6นต้องทําตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ6มเติม ฉบับที6 12
พ.ศ.2546 ก่อน แต่ญตั ตินC ี เข้ามาขออนุ มตั ิจ่ายขาดเงินสะสม ใบยินยอมของเทศบาลท้องถิ6นก็ยงั ไม่เห็นมี
และแบบแปลนที6จะทําก็ไม่มี เรื6 องนีC เป็ นการทําข้ามขัCนตอนไปควรจะทําเรื6 องนีCกบั เทศบาลท้องถิ6น แล้ว
ต้องขออนุ มตั ิจากรั ฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ไม่ใช่ ทาํ ได้ง่าย ๆ ถ้าบางท่านพูดว่าเป็ นพืCนที6 ของเรา
จริ งครับพืCนบ่อบําบัดนํCาเสี ยเป็ นสมบัติของเทศบาลนครลําปาง แต่อยู่นอกพืCนที6รับผิดชอบของเทศบาล
นครลําปาง ถ้าเช่นนัCนถ้าท่านบอกว่าพืCนที6เป็ นของเรา ถ้าเราไปซืC อที6อยูท่ ี6ภูเก็ตเราจะทําได้หรื อไม่ เราต้อง
ขออนุ ญาตหรื อไม่ และตามเหตุผลข้อที6 1บอกว่าบ่อบาดาลตามที6ขอเอ่ยนาม คุณสมบูรณ์ ฯ ได้อภิปราย
ไปว่า กรมทรัพยากรอนุ ญาตหรื อไม่ผมทราบข่าวมาว่า กรมทรัพยากรห้ามเจาะบ่อบาดาลเฉพาะในเขต
กรุ งเทพฯ และปริ มณฑลหรื อว่าทัCงประเทศผมก็ไม่ทราบจําไม่ได้เพราะนานแล้ว และข้อที6น่าตําหนิ ที6สุด
ก็คือ ตัวเลขที6เขียนว่าที6ขออนุญาตเอ่ยนามท่านรองเกรี ยงศักดิฯ ได้อ่านเมื6อสักครู่ นC ี เงินสะสม ณ วันที6 30
กันยายน 2549 ไม่ทราบว่าท่านรองเกรี ยงศักดิ ฯ ท่านอ่านได้อย่างไรว่า 286,00,000 บาท ดู ดีดีซิครั บ
2,867,851,601.22 บาท อันนีC ก็ผิด เอกสารที6ผิดไม่ใช่ว่าทํามาเพียงตรงนีCนะครับ ต้องส่ งไปที6จงั หวัดอีก
และอี กหน้าหนึ6 ง หน้าบัญชี งบประมาณประจําปี ที6ขออนุ ญาตเอ่ยนาม คุ ณทวีฯ พูดเมื6อสักครู่ นC ี ผมยัง
สงสัยเหมือนกันและผมก็เรี ยนหนังสื อมาพอสมควร เขียนว่า เจาะบ่อบาดาลเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิCว ลึ ก
ประมาณ 100 เมตร หรื อปริ มาณสู บนํCาได้ไม่นอ้ ยกว่า 6 ฟุตบาตรเมตร ต่อเซนติเมตร จะว่าชัว6 โมงก็ไม่ได้
เป็ นตัว ซ โซ่ ไม่ใช่ ช ช้าง เรื6 องเอกสารขอให้ดูให้เรี ยบร้อยด้วย อายเขา อย่าคิดว่าพวกผมไม่ดูหนังสื อนะ
ครับ ผมดูทุกตัวที6จะมาอภิปราย และอีกอย่างหนึ6งในเรื6 องขออนุมตั ิจ่ายเงิน สะสมเราเคยอนุ มตั ิมามากมาย
แล้ว แล้วก็ใช้ไปเพียง 23 กว่าเปอร์ เซ็น และเหลืออีก 60 กว่าเปอร์ เซ็นยังไม่ได้เบิกจ่ายและตอนนีCมาขอ
อนุ มตั ิจ่ายขาดเงิ นสะสมเอาไปไว้ทาํ ไม ทําไมไม่เอาเงิ นจํานวนนีCไว้เพื6อมันมีเหตุการณ์เฉพาะหน้าก่อน
สําหรับในเรื6 องขอจ่ายขาดเงินสะสมถ้ามีแบบมีแปลนเรี ยบร้อยตามหลักเกณฑ์แล้ว ผมคิดว่าสภาฯแห่ งนีC
คงไม่ใจดําที6จะไม่อนุ มตั ิ คงจะอนุ มตั ิ และอี กอย่างหนึ6 งการทํางานผมสังเกตมาว่า ผูบ้ ริ หารของเราใช้
ตัวเลข ตัวเงินเป็ นตัวตัCงไม่ได้ใช้งานเป็ นตัวตัCง หากสมมุติท่านขอมา 2,600,000 บาท แต่ถา้ ทําไม่พอท่าน
จะทําอย่างไร หรื อว่าทําไปแล้วมันอาจจะมากไปทําไมไม่ตC งั ผลงานออกมาก่อน อย่างเช่ น เราจะปลูก
บ้านเราก็คิ ดแบบแปลนออกมาก่ อนแล้วถึ งจะหางบฯ มาได้ ผมจึ ง กราบเรี ยนท่า นผูบ้ ริ ห ารผ่านท่า น
ประธานสภาฯว่า ผมไม่สามารถที6จะยกมือสนับสนุ นได้ และขอให้ทางฝ่ ายเจ้าหน้าที6ธุรการได้ กรุ ณา
เขี ย นตั ว เลขให้ ถู ก ต้ อ งด้ ว ย จาก 200 กว่ า ล้ า น เป็ น 2,000 กว่ า ล้ า น มั น เกิ น ไปแล้ ว ครั บ
ขอบคุณครับ
นางดวงนภา ก้ อนทอง รองประธานสภาเทศบาลฯ ขอขอบคุณท่านสมาชิกฯค่ะ ทาง
ผูบ้ ริ หารมีอะไรจะชีCแจงหรื อไม่ ขอเรี ยนเชิญค่ะ
นายเกรี ยงศั ก ดิ1 วนชยางค์ กู ล รองนายกเทศมนตรี ฯ กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาฯ และ
ท่านสมาชิกฯผูม้ ีเกียรติ ทุกท่าน ขอบคุณครับที6ท่านละเอียดลออดีมาก ผมยังไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่ ตอ้ ง
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ขอยอมรับ ตามรายการที6 1 ที6ท่านสมาชิ กฯ ได้บอก ว่า 6 ลูกบาศก์เมตรต่อ เซนติเมตร ความจริ งเป็ น
ต่อชัว6 โมง ผมขอแก้ไขใหม่ตอ้ งขอยอมรับผิดครับ และอีกรายการหนึ6 ง ตามที6ท่านสมาชิ กฯได้สอบถามว่า
บ่อบาดาล 100 เมตรที6ได้กาํ หนดขึC นมา ขนาด 6 นิC ว เรื6 องนีC ผมได้ไปปรึ กษากับทรัพยากรเรี ยบร้ อยแล้ว
และที6กองสาธารณสุ ขอยูข่ า้ งหน้าตรงบ่อหมักก็มีบาดาลเล็ก ๆ อยู่ ประมาณ 70 เมตร จึงมีตวั เปรี ยบเทียบ
แต่ที6ช่างสุ ขาฯอยู่จะอยู่สูงขึCนไปอีกนิ ดหนึ6 ง ฉะนัCนตัวเลขทุกอย่างผมไม่ได้ตC งั ขึCนมาเอง ถ้าไม่มีแบบก็
ไม่สามารถตอบท่านได้ เช่ น หอถังสู งจุ นC าํ 150 ลู กบาศก์เมตร หรื อก่ อสร้ างลานจอดรถพร้ อมถนน
ทางเข้าออกเป็ นลาน ค.ส.ล.หนา 20 ซ.ม. พืCนที6 ไม่น้อยกว่า 200 ตรม. ผมต้องมีแบบ(สเก็ด)ร่ างออกมา
ก่อนถึงจะคิดตัวเลขออกมาได้ จึงขอชีC แจงครับ สําหรับเรื6 องบ่อบาดาลที6บางท่านเป็ นห่ วง เราไม่ได้คิด
เองได้ให้ทางทรัพยากรคิดให้ ได้ไปปรึ กษาทางทรัพยากรแล้วว่านํCาจะได้เท่าไหร่ จะพอหรื อไม่ และที6ขอ
อนุ ญาตเอ่ยนามท่านทวี ทองใบ ถามว่าพร้ อมบ่อพักหรื อไม่ ขอตอบว่าครบชุ ดครับ อธิ บายได้เลยว่ามีที6
สําหรับบรรจุนC าํ 2 ข้างแท้งค์นC าํ รถสามารถเข้าได้ทีละ 2 คัน ในกรณี ฉุกเฉิ น ซึ6 งได้ออกแบบมาก่อนแล้ว
และสํา หรั บ ที6 ท่ า นเป็ นห่ ว งบอกว่า โรงบํา บัดนํCา เสี ย เป็ นโฉนดของเทศบาล และเราได้รับ อนุ ม ตั ิ ใ ห้
ดําเนิ นการกิ จการนอกเขตในเขตพืCนที6ของเทศบาลเมืองเขลางค์ เมื6อ 5 ปี ก่อน ซึ6 งก็ถือว่าเราได้รับอนุ มตั ิ
แล้วและเมื6อสักครู่ ผมได้ยCาํ บอกว่า ผมไม่ได้ทาํ นอกรัCว ผมทําในเขตของผม ฉะนัCน เมื6อเขาอนุ มตั ิเมื6อครัCงที6
แล้ว เมื6 อ 5 ปี ก่ อน ก็ สามารถทําได้ เรื6 องนีC ได้ศึก ษาแล้ว ว่า ไม่ ผิด และที6 ท่ านได้ย กเหตุ ผลว่าเทศบาล
บ่อแฮ้วมาขอทําเกี6ยวกับทะเบียนราษฎรในเทศบาลนครลําปาง ไม่ใช่ที6ดินของเขานะครับถ้าเป็ นที6ดินของ
เขาก็คงไม่มีปัญหาอะไร ครับขอชีCแจงเพียงเท่านีCก่อนนะครับ
นางดวงนภา ก้ อนทอง รองประธานสภาเทศบาลฯ เรี ยนเชิญ จ.ส.อ.สมบูรณ์ ฯ ค่ะ
จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิตต์ สมาชิ กสภาเทศบาลฯ กราบเรี ยนท่านประธานสภาฯ และท่าน
สมาชิ กฯ ผูท้ รงเกี ยรติ กระผม จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิตต์ สมาชิ กสภาเทศบาลนครลําปาง ตามที6ท่าน
รองนายกเกรี ยงศักดิฯ บอกว่าบ่อบําบัดนํCาเสี ยเป็ นที6ดินของเรา เมื6อสักครู่ ท่านเสนอญัตติวา่ บริ เวณรอบ ๆ
ศูนย์จดั การคุณภาพนํCาหรื อบ่อบําบัดนํCาเสี ย ก็หมายความว่าอยูน่ อกเขตของเราใช่หรื อไม่ ทําไมไม่บอกว่า
ในเขตของเราครับ ขอบคุณครับ
นางดวงนภา ก้ อนทอง รองประธานสภาเทศบาลฯ เรี ยนเชิญท่านผูบ้ ริ หารชีCแจงค่ะ
นายเกรี ยงศั กดิ1 วนชยางค์ กูล รองนายกเทศมนตรี ฯ กราบเรี ยนท่านประธานสภาฯ และท่าน
สมาชิ ก ฯ ผูม้ ี เ กี ย รติ ถ้า ไม่ ใ ห้ ผ มเขี ย นว่า รอบ ๆ แล้ว จะให้ผ มเขี ย นว่า อย่า งไรเป็ นนาทัCง นัCน รอบ ๆ
บ่อบําบัดฯ บ่อบําบัดอยู่ตรงกลาง และมีรC ัวและเราทําในรัCวของเราทัCงหมด ไม่ได้ไปอยู่นอกเขต ไม่ทาํ
นอกเขตเด็ดขาด ขอบคุณครับ
นางดวงนภา ก้ อนทอง รองประธานสภาเทศบาลฯ เรี ยนเชิญ ท่าน จ.ส.อ.สมบูรณ์ฯ ค่ะ
จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิตต์ สมาชิ กสภาเทศบาลฯ กราบเรี ยนท่านประธานสภาฯ
ที6 เ คารพ ขอบคุ ณ ท่ า นรองเกรี ยงศั ก ดิ ฯ อี ก ครัC งหนึ6 งครั บ (กลั บ เทป) .......ถามคุ ณ สมบู ร ณ์
.....................................ใกล้บริ เวณรอบ ๆ บ่อบําบัดนํCาเสี ย ผมถึงเข้าใจอย่างนีCนะครับ ขอบคุณครับ
นางดวงนภา ก้ อนทอง รองประธานสภาเทศบาลฯ เรี ยนเชิญ พ.ต.ท.ดีชยั ฯ ค่ะ
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พ.ต.ท.ดี ชั ย พาณิ ช ย์ สมาชิ กสภา เทศบาลฯ กราบเรี ยนท่านประธานสภาฯ ที6เคารพ
กระผม พ.ต.ท.ดีชยั พาณิ ชย์ สมาชิ กสภาเทศบาลนครลําปาง เขต 1 ตามความในกฎหมายของเทศบาล
เขียนไว้ชดั เจนครับ นอกเขตเทศบาลนะครับ คุ ณจะมีที6ดินไหนก็แล้วแต่ นอกเขตของเทศบาลนะครับ
คือเรารับผิดชอบอยูใ่ นเขตเทศบาลปริ มณฑลของเรา ที6ของเราไปอยูท่ ี6อื6นก็เป็ นนอกเขตเทศบาล ไม่ใช่ที6
นะครับไม่ได้พดู ถึงเรื6 องที6 เรื6 องเขตการรับผิดชอบของเทศบาลก็อยากจะให้ดูนC ีครับ คือเป็ นข้อสังเกตไว้
เวลาทําไปแล้ว และว่าท่านถู ก แต่เวลาตี ค วามแล้วไม่ ถูกท่า นรั บ ผิดชอบนะครั บ ผมไม่ไ ด้รับผิดชอบ
ขอบคุณครับ
นางดวงนภา ก้ อนทอง รองประธานสภาเทศบาลฯ เชิญท่านรองสุ วฒั น์ฯ ค่ะ
นายสุ วฒ
ั น์ ตรีมานะพันธ์ รองนายกเทศมนตรี ฯ เรี ยนท่านประธานสภาฯที6เคารพตามที6ท่าน
สมาชิ กฯ ได้สอบถามเกี6 ยวกับเรื6 องการทําการนอกเขต ตามมาตรา 57 ทวิ ตาม พ.ร.บ.เทศบาล ผมขอ
อธิ บายให้เข้าใจอย่างนีC ครับ ท่านประธานฯครับ การทํากิ จการนอกเขตนีC เป็ นอย่างที6ท่านสมาชิ กฯ ท่าน
บอกจริ ง คือ จะทําอะไรก็ตามต้องมาขอสภาฯนีC ก่อน เมื6อขอสภาฯนีC แล้วสภาฯนีC ยินยอม ก็ตอ้ งนําเรื6 องที6
เราจะขอนีC ไปขอกับสภาในท้องที6 ที6เราจะทํา เสร็ จแล้วการนัCนเราต้องได้รับอนุ มตั ิจากรั ฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงมหาดไทยก็จริ ง แต่เริ6 มต้นจากเรื6 องศูนย์จดั การคุณภาพนํCา หรื อบ่อบําบัดนํCาเสี ย ประการแรก
เริ6 ม ต้นที6 เราจะซืC อที6 ดิน เรามี โครงการจะซืC อที6 ดิน แล้ว เมื6 อสภาฯแห่ ง นีC อนุ ม ตั ิ เราก็ ไ ด้ท าํ เรื6 องขอไปที6
เทศบาลตํา บลชมพู ปั จ จุ บ ัน นีC ก็ คื อ เทศบาลเมื อ งเขลางค์ น คร การที6 บ อกว่ า ต้ อ งขออนุ ญ าตกั บ
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย ผมขออนุ ญาตอย่างนีC ว่า ท่านรั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย
มอบอํานาจให้ท่านผูว้ า่ ราชการจังหวัดลําปางเรี ยบร้อยแล้ว อํานาจหน้าที6ตามมาตรานีC ถูกมอบอํานาจโดย
ท่านผูว้ า่ ราชการจังหวัดลําปาง ในสมัยนัCนท่านผูว้ า่ ราชการจังหวัดลําปางได้อนุ ญาตเรี ยบร้อยแล้ว พอมา
ตีความกันต่อไปว่า คําว่าทําการนอกเขต เมื6อที6ดินเป็ นของเทศบาลแล้ว สภาฯ ทัCง 2 สภาฯ คือสภาแห่ งนีC
ในอดีต และสภาฯของเทศบาลตําบลชมพูซ6 ึ งเป็ นเทศบาลเมืองเขลางค์นครปั จจุบนั นีCได้อนุมตั ิแล้ว เท่ากับ
ที6ดินแปลงนีCเป็ นที6ดินในเขตเทศบาล เมื6อเป็ นเขตเทศบาลแล้วก็ไม่จาํ เป็ นต้องขออนุ ญาตใครอีกแล้วครับ
เพียงแต่ขอนุญาตท่านเท่านัCนในฐานะท่านเจ้าของเงินของสภาฯ สําหรับเรื6 องที6 2 ที6บอกว่าบริ เวณรอบ ๆ
ศูนย์จดั การคุ ณภาพนํCา ขออธิ บายอย่างนีC ว่า ที6ดินเป็ นแปลงใหญ่ แต่ศูนย์จดั การคุ ณภาพนํCาอยู่ตรงกลาง
จะมีพCืนที6รอบข้างอีกซึ6 งยังเป็ นที6ดินของเทศบาลเราอยู่ เมื6อยังเป็ นที6ดินของเทศบาลเราอยู่ เมื6อใช้คาํ ว่า
รอบ ๆ ก็หมายความว่าตัวศูนย์กลางบําบัดนํCาเสี ยอยู่ตรงกลาง มีถนนรอบข้างเมื6อมีถนนรอบข้างแล้วยังมี
ที6ดินว่างเหลืออยูอ่ ีกเป็ นที6รองระบายนํCา เราจะเดินกลางบริ เวณนัCนแต่ยงั อยูใ่ นเขตที6ดินของเราอยู่ จึงขอ
อธิ บายตามนีCครับ ขอบคุณครับ
นางดวงนภา ก้ อนทอง รองประธานสภาเทศบาลฯ เชิญ ท่าน พ.ต.ท.ดีชยั ฯ ค่ะ
พ.ต.ท.ดีชัย พาณิชย์ สมาชิ กสภาเทศบาลฯ เรี ยนท่านประธานสภาฯ ที6เคารพ
กระผม พ.ต.ท.ดี ชยั พาณิ ชย์ สมาชิ กสภาเทศบาลนครลําปาง เขต 1 คือท่านไปตีความเข้าข้างตัวเอง
ไม่ได้นะครับ ต้องตีความตามกฎหมายครับ เพราะกฎหมายเขียนไว้นอกเขตบริ หารเทศบาลไม่ใช่ที6
เทศบาลคนละเรื6 องกันครับ ที6เทศบาลคือที6เทศบาล เขตเทศบาลก็คือเขตเทศบาล อย่างเช่น ที6 ขออนุ ญาต
เอ่ ย นาม ท่ า นสมบู รณ์ ฯ พูดว่า ถ้า เป็ นภู เก็ตไม่ ต้องไปนี6 หรื อครั บ มัน ต้องมี เขตของเขาของเราหมด
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มัน ไม่ ใ ช่ เราตี ค วามว่า เป็ นเขตรั บ ผิ ด ชอบของ เทศบาล ไม่ใช่ ที6นะครับ ก็แล้วแต่ท่านนะครับ คือ
ท่านเป็ นผูด้ าํ เนินการ สําหรับผมตามข้อ 1 ผมเห็นด้วย แต่ตามข้อ 2 ผมของดออกเสี ยง
ครับ ขอบคุณครับ
นางดวงนภา ก้ อนทอง รองประธานสภาเทศบาลฯ เรี ยนเชิญ จ.ส.อ.สมบูรณ์ฯ ค่ะ
จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิตต์ สมาชิ กสภาเทศบาลฯ กราบเรี ยนท่านประธานสภาที6เคารพ
ผมขอชีCแจงเรื6 องที6รองสุ วฒั น์ฯ ได้ชC ีแจงมานะครับบอกว่า ต้องขออนุ ญาตก่อนอะไรนีC นะครับ และพูดว่า
เดี_ยวรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย มอบอํานาจให้ผวู ้ า่ ราชการจังหวัดใช่หรื อไม่แล้วพระราชบัญญัติ
ของเทศบาลทําไมไม่แก้ไขครับ เราก็ดูตามพระราชบัญญัตินC ี ท่านพูดออกมา 3 – 4 ท่าน ถ้าเกิดมีปัญหา
ทํา ไมไม่ ป้องกัน ปั ญหาไว้ก่ อน ถ้า ท่ า นพูดอย่า งนีC ท่า นแก้ตวั ไปข้า ง ๆ อย่า งนีC แบบศรี ธ นณไชย ผูท้ ี6
รับผิดชอบคือท่านนายกฯนะครับ ความผิดตกอยูท่ ี6นายกฯคนเดียว และที6บอกว่ารอบ ๆ หรื อว่าพืCนที6ของ
เราต้องตัCงจุดศูนย์กลาง ทํารัศมีหรื อไม่ครับทําไมไม่บอกว่ารอบ ๆ บ่อเก็บ แต่บอกว่ารอบ ๆ บริ เวณศูนย์
จัดการคุณภาพนํCาใช่หรื อไม่ ก็ตอ้ งหมายความว่าข้างนอกครับ ขอบคุณครับ
นางดวงนภา ก้ อนทอง รองประธานสภาเทศบาลฯ ทางฝ่ ายบริ หารมีอะไรจะชีCแจงอีก
หรื อไม่ และไม่ทราบว่าจะมีสมาชิ กฯท่านใดจะอภิปรายอีกหรื อไม่ เมื6อไม่มีสมาชิ กฯท่านใดอภิปราย
ดิฉนั จะขอมติในที6ประชุมตามระเบียบวาระที6 6 สมาชิ กฯ ท่านใดเห็นชอบอนุ มตั ิจ่ายขาดเงินสะสมของ
เทศบาลนครลําปาง เพื6อดําเนิ นการแก้ไขปั ญหาความเดื อดร้ อนของประชาชน จํานวนเงิ น 2,685,400
บาท (สองล้านหกแสนแปดหมื6 นห้าพันสี6 ร้อยบาทถ้วน) ขอได้โปรดยกมื อ มติ ที6ประชุ มเสี ยงข้างมาก
เห็นชอบค่ะ
มติทปี ระชุ ม ที6ประชุมมีมติเสี ยงข้างมากเห็นชอบอนุมตั ิจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล
นครลําปาง เพื6อดําเนินการแก้ไขปั ญหาความเดือดร้อนของประชาชน จํานวนเงิน 2,685,400 บาท
(สองล้านหกแสนแปดหมื6นห้าพันสี6 ร้อยบาทถ้วน)
ระเบียบวาระที 7 ญัตติ เรื อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัตินครลําปาง เรื องการติดตังบ่ อดัก ไขมัน
บําบัดนํา เสี ย
นางดวงนภา ก้ อนทอง รองประธานสภาเทศบาลฯ เรี ยนเชิญ ท่านนายกฯ ค่ะ
นายนิ มิตร จิ วะสั นติการ นายกเทศมนตรี ฯ ท่านประธานสภาฯที6 เคารพ ในญัตติ ขอเสนอ
ร่ างเทศบัญญัติ เพื6อที6ให้สภาเทศบาลนีC ให้ความเห็ นชอบในเรื6 องของการติดตัCงบ่อดักไขมันบําบัดนํCาเสี ย
ตามอาคารบ้านเรื อน ญัตตินC ีผมขออนุ ญาตขอถอนคืน เนื6 องจากพบว่ายังขาดความสมบูรณ์บางประการ
และจะได้น ํา เสนอต่ อสภาฯนีC ใ นโอกาสต่ อไป เพราะถู ก ตํา หนิ ม าหลายเรื6 องแล้ว คิ ดว่า เอาไปทํา ให้
สมบูรณ์ก็คงจะดีขC ึน ขอขอบพระคุณครับ
นางดวงนภา ก้ อนทอง รองประธานสภาเทศบาลฯ เนื6 องจากท่านนายกฯ ขอถอนญัตติ
ในระเบียบวาระที6 7 นีC ตามระเบียบว่าด้วยการประชุ มสภาท้องถิ6น พ.ศ.2547 ข้อ 55 การขอถอนญัตติที6
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ได้จดั เข้าระเบียบวาระแล้วต้องได้รับความยินยอม จากที6ประชุ ม จึงขอมติจากที6ประชุ มขอถอนญัตติ
นีCค่ะ ที6ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ ฉะนัCน วาระนีCตกไปก่อนนะคะ
ระเบียบวาระที 8 ญัตติอนื ๆ
8.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจําปี 2548 ปี 2549 (ภายใต้
แผนพัฒนาเทศบาล ระยะ 3 ปี 2548 – 2550,2549 – 2551)
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นางดวงนภา ก้ อนทอง รองประธานสภาเทศบาลฯ เรี ยนเชิญฝ่ ายบริ หารค่ะ
นายนิ มิ ตร จิ ว ะสั น ติก าร นายกเทศมนตรี ฯ ท่ านประธานสภาฯที6 เคารพครั บ ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ6 น พ.ศ.2548 ข้อ 30 (5) ได้
กําหนดว่า ผูบ้ ริ หารท้องถิ6 นต้องเสนอผลงาน การติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ6น คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ6น และประกาศผลติดตามการประเมินผลตามแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ6นทราบโดย
ทัว6 กันอย่างน้อยปี ละหนึ6งครัCง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทัCงนีC ให้ปิดประกาศโดยเปิ ดเผยไม่นอ้ ยกว่า
30 วัน
ในโอกาสนีC ทางคณะกรรมการติ ดตามประเมิ นผลแผนปฏิ บตั ิ ง านพัฒนาเทศบาลนครลําปาง
ได้ดาํ เนินการติดตามและประเมินผลแผนประจําปี 2548 – 2549 ระยะ 3 จนถึง 2551 ปรากฎตามรายงาน
ที6นาํ เสนอต่อที6ประชุมแล้ว จึงเรี ยนมาเพื6อโปรดทราบครับ
นางดวงนภา ก้ อนทอง รองประธานสภาเทศบาลฯ เรี ยนเชิญ พ.ต.ท.ดีชยั พาณิ ชย์ ค่ะ
พ.ต.ท.ดีชัย พาณิชย์ สมาชิ กสภาเทศบาลฯ กราบเรี ยนท่านประธานสภาฯ ที6เคารพ
กระผม พ.ต.ท.ดีชยั พาณิ ชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เขต 1 เนื6องจากการติดตามประเมินผล ซึ6 ง
มีคณะกรรมการทัCงหมด 13 ท่าน ซึ6 งกระผมเป็ นคณะกรรมการด้วย และได้รับเลื อกให้เป็ นประธานฯ
ก็อยากจะชีCแจงสักเล็กน้อยครับ คือในการติดตามประเมินผลของเรานีC เราติดตามประเมินผล โดยได้ให้
ผูม้ ีความรู ้หรื อท่านผูอ้ าํ นวยการศูนย์วิจยั ของโยนกมาช่วยประเมินซึ6 งมีเจ้าหน้าที6ของเทศบาลประเมินผล
อีกรอบหนึ6 ง ผลออกมาก็ครึ6 ง ๆ คือ บางสิ6 งบางอย่างผลงานก็ยงั ไม่เห็ นเป็ นรู ปธรรม คือประเมิ นตาม
แบบสอบถามบ้าง ตามสอบถามบ้าง และสัมภาษณ์ บา้ ง ประเมินแล้วคือ การประเมินของผูบ้ ริ หาร ของ
การบริ หารงานของเทศบาลก็ถือว่าผ่าน ตามที6 ผ.อ.ท่านได้ดาํ เนิ นการประเมินผลให้พวกเราไว้ และผมก็
ได้รายงานต่อท่านนายกฯไปแล้ว และบางสิ6 งบางอย่างเป็ นข้อสังเกตว่า ในการที6จะให้เขาไปดําเนิ นการ
ประเมินนัCน ก็อยากจะให้เอาข้อเท็จจริ ง จริ ง ๆ เอกสารต่าง ๆ ได้บอกว่าดําเนิ นการไปแล้ว แต่ความจริ ง
แล้วไม่ได้ดาํ เนิ นการอะไรสักอย่างเป็ นเพียงแต่ตวั เลขให้เขาประเมิน ผมได้ถามผูป้ ระเมินเขาก็หนักใจ
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ครั บ แล ะเกี6 ยวกั บ ความ ต้ อ งการท ราบ ถึ ง ผลกระทบต่อประชาชนบางครัCงก็สอบถามไม่ได้
ยังคลุมเครื ออยู่ สิ6 งต่างๆ เหล่านีC ในปี ต่อไป งบประมาณต่อไปที6เราจะต้องดําเนิ นการประเมิน ก็อยากจะ
ให้ ฝ่ ายบริ ห าร ขอให้ เ อาเอกสารจริ ง ๆ ให้ ผูท้ ี6 ท ํา การประเมิ น เพื6 อ จะได้ข ้อ มู ล ที6 ถู ก ต้อ ง และเมื6 อ
ดําเนินการแล้วสิ6 งไหน
พลาดเราจะได้ส่งให้ผบู ้ ริ หารนําไปแก้ไขปรับปรุ ง เพื6อผลประโยชน์ต่อประชาชนต่อไปครับ ขอบคุ ณ
ครับ
นางดวงนภา ก้ อนทอง รองประธานสภาเทศบาลฯ ขอขอบคุณท่านสมาชิกฯค่ะ
มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรื อไม่ เมื6อไม่มีสมาชิกฯท่านใดอภิปราย ก็เป็ นอันว่าที6ประชุมรับทราบ
ทีป ระชุ ม รับทราบการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจําปี
2548,2549 (ภายใต้แผนพัฒนาเทศบาล ระยะ 3 ปี 2548 – 2550,2549 – 2551)
นางดวงนภา ก้ อนทอง รองประธานสภาเทศบาลฯ จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอญัตติอื6น
หรื อไม่ เรี ยนเชิญ คุณยุทธศักดิฯ ค่ะ
นายยุทธศักดิ1 ศรีทองสุ ข สมาชิ กสภาเทศบาลฯ กราบเรี ยนท่านประธานสภาฯ ที6เคารพ
กระผม นายยุทธศักดิ ศรี ทองสุ ข สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เขต 1 ผมมีอยูเ่ รื6 องเดียวครับ
นางดวงนภา ก้ อนทอง รองประธานสภาเทศบาลฯ ขอผูร้ ับรองด้วยค่ะ มีผรู ้ ับรองถูกต้อง
ขอเชิญ คุณยุทธศักดิฯ ค่ะ
นายยุทธศั กดิ1 ศรี ทองสุ ข สมาชิ กสภาเทศบาลฯ กราบเรี ยนท่านประธานสภาฯที6 เคารพผม
อยากจะฝากท่ า นประธานฯไปถึ ง ท่ า นนายกฯ เกี6 ย วกับ ทางสมาชิ ก ฯ ติ ด ใจในเรื6 อ งงานสารบรรณ
ในการออกหนัง สื อเชิ ญสมาชิ ก สภาเทศบาล เข้า ร่ ว มกิ จกรรมกับ ฝ่ ายบริ ห าร มี บ างกองที6 ไ ม่ ไ ด้ท าํ
หนังสื อเชิญ กําหนดการก็ไม่มี สมาชิกฯก็ไม่ได้ไปร่ วมงาน
จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิตต์ สมาชิ กสภาเทศบาลฯ ผมขออนุญาตประท้วงประธานสภาฯ
ครับ ญัตติทC งั หลายต้องเสนอล่วงหน้าเป็ นหนังสื อยืน6 ต่อประธานสภาฯครับ ขอบคุณครับ
นางดวงนภา ก้ อนทอง รองประธานสภาเทศบาลฯ เรี ยนเชิญ พ.ต.ท.ดีชยั ฯ ค่ะ
พ.ต.ท.ดีชัย พาณิชย์ สมาชิ กสภาเทศบาลฯ กราบเรี ยนท่านประธานสภาฯที6เคารพ
กระผม พ.ต.ท.ดีชยั พาณิ ชย์ ญัตติที6 คุณยุทธศักดิฯ เสนอเป็ นญัตติทางวาจา ซึ6 งเมื6อท่านประธานสภาฯ
ได้อนุญาตแล้วผูย้ นื6 ญัตติมีสิทธิที6จะพูดได้ครับ ขอบคุณครับ
นางดวงนภา ก้ อนทอง รองประธานสภาเทศบาลฯ เรี ยนเชิญ คุณยุทธศักดิฯ ค่ะ
นายยุทธศั กดิ1 ศรี ทองสุ ข สมาชิ กสภาเทศบาลฯ กระผมขอพูดต่อนะครั บ ท่านประธานฯ
เกี6ยวกับการออกหนังสื อเชิ ญสมาชิ กฯ สมาชิ กฯไม่ได้เข้าร่ วมกิจกรรมหลายกิจกรรมทางชาวบ้านถามว่า
งานนีC ทาํ ไมสมาชิ กฯไม่มาร่ วม ผมตอบไม่ได้ครั บ จะตอบว่าไม่ได้รับเชิ ญก็ตอบไม่ได้ ทําไมไม่ไ ป
ก็ ตอบไม่ ไ ด้ค รั บ จึ ง อยากฝากท่ า นประธานฯผ่า นไปยัง ท่ า นนายกฯการร่ ว มกิ จกรรมกับ ประชาชน
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ฝ่ ายบริ หารถึ งแม้สภาฯจะอนุ มตั ิงบฯไปแล้วแต่ถา้ เชิ ญสมาชิ กฯเข้าไปร่ วมก็จะเป็ นการดี เป็ นอย่างยิ6ง
ยกตัวอย่าง ส่ วนใหญ่จะเป็ นกองสาธารณสุ ข และกองสวัสดิ การสังคม ที6ไม่มีหนังสื อเชิ ญถึ งสมาชิ กฯ
โดยตรงเข้าร่ วมงาน แต่กองอื6น ไม่วา่ สํานักการช่างกองวิชาการฯ ที6ออกหน่วยเคลื6อนที6พบประชาชน

สมาชิ กฯได้รับหนังสื อพร้ อมกําหนดการที6ไปร่ วมสํานักการศึกษาก็มี สํานักปลัดฯก็มี ฉะนัCนจึงอยาก
ฝากท่านนายกฯด้วย คราวต่อไปมีหนังสื อเชิญด้วยก็จะเป็ นการดีเป็ นอย่างยิง6 ครับ ขอบคุณครับ
นางดวงนภา ก้ อนทอง รองประธานสภาเทศบาลฯ ฝ่ ายบริ หารมีอะไรเพิ6มเติมหรื อไม่
นายนิมิตร จิวะสั นติการ นายกเทศมนตรี ฯ เรี ยนท่านประธานสภาฯ ที6 เคารพ ขอขอบคุ ณ
ครับ และขออภัยที6มีขอ้ บกพร่ องดังกล่าว และต่อไปผมจะดําเนินการให้ทว6ั ถึงทุก ๆ ท่านขอบคุณครับ
----------------มีมติอะไรหรือไม่ ------------------นางดวงนภา ก้ อนทอง รองประธานสภาเทศบาลฯ จะมีสมาชิกฯท่านใดมีญตั ติอื6น ๆ
เสนออีกหรื อไม่ เมื6อไม่มีสภาเทศบาลฯ ได้ใช้เวลาการประชุ มมาพอสมควร ในโอกาสนีCดิฉนั ขอขอบคุณ
ทุกท่านที6เข้าร่ วมประชุมและสังเกตการณ์ ดิฉนั ขอปิ ดการประชุม สวัสดีค่ะ
เลิกประชุมเวลา 15.30 น.

..............................................................
(นายประสิ ทธิ หรรษ์หิรัญ)
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง

.........................................................
(นายจาตุรงค์ พรหมศร)
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง

