
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที� 4  ครั�งที�  1  ประจําปี 2549 

วนัที�  25  ธันวาคม 2549 
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.  นายสุวฒัน์  ตรีมานะพนัธ์ุ 
   5.  นายนรเศรษฐ์  จิวะสันติการ 
   6.  นายกิตติพงษ ์ จิรเมธาธร 
   7.  นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ 
   8.  นายสมเกียรติ  อญัชนา 
   9.  นางสาวนงเยน็ เหลืองหิรัญรัตน์ 
   10.  นางาสาวภารดี เสลานนท ์
   11.  นางจนัทร์สม เสียงดี 
   12.  นายจาํเนียร  ทองกระสัน 
   13.  นางรัศมีไข่มุก พร้อมเพรียง 
   14.  นางอินทมาศ สมพงษ ์
   15.  นางระพินทร์ พรมตนั 
   16.  นางสิริพร  สุขมาก 
   17.  นายบุญฤทธิ�   บุญมี 
   18.  นายอรรณพ  สิทธิวงค ์
   19.  นายสันติ  ไกรลอ้มบุญ 
   20.  นายเสนีย ์  วไิลจิตต ์
   21.  นายประสงค ์ เรือนสอน 
   22.  นางประนอม สายโกสุม 
   23.  นางยพุิน  ตรังคธาร 
   24.  นางบานเยน็  แสงเจริญ 
   25.  นายสมศกัดิ�   สืบสาย 
   

 นายจาตุรงค์   พรหมศร   เลขานุการสภาเทศบาลฯ   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที6เคารพ 
กระผม  นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลาํปาง  วนันีC เป็นการประชุมสภาเทศบาล
นครลาํปาง  สมยัประชุมสามญั  สมยัที6 3  ครัC งที6 2 ประจาํปี 2549 สมาชิกฯมาครบองคป์ระชุมแลว้ และได้
เวลาตามที6นดัหมาย กระผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาล  ไดขึ้Cนทาํหนา้ที6เป็นประธานใน
ที6ประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง  สมยัประชุมสามญั สมยัที6 3 ครัC งที6 2  ประจาํปี 2549  ตามระเบียบวาระ
การประชุมในครัC งนีC   ขอกราบเรียนเชิญครับผม 
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นายประสิทธิ1    หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลฯ    สวสัดีครับ  วนันีC เป็นการประชุม 
สภาเทศบาลนครลาํปาง  สมยัประชุมสามญั  สมยัที6 4  ครัC งที6 1  ประจาํปี 2549  ในนามของสภาเทศบาล
นครลาํปาง ขอตอ้นรับทุกท่าน พร้อมทัCงสื6อมวลชนทุกท่านที6ไดใ้หเ้กียรติมาร่วมฟังการประชุม 
ในวนันีCดว้ยความยนิดียิ6ง   
 

ระเบียบวาระที�  1  เรื�องที�ประธานจะแจ้งให้ที�ประชุมทราบ 
 1.1 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที� 4 ครั�งที� 1  ประจําปี  2549 
 

นายประสิทธิ1   หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ครับ 
 นายจาตุรงค์   พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลฯ  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและ
สมาชิกฯ ทุกท่าน  กระผม นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลาํปาง ก่อนที6ท่าน
ประธานในที6ประชุมจะดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมในวาระที6 1 นีC   กระผมมีประกาศ
ของสภาเทศบาลนครลาํปาง  เพื6อเรียนแจง้ใหที้6ประชุมทราบ  ดงันีC 
 

ประกาศสภาเทศบาลนครลาํปาง 
เรื�อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง  สมัยประชุมสามัญ สมัยที� 4 ครั�งที� 1 ประจําปี 2549 

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

  ตามประกาศสภาเทศบาลนครลาํปาง ลงวนัที6 27 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2549 ได้กาํหนด 
สมยัประชุมสามญั สมยัที6 4  ประจาํปี 2549 มีกาํหนด 30 วนั  ตัCงแต่วนัที6 1– 30   ธนัวาคม   2549   นัCน 
  

  อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 25  แห่งพระราชบัญญติัเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไข
เพิ6มเติมถึงฉบบัที6 12 พ.ศ.2546  จึงให้เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง สมยัประชุมสามญั สมยัที6  4 
ครัC งที6 1  ประจาํปี 2549 ในวนัที6 25  ธนัวาคม  2549  

 

ประกาศ  ณ  วนัที6  19   ธนัวาคม    พ.ศ. 2549    
 

 

(ลงชื6อ)  ประสิทธิ�    หรรษหิ์รัญ 
              (นายประสิทธิ�   หรรษหิ์รัญ) 
                      ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 

กระผมมีขอ้เรื6องตามที6ไดเ้รียนแจง้ให้สมาชิกฯและผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดรั้บทราบดงัรายละเอียดแจง้แลว้
นัCน จากนีC กระผมขอเรียนท่านประธานฯ ได้ทาํหน้าที6  เป็นประธานในที6ประชุมตามระเบียบวาระ 
การประชุมต่อไปครับ 
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 นายประสิทธิ1    หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลฯ   ก่อนจะเริ6 มดาํเนินการประชุมต่อไป 
กระผมอยากจะแนะนาํท่านเป็นขา้ราชการชัCนผูใ้หญ่ที6เดินทางมารับตาํแหน่งรองปลดัเทศบาลนครลาํปาง  
คือ  คุณเฉลิม   แก้วกระจ่าง    ซึ6 งท่านได้โอนย้ายมาจากเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ในนามของ 
สภาเทศบาลนครลาํปาง ขอตอ้นรับท่านดว้ยความยนิดียิ6งครับ 

1.2  งานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนครลาํปาง 
 นายประสิทธิ1   หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลฯ  ตามระเบียบวาระที6  1.2  ไดแ้จกเอกสารให้
ท่านสมาชิกฯ ทุกท่านไปแลว้  สาํหรับท่านนายกฯจะมีอะไรเพิ6มเติมหรือไม่ ขอเชิญครับ 
 นายนิมิตร   จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีฯ  ท่านประธานสภาฯ ที6เคารพครับ ท่านสมาชิก 
สภาฯ ผูท้รงเกียรติ  นบัจนถึงวนันีC จากการที6เขา้รับตาํแหน่งบริหารงานในฐานะเป็นนายกเทศมนตรี เมื6อ
วนัที6  16  มิถุนายน 2548  เป็นเวลา  18  เดือน  นบัตัCงแต่แถลงนโยบาย ในวนัที6  16 มิถุนายน  2548   
ต่อสภาฯแห่งนีC   เป็นนโยบายที6ครอบครุมมิติที6สามารถนาํมาเป็นพนัธกิจ    การบริหาร  การจดัการ  
การแกไ้ขปัญหา และการพฒันาเทศบาลนครลาํปางได ้5 ดา้น 
 ดา้นที6  1  คือ ดา้นการเมืองและการบริหาร 
 ดา้นที6  2  คือ ดา้นการปรับปรุงและพฒันาระบบสาธารณูปโภคพืCนฐาน 
 ดา้นที6  3  คือ ดา้นการจดัการทรัพยากรสิ6งแวดลอ้ม 
 ดา้นที6  4  คือ ดา้นการส่งเสริมเศรษฐกิจ 
 ดา้นที6  5  คือ ดา้นการพฒันาดา้นสังคม 
ทัCง  5 ดา้น ไดจ้ดัทาํเป็นยุทธศาสตร์ เป็นพนัธกิจ และแผนพฒันาเทศบาล  2 ระยะ  ระยะ 2548 – 2550  
และ แผนฯ ฉบบัที6  2  คือ 2549 – 2551 แผนงานต่าง ๆ ได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลแห่งนีC   
ตลอดจนการจัดทําแผนงบประมาณประจําปี  ซึ6 งได้รับความสนับสนุน ได้รับการเห็นชอบจาก 
สภาเทศบาลแห่งนีC   ในการที6จะอนุมติัแผนงบประมาณประจาํปีให้สามารถดาํเนินการตามแผนพฒันา
เทศบาล ระยะ 3 ปี  เพื6อที6จะไปสนองกบันโยบาย และสามารถปฏิบติัตามพนัธกิจทัCง 5 ประการ ที6ได้
แถลงต่อสภาฯแห่งนีC   จนถึงวนันีCผมก็มีความยนิดีที6จะเรียนให้ท่านประธานฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ไดท้ราบ
วา่ ภารกิจต่าง ๆ ที6ไดป้ระกาศไวต่้อสาธารณะ และแถลงต่อสภาฯนีC  สามารถดาํเนินการไปไดค้่อนขา้งจะ
ราบรื6น และมีผลปรากฎเด่นชดัทัCง  5 มิติ 5 ดา้น ซึ6 งก็จะขออนุญาตนอกจากการนาํเสนอเป็นรายงานสรุป
เป็นเอกสารแลว้ ใคร่ขอนาํเสนอเป็นประมวลภาพเสียง วีดีทศัน์ ประกอบการพิจารณาในบทสรุปของ
ผูบ้ริหาร ขอกราบเรียนเชิญครับ  (ชมวดีีทศัน์) 
 นายประสิทธิ1   หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลฯ  ทัCงหมดนีC คือรายงานผลการปฏบติังานตาม
นโยบายของนายกเทศมนตรี และฝ่ายบริหารทัCงหมดในรอบ 18 เดือนที6ผา่นมา 
 

1.3  รายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที�ได้รับอุดหนุนจากหน่วยงานอื�น เงินที�จ่ายขาดจากเงิน 
สะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2549 
 นายประสิทธิ1   หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลฯ  ตามระเบียบวาระที6  1.3  ขอเชิญผูบ้ริหาร
ครับ  
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 นายนิมิตร   จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีฯ  ท่านประธานสภาฯ ที6 เคารพครับ นอกจาก
งบประมาณซึ6 งเป็นแผนงบประมาณประจาํปีที6จะตอ้งเสนอเป็นร่างเทศบญัญติั เพื6อขออนุมติัจากสภาฯ
แห่งนีC   เพื6อนาํไปประกาศใชแ้ลว้  ยงัมีการใชจ่้ายเงินอีก 2 ประเภท คือ การใชจ่้ายเงินที6จ่ายจากเงินสะสม 
และเงินที6ใช้จ่ายจากเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื6น  ซึ6 งตามระเบียบแล้วไม่ได้ตัC งเป็นงบประมาณ  
ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยวิธิการงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ6น พ.ศ.2541 ขอ้ 
36 วรรค 2  ระบุวา่ “การใชจ่้ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู ้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม หรือเงินอุดหนุน
จากกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื6นใด ที6มีลกัษณะให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ6นดาํเนินการ
ตามที6ระบุไวโ้ดยไม่มีเงื6อนไข  ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ6นพิจารณาดาํเนินการตามที6ระบุไวเ้ป็นการ
เฉพาะโดยไม่มีเงื6อนไข ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ6นพิจารณาดําเนินการโดยไม่ต้องตราเป็น
งบประมาณรายจ่ายตามระเบียบนีC”  และมีหนังสือสั6งการ ด่วนมาก ที6 มท 0313.4/ว 2231 ลงวนัที6  
23 กนัยายน 2541 ระบุวา่ “ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ6นดาํเนินการใชจ่้ายเงินอุดหนุนที6ไดรั้บอุดหนุน
จากหน่วยงานอื6น และเงินที6จ่ายขาดจากเงินสะสมได ้โดยไม่ตอ้งตราเป็นงบประมาณรายจ่ายแต่อยา่งใด  
และเมื6อดาํเนินการก่อหนีCผกูพนัแลว้  ใหร้ายงานต่อสภาทอ้งถิ6นทราบในการประชุมคราวต่อไป”   
 

 จึงได้เรียนเสนอรายงานให้ทราบในการที6ได้รับเงินอุดหนุน และได้จ่ายเงินตามที6ได้รับเงิน
อุดหนุนมาเฉพาะการนัCน ๆ ตลอดจนการจ่ายขาดเงินสะสมในกรณีที6ไม่ได้ตัCงจ่ายงบประมาณไวแ้ละ
สามารถจ่ายไดโ้ดยไม่ตอ้งตราเป็นเทศบญัญติัฯ จึงเรียนมาเพื6อโปรดทราบ 
  

ระเบียบวาระที�  2  เรื�องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง   
2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ  สมัยที� 3  ครั�งที�  2  ประจําปี  

2549  เมื�อวนัที� 24 สิงหาคม 2549 
 

 นายประสิทธิ1   หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลฯ  จะมีสมาชิกท่านใดขอแกไ้ขในรายงาน 
การประชุม ตามระเบียบวาระที6  2.1 ขอเชิญครับ  เมื6อไม่มีสมาชิกฯท่านใดขอแก้ไข กระผมขอมติ 
ในที6ประชุม  สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง สมยัประชุม
สามญั สมยัที6 3 ครัC งที6 2 ประจาํปี 2549 เมื6อวนัที6  24  สิงหาคม  2549  ได้โปรดยกมือขึCนครับ มติเป็น 
เอกฉนัทค์รับ 
 

 มติที�ประชุม    รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง สมยัประชุมสามญั  
สมยัที6 3  ประจาํปี 2549  เมื6อวนัที6  11 สิงหาคม 2549 
 

 2.2 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที� 3    ครั�งที�  3  ประจําปี 
2548  เมื�อวนัที� 28 สิงหาคม 2549 
 

 นายประสิทธิ1   หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลฯ  จะมีสมาชิกท่านใดขอแกไ้ข 
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ในรายงานการประชุม ตามระเบียบวาระที6 2.2 ขอเชิญครับ  เมื6อไม่มีสมาชิกฯท่านใดขอแกไ้ข กระผมขอ
มติในที6ประชุม  สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  
สมยัประชุมสามญั สมยัที6 3 ครัC งที6 3 ประจาํปี 2549 เมื6อวนัที6  28  สิงหาคม  2549  ไดโ้ปรดยกมือขึCนครับ 
มติเป็นเอกฉนัทค์รับ 
 

ระเบียบวาระที�  3  เรื�องกระทู้ถาม 
3.1  กระทู้   เรื�อง   ขอเสนอกระทู้ถาม ความคืบหน้าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ข่วงนคร 

(ห้าแยกหอนาฬิกา) ของ จ.ส.อ.สมบูรณ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 นายประสิทธิ1   หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลฯ   ขอเชิญ คุณสมบูรณ์ฯ ครับ 
 จ.ส.อ.สมบูรณ์   บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  กราบเรียนท่านประธานสภาฯที6เคารพและ
ท่านผู ้บริหาร   รวมทัC งหัวหน้าหน่วยงาน  และสมาชิกสภาเทศบาลฯผู ้ทรงเกียรติ     กระผม  
จ.ส.อ.สมบูรณ์  บรรจงจิตต ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  ขอเสนอกระทูถ้ามดงัต่อไปนีC    
 

กิจการสภาเทศบาลนครลาํปาง  
     วนัที6     ๒    ธนัวาคม   พ.ศ.๒๕๔๙ 

 

เรื6อง ขอเสนอกระทูถ้าม 
 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 

  ดว้ย ตามที6สภาเทศบาลนครลาํปาง ไดใ้หค้วามเห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสมจาํนวน 
๗๖,๓๑๒,๕๐๐  บาท เพื6อใช้ดาํเนินการโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทศัน์ข่วงนคร (ห้าแยกหอนาฬิกา
เมื6อคราวสมัยประชุมสามัญ สมัยที6  ๒  ครัC งที6  ๑  ประจําปี ๒๕๔๙  วนัที6  ๘  พฤษภาคม ๒๕๔๙   
ดงัรายละเอียดความแจง้อยูแ่ลว้นัCน 
  ต่อมา เมื6อสมยัประชุมสามญั สมยัที6 ๓  ครัC งที6  ๑  ประจาํปี ๒๕๔๙  วนัที6 ๑๑ สิงหาคม 
พ.ศ.๒๕๔๙  กระผม จ.ส.อ.สมบูรณ์  บรรจงจิตต์  ไดเ้สนอกระทูถ้ามผูบ้ริหารเทศบาลนครลาํปาง ถึง 
ผลความคืบหน้าในการดาํเนินการตามโครงการดงักล่าว เพื6อเผยแพร่ให้ประชาชนในทอ้งถิ6นเทศบาล 
นครลาํปางไดรั้บทราบ ซึ6 งก็ไดค้วามจากการตอบกระทูถ้ามดงักล่าว จากฝ่ายผูบ้ริหารเทศบาลนครลาํปาง 
วา่ “ขณะนัCนไดด้าํเนินการอยูใ่นขัCนตอนศึกษาออกแบบและการจา้งออกแบบของโครงการดงักล่าว โดย
จะใชเ้วลาในการดาํเนินการส่วนนีC เป็นเวลาประมาณ ๗๕  วนั นัCน” 
 

  บดันีC  ไดล่้วงเลยระยะเวลาดงักล่าวมาแลว้ กระผม จ.ส.อ.สมบูรณ์   บรรจงจิตต ์ สมาชิก
สภาเทศบาลนครลาํปาง เขต ๔  ซึ6 งเป็นสมาชิกสภาฯ ท่านหนึ6งที6ไดใ้ห้ความเห็นชอบในการจ่ายขาดเงิน
สะสมจาํนวนดงักล่าวสาํหรับใชใ้นโครงการตามที6ทางฝ่ายบริหารเทศบาลนครลาํปางเสนอต่อสภาแห่งนีC
ดงักราบเรียนมาขา้งตน้ กระผมเห็นวา่โครงการดงักล่าวนัCน เป็นโครงการใหญ่ใจกลางเมือง เป็นโครงการ
เชิดหนา้ชูตาและคาดหวงัผลไวว้า่ประชาชนในทอ้งถิ6นเทศบาลนครลาํปาง ซึ6 งเป็นเจา้ของภาษีเมด็เงิน 
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สะสมดงักล่าวจะไดรั้บประโยชน์อนัคุม้ค่าในหลาย ๆ ดา้น อีกทัCงเป็นการพฒันาทอ้งถิ6นอีกส่วนหนึ6งดว้ย 
ในฐานะที6กระผมไดรั้บความไวว้างใจจากพี6นอ้งประชาชนให้ทาํหน้าที6สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
กระผมจึงจาํเป็นตอ้งติดตาม ทวงถาม ความคืบหนา้ของโครงการดงักล่าวต่อผูบ้ริหารเทศบาลนครลาํปาง 
ดว้ยความห่วงใยต่อประโยชน์สุขของพี6น้องประชาชนอยู่เป็นระยะ ๆ เสมอมา ในคราวนีC กระผมจึงทาํ
หน้าที6ดว้ยการขอตัCงกระทูถ้ามผูบ้ริหารเทศบาลนครลาํปางอีกครัC งหนึ6 งและอีกส่วนหนึ6 งของโครงการ
ดงักล่าว เพื6อให้ชีC แจงและยืนยนัผลความคืบหนา้ในส่วนของงานที6ฝ่ายบริหารเคยตอบกระทูถ้ามโดยให้
คาํมั6นสัญญาของขัCนตอนการดาํเนินการตามโครงการดังกล่าวไวต่้อสภาแห่งนีC และประการสําคัญ 
ที6กระผมและพี6นอ้งประชาชนในทอ้งถิ6นเทศบาลนครลาํปางประสงคที์6จะทราบถึงความชดัเจน ก็คือ 

ก. จะเริ6มลงมือดาํเนินการก่อสร้างตามโครงการดงักล่าวไดเ้มื6อใดประการหนึ6งและ 
ข. คาดว่าโครงการดงักล่าวจะแลว้เสร็จครบถว้นเรียบร้อยสมบูรณ์เมื6อใด อีกประการ

หนึ6ง 
ทัCงนีC  เพราะพี6นอ้งประชาชนในเขตทอ้งถิ6นเทศบาลนครลาํปางต่างรอคอยเพื6อตอ้งการที6จะใช ้

สอยประโยชน์ในผลงานของโครงการดงักล่าวและคาดหวงัที6จะไดเ้ห็นการพฒันา การเปลี6ยนแปลงของ
ทอ้งถิ6นไปในทางที6ดีขึCน ตามแนวนโยบายของผูบ้ริหารเทศบาลนครลาํปางอีกโสดหนึ6ง 
 

 จึงเรียนมาเพื6อโปรดทราบและเสนอผูบ้ริหารเทศบาลนครลาํปาง เพื6อให้ขอ้เท็จจริงและความเป็น
จริงของโครงการดงักล่าวที6กระจ่างต่อไปดว้ย 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

 

จ.ส.อ.           ผูต้ ัCงกระทูถ้าม 
 (สมบูรณ์   บรรจงจิตต)์ 

 

 นายประสิทธิ1    หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลฯ   เป็นกระทู้ถามของ จ.ส.อ.สมบูรณ์ฯ   
บรรจงจิตต์  ซึ6 งเคยถามมาครัC งหนึ6 งแล้ว  ตามระเบียบฯ ข้อ 91 นัCน ตามกระทูถ้ามของท่านจะตัCงถาม 
ขึCนใหม่ก็ได ้ ในเมื6อมีสาระสําคญัที6ต่างกนั หรือเหตุการณ์ในขณะที6มีกระทูถ้ามครัC งนัCนไดเ้ปลี6ยนแปลง
ไปจากกระทูถ้ามครัC งก่อน กระผมจึงไดบ้รรจุเขา้ในระเบียบวาระการประชุมในกระทูถ้าม ทางฝ่ายบริหาร
จะตอบกระทูถ้ามนีCหรือไม่  ขอเชิญท่านนายกฯครับ 
 นายนิมิตร   จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีฯ  ท่านประธานสภาฯ ที6เคารพ และท่านสมาชิกฯ   
ผูท้รงเกียรติ  ในนามของคณะผูบ้ริหาร ขอขอบพระคุณในความสนใจกบัโครงการการก่อสร้างพฒันา
ปรับปรุงภูมิทศัน์ หา้แยกหอนาฬิกา ใหเ้ป็นข่วงเมืองนครลาํปาง ตามที6ไดรั้บความเห็นชอบจากสภาแห่งนีC
อนุมติัใหจ่้ายขาดเงินสะสมเพื6อดาํเนินโครงการดงักล่าว  ซึ6 งโครงการนีCประการหนึ6งถือวา่เป็นนโยบาย 
 



 8
 

 
ที6สําคญัที6สุดโครงการหนึ6 งของผูบ้ริหาร ประการที6สอง โครงการนีC เป็นโครงการที6จะทาํให้เกิดการ 
เปลี6ยนภาพความสวยงาม ความสง่างาม และความเป็นเอกลกัษณ์ความเป็นศูนยก์ลางของเมืองนครลาํปาง 
ที6มีชีวิตชีวาเกิดขึCนมา ซึ6 งมนัจะมีผลต่อการเชื6อมโยงเศรษฐกิจระหว่างตาํบลสบตุ๋ยกบัตาํบลสวนดอก  
หวัเวยีง  มนัจะมีผลต่อการเชื6อมโยงเส้นทางการเดินท่องเที6ยวในตวัเมืองจากแหล่งที6ตัCงของโรงแรมต่าง ๆ 
ไปสู่เขตเศรษฐกิจ เช่น ตลาดอศัวิน เชื6อมโยงกบัตลาดในตาํบลสวนดอก รวมถึงการเชื6อมโยงกบัถนน 
คนเดินตางคนเตียวและกาดกองตา้ รวมถึงการออกไปสู่สวนสาธารณะ ทัCงเป็นสวนสาธารณะใจกลาง
เมืองที6ข่วงเมืองนครที6กาํลังจะดาํเนินการก่อสร้าง  ตลอดจนสวนสาธารณะหลักที6สําคญัมาก ซึ6 งจะ
ดําเนินการก่อสร้างในเร็ว ๆ นีC  ก็คือสวนสาธารณะเขลางค์  ตรงนีC เองจะเป็นศูนย์กลางของเมือง 
อย่างแทจ้ริง โครงการดงักล่าวได้รับความสนใจจากประชาชนค่อนขา้งจะมาก  มีประชาชนตลอดจน
สื6อมวลชนได้พูดถึงโครงการนีC อย่างกวา้งขวาง โดยที6เป็นเสียงที6เห็นชอบและให้การสนับสนุนเป็น 
อย่างมาก  ในขณะที6อีกส่วนหนึ6 งดูเหมือนโครงการนีC ก็ค่อนขา้งจะมีปัญหาอุปสรรค มีความขดัขอ้งใน 
บางขัCนบางตอน ซึ6 งก็มีการพยายามที6จะไม่ให้โครงการนีC เกิดขึC นหลายครัC งหลายคราว ตัC งแต่ก่อน 
ที6จะนาํเสนอเพื6อขอความเห็นชอบจากสภานีC  จนกระทั6งสภานีC ไดใ้ห้ความเห็นชอบแลว้  อย่างไรก็ดีผม 
ก็ยืนยนัว่าโครงการนีC ได้กราบเรียนมาแล้วเบืCองตน้ว่าเป็นโครงการที6มีความสําคญัมากอยู่ 2 ประการ 
เพราะฉะนัCน  จึงตอ้งดาํเนินการให้สําเร็จลุล่วงในเร็ววนั  โดยเฉพาะอยา่งยิ6งภายในปีงบประมาณนีCแต่ว่า
การดาํเนินการในโครงการดงักล่าวมีปัญหาขอ้เทคนิค มีรายละเอียดปรีกยอ่ย เช่น เรื6องของระบบไฟฟ้า  
ระบบไฟสัญญาณจราจร ระบบการระบายนํC า ซึ6 งจะต้องศึกษาเส้นทางระบบระบายนํC าเดิมที6 มีอยู ่ 
ตลอดจนแหล่งนํC าที6เชื6อมโยงหลาย ๆ เส้นทาง ทัCงคูเมืองและท่อระบายนํC าเดิมที6ทาํไว ้จึงมีปัญหาทาง
เทคนิคในการออกแบบค่อนขา้งจะซบัซ้อน  ในปัจจุบนันีC ถึงปัจจุบนันีC ผูรั้บจา้งออกแบบก็ไดด้าํเนินการ
ไปไดค้รึ6 งทางแลว้  และจากการประสานงานและขอทราบขอ้มูลจากสํานกัการช่าง และบริษทัผูรั้บจา้ง
ออกแบบ  ทราบว่าแบบเสร็จสิCนโดยสมบูรณ์ก็จะส่งเพื6อการตรวจรับได้ภายในสิCนเดือนมกราคมนีC    
ถ้าแบบสามารถส่งได้เสร็จสิCนภายในเดือนมกราคมนีC  ขัCนตอนในการที6จะไปทาํการจดัซืCอจดัจา้งตาม
ระเบียบวธีิการพสัดุก็อาจจะใชเ้วลาประมาณ  1 เดือน ถึง 6 สัปดาห์  ก็เขา้ใจวา่กลางเดือนมีนาคมน่าจะได้
ผูรั้บจา้ง  ตน้เดือนเมษายนก็น่าจะสามารถดาํเนินการปรับปรุงและพฒันาได ้ ทัCงนีC น่าจะเสร็จสิCนภายใน
เดือนกันยายน  ซึ6 งตามระเบียบว่าด้วยการงบประมาณกาํหนดไวว้่าจะตอ้งจ่ายเงินให้เสร็จสิCนภายใน  
1 ปีงบประมาณ อย่างไรก็ดีเพื6อที6จะให้มีความกระจ่างมากขึCน  ความจริงแลว้ในเรื6องของแบบ เรื6องของ
ประโยชน์ใช้สอย ก็ได้นาํเสนอต่อสาธารณะไปแล้ว ทัCงทางสื6อมวลชนทุก ๆ สื6อ ทัCงรูปแบบจาํลองที6
นาํเสนอต่อสาธารณะ ทัCงเอกสารเผยแพร่ของสํานักงานเทศบาลนครลาํปางที6ทาํออกมาในรูปไก่ขาว   
ทัCงรายงานประจาํปีที6ไดเ้ช่าหนา้หนงัสือพิมพเ์ผยแพร่อยู่เป็นประจาํ ก็ไดอ้ธิบายให้ทราบว่าหอนาฬิกาก็
ยงัคงยงัเป็นหอนาฬิกาเช่นเดิมอยู่ ไม่ไดมี้การทุบหรือทิCงทาํลายแต่อยา่งใด  แต่จะปรับปรุงให้เกิดความ
สวยงาม มีสีสัน มีความสง่างามมากกว่าเดิมซึ6 งเริ6 มจะทรุดโทรมแล้ว  สวนสาธารณะก็ยงัเป็นพืCนที6
สวนสาธารณะอยูเ่ช่นเดิม  แต่จะทาํใหเ้ป็นสวนสาธารณะที6มีชีวติ  มีกิจกรรม ผูค้นสามารถเขา้ไปใชส้อย 
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ได้  มีร้านอาหาร  มีลานสําหรับนั6งพกัผ่อน ก็ยงัเป็นสวนสาธารณะเช่นเดิมแต่ปรับปรุงให้มีชีวิตชีวา
สวยงาม มีสีสัน มีเสน่ห์มากขึCน  สํานักงานเทศบาลก็จะเปิดหน้าสํานักงานเทศบาล เพื6อที6จะให้เป็น 
ลานกวา้ง  ลานกวา้งประการหนึ6 งเพื6อที6จะชูหอนาฬิกาให้โดดเด่นเป็นสง่ามากกว่าปัจจุบนันีC  ประการที6
สอง ก็จะได้เป็นที6นั6งพกัผ่อนเหมือนกับเป็นสวนสาธารณะอีกแห่งหนึ6 งอยู่หน้าสํานักงานเทศบาล 
ประการที6สาม ก็จะไดเ้สริมความสวยงาม ความสง่างามของอาคารเทศบาล โดยเฉพาะอาคาร 1 ซึ6 งเป็น
อาคารรูปแบบสถาปัตยกรรมที6สวยงามอยู่แลว้  ทัCงหมดนีC ผมกราบเรียนยืนยนัว่ายงัจะตอ้งติดตามดูแล
อย่างใกล้ชิดและกาํลังดาํเนินการอยู่อย่างรีบเร่ง และภายในสิCนเดือนกนัยายนนีC อย่างไรก็ต้องทาํให้
โครงการนีC ให้เสร็จสิCนโดยสมบูรณ์ เพื6อสอดรับกับโครงการอื6น ๆ ที6ได้ดําเนินการไปล่วงหน้าแล้ว  
ตลอดจนเวลาที6ไล่เลี6ยกับการปรับปรุงสวนสาธารณะเขลางค์ สวนสาธารณะเขื6อนยางบ้านดง และ
สวนสาธารณะพ่อเจา้ทิพยช์้าง ก็จะเสร็จเวลาไล่ ๆ กนั เมื6อทุกโครงการเสร็จสิCนสมบูรณ์แล้ว นีC ก็คือ 
ความสมบูรณ์ในการปรับปรุงภูมิทศัน์เมืองนครลาํปางอย่างเต็มรูปแบบ  นอกเหนือไปจากตาํบลเวียง
เหนือซึ6 งอยูร่ะหว่างดาํเนินการในเรื6องของการทาํสวนสาธารณะทดแทนโรงฆ่าสัตว ์ การทาํประตูเมือง 
ประตูมา้ การปรับปรุงภูมิทศัน์ บูรณะกาํแพงเมือง ตลอดจนในเรื6องของการอนุรักษอ์าคารบา้นเรือนแถว
ถนนป่าไม้ ถนนท่ามะโอ ให้เป็นแหล่งศึกษาสถาปัตยกรรมดัC งเดิม  ซึ6 งก็จะดาํเนินการในโครงการ
ปีงบประมาณต่อๆ ไปครับ ขอบคุณครับ 
 นายประสิทธิ1   หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลฯ   ท่านนายกฯไดชี้Cแจงแลว้ ท่านเจา้ของ 
กระทูมี้อะไรจะถามอีกหรือไม่ครับ 
 จ.ส.อ.สมบูรณ์  บรรจงจิตต์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ผม จ.ส.อ.สมบูรณ์  บรรจงจิตต ์
ไม่มีอะไรจะถาม ขอขอบคุณมากครับ 

 

3.2  เรื�อง  ขอเสนอกระทู้ถาม  การซ่อมแซมพนังกนัตลิ�งแม่นํ�าวงัด้านขวาท้ายเขื�อนยาง 
ของ พ.ต.ท.ดีชัย  พาณชิย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 

 นายประสิทธิ1   หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลฯ  ตามระเบียบวาระที6 3.2 กระทูถ้ามของ 
พ.ต.ท.ดีชยัฯ  ขอเชิญครับ 
 พ.ต.ท.ดีชัย   พาณิชย์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที6เคารพ กระผม 
พ.ต.ท.ดีชัย  พาณิชย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เขต 1 ตามที6ผมได้เสนอขอกระทู้ถามผ่าน 
ท่านประธานสภาฯไปยงัผูบ้ริหารเกี6ยวกบัการซ่อมแซมพนงักนัตลิ6งแม่นํC าวงัดา้นขวาทา้ยเขื6อนยางนัCน 
เนื6องจากในวาระที6 4 ของผูบ้ริหารไดเ้สนอเกี6ยวกบัเหตุผลในการดาํเนินการซ่อมแซมทา้ยเขื6อนยาง  คือ
ไดย้กเลิกไปแลว้  ซึ6 งกระทูข้องผมก็เห็นวา่จะตอ้งขอถอนครับ  เพราะแจง้ไปเรียบร้อยแลว้ครับผม 
 นายประสิทธิ1    หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลฯ   เป็นอนัวา่ ตามระเบียบวาระที6 3.2 กระทู ้
ของท่าน พ.ต.ท.ดีชยั  พาณิชย ์ ไดถ้อนออกครับ 
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ระเบียบวาระที�  4  ญตัติ เรื�อง  ขอเสนอญตัติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลาํปาง 
                             เพื�อจ่ายเป็นค่าคืนเงินค่าซื�อเอกสารให้กบัผู้ซื�อเอกสาร 4 ราย จํานวน 28,000 บาท 
                            (สองหมื�นแปดพนับาทถ้วน) 
 

 นายประสิทธิ1   หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลฯ  ตามระเบียบวาระที6   4  ญตัติขออนุมติัจ่าย
ขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลาํปาง   เพื6อจ่ายเป็นค่าคืนเงินค่าซืCอเอกสารให้กบัผูซื้Cอเอกสาร 4 ราย 
จาํนวน  28,000  บาท   (สองหมื6นแปดพนับาทถ้วน)  ขอเชิญผูบ้ริหารครับ    ขอเชิญท่านรองนายกฯ 
เกรียงศกัดิ� ฯ ครับ 
 นายเกรียงศักดิ1    วนชยางค์กูล  รองนายกเทศมนตรีฯ   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และ
สมาชิกฯผูมี้เกียรติทุกท่าน  กระผม นายเกรียงศกัดิ�   วนชยางคก์ลู  รองนายกเทศมนตรีฯ  ไดรั้บมอบหมาย
จากท่านนายกเทศมนตรี ใหเ้สนอญตัติ  
 

ที6 ลป 52003/              สาํนกังานเทศบาลนครลาํปาง 
               ถนนฉตัรไชย  ลาํปาง   52100 
 

                                          พฤศจิกายน  2549 
 

เรื6อง  ขอเสนอญตัติขออนุมติัจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลาํปาง เพื6อจ่ายเป็นค่าคืนเงินค่าซืCอ  
          เอกสารใหก้บัผูซื้Cอเอกสาร 4 ราย  จาํนวน 28,000 บาท (สองหมื6นแปดพนับาทถว้น) 
  

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 

  ข้าพเจ้า นายนิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติเรื6 อง  
ขออนุมติัจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลาํปาง เพื6อจ่ายเป็นค่าคืนเงินค่าซืCอเอกสารใหก้บัผูซื้Cอเอกสาร 
4 ราย จาํนวน 28,000 บาท (สองหมื6นแปดพนับาทถว้น)  ดงัมีหลกัการและเหตุผล ดงันีC 

หลกัการ 
  เพื6อขออนุมติัจ่ายขาดเงินสะสมเทศบาลเพื6อจ่ายเป็นค่าคืนเงินค่าซืCอเอกสาร ให้กบัผูซื้Cอ
เอกสารโครงการก่อสร้างพนงัป้องกนัตลิ6งแม่นํC าวงัฝั6งขวาบริเวณทา้ยเขื6อนยาง จาํนวน 4 ราย ๆ ละ 7,000 
บาท รวมเป็นเงินทัCงสิCน 28,000 บาท (สองหมื6นแปดพนับาทถว้น) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ดว้ยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ6น พ.ศ.2547 หมวดที6 9 การถอนคืนเงินรายรับและการจาํหน่ายหนีC สูญ ขอ้ 96 (2) ขอคืนเงินภายหลงั
ปีงบประมาณที6รับเงินรายรับเมื6อตรวจสอบเห็นวา่ถูกตอ้งให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ6นจ่ายขาดจากเงิน
สะสมไดโ้ดยตอ้งไดรั้บอนุมติัจากสภาทอ้งถิ6น 
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เหตุผล 
     ดว้ยเทศบาลนครลาํปางไดป้ระกาศยกเลิกโครงการก่อสร้างพนงัป้องกนัตลิ6งแม่นํC าวงัฝั6ง
ขวาบริเวณทา้ยเขื6อนยาง ตามประกาศเทศบาลนครลาํปางฉบบัลงวนัที6 13 ตุลาคม 2549 และยงัไม่มีการ
พิจารณาดําเนินการจ้างใหม่ซึ6 งทําให้ผู ้ซืC อเอกสารมีสิทธิขอคืนเงินค่าซืC อเอกสารได้ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที6 มท 0313.4/ว 2215 ลงวนัที6 14 สิงหาคม 2541 เรื6องวิธีปฏิบติัเกี6ยวกบัการยกเลิก
หรือเลื6อนการประกวดราคา และผูซื้Cอเอกสารไดแ้สดงความประสงคภ์ายในกาํหนดเวลา 30 วนั ที6จะขอ
คืนเงินค่าซืCอเอกสารของโครงการที6ไดย้กเลิกดงักล่าว ซึ6 งเป็นการขอคืนภายหลงัปีงบประมาณที6รับเงิน
รายรับ 
 

  จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ จึงมีความจาํเป็นตอ้งใชเ้งินสะสมของเทศบาล 
 

 เงินสะสม ณ วนัที6 30 กนัยายน 2549    286,785,601.22  
หกั เงินฝาก กสท.      62,561,214.66 
 ลูกหนีC เงินยมืเงินสะสม          63,761.05           
 ลูกหนีC เงินยมืเงินงบประมาณ         42,536.00       
 ลูกหนีCภาษีโรงเรือน        917,804.50 
 ลูกหนีCภาษีทอ้งที6           11,957.48 
 ลูกหนีCภาษีป้าย           46,392.00   
 เงินเดือน ค่าจา้ง ค่าตอบแทน ตามระยะเวลาที6เหลือ 65,209,939.20 128,853,604.89         
              157,931,996.33 
หกั สาํรองจ่ายกรณีฉุกเฉินอื6น ๆ ร้อยละ 25%      39,482,999.08     
         118,448,997.25 
หกั จ่ายขาดเงินสะสมและเงินยมืสะสม (คงคา้งเบิกจ่าย) 
 1.จ่ายช่วยเหลือผูป้ระสพอุทกภยั    4,030,000.00 
 2.ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทศัน์ข่วงนคร               76,312,500.00 
 3.ก่อสร้างพนงัป้องกนัตลิ6งตรงขา้มวดัเกาะ   9,800,000.00 
          90,142,500.00 
เงินสะสมคงเหลือในมือที6พอจ่ายได ้ณ 30 กนัยายน 2549    28,306,497.25 
 
  ดงันัCน จึงมีความจาํเป็นต้องขออนุมติัจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล จาํนวน 28,000 
บาท (สองหมื6นแปดพนับาทถ้วน) เพื6อจ่ายเป็นค่าคืนเงินค่าซืCอเอกสารให้กับผูซื้C อเอกสารโครงการ
ก่อสร้างพนังป้องกันตลิ6 งแม่นํC าว ัง ฝั6 งขวาบริ เวณท้าย เ ขื6 อนยาง จํานวน 4 ราย   ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที6 มท0313.4/ว 2215 ลงวนัที6 14 สิงหาคม 2541 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
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ว่าดว้ยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ6น พ.ศ.2547 หมวดที6 9 การถอนคืนเงินรายรับและการจาํหน่ายหนีC สูญ ขอ้ 96 (2) ซึ6 งเป็นอาํนาจ
อนุมติัของสภาเทศบาล 
 

  ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้จึงเสนอญตัติมาเพื6อโปรดนาํเสนอต่อที6ประชุมสภาเทศบาล
นครลาํปางเพื6อขออนุมติัตามระเบียบฯ ต่อไป 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

(ลงชื6อ)                                        ผูเ้สนอ 
(นายนิมิตร    จิวะสันติการ) 
นายกเทศมนตรีนครลาํปาง 

 

 

(ลงชื6อ)                                                ผูรั้บรอง 
(นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์) 

สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 

 

(ลงชื6อ)                                             ผูรั้บรอง 
(นางสุดารัตน์  บุญมี) 

สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 

 

 นายประสิทธิ1  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลฯ  เมื6อสักครู่นีC เจา้หนา้ที6ไดแ้จกเอกสารให้ท่าน
ในระเบียบวาระที6 4  บรรทดัที6 14  หน้า 2  ขอ้ 1  คาํว่า “จ่ายช่วยเหลือผูป้ระสพอุทกภยั”  เป็น “จ่าย 
ค่าก่อสร้างพนงัป้องกนัตลิ6งแม่นํC าวงัฝั6งขวาบริเวณทา้ยเขื6อนยาง” ขอท่านไดแ้กไ้ขดว้ย ขอเชิญ  พ.ต.ท. 
ดีชยัฯ ครับ 
 พ.ต.ท.ดีชัย  พาณิชย์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ   กราบเรียนท่านประธานสภาฯที6เคารพ  กระผม 
พ.ต.ท.ดีชัย  พาณิชย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  เขต 1  กระผมเห็นด้วยที6ขอถอนเงินทัCงหมด  
28,000 บาท  เพื6อจ่ายคืนให้กบัผูรั้บเหมาต่าง ๆ แต่เหตุผลที6ท่านเสนอในญตัติของท่านก็ยงัไม่มีความ
ชดัเจนว่า เพราะเหตุใดผูป้ระมูลทัCงหลายถึงถอนตวัออกไป  เงินงบประมาณที6ให้ไวท้ ัCงหมด 4,030,000  
กว่าบาท  เพื6อเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงตลิ6งทา้ยเขื6อนยาง  เวลาทัCงหมดเกือบ1 ปี  ปรากฎว่ายงัไม่ได้
ดาํเนินการอะไรสักอย่าง จึงเป็นเหตุทาํให้เดี_ยวนีC นํC ามาพงัต่อไปอีก ผมสงสัยว่างบประมาณ 4,000,000 
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กว่าบาท คงจะทาํอะไรไม่ได้แล้วเดี_ยวนีC   ซึ6 งเป็น เหตุผลที6ผมตัCงกระทู ้ถามเมื6อสักครู่นีC   พอเห็นว่า
ซํC าซ้อนกนัผมก็เลยขอถอนและขออภิปรายในเรื6 องนีC   คือเงินทัCงหมดเราให้ไปแล้ว  เป็นเวลาเกือบปี
แลว้แต่ไม่ไดด้าํเนินการอะไรสักอย่าง  ซึ6 งเป็นการทาํงานที6ค่อนขา้งจะล่าช้าไปหน่อยไม่ทนัเหตุการณ์  
เรื6องนีCผมอยากจะขอใหท้่านพิจารณาดูวา่ท่านจะมีวธีิการอยา่งไรที6จะตอ้งดาํเนินการเกี6ยวกบัเรื6องตลิ6งทา้ย
เขื6อน  
 

 
คงจะพงัลงมาอีก ฤดูนํC าหลากปีนีCก็คงจะลงมาอีกถา้ท่านไปสังเกตดู  โดยเฉพาะดา้นฝั6งดา้นซ้ายก็พงัไป
ดว้ย  เป็นเรื6องด่วนที6จะตอ้งดาํเนินการ ถา้ไม่รีบดาํเนินการแลว้ต่อไปเขื6อนยางของเราจะพงัลงมา ถา้เกิด
พงัขึCนมาจริง ๆ อุทกภยัก็จะเกิดขึCนซํC าซากขึCนไปอีก  ก็ขอให้ผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาในเรื6องนีC โดยด่วนดว้ย 
ขอบคุณครับ 
 

 นายประสิทธิ1   หรรษ์หิรัญ  ประธานนสภาเทศบาลฯ   จะมีสมาชิกฯท่านใดอภิปรายอีกหรือไม่  
ไม่มีสมาชิกฯท่านใดอภิปราย  ฝ่ายบริหารจะมีเพิ6มเติมอีกหรือไม่ เพราะเมื6อสักครู่นีCสมาชิกฯ ไดถ้ามถึง
สาเหตุเพราะอะไรถึงคืนเงิน 28,000 บาท  ใหก้บัผูรั้บเหมา ขอเชิญ ท่านรองเกรียงศกัดิ� ฯ ครับ 
 นายเกรียงศักดิ1   วนชยางค์กูล  รองนายกเทศมนตรีฯ  กราบเรียนท่านประธานสภาฯและท่าน
สมาชิกฯ ผูมี้เกียรติทุกท่าน ในฐานะที6ผมไดดู้แลเกี6ยวกบังานสาํนกัการช่าง  ใคร่ขอตอบเกี6ยวกบัโครงการ
นีC   ตอนแรกพนงัตลิ6งพงัเป็นเงิน 4,000,000 กวา่บาท  และไดด้าํเนินการประกวดราคาไปแลว้  ปรากฎว่า
หลงัจากประกวดราคา ตลิ6งไดเ้ริ6มพงัไปเรื6อย ๆ  ยาวไปกวา่เดิมอีก  ผมจะลาํดบัเหตุการณ์ใหฟั้งวา่ 
 วนัที6  5  กนัยายน 2549  ไดมี้การประกวดราคาดว้ยวิธีอิเลคโทรนิค  และไดต้วัผูรั้บเหมาแล้ว  
มีผูม้ายื6นซองทัCงหมด 4 ราย ค่าซอง ๆ ละ 7,000 บาท  เป็นเงิน  28,000 บาท หลงัจากนัCนมา 
 วนัที6  20 – 24 กนัยายน 2549  มีฝนตกหนกันํCาท่วม แม่นํCาวงัมีนํCาเอ่อลน้ขึCนมามาก 
 วนัที6  26  กนัยายน 2549  เทศบาลสํารวจความเสียหายเบืCองตน้ ปรากฎว่า การก่อสร้างของเรา
ทัCงหมดเป็นเงิน 4,000,000 กวา่บาทนีC   ไม่สามารถครอบคลุมไปถึงความเสียหายที6เกิดขึCนใหม่ได ้ ฉะนัCน 
การที6เราจะมาดาํเนินการใน 4,000,000  กวา่บาทนัCน คิดวา่ไม่คุม้แน่  และอาจจะตอ้งพงัลงมาอีกมาก  
 วนัที6  29  กนัยายน 2549  เมื6อสาํรวจความเสียหายแลว้ ไดข้ออนุมติัยกเลิกโครงการนีC 

ทัCง ๆ ที6ไดผู้รั้บเหมาแลว้ ท่านนายกฯก็ไดอ้นุมติัตามขอ้เทจ็จริงวา่มีการพงัมากกวา่นัCนอีก 
 วนัที6  17 พฤศจิกายน 2549  ได้ทาํโครงการก่อสร้าง  โครงการนีC ขอรับเงินสนับสนุนจาก 
กรมส่งเสริมปกครองส่วนทอ้งถิ6น  เป็นเงินทัCงหมด  14,950,000 บาท  เปลี6ยนโครงการใหม่โดยใชที้6เดิม
แต่ยาวกวา่เดิมทัCง 2 ฝั6ง  
 วนัที6  20 ธนัวาคม 2549  ไดส่้งโครงการนีCตามคาํแนะนาํของกรมส่งเสริมฯ  คิดวา่คงอนุมติัเพราะ
เขาแนะนาํมา ในวงเงิน  10,900,000  บาท ทางกรมส่งเสริมฯไดส่้งคนเขา้มาตรวจโครงการแลว้ คิดวา่คง
จะอนุมติัเร็ว ๆ  
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 สําหรับท่านที6ติดใจว่าทาํไมจะตอ้งคืนเงิน ผูรั้บเหมา  จาํเป็นต้องคืนในเมื6อเขาซืC อแบบแต่
ไม่ไดก่้อสร้างจึงตอ้งจาํเป็นคืนค่าแบบเขาไป ครับ 
 นายประสิทธิ1   หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลฯ   ขอเชิญ พ.ต.ท.ดีชยัฯ ครับ 
 พ.ต.ท.ดีชัย   พาณชิย์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ   กราบเรียนท่านประธานสภาฯที6เคารพ 
กระผม พ.ต.ท.ดีชยั  พาณิชย ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง เขต 1  ตอ้งขอขอบคุณท่านรองเกรียงศกัดิ� ฯ 
ที6ไดอ้ธิบายให้รับทราบจนเป็นที6น่าพอใจ และที6ท่านวา่ทาํไมตอ้งคืนเงินนัCน ขอเรียนท่านวา่ ผมเห็นดว้ย
ไม่ใช้ไม่เห็นดว้ย  ในการคืนเงินเพราะตอ้งปฏิบติัตามระเบียบของทางราชการ  เพราะเมื6อเรายกเลิกแลว้
ตอ้งคืนเงินใหเ้ขาครับ ขอบคุณครับ 
 นายประสิทธิ1   หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลฯ   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายอีกหรือไม่  
เมื6อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  กระผมจะขอมติในที6ประชุม  สมาชิกฯท่านใดเห็นชอบอนุมติัจ่ายขาด
เงินสะสมของเทศบาลนครลาํปาง   เพื6อจ่ายเป็นค่าคืนเงินค่าซืCอเอกสารให้กบัผูซื้Cอเอกสาร 4 ราย จาํนวน 
28,000 บาท  (สองหมื6นแปดพนับาทถว้น) ขอไดโ้ปรดยกมือขึCนครับ มติเป็นเอกฉนัท ์ครับ  
 
 

 มติที�ประชุม   ที6ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมติัจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลาํปาง   เพื6อจ่าย
เป็นค่าคืนเงินค่าซืCอเอกสารใหก้บัผูซื้Cอเอกสาร 4 ราย จาํนวน 28,000 บาท   
(สองหมื6นแปดพนับาทถว้น)  
 

 นายประสิทธิ1    หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลฯ  ต่อไปก่อนที6จะถึงระเบียบวาระที6 5 กระผม
อยากจะเชิญ  คุณดวงนภา  กอ้นทอง  ท่านรองประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง  ขึCนมาเป็นประธานในที6
ประชุมจนหมดวาระการประชุมครับ ขอเชิญครับ 
 

ระเบียบวาระที�  5  ญัตติ เรื�อง ขอเสนอขอรับความเห็นชอบในการกู้ เงินจากสํานักงานเงินทุนส่งเสริม
กิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพื�อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลของสถานธนานุบาลเทศบาล 
นครลาํปาง 
 

 นางดวงนภา   ก้อนทอง  รองประธานสภาเทศบาลฯ   ระเบียบวาระที6  5  ญตัติ เรื6อง ขอเสนอ
ขอรับความเห็นชอบในการกู้เงินจากสํานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพื6อเป็นทุน
หมุนเวยีนกิจการสถานธนานุบาล   ของสถานธนานุบาลเทศบาลนครลาํปาง  เรียนเชิญท่านนายกฯ ค่ะ 
 นายนิมิตร   จิวะสันติการ   นายกเทศมนตรีฯ  ท่านประธานสภาฯที6เคารพ  ในวาระนีC เป็นการ
เสนอญตัติเกี6ยวขอ้งกบักิจการสถานธนานุบาล เทศบาลนครลาํปาง เป็นการขอใช้เงินกู้จากสํานักงาน
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื6อใช้เป็นเงินหมุนเวียนของสถานธนานุบาล จาํนวน 20,000,000 บาท  
ดว้ยเหตุผลที6ว่าสถานธนานุบาลมีความจาํเป็นที6จะตอ้งขอกูเ้งินจาํนวนดงักล่าวซึ6 งสถานะทางการเงิน   
ณ  วนัที6  6 พฤศจิกายน 2549 สถานธนานุบาลมีเงินสดคงเหลือในมือ  26,453.75 บาท เงินฝาก
ธนาคารกรุงไทย จาํกดั(มหาชน)สาขาลาํปาง ประเภทออมทรัพย ์เป็นเงิน   86.14 บาท ประเภทฝากประจาํ 
เป็นเงิน 10,000 บาท มียอดสินคา้ที6รับจาํนาํอยูใ่นคลงัทัCงสิCน  76,867,500 บาท ซึ6 งเดิมสถานธนานุบาล ได้



 15
กู้เงินเบิกเงินเกินบญัชีกับธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) สาขาลาํปาง ภายในวงเงิน  25,000,000 
บาท แลว้ไดเ้ริ6มใชเ้งินกู ้(OD) ตัCงแต่วนัที6 5กนัยายน 2548 ถึงปัจจุบนั ใชร้ะยะเวลาเพียง  1 ปีเศษ และใช้
เงินดงักล่าวไปแลว้ 22,680,000 บาท  คงเหลือที6สามารถใช้ไดอี้ก  2,320,000 บาท และสําหรับดอกเบีCย 
ที6ธนาคารกรุงไทย จาํกดั(มหาชน) สาขาลาํปาง ไดคิ้ดอตัราร้อยละ 5.5 ต่อปี  ขณะเดียวกนัไดมี้หนงัสือ
จาก จ.ส.ท.ที6 มท 0801.5/ว1314  ลงวนัที6 4 ตุลาคม 2549 แจง้ว่า ที6ประชุมคณะกรรมการอาํนวยการ
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ไดมี้มติในที6ประชุม เมื6อวนัที6  18 กนัยายน 2549 ดงันีC 
 

 1.  อนุมติัให้เพิ6มยอดวงเงินให้กู้จากเดิมครัC งละไม่เกิน   2,000,000 บาท  เป็นครัC งละไม่เกิน
4,000,000 บาท และสถานธนานุบาลแต่ละแห่งจะตอ้งมีเงินกูก้บัเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)
ไม่เกินแห่งละ  20 ลา้นบาท 
 2.  อตัราดอกเบีCยที6คิดกบักิจการสถานธนานุบาล ให้คิดในอตัราดอกเบีCยที6ให้กูเ้งินสําหรับกิจการ
อื6น กิจการอื6นที6สามารถกู ้ก.ส.ท.ได ้ ก.ส.ท.ใหคิ้ดดอกเบีCยร้อยละ 3  สาํหรับกิจการสถานธนานุบาล ให ้
คิดร้อยละ 3 บวกหนึ6 งบาท  ก็คือถา้กูจ้าก ก.ส.ท.ก็จะเสียดอกเบีC ยร้อยละ 4  ซึ6 งจะ ประหยดักว่าที6กูจ้าก
ธนาคารกรุงไทย 1.50 บาท   
 

 ปัจจุบนัประชาชนไดม้าใชบ้ริการของสถานธนานุบาลมากขึCน  จึงขอกูเ้งินจากสํานกังานเงินทุน
ส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)  เพื6อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล จาํนวน  20,000,000.00 
บาท (ยี6สิบลา้นบาทถว้น)  และสถานธนานุบาลฯ จะทาํสัญญาครัC งละ  4,000,000.00  บาท  โดยส่งชาํระ
หนีCภายในระยะเวลา 5 ปี 
 

 ผมเองได้พิจารณาแล้ว และได้ศึกษาในรายละเอียด และสอบถามความจําเป็นจากสถาน 
ธนานุบาลแลว้ ก็ไดรั้บความยนืยนัวา่จะไม่ไดก่้อหนีC เพิ6มจาก 25,000,000 บาท  อีก 20,000,000 บาท  เป็น  
45,000,000 บาท  แต่วา่แต่ละครัC งจะกูเ้งินเป็นทุนหมุนเวียน  4,000,000 บาท และเงินที6ไดรั้บการไถ่ถอน
จากสินคา้ที6นาํมาจาํนาํ ก็จะเอาไปคืนบญัชีธนาคารกรุงไทยเป็นการลดดอกเบีCยไป 1.50 บาท  แต่ก็ยงัจะ
ใชเ้งินหมุนเวียนอยูป่ริมาณเดิม  จึงขอเรียนมาเพื6อท่านประธานฯ กรุณาให้สภาฯแห่งนีCพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ ขอบพระคุณครับ 
 นางดวงนภา   ก้อนทอง   รองประธานสภาเทศบาลฯ   ไม่ทราบวา่จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
หรือไม่  เมื6อไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย  ดิฉนัจะขอมติในที6ประชุม  สมาชิกฯท่านใดเห็นชอบในการ 
กูเ้งินจากสาํนกังานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพื6อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล 
ของสถานธนานุบาลเทศบาลนครลาํปาง จาํนวน 20,000,000 บาท (ยี6สิบลา้นบาทถว้น)  ขอไดโ้ปรดยกมือ 
มติเป็นเอกฉนัทค์่ะ 

  

 

ที6  ลป 52010/                                                   สาํนกังานเทศบาลนครลาํปาง 
                    ถนนฉตัรไชย ลาํปาง  52100 
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พฤศจิกายน    2549 
 
เรื6อง      ขอเสนอญตัติขอรับความเห็นชอบ       ในการกูเ้งินจากสาํนกังานเงินทุนส่งเสริมกิจการ 

เทศบาล   (ก.ส.ท.)  เพื6อเป็นทุนหมุนเวยีนกิจการสถานธนานุบาล  ของสถานธนานุบาลเทศบาล   
นครลาํปาง 

 

เรียน      ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 

ขา้พเจา้  นายนิมิตร  จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครลาํปาง     ขอเสนอญตัติขอรับ 
ความเห็นชอบ    ในการกู้เงินจากสํานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  (ก.ส.ท.)  เพื6อใช้เป็นทุน
หมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล         สําหรับในการรับจาํนาํและบริการประชาชนในเขตเทศบาลและ
บริเวณใกลเ้คียง     จาํนวน   20,000,000  บาท (ยี6สิบลา้นบาทถว้น)    ตามหลกัการและเหตุผล  ดงันีC  
 

หลกัการ 
 

เพื6อขอรับความเห็นชอบ ในการกูเ้งินจากสาํนกังานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  
 (ก.ส.ท.)  เพื6อใชเ้ป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล  สําหรับในการรับจาํนาํบริการประชาชนใน
เขตเทศบาลและบริเวณใกลเ้คียง    จาํนวน  20,000,000  บาท (ยี6สิบลา้นบาทถว้น)     
 

เหตุผล 
 

ดว้ยสถานธนานุบาลเทศบาลนครลาํปาง             มีความจาํเป็นที6จะขอกูเ้งินจาก 
สาํนกังานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)  เพื6อใชเ้ป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล    ซึ6 ง  
ณ   วนัที6  6  พฤศจิกายน  2549   มีเงินสดคงเหลือในมือ    26,453.75  บาท  เงินฝากธนาคารกรุงไทย  
จาํกดั (มหาชน) สาขาลาํปาง  ประเภท ฝากออมทรัพย ์  เป็นเงิน  86.14  บาท    ประเภท 
ฝากประจาํ   เป็นเงิน   10,000.-  บาท    มียอดสตอ๊กทัCงสิCน เป็นเงิน  76,867,500.- บาท    แต่เดิมสถานธนา
นุบาลฯ   ไดกู้เ้งินเบิกเงินเกินบญัชีกบัธนาคารกรุงไทย  จาํกดั  (มหาชน)  สาขาลาํปาง 

 
 

-   2   - 
 
ภายในวงเงิน   25,000,000.00 บาท   (ยี6สิบหา้ลา้นบาทถว้น)   แลว้ไดเ้ริ6มใชเ้งินกู ้(O.D.)  ตัCงแต่วนัที6  5  
กนัยายน  2548   ถึงปัจจุบนั ใชร้ะยะเวลาเพียง  1 ปีเศษ   สถานธนานุบาลฯ  ไดใ้ชเ้งินกู ้(O.D.) ไปแลว้ 
เป็นเงิน  22,680,000.- บาท   คงเหลือเงิน(O.D.) ที6จะใชไ้ดอี้ก 2,320,000.-  บาท  และธนาคารกรุงไทย  
จาํกดั (มหาชน)   สาขาลาํปาง   ไดคิ้ดอตัราดอกเบีCย  ณ   ปัจจุบนัในอตัราร้อยละ  5.5  ต่อปี   สถานธนานุ
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บาลฯ   เกรงวา่เงินกูที้6เหลืออยูจ่ะใชไ้ด ้        มีไม่ เพียงพอแก่การรับจาํนาํ    ประกอบกบัไดมี้หนงัสือ
ของสาํนกังาน   จ.ส.ท. ที6  มท. 0801.5/ว 1314   ลงวนัที6   4  ตุลาคม  2549      แจง้มาวา่   ที6ประชุม
คณะกรรมการอาํนวยการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)   ไดป้ระชุมเมื6อวนัที6  18  กนัยายน    
2549    มีมติใหด้งันีC  
 

  1.  อนุมติัให้เพิ6มยอดวงเงินใหกู้จ้ากเดิมครัC งละไม่เกิน       2,000,000.00  บาท    เป็นครัC ง
ละไม่เกิน   4,000,000.00 บาท   และสถานธนานุบาลแต่ละแห่งจะตอ้งมีเงินกูก้บัเงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล  (ก.ส.ท.)  ไม่เกินแห่งละ   20  ลา้นบาท  
 

  2.   อนุมติัใหล้ดอตัราดอกเบีCยเงินกูเ้พื6อเป็นทุนหมุนเวยีนกิจการสถานธนานุบาล     จาก
เดิมร้อยละ  5  ต่อปี   เป็นคิดดอกเบีCยในอตัราที6เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล    ใหเ้ทศบาลกูเ้พื6อดาํเนิน
กิจการอื6น   บวกหนึ6งบาท   โดยคิดดอกเบีCยทัCงจาํนวนที6ขอกู ้  และชาํระหนีCภายในระยะเวลา  5  ปี  
(ปัจจุบนัสาํนกังานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล    ใหเ้ทศบาลกูเ้พื6อดาํเนินกิจการอื6น  คิดดอกเบีCยใน
อตัราร้อยละ 3  ต่อปี)    ถา้สถานธนานุบาลฯ    จะกูม้าเพื6อเป็นทุนหมุนเวยีนกิจการสถานธนานุบาล  ก็
จะตอ้งเสียดอกเบีCยในอตัราร้อยละ 3  บวกกบัหนึ6งบาท  เท่ากบัเสียดอกเบีCยในอตัราร้อยละ  4   ต่อปี    ซึ6 ง
ก็จะถูกกวา่ธนาคารกรุงไทย   จาํกดั  (มหาชน)    สาขาลาํปาง    ไปอีก 
ในอตัราร้อยละ  1.50   ต่อปี   
 

ปัจจุบนัประชาชน   ไดม้าใชบ้ริการของสถานธนานุบาลมากขึCน     เป็นเหตุให้เงิน 
ทุนหมุนเวยีนของสถานธนานุบาลหมดลงอยา่งรวดเร็ว        ไม่เพียงพอที6จะใหบ้ริการแก่ประชาชนผู้
เดือดร้อนดา้นการเงิน      ซึ6 งเป็นเหตุใหป้ระชาชนขาดความเชื6อถือและเกิดภาพพจน์ที6ไม่ดีต่อสถานธนานุ
บาลและเทศบาลได ้ สถานธนานุบาลฯ จึงขอกูเ้งินจากสาํนกังานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  (ก.ส.ท.)   
เพื6อเป็นทุนหมุนเวยีนกิจการสถานธนานุบาล  จาํนวน   20,000,000.00  บาท  (ยี6สิบลา้นบาทถว้น)   และ
สถานธนานุบาลฯ   จะทาํสัญญาครัC งละ 4,000,000.- บาท  โดยส่งชาํระหนีCภายในระยะเวลา  5  ปี  
 

 

 
-   3   - 

 

 
ดงันัCน   ขา้พเจา้จึงนาํเสนอญตัติมาเพื6อขอให ้นาํเสนอที6ประชุมสภาเทศบาลนคร 

ลาํปาง   เพื6อขอรับความเห็นชอบ   ใหกู้เ้งินจากสาํนกังานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  (ก.ส.ท.)  เพื6อใช้
เป็นทุนหมุนเวยีนกิจการสถานธนานุบาล    จาํนวน  20,000,000  บาท (ยี6สิบลา้นบาทถว้น)     
ทาํสัญญาครัC งละ  4,000,000.00  บาท (สี6ลา้นบาทถว้น)  โดยส่งชาํระหนีC   ภายในระยะเวลา  5  ปีทัCงนีC     
เพื6อใหเ้ป็นไปตามหนงัสือสั6งการของสาํนกังาน จ.ส.ท. ที6  มท. 0801.5/ว 1314   ลงวนัที6   4  ตุลาคม  2549  
และกิจการสถานธนานุบาลสามารถดาํเนินงานไดต่้อไป 
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ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

(ลงชื6อ)      ผูเ้สนอ 
(นายนิมิตร  จิวะสันติการ) 
นายกเทศมนตรีนครลาํปาง 

 
 

(ลงชื6อ)      ผูรั้บรอง 
 (นางอวยพร   พรรัตนพิทกัษ)์ 

สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 
 

(ลงชื6อ)      ผูรั้บรอง 
    จ.ส.อ. 

 (สมบูรณ์   บรรจงจิตต)์ 
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 

 
  

มติที�ประชุม   ที6ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบในการกูเ้งินจากสํานกังานเงินทุนส่งเสริม
กิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพื6อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล ของสถานธนานุบาลเทศบาล 
นครลาํปาง จาํนวน 20,000,000 บาท (ยี6สิบลา้นบาทถว้น)  
 

ระเบียบวาระที�  6  ญัตติ เรื�อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง  เพื�อ
ดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 

 นางดวงนภา   ก้อนทอง  รองประธานสภาเทศบาลฯ  เรียนเชิญผูบ้ริหารค่ะ 
 นายเกรียงศักดิ1    วนชยางค์กูล  รองนายกเทศมนตรีฯ    กราบเรียนท่านประธานสภาฯและ
สมาชิกฯผูมี้เกียรติทุกท่าน กระผม นายเกรียงศกัดิ�   วนชยางคก์ลู  รองนายกเทศมนตรีไดรั้บมอบหมายจาก
ท่านนายกเทศมนตรีฯ  ให้มาเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง  เพื6อ
ดาํเนินการแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  ก่อนอื6นท่านประธานฯครับไดมี้เอกสารขอแกไ้ข
ขอ้ความในวาระที6 6 ที6ไดแ้จกใหไ้ปแลว้  ขอใหแ้กไ้ขตามนัCนดว้ยครับ 
 

ดูการแก้ไขด้วย------------------------ 
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ที6  ลป  52004/                                                                                         สาํนกังานเทศบาลนครลาํปาง 

                                                                                                                       ถนนฉตัรไชย  ลาํปาง  52100 
                              

                           ธนัวาคม  2549 
 
เรื6อง   ขอเสนอญตัติขออนุมติัจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลาํปาง เพื6อดาํเนินการแกไ้ขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 
 

เรียน       ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 

ขา้พเจา้  นายนิมิตร   จิวะสันติการ    นายกเทศมนตรีนครลาํปาง  ขอเสนอญตัติ เรื6 อง ขอ
อนุมติัจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลาํปาง เพื6อดาํเนินการตามโครงการแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน เป็นจาํนวนเงิน 2,685,400 (สองล้านหกแสนแปดหมื6นห้าพนัสี6 ร้อยบาทถ้วน) ตามหลกัการและ
เหตุผล ดงันีC  

หลกัการ 
1)  เพื6อขออนุมติัจ่ายขาดเงินสะสมเทศบาล ในการดาํเนินการก่อสร้างระบบประปา บ่อบาดาล 

บริเวณโรงหมกัปุ๋ยชีวภาพ (บ่อหมกั)  เป็นเงินจาํนวน  2,000,000 บาท (สองลา้นบาทถว้น) 
2)  เพื6อขออนุมติัจ่ายขาดเงินสะสมเทศบาล ในการดาํเนินการตามโครงการแกไ้ขปัญหานํC า

ท่วมขงั และผลกระทบอนัเนื6องจากการก่อสร้างระบบรวบรวมและบาํบดันํC าเสียของเทศบาลนครลาํปาง และ
จดัซืCอครุภณัฑเ์ครื6องสูบนํCาแกไ้ขปัญหานํCาท่วม  ในเขตเทศบาล  เป็นเงินจาํนวน   685,400  (หกแสนแปดหมื6น
หา้พนัสี6 ร้อยบาทถว้น) 

เหตุผล 
1)  เนื6องจากปัจจุบนัแหล่งนํC าที6ใช้ในการอุปโภค บริโภค ในเขตเทศบาลมีจาํนวนจาํกัด 

ประกอบกบัที6มีอยูแ่ลว้เดิมก็ไม่เพียงพอ  ที6จะบริการประชาชนในเขตเทศบาล โดยเฉพาะในช่วงฤดูแลง้  ดงันัCน 
เพื6อเป็นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาดงักล่าว จึงไดด้าํเนินการจดัหาแหล่งนํCาประปาบ่อบาดาล เพื6อเป็นศูนยก์าร
บริการนํCาใหก้บัหน่วยงานต่าง ๆ ของเทศบาล ที6มีหนา้ที6ในการแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรต่อไป 

2)  เนื6องจากพืCนที6การเกษตรของราษฎรบริเวณรอบ ๆ ศูนยจ์ดัการคุณภาพนํC า (บ่อบาํบดันํC า
เสีย) ของเทศบาลนครลาํปาง ไดรั้บผลกระทบจากการก่อสร้าง โดยเกิดนํC าท่วมขงัในช่วงฤดูนํC าหลาก ทาํให้ผล
ผลิตทางการเกษตรของราษฎรไดรั้บความเสียหายเป็นปัญหาเรืC อรังตัCงแต่เริ6มโครงการก่อสร้างระบบรวบรวม
และบาํบดันํC าเสีย ประกอบกบั ประชาชนที6ไดรั้บความเดือดร้อนอยู่นอกเขตเทศบาลนครลาํปาง  จึงมีความ
จาํเป็นตอ้งรีบดาํเนินการแกไ้ข เพื6อเป็นการสร้างความเขา้ใจที6ดี และป้องกนัการต่อตา้นของชุมชนใกลเ้คียง ที6
ไดรั้บผลกระทบจากโครงการระบบบาํบดันํCาเสีย 

จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้  จะตอ้งใช้งบประมาณในการดาํเนินการเป็นเงินจาํนวนทัCงสิCน  
2,685,400  บาท (สองลา้นหกแสนแปดหมื6นสี6ร้อยบาทถว้น)  แต่เทศบาลไม่ไดต้ัCงงบประมาณเพื6อการนีCไว ้ แต่มี
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ความจาํเป็นต้องดําเนินการตามอาํนาจหน้าที6ของ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ6น ที6มีหนา้ที6ตอ้งให้บริการ
ทางดา้นสาธารณประโยชน์อยา่งเร่งด่วน  จึงมีความจาํเป็นตอ้งใชเ้งินสะสมของเทศบาลดาํเนินการ 

เงินสะสม ณ วนัที6  30  กนัยายน  2549    
 286,785,601.22 

หกั  เงินฝาก   กสท.                     62,561,214.66 
      ลูกหนีC เงินยมืสะสม                             63,761.05 
 
      ลูกหนีC เงินยมืเงินงบประมาณ                            42,536.00 
      ลูกหนีCภาษีโรงเรือน                                          917,804.50 
     ลูกหนีCภาษีทอ้งที6                             11,957.48 
     ลูกหนีCภาษีป้าย                              46,392.00 
     เงินเดือน ค่าจา้ง คา่ตอบแทนตามระยะเวลาที6เหลือ     65,209,939.20 

 128,853,604.89 
         157,931,996.33 

                  หกั  สาํรองจ่ายกรณีฉุกเฉินอื6น ร้อยละ 25%       
39,482,999.08 

         
 118,448,997.25 

                  หกั  จ่ายขาดเงินสะสมและเงินยมืสะสม (คงคา้งเบิกจ่าย)      
   1.  จ่ายช่วยเหลือผูป้ระสพอุทกภยั                                4,030,000.00 
   2.  ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทศัน์ข่วงนคร (หา้แยกฯ)                     76,312,500.00 
   3.  ค่าก่อสร้างพนงักนัตลิ6งแมน่ํCาวงัฯ ตรงขา้มวดัเกาะ               9,800,000.00 
         90,142,500.00 
เงินสะสมคงเหลือในมือที6พอจ่ายได ้ณ  30 กนัยายน 2549    28,306,497.25 
 

ดงันัCน  ขอไดโ้ปรดนาํเรียนที6ประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง     เพื6อขออนุมติัจ่ายขาดเงินสะสมของ
เทศบาลนครลาํปาง จาํนวนเงิน 2,685,400 บาท (สองลา้นหกแสนแปดหมื6นหา้พนัสี6 ร้อยบาทถว้น)  ตามระเบียบ
ของกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย การรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ6น  (ฉบบัที6 )  พ .ศ. 2548  ขอ้ 89 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นายนิมิตร  จิวะสันติการ) 
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นายกเทศมนตรีนครลาํปาง 

 
 

 

 

 

 

 

                       บัญชีงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2550  (งบประมาณเพิ�มเติมประจําปี พ.ศ.  
2550) 

          

ที� หมวด /  งบประมาณเพิ�มเติม งบประมาณ หมายเหตุ 

  ประเภท ชื�อ / รายละเอยีด / แผนงาน / โครงการ (บาท)   

1 
ครุภณัฑ ์
ที6ดิน 1.  จดัซืCอเครื6องสูบนํC าชนิดเครื6องยนตเ์บนซิน ขนาดท่อส่งนํCาไม่นอ้ยกว่า 3 นิCวปริมาณสูบนํC า     

  
และ
สิ6งก่อสร้าง 

      ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1,100 ลิตร/นาที ส่งนํCาไดสู้งไม่ต ํ6ากว่า  9 เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด   
จาํนวน  2  เครื6อง  36,000   

    
2.  จดัซืCอเครี6องตดัหญา้แบบขอ้แขง็ แบบสายสะพายเครื6องยนตเ์บนซิน ขนาดไม่ต ํ6ากวา่  1.5  
แรงมา้      

          จาํนวน  2  เครื6อง 18,000   

    
3.  จดัซืCอเครื6องตดัหญา้แบบลอ้จกัรยาน เป็นเครื6องตดัหญา้แบบเขน็ เครื6องยนตเ์บนซิน ขนาดไม่
ตํ6ากวา่      

    
      ตดัหญา้แบบเขน็ เครื6องยนตเ์บนซิน ขนาดไม่ตํ6ากวา่ 5  แรงมา้   จาํนวน  2  คนั และเครื6องตดั
หญา้แบบเขน็     

    
     ชนิดลูกสูบนอน เครื6องยนตเ์บนซินขนานไม่ต ํ6ากว่า 5.5 แรงมา้   รัศมีตดัหญา้ กวา้งไม่นอ้ย
กวา่  20  นิCว      

         จาํนวน 1 คนั 31,400   

          

                      (ตามแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2550 - 2552 เทศบาลนครลาํปาง)     
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                         บัญชีงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2550 (งบประมาณเพิ�มเติมประจําปี  
พ.ศ.  2550) 

     

ที6 หมวด / งบประมาณเพิ6มเติม งบประมาณ หมายเหตุ 

  ประเภท ชื6อ / รายละเอียด / แผนงาน / โครงการ (บาท)   

2 ที6ดิน 1.     ก่อสร้างระบบประปาบ่อบาดาลบริเวณโรงหมกัปุ๋ ยชีวภาพ(บ่อหมกั)  โดยมีรายการ  ดงันีC      

  
และ
สิ6งก่อสร้าง 

   1.1  เจาะบ่อบาดาล  ขนาด เส้นผา่ศูนยก์ลาง  6  นิCว  ลึกประมาณ  100 เมตร  หรือปริมาณสูบ
นํCาไดไ้ม่น้อย     

   
        กวา่ 6 ลบ.ม./ ชม.  พร้อมติดตัCงเครื6องสูบนํC าบาดาล    ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 2  แรงมา้ พร้อม
อุปกรณ์ ควบคุม     

          (ตามแบบแปลนเทศบาล)     

   
   1.2   ก่อสร้างหอถงัสูงชนิดถงัเหล็ก โครงสร้าง คสล. ความจุไม่น้อยกวา่ 150 ลบ.ม. จาํนวน 1 
ชุด พร้อมบ่อ     

   
         พกันํCา คสล. ความจุไม่นอ้ยกว่า 300 ลบ.ม. และติดตัCงเครื6องสูบนํCาขึCนหอถงัสูง ขนาดไม่
นอ้ยกวา่      

    3 แรงมา้ พร้อมอุปกรณ์ควบคุมอตัโนมติั จาํนวน 1 ชุด พร้อมระบบประสานท่อ      

       (ตามแบบแปลนเทศบาล)     

   
   1.3  ก่อสร้างลานจอดรถพร้อมถนนทางเขา้ - ออก โดยรอบหอถงัสูง เป็นลาน คสล. ขนาดหนา 
0.20 เมตร     

           พืCนที6ไม่นอ้ยกวา่ 200 ตารางเมตร(ตามแบบแปลนเทศบาล) 2,000,000   

    
2.  ก่อสร้างฝายทดนํCา คสล.  เขา้พืCนที6การเกษตรของราษฎร บริเวณรอบๆ ศูนยจ์ดัการคุณภาพ
ของนํCา     

    
(บ่อบาํบดันํCาเสีย) โดยการก่อสร้างฝาย คสล.ขนาดสนัฝาย กวา้งประมาณ 4.00 เมตร ยาว
ประมาณ 2.50 เมตร     

    
สูงประมาณ 2.00 เมตร   พร้อมถมคนัดินคนัทาง ขนาดกวา้งประมาณ  2.50 เมตร ยาวประมาณ  
100.00 เมตร     

   สูง  0.50  เมตร    (ตามแบบแปลนเทศบาล) 200,000   

    
3.ก่อสร้างอุโมงคผ์นันํCาพร้อมรางเปิด คสล.  เพื6อแกไ้ขปัญหานํCาท่วมพืCนที6การเกษตรของราษฎร 
บริเวณรอบ ๆ      

    
 ศูนยจ์ดัการคุณภาพนํC า (บ่อบาํบดันํCาเสีย ) โดยการก่อสร้างอุโมงคผ์นันํC า คสล. ขนาดกวา้ง
ประมาณ 3.00 เมตร     
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     ยาวประมาณ 27.00 เมตร สูงประมาณ 1.20 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล) 400,000   

                  

                       (ตามแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2550 - 2552 เทศบาลนครลาํปาง)     
 

 

 

 

 

1)  เพื6อขออนุมติัจ่ายขาดเงินสะสมเทศบาล ในการดาํเนินการก่อสร้างระบบประปา บ่อบาดาล บริเวณโรง
หมกัปุ๋ยชีวภาพ(บ่อหมกั)  เป็นเงิน จาํนวน  2,000,000 บาท ( 
 

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

ดงันัCน  จึงขออนุมติัจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลาํปาง และขอให้สภาเทศบาลนครลาํปาง
ไดด้าํเนินการต่อไป 
 สาํหรับเรื6องนีC  เรื6องระบบประปาที6บ่อหมกั ขออนุมติัจาํนวน  2,000,000 บาท นัCน  ความจริงนํC าที6
ใชอ้ยูทุ่กวนันีC   มี 4 หน่วยงานที6สูบนํC าบาดาลขึCนมาใชบ้ริการ  จากสถิติที6ไดม้า  จะใชน้ํC าประมาณ 4,200 
กว่าคิว ต่อเดือน  คือ งานป้องกันฯ  เดือนละประมาณ 600 กว่าคิว เป็นนํC าใช้บริการประชาชน เช่น  
ลา้งตลาด ลา้งถนน ลา้งท่อระบายนํCา  ช่วยทางสาธารณสุข ช่างสุขาภิบาล และป้องกนัเพลิงดว้ย  สําหรับ
กองสาธารณสุขใช้นํC าเดือนละประมาณ 1,200 กว่าคิว ใช้ทาํความสะอาดตลาด  ล้างถนน  ส่วนสํานัก 
การช่าง  ส่วนงานโยธา  ใช้งานรถนํC าตน้ไมบ้ริเวณเกาะกลางถนน และสวนสาธารณะต่าง ๆ  เดือนละ
ประมาณ 2,160 คิว  ส่วนช่างสุขาภิบาล เดือนละประมาณ 192 คิว  ส่วนมากจะทาํความสะอาดบริเวณ
สถานที6ราชการ ลา้งทาํความสะอาดท่อระบายนํC า และบางครัC งก็ช่วยรดนํC าตน้ไมด้ว้ย  เดือนละประมาณ 
400 กว่าคิว ปรากฎว่าแหล่งนํC าบาดาลที6เราไปใช้ ส่วนใหญ่จะไปอยู่ที6สนามกีฬาเทศบาล  เพราะที6นั6น
สะดวกกวา่เพื6อน  มีแทง้คน์ํCาถงัเหล็กประมาณ 100 คิวปรากฏวา่ทัCงถนน และเครื6องปัC มนํC าพงับ่อย  เพราะ
วนั ๆ หนึ6งแทบจะไม่ไดห้ยดุ สูบนํCาขึCนถงัและบริการให้กบัทางเทศบาลหลายหน่วยงาน  ฉะนัCนผมจึงคิด
ว่าที6ดินของเราที6ร่องสามดวงน่าจะมีศูนยจ่์ายนํC าขึCนอีก 1 จุด ที6จ่ายนํC าของเทศบาลมีความจริงมี 4 จุด 
สนามกีฬาเทศบาล 7 สวนหลวง ร.9ก็มีแต่เป็นขนาด 50 คิว  ที6 ท.7 มีขนาด 100 คิว ส่วน 5 แยกหอนาฬิกา
สูบแม่นํCาวงัขึCนมา จะนาํไปบริการประชาชนก็ไม่ได ้เพราะเป็นนํC าที6สูบจากแม่นํC าวงัขึCนมา  นอกจากนีCก็มี
อีกจุดหนึ6งคือตลาด  ท.4  แต่ตลาด ท.4 นํC าน้อย  สูบไดไ้ม่เท่าไหร่  จึงคิดขึCนมาวา่น่าจะมีอีกจุดหนึ6 งที6เรา
จะตัCงแทง้ค์นํC าสูง ก็คือที6ร่องสามดวง บริเวณที6พกัรถของส่วนช่างสุขา  ไดอ้อกแบบไวจุ้นํC าไดป้ระมาณ  
150 คิว  เป็นถงัเหล็กสูง  จะมาช่วยบรรเทาที6สนามกีฬา ท.7 ได้  จึงได้ขอเรื6 องนีC เขา้มาขออนุมติัสภาฯ  
สําหรับที6บ่อบาํบดันํC าเสียที6ไดข้ออนุมติัสภาฯวนันีC  เป็นเงินอีก 600,000  กว่าบาท  เนื6องจากประชาชน
ระแวกนัCนเดือดร้อนเพราะนํC าท่วม  ความจริงมีเขื6อนอยู่แลว้เป็นเขื6อนดิน  พอถึงเวลานํC าหลากมาทีไร



 24
จะต้องไปทุบเขื6อนดินนีC ออกเพื6อระบายนํC าออก  พอถึงหน้าฤดูทาํนานํC าขาดอีก  เราก็ตอ้งทาํเขื6อน
ขึCนมาอีก  อยูใ่นที6ของเราไม่ไดอ้ยูใ่นที6ของประชาชน  อยูใ่นรัC วของเรา  จึงขออนุมติัวา่ทาํให้เรียบร้อยเสีย
ที   
ส่วนครุภณัฑ ์คือ เครื6องตดัหญา้  ก็ใชใ้นบริเวณบ่อหมกัทัCงหมด ขอบคุณครับ 
 นางดวงนภา   ก้อนทอง  รองประธานสภาเทศบาลฯ    มีเอกสารแกไ้ข หนา้ที6 2  ตัCงแต่  บรรทดัที6 
12 ลงไป เรียนเชิญท่านแกไ้ขดว้ยค่ะ และจะมีสมาชิกฯท่านใดอภิปรายหรือไม่ เรียนเชิญ พ.ต.ท.ดีชยัฯ ค่ะ 
 พ.ต.ท.ดีชัย   พาณิชย์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที6เคารพกระผม  
พ.ต.ท.ดีชัย  พาณิชย ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง เขต 1 ตามที6ท่านไดเ้สนอญตัติขอใช้เงินสะสม
สําหรับดาํเนินการเกี6ยวกบัแกปั้ญหาความเดือดร้อนของประชาชน นัCน  ในหลกัการ ขอ้ 1 ตอ้งใช้เงิน 
2,000,000 กวา่บาท  ผมเห็นดว้ยที6จะตอ้งดาํเนินการเพื6อประชาชนในเขตเทศบาลนครลาํปาง  แต่ขอ้ที6 2  
ผมยงัไม่ทราบวา่ท่านจะไปทาํอะไร ในญตัติของท่านก็ไม่ไดช้ดัเจนวา่ท่านจะไปก่อสร้าง หรือท่านจะไป
ปรับ หรือทาํอะไร เห็นแต่มีจดัซืCอวสัดุเครื6องสูบนํC านํC าท่วม  อยากเรียนถามอีกครัC งหนึ6 งวา่ท่านจะไปทาํ
อะไรเกี6ยวกบัผลกระทบในการก่อสร้าง ท่านจะไปทาํอะไรครับ 
 นางดวงนภา   ก้อนทอง   รองประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชิญผูบ้ริหารชีCแจงค่ะ 
 นายเกรียงศักดิ1   วนชยางค์กูล  รองนายกเทศมนตรีฯ   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และ 
สมาชิกฯ ผูมี้เกียรติ ทุกท่าน  เมื6อสักครู่นีCผมตอ้งขออภยัดว้ยวา่ผมไม่ไดชี้C แจงบญัชีที6แนบทา้ยงบประมาณ  
2,000,000 บาท  เป็นการสร้างหอถงัสูงและบาดาล  ส่วน  200,000 บาท บญัชีแนบทา้ยก่อสร้างฝายทดนํC า 
ค.ส.ล.เขา้พืCนที6การเกษตรของราษฎรบริเวณรอบ ๆ ศูนยจ์ดัการคุณภาพนํC า เนื6องจากคราวที6แลว้เป็นดิน 
และก่อสร้างอุโมงค์ผนันํC าพร้อมรางเปิด ค.ส.ล.  เพราะปัจจุบนันีC นํC าที6ระบายออกผ่านที6ของเราตรง 
บ่อบาํบดันํC าเสียนํC าไหลไม่ทนัจะตอ้งทาํเป็นรางเปิด ค.ส.ล.ใหม่ ใชง้บประมาณอีก 400,000 บาท  ขนาด
ความกวา้งความยาวจะมีอยู่ในบญัชีแนบทา้ยนีC   นอกจากนัCนก็จะมีครุภณัฑ์เครื6องสูบนํC า เครื6องเบนซิน 2 
เครื6อง 36,000 บาท  และขอซืCอเครื6องตดัหญา้บริเวณบ่อบาํบดันํC าเสีย  มีสนามหญา้ มีตน้ไม ้อะไรเยอะไป
หมด  ดงันัCน จึงขอซืCอเครื6 องตดัหญ้าแบบข้อแข็ง 2 เครื6อง  18,000 บาท  และเครื6องตดัหญา้แบบล้อ
รถจกัรยาน 2  คนั  31,400 บาท  รวมเบด็เสร็จค่าครุภณัฑท์ัCงหมด  685,400 บาท ครับ 
 นางดวงนภา   ก้อนทอง  รองประธานสภาเทศบาลฯ  เรียนเชิญ ท่าน พ.ต.ท.ดีชยัฯ ค่ะ 
 พ.ต.ท.ดีชัย  พาณชิย์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที6เคารพไดรั้บทราบ
จากท่านรองเกรียงศกัดิ� ฯ เกี6ยวกบัการดาํเนินงานเรื6องปัญหาความเดือดร้อนของชาวบา้นถือวา่เป็นเรื6องที6
จะช่วยเหลือชาวบา้นเป็นอยา่งดี  แต่ผมอยากตัCงขอ้สังเกตไวนิ้ดหนึ6 งวา่ ในการดาํเนินการต่าง ๆ  ถา้นอก
เขตเทศบาลนัCน  นอกเขตนะครับไม่ใช่วา่ที6ของเราอยูใ่นแลว้เราจะทาํที6ของเราได ้ เพราะที6ของเราอยูน่อก
เขตเทศบาล  ซึ6 งไปอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.2496  แก้ไข
เพิ6มเติม ฉบบัที6 2 ในมาตรา 57 ทว ิ ระบุไวว้า่ 

เทศบาลอาจดาํเนินกิจการนอกเขตเมื6อ   
1.การนัCนจาํเป็นตอ้งทาํ และเป็นการเกี6ยวเนื6องกบัการที6ดาํเนินการตามอาํนาจหนา้ที6 

ภายในเขตของตน 
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 2. ได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล  คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจังหวดัหรือสภา
ตาํบล  ทอ้งถิ6นที6เกี6ยวขอ้ง 
 3. ไดรั้บอนุมติัจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
 

 นี6เป็นขอ้สังเกตนะครับ สิ6งต่าง ๆ ที6เราทาํมาแมก้ระทั6ง  ตวัอยา่งนะครับ คือเทศบาลบ่อแฮว้ จะมา
ตัCงศูนยค์อมพิวเตอร์ที6อาํเภอเมืองลาํปาง  เขาก็ขออนุมติัของเราว่าทาํนอกเขต เขาตอ้งขออนุมติัสภา ซึ6 ง
สภาฯของเราก็อนุมติั  อีกเรื6 องหนึ6 งก็คือการทาํสะพานที6  เทศบาลพิชัย  ทาํเข้ามาในเขตเราก็ตอ้งขอ
อนุญาตจากสภาฯของเรา  ซึ6 งเรื6 องนีC ก็อยากจะให้พิจารณาให้ดี ๆ นะครับ เพราะเป็นกฎหมายเขียนไว้
ชดัเจน ท่านจะทาํอยา่งไรก็ขอให้ดูหน่อย  อยา่งนอ้ยให้ศึกษาให้ละเอียดวา่เป็นที6ของเราจริง แต่อยูใ่นเขต
เทศบาลเมืองเขลางคน์ครครับ ขอบคุณครับ 
 นางดวงนภา   ก้อนทอง  รองประธานสภาเทศบาลฯ   เรียนเชิญ ท่านทว ี ทองใบค่ะ 
 นายทวี    ทองใบ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกฯ 
ผูท้รงเกียรติทุกท่าน  กระผม นายทว ี ทองใบ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง เขต 3โครงการโรงหมกัปุ๋ย
ชีวภาพ ผมเสนอตัCงแต่แถลงนโยบายแลว้ ปีกวา่แลว้ครับ  ไดค้ราวนีCผมก็พอใจแลว้และมนัจะไดเ้กิดเสียที  
เพราะวา่เราจะไดปุ๋้ยชีวภาพที6ดี  แต่วา่ ขอ้ 1.1 ผมสงสัยวา่เจาะนํC าบาดาลเส้นผา่ศูนยก์ลาง 6 นิCว  เจาะใหม่
ใช่หรือไม่  และลึก  100 เมตร  ปริมาณสูบนํCาไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 6 ลูกบาศเมตรต่อเซนติเมตร ผมยงังงอยู ่ท่าน
ประธานฯ ลองดูนะครับวา่ถูกหรือไม่  6 นิCว และ ขอ้ 1.2 ก่อสร้างหอถึงสูงเหล็กตัCงใหม่และบ่อพกั  ของ
เก่ามีหรือไม่ถา้สร้างใหม่ผมก็เห็นดว้ยครับ ขอบคุณครับ 
 นางดวงนภา  ก้อนทอง  รองประธานสภาเทศบาลฯ  เรียนเชิญ ท่านสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ค่ะ 
 นายสมบูรณ์   คุ รุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เ รียนท่านประธานสภาฯ กระผม 
นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  เมื6อสักครู่ไดฟั้งท่านรองนายกฯพูดถึงเรื6องการ
เจาะบ่อนํC าบาดาล  ทราบวา่มีบางบ่อเจาะไปแลว้ใช้ไดไ้ม่นานก็ไม่มีนํC า  ฉะนัCน ในการที6เราจะเจาะใหม่ 
ก็ใช้เงินจาํนวนสูง  ผมทราบว่าเงิน 2,000,000  บาท นํC าหนักของเม็ดเงินจะไปตกอยู่ที6ความลึกของ 
การเจาะนํC า ผมก็อยากจะเรียนถามท่านรองว่า ถ้าเราได้มีการศึกษากับกรมทรัพยากรธรณีหรือยงัว่า   
แหล่งนํCาที6เราจะเจาะนีCจะคุม้ค่ากบัการเจาะหรือไม่  เพราะวา่ในพืCนที6ของร่องสามดวงจะสังเกตไดว้า่เป็น
ที6สูง  ฉะนัCน อาจจะทาํให้เราเหนื6อยเปล่าที6จะไปเอานํC าตรงนัCน  ผมคิดว่าเราน่าจะ  1. หารือกับทาง
ทรัพยากรธรณีเพื6อให้รู้ข้อมูลที6แท้จริงถึงจะดําเนินการเจาะ  พืCนที6ในเทศบาลไม่ใช่ว่าจะมีน้อย   
เราสามารถที6จะเลือกเจาะได้  เรื6 องนีC ก็เป็นประเด็นที6ผมอยากจะฝากไวว้่า หากสมมุติว่าในวาระนีC มี 
การผ่านเรื6 องนีC ไปแล้วและสามารถที6จะกลบัไปทบทวนศึกษาหาจุดที6จะเจาะนํC าใหม่ไดก้็จะเป็นการดี  
เพราะบางครัC งเราไปเจาะในที6ลุ่มอาจจะ 50 เมตรเจอนํC า เราก็จะประหยดังบประมาณครับ ขอบคุณมาก
ครับ 
 นางดวงนภา  ก้อนทอง  รองประธานสภาเทศบาลฯ   เรียนเชิญท่านสมบูรณ์ บรรจงจิตตค์่ะ   
 พ.ต.ท.สมบูรณ์   บรรจงจิตต์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ  กราบเรียนประธานสภาฯ ที6เคารพกระผม 
จ.ส.อ.สมบูรณ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง เขต 4  ตามที6ทางผูบ้ริหารได้เสนอญตัติ 
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เขา้มาในการจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนคร ลาํปาง  เพื6อดาํเนินการแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน  กระผมเห็นดว้ยเพื6อความผาสุกของพี6นอ้งประชาชน  แต่ผูบ้ริหารของเราดาํเนินการขา้ม 
ขัCนตอน เนื6องจากพืCนที6ที6เราจะทาํเขื6อน ทาํอะไรก็แล้วแต่มนัอยู่นอกเขตอย่างเช่นขออนุญาตเอ่ยนาม 
พ.ต.ท.ดีชยัฯ  ไดพู้ดเมื6อสักครู่นีC   ก่อนอื6นตอ้งทาํตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 แกไ้ขเพิ6มเติม ฉบบัที6 12  
พ.ศ.2546 ก่อน  แต่ญตัตินีC เขา้มาขออนุมติัจ่ายขาดเงินสะสม ใบยินยอมของเทศบาลทอ้งถิ6นก็ยงัไม่เห็นมี  
และแบบแปลนที6จะทาํก็ไม่มี  เรื6องนีC เป็นการทาํขา้มขัCนตอนไปควรจะทาํเรื6องนีCกบัเทศบาลทอ้งถิ6น แลว้
ตอ้งขออนุมติัจากรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ไม่ใช่ทาํได้ง่าย  ๆ  ถ้าบางท่านพูดว่าเป็นพืCนที6ของเรา  
จริงครับพืCนบ่อบาํบดันํC าเสียเป็นสมบติัของเทศบาลนครลาํปาง  แต่อยู่นอกพืCนที6รับผิดชอบของเทศบาล
นครลาํปาง  ถา้เช่นนัCนถา้ท่านบอกวา่พืCนที6เป็นของเรา ถา้เราไปซืCอที6อยูที่6ภูเก็ตเราจะทาํไดห้รือไม่ เราตอ้ง
ขออนุญาตหรือไม่  และตามเหตุผลขอ้ที6 1บอกว่าบ่อบาดาลตามที6ขอเอ่ยนาม คุณสมบูรณ์ฯ ไดอ้ภิปราย
ไปว่า กรมทรัพยากรอนุญาตหรือไม่ผมทราบข่าวมาวา่ กรมทรัพยากรห้ามเจาะบ่อบาดาลเฉพาะในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑลหรือวา่ทัCงประเทศผมก็ไม่ทราบจาํไม่ไดเ้พราะนานแลว้  และขอ้ที6น่าตาํหนิที6สุด
ก็คือ ตวัเลขที6เขียนวา่ที6ขออนุญาตเอ่ยนามท่านรองเกรียงศกัดิ� ฯ ไดอ่้านเมื6อสักครู่นีC   เงินสะสม ณ วนัที6 30 
กนัยายน 2549  ไม่ทราบว่าท่านรองเกรียงศกัดิ� ฯ ท่านอ่านได้อย่างไรว่า 286,00,000 บาท ดูดีดีซิครับ 
2,867,851,601.22 บาท  อนันีC ก็ผิด  เอกสารที6ผิดไม่ใช่ว่าทาํมาเพียงตรงนีCนะครับ ตอ้งส่งไปที6จงัหวดัอีก  
และอีกหน้าหนึ6 ง หน้าบญัชีงบประมาณประจาํปี ที6ขออนุญาตเอ่ยนาม คุณทวีฯ พูดเมื6อสักครู่นีC   ผมยงั
สงสัยเหมือนกนัและผมก็เรียนหนงัสือมาพอสมควร เขียนวา่ เจาะบ่อบาดาลเส้นผ่าศูนยก์ลาง 6 นิCว  ลึก
ประมาณ 100 เมตร หรือปริมาณสูบนํC าไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 6 ฟุตบาตรเมตร ต่อเซนติเมตร จะวา่ชั6วโมงก็ไม่ได้
เป็นตวั ซ โซ่ ไม่ใช่ ช ชา้ง  เรื6องเอกสารขอใหดู้ใหเ้รียบร้อยดว้ย อายเขา อยา่คิดวา่พวกผมไม่ดูหนงัสือนะ
ครับ ผมดูทุกตวัที6จะมาอภิปราย และอีกอยา่งหนึ6งในเรื6องขออนุมติัจ่ายเงิน สะสมเราเคยอนุมติัมามากมาย
แลว้  แลว้ก็ใชไ้ปเพียง 23 กวา่เปอร์เซ็น   และเหลืออีก 60 กวา่เปอร์เซ็นยงัไม่ไดเ้บิกจ่ายและตอนนีCมาขอ
อนุมติัจ่ายขาดเงินสะสมเอาไปไวท้าํไม ทาํไมไม่เอาเงินจาํนวนนีC ไวเ้พื6อมนัมีเหตุการณ์เฉพาะหน้าก่อน  
สําหรับในเรื6องขอจ่ายขาดเงินสะสมถา้มีแบบมีแปลนเรียบร้อยตามหลกัเกณฑ์แลว้ ผมคิดวา่สภาฯแห่งนีC
คงไม่ใจดาํที6จะไม่อนุมติั คงจะอนุมติั และอีกอย่างหนึ6 งการทาํงานผมสังเกตมาว่า ผูบ้ริหารของเราใช้
ตวัเลข ตวัเงินเป็นตวัตัCงไม่ไดใ้ชง้านเป็นตวัตัCง  หากสมมุติท่านขอมา 2,600,000 บาท แต่ถา้ทาํไม่พอท่าน
จะทาํอย่างไร  หรือว่าทาํไปแลว้มนัอาจจะมากไปทาํไมไม่ตัCงผลงานออกมาก่อน  อย่างเช่น เราจะปลูก
บา้นเราก็คิดแบบแปลนออกมาก่อนแล้วถึงจะหางบฯ มาได้  ผมจึงกราบเรียนท่านผูบ้ริหารผ่านท่าน
ประธานสภาฯว่า ผมไม่สามารถที6จะยกมือสนับสนุนได ้ และขอให้ทางฝ่ายเจา้หน้าที6ธุรการได้ กรุณา
เ ขี ยน ตัว เล ขใ ห้ ถู กต้อง ด้ว ย   จ าก   20 0  กว่ าล้าน  เ ป็น  2 ,0 00  ก ว่า ล้า น มัน เ กิ นไ ปแ ล้ว ค รับ   
ขอบคุณครับ 
 นางดวงนภา   ก้อนทอง  รองประธานสภาเทศบาลฯ  ขอขอบคุณท่านสมาชิกฯค่ะ ทาง 
ผูบ้ริหารมีอะไรจะชีCแจงหรือไม่  ขอเรียนเชิญค่ะ 
 นายเกรียงศักดิ1    วนชยางค์กูล  รองนายกเทศมนตรีฯ  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และ 
ท่านสมาชิกฯผูมี้เกียรติ ทุกท่าน  ขอบคุณครับที6ท่านละเอียดลออดีมาก ผมยงัไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่ตอ้ง 
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ขอยอมรับ ตามรายการที6 1 ที6ท่านสมาชิกฯ ไดบ้อก ว่า  6  ลูกบาศก์เมตรต่อ เซนติเมตร ความจริงเป็น  
ต่อชั6วโมง ผมขอแกไ้ขใหม่ตอ้งขอยอมรับผดิครับ และอีกรายการหนึ6ง ตามที6ท่านสมาชิกฯไดส้อบถามวา่ 
บ่อบาดาล 100 เมตรที6ได้กาํหนดขึCนมา ขนาด 6 นิCว เรื6องนีC ผมไดไ้ปปรึกษากบัทรัพยากรเรียบร้อยแล้ว  
และที6กองสาธารณสุขอยูข่า้งหนา้ตรงบ่อหมกัก็มีบาดาลเล็ก ๆ อยู ่ประมาณ  70 เมตร จึงมีตวัเปรียบเทียบ  
แต่ที6ช่างสุขาฯอยู่จะอยู่สูงขึCนไปอีกนิดหนึ6 ง  ฉะนัCนตวัเลขทุกอย่างผมไม่ไดต้ัCงขึCนมาเอง ถา้ไม่มีแบบก็ 
ไม่สามารถตอบท่านได้  เช่น หอถงัสูงจุนํC า  150 ลูกบาศก์เมตร  หรือก่อสร้างลานจอดรถพร้อมถนน
ทางเขา้ออกเป็นลาน ค.ส.ล.หนา 20 ซ.ม. พืCนที6ไม่น้อยกว่า 200 ตรม. ผมตอ้งมีแบบ(สเก็ด)ร่างออกมา
ก่อนถึงจะคิดตวัเลขออกมาได ้ จึงขอชีCแจงครับ  สําหรับเรื6องบ่อบาดาลที6บางท่านเป็นห่วง  เราไม่ไดคิ้ด
เองไดใ้หท้างทรัพยากรคิดให ้ ไดไ้ปปรึกษาทางทรัพยากรแลว้วา่นํCาจะไดเ้ท่าไหร่ จะพอหรือไม่ และที6ขอ
อนุญาตเอ่ยนามท่านทวี ทองใบ ถามวา่พร้อมบ่อพกัหรือไม่  ขอตอบวา่ครบชุดครับ อธิบายไดเ้ลยว่ามีที6
สาํหรับบรรจุนํC า 2  ขา้งแทง้คน์ํC า รถสามารถเขา้ไดที้ละ 2 คนั ในกรณีฉุกเฉิน ซึ6 งไดอ้อกแบบมาก่อนแลว้ 
และสําหรับที6ท่านเป็นห่วงบอกว่าโรงบาํบดันํC าเสีย  เป็นโฉนดของเทศบาล และเราได้รับอนุมติัให้
ดาํเนินการกิจการนอกเขตในเขตพืCนที6ของเทศบาลเมืองเขลางค ์เมื6อ 5 ปีก่อน ซึ6 งก็ถือว่าเราไดรั้บอนุมติั
แลว้และเมื6อสักครู่ผมไดย้ ํCาบอกวา่ ผมไม่ไดท้าํนอกรัC ว ผมทาํในเขตของผม ฉะนัCน เมื6อเขาอนุมติัเมื6อครัC งที6
แล้ว เมื6อ 5 ปีก่อน ก็สามารถทาํได้  เรื6 องนีC ได้ศึกษาแล้วว่าไม่ผิด  และที6ท่านได้ยกเหตุผลว่าเทศบาล 
บ่อแฮว้มาขอทาํเกี6ยวกบัทะเบียนราษฎรในเทศบาลนครลาํปาง  ไม่ใช่ที6ดินของเขานะครับถา้เป็นที6ดินของ
เขาก็คงไม่มีปัญหาอะไร ครับขอชีCแจงเพียงเท่านีC ก่อนนะครับ 
 นางดวงนภา    ก้อนทอง  รองประธานสภาเทศบาลฯ   เรียนเชิญ จ.ส.อ.สมบูรณ์  ฯ ค่ะ 
 จ.ส.อ.สมบูรณ์   บรรจงจิตต์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และท่าน
สมาชิกฯ ผูท้รงเกียรติ  กระผม จ.ส.อ.สมบูรณ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  ตามที6ท่าน
รองนายกเกรียงศกัดิ� ฯ บอกวา่บ่อบาํบดันํCาเสียเป็นที6ดินของเรา  เมื6อสักครู่ท่านเสนอญตัติวา่ บริเวณรอบ ๆ 
ศูนยจ์ดัการคุณภาพนํCาหรือบ่อบาํบดันํCาเสีย ก็หมายความวา่อยูน่อกเขตของเราใช่หรือไม่  ทาํไมไม่บอกวา่
ในเขตของเราครับ ขอบคุณครับ 
  นางดวงนภา   ก้อนทอง  รองประธานสภาเทศบาลฯ  เรียนเชิญท่านผูบ้ริหารชีCแจงค่ะ 
 นายเกรียงศักดิ1   วนชยางค์กูล  รองนายกเทศมนตรีฯ  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และท่าน
สมาชิกฯ ผูมี้เกียรติ  ถ้าไม่ให้ผมเขียนว่ารอบ ๆ แล้วจะให้ผมเขียนว่าอย่างไรเป็นนาทัCงนัC นรอบ ๆ  
บ่อบาํบดัฯ บ่อบาํบดัอยู่ตรงกลาง และมีรัC วและเราทาํในรัC วของเราทัCงหมด ไม่ได้ไปอยู่นอกเขต ไม่ทาํ 
นอกเขตเด็ดขาด ขอบคุณครับ 
 นางดวงนภา  ก้อนทอง  รองประธานสภาเทศบาลฯ  เรียนเชิญ ท่าน จ.ส.อ.สมบูรณ์ฯ  ค่ะ 
  จ.ส.อ.สมบูรณ์   บรรจงจิตต์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  
ที6 เคารพ  ขอบคุณท่านรอง เกรียงศัก ดิ� ฯ  อีกครัC งหนึ6 งค รับ (กลับเทป) . . . . . . .ถามคุณสมบูรณ์
.....................................ใกลบ้ริเวณรอบ ๆ บ่อบาํบดันํCาเสีย  ผมถึงเขา้ใจอยา่งนีCนะครับ ขอบคุณครับ  
 

 นางดวงนภา   ก้อนทอง  รองประธานสภาเทศบาลฯ  เรียนเชิญ พ.ต.ท.ดีชยัฯ ค่ะ 
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 พ.ต .ท .ดี ชัย   พา ณิช ย์    ส มา ชิก สภ า เทศบาลฯ  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที6เคารพ
กระผม พ.ต.ท.ดีชยั  พาณิชย ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  เขต 1  ตามความในกฎหมายของเทศบาล
เขียนไวช้ดัเจนครับ  นอกเขตเทศบาลนะครับ คุณจะมีที6ดินไหนก็แลว้แต่  นอกเขตของเทศบาลนะครับ 
คือเรารับผิดชอบอยูใ่นเขตเทศบาลปริมณฑลของเรา  ที6ของเราไปอยูที่6อื6นก็เป็นนอกเขตเทศบาล ไม่ใช่ที6
นะครับไม่ไดพ้ดูถึงเรื6องที6  เรื6องเขตการรับผิดชอบของเทศบาลก็อยากจะให้ดูนีCครับ  คือเป็นขอ้สังเกตไว้
เวลาทาํไปแล้ว และว่าท่านถูก แต่เวลาตีความแล้วไม่ถูกท่านรับผิดชอบนะครับ ผมไม่ได้รับผิดชอบ 
ขอบคุณครับ 
 นางดวงนภา   ก้อนทอง  รองประธานสภาเทศบาลฯ  เชิญท่านรองสุวฒัน์ฯ ค่ะ 
 นายสุวฒัน์    ตรีมานะพนัธ์   รองนายกเทศมนตรีฯ  เรียนท่านประธานสภาฯที6เคารพตามที6ท่าน
สมาชิกฯ ได้สอบถามเกี6ยวกบัเรื6 องการทาํการนอกเขต ตามมาตรา 57 ทวิ ตาม พ.ร.บ.เทศบาล ผมขอ
อธิบายให้เขา้ใจอยา่งนีCครับ  ท่านประธานฯครับ  การทาํกิจการนอกเขตนีC เป็นอย่างที6ท่านสมาชิกฯ ท่าน
บอกจริง คือ จะทาํอะไรก็ตามตอ้งมาขอสภาฯนีC ก่อน เมื6อขอสภาฯนีCแลว้สภาฯนีC ยินยอม ก็ตอ้งนาํเรื6องที6
เราจะขอนีC ไปขอกบัสภาในทอ้งที6ที6เราจะทาํ  เสร็จแลว้การนัCนเราตอ้งได้รับอนุมติัจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยก็จริง  แต่เริ6มตน้จากเรื6องศูนยจ์ดัการคุณภาพนํC า หรือบ่อบาํบดันํC าเสีย  ประการแรก 
เริ6 มต้นที6เราจะซืCอที6ดิน เรามีโครงการจะซืCอที6ดินแล้วเมื6อสภาฯแห่งนีC อนุมติั เราก็ได้ทาํเรื6 องขอไปที6
เทศบาลตําบลชมพู ปัจจุบันนีC ก็ คือเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  การที6บอกว่าต้องขออนุญาตกับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผมขออนุญาตอย่างนีC ว่า ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
มอบอาํนาจใหท้่านผูว้า่ราชการจงัหวดัลาํปางเรียบร้อยแลว้  อาํนาจหนา้ที6ตามมาตรานีC ถูกมอบอาํนาจโดย
ท่านผูว้า่ราชการจงัหวดัลาํปาง ในสมยันัCนท่านผูว้า่ราชการจงัหวดัลาํปางไดอ้นุญาตเรียบร้อยแลว้  พอมา
ตีความกนัต่อไปวา่ คาํวา่ทาํการนอกเขต  เมื6อที6ดินเป็นของเทศบาลแลว้  สภาฯ ทัCง 2 สภาฯ คือสภาแห่งนีC
ในอดีต และสภาฯของเทศบาลตาํบลชมพซึู6งเป็นเทศบาลเมืองเขลางคน์ครปัจจุบนันีCไดอ้นุมติัแลว้  เท่ากบั
ที6ดินแปลงนีC เป็นที6ดินในเขตเทศบาล  เมื6อเป็นเขตเทศบาลแลว้ก็ไม่จาํเป็นตอ้งขออนุญาตใครอีกแลว้ครับ 
เพียงแต่ขอนุญาตท่านเท่านัCนในฐานะท่านเจา้ของเงินของสภาฯ  สําหรับเรื6องที6 2 ที6บอกวา่บริเวณรอบ ๆ 
ศูนยจ์ดัการคุณภาพนํC า ขออธิบายอย่างนีC ว่า ที6ดินเป็นแปลงใหญ่ แต่ศูนยจ์ดัการคุณภาพนํC าอยู่ตรงกลาง  
จะมีพืCนที6รอบขา้งอีกซึ6 งยงัเป็นที6ดินของเทศบาลเราอยู ่ เมื6อยงัเป็นที6ดินของเทศบาลเราอยู่  เมื6อใช้คาํว่า
รอบ ๆ ก็หมายความวา่ตวัศูนยก์ลางบาํบดันํC าเสียอยู่ตรงกลาง มีถนนรอบขา้งเมื6อมีถนนรอบขา้งแลว้ยงัมี
ที6ดินวา่งเหลืออยูอี่กเป็นที6รองระบายนํC า  เราจะเดินกลางบริเวณนัCนแต่ยงัอยูใ่นเขตที6ดินของเราอยู ่ จึงขอ
อธิบายตามนีCครับ ขอบคุณครับ 
 นางดวงนภา   ก้อนทอง  รองประธานสภาเทศบาลฯ  เชิญ ท่าน พ.ต.ท.ดีชยัฯ ค่ะ 
 พ.ต.ท.ดีชัย  พาณชิย์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ   เรียนท่านประธานสภาฯ ที6เคารพ 
กระผม  พ.ต.ท.ดีชยั  พาณิชย ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง เขต 1  คือท่านไปตีความเขา้ขา้งตวัเอง
ไม่ไดน้ะครับ ตอ้งตีความตามกฎหมายครับ  เพราะกฎหมายเขียนไวน้อกเขตบริหารเทศบาลไม่ใช่ที6 
เทศบาลคนละเรื6องกนัครับ  ที6เทศบาลคือที6เทศบาล  เขตเทศบาลก็คือเขตเทศบาล อยา่งเช่น ที6 ขออนุญาต
เอ่ยนาม ท่านสมบูรณ์ฯ   พูดว่าถ้าเป็นภูเก็ตไม่ต้องไปนี6หรือครับ  มนัตอ้งมีเขตของเขาของเราหมด    
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มันไม่ใช่  เราตีความว่าเป็นเขตรับผิดชอบของ เทศบาล ไม่ใช่ที6นะครับ ก็แลว้แต่ท่านนะครับ คือ
ท่านเป็นผูด้าํเนินการ  สาํหรับผมตามขอ้ 1 ผมเห็นดว้ย  แต่ตามขอ้ 2  ผมของดออกเสียง 
ครับ ขอบคุณครับ 
 นางดวงนภา    ก้อนทอง  รองประธานสภาเทศบาลฯ   เรียนเชิญ  จ.ส.อ.สมบูรณ์ฯ ค่ะ 
 จ.ส.อ.สมบูรณ์   บรรจงจิตต์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ   กราบเรียนท่านประธานสภาที6เคารพ 
ผมขอชีCแจงเรื6องที6รองสุวฒัน์ฯ  ไดชี้Cแจงมานะครับบอกวา่  ตอ้งขออนุญาตก่อนอะไรนีCนะครับ และพูดวา่
เดี_ยวรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย มอบอาํนาจใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัใช่หรือไม่แลว้พระราชบญัญติั
ของเทศบาลทาํไมไม่แกไ้ขครับ  เราก็ดูตามพระราชบญัญติันีC   ท่านพูดออกมา  3 – 4 ท่าน ถา้เกิดมีปัญหา
ทาํไมไม่ป้องกันปัญหาไวก่้อน  ถ้าท่านพูดอย่างนีC ท่านแก้ตวัไปข้าง ๆ อย่างนีC แบบศรีธนณไชย  ผูที้6
รับผดิชอบคือท่านนายกฯนะครับ  ความผิดตกอยูที่6นายกฯคนเดียว และที6บอกวา่รอบ ๆ หรือวา่พืCนที6ของ
เราตอ้งตัCงจุดศูนยก์ลาง  ทาํรัศมีหรือไม่ครับทาํไมไม่บอกวา่รอบ ๆ บ่อเก็บ  แต่บอกวา่รอบ ๆ บริเวณศูนย์
จดัการคุณภาพนํCาใช่หรือไม่  ก็ตอ้งหมายความวา่ขา้งนอกครับ  ขอบคุณครับ 
 นางดวงนภา   ก้อนทอง  รองประธานสภาเทศบาลฯ  ทางฝ่ายบริหารมีอะไรจะชีCแจงอีก 
หรือไม่  และไม่ทราบว่าจะมีสมาชิกฯท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่  เมื6อไม่มีสมาชิกฯท่านใดอภิปราย  
ดิฉนัจะขอมติในที6ประชุมตามระเบียบวาระที6  6   สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมติัจ่ายขาดเงินสะสมของ
เทศบาลนครลาํปาง  เพื6อดาํเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จาํนวนเงิน 2,685,400 
บาท (สองล้านหกแสนแปดหมื6นห้าพนัสี6 ร้อยบาทถ้วน) ขอได้โปรดยกมือ  มติที6ประชุมเสียงขา้งมาก
เห็นชอบค่ะ 
 

 มติที�ประชุม  ที6ประชุมมีมติเสียงขา้งมากเห็นชอบอนุมติัจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล 
นครลาํปาง  เพื6อดาํเนินการแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จาํนวนเงิน 2,685,400 บาท 
(สองลา้นหกแสนแปดหมื6นหา้พนัสี6 ร้อยบาทถว้น) 
  

ระเบียบวาระที�  7  ญัตติ  เรื�อง  ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัตินครลําปาง  เรื�องการติดตั�งบ่อดัก ไขมัน
บําบัดนํ�าเสีย 
 

 นางดวงนภา   ก้อนทอง  รองประธานสภาเทศบาลฯ  เรียนเชิญ ท่านนายกฯ ค่ะ 
 นายนิมิตร   จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีฯ  ท่านประธานสภาฯที6เคารพ  ในญตัติขอเสนอ 
ร่างเทศบญัญติั เพื6อที6ให้สภาเทศบาลนีC ให้ความเห็นชอบในเรื6องของการติดตัCงบ่อดกัไขมนับาํบดันํC าเสีย
ตามอาคารบา้นเรือน  ญตัตินีCผมขออนุญาตขอถอนคืน เนื6องจากพบว่ายงัขาดความสมบูรณ์บางประการ  
และจะได้นําเสนอต่อสภาฯนีC ในโอกาสต่อไป เพราะถูกตาํหนิมาหลายเรื6 องแล้ว  คิดว่าเอาไปทาํให้
สมบูรณ์ก็คงจะดีขึCน ขอขอบพระคุณครับ 
 นางดวงนภา   ก้อนทอง  รองประธานสภาเทศบาลฯ   เนื6องจากท่านนายกฯ  ขอถอนญตัติ 
ในระเบียบวาระที6  7 นีC   ตามระเบียบวา่ดว้ยการประชุมสภาทอ้งถิ6น พ.ศ.2547  ขอ้ 55  การขอถอนญตัติที6
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ไดจ้ดัเขา้ระเบียบวาระแลว้ตอ้งไดรั้บความยินยอม จากที6ประชุม  จึงขอมติจากที6ประชุมขอถอนญตัติ
นีCค่ะ ที6ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท ์ ฉะนัCน วาระนีCตกไปก่อนนะคะ  
 

ระเบียบวาระที�  8   ญตัติอื�น ๆ  
8.1  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาล  ประจําปี  2548   ปี 2549 (ภายใต้

แผนพฒันาเทศบาล ระยะ 3 ปี 2548 – 2550,2549 – 2551) 
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นางดวงนภา  ก้อนทอง  รองประธานสภาเทศบาลฯ   เรียนเชิญฝ่ายบริหารค่ะ 
 นายนิมิตร   จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีฯ  ท่านประธานสภาฯที6เคารพครับตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ6น พ.ศ.2548 ขอ้ 30 (5) ได้
กาํหนดวา่  ผูบ้ริหารทอ้งถิ6นตอ้งเสนอผลงาน การติดตามและประเมินผลต่อสภาทอ้งถิ6น คณะกรรมการ
พฒันาทอ้งถิ6น และประกาศผลติดตามการประเมินผลตามแผนพฒันาให้ประชาชนในทอ้งถิ6นทราบโดย
ทั6วกนัอยา่งนอ้ยปีละหนึ6งครัC ง ภายในเดือนธนัวาคมของทุกปีทัCงนีC   ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่นอ้ยกวา่ 
30 วนั 
 ในโอกาสนีC ทางคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนปฏิบติังานพฒันาเทศบาลนครลาํปาง 
ไดด้าํเนินการติดตามและประเมินผลแผนประจาํปี 2548 – 2549  ระยะ 3 จนถึง 2551 ปรากฎตามรายงาน
ที6นาํเสนอต่อที6ประชุมแลว้  จึงเรียนมาเพื6อโปรดทราบครับ 
 นางดวงนภา   ก้อนทอง  รองประธานสภาเทศบาลฯ   เรียนเชิญ  พ.ต.ท.ดีชยั  พาณิชย ์ค่ะ 
 พ.ต.ท.ดีชัย   พาณชิย์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที6เคารพ 
กระผม พ.ต.ท.ดีชยั   พาณิชย ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  เขต 1  เนื6องจากการติดตามประเมินผล ซึ6 ง
มีคณะกรรมการทัCงหมด 13 ท่าน  ซึ6 งกระผมเป็นคณะกรรมการดว้ย  และไดรั้บเลือกให้เป็นประธานฯ  
ก็อยากจะชีCแจงสักเล็กนอ้ยครับ  คือในการติดตามประเมินผลของเรานีC   เราติดตามประเมินผล  โดยไดใ้ห้
ผูมี้ความรู้หรือท่านผูอ้าํนวยการศูนยว์ิจยัของโยนกมาช่วยประเมินซึ6 งมีเจา้หนา้ที6ของเทศบาลประเมินผล
อีกรอบหนึ6 ง  ผลออกมาก็ครึ6 ง ๆ  คือ บางสิ6งบางอย่างผลงานก็ยงัไม่เห็นเป็นรูปธรรม คือประเมินตาม
แบบสอบถามบา้ง ตามสอบถามบา้ง และสัมภาษณ์บา้ง ประเมินแลว้คือ การประเมินของผูบ้ริหาร ของ
การบริหารงานของเทศบาลก็ถือวา่ผา่น ตามที6 ผ.อ.ท่านไดด้าํเนินการประเมินผลให้พวกเราไว ้ และผมก็
ไดร้ายงานต่อท่านนายกฯไปแลว้  และบางสิ6งบางอยา่งเป็นขอ้สังเกตวา่  ในการที6จะให้เขาไปดาํเนินการ
ประเมินนัCน  ก็อยากจะใหเ้อาขอ้เทจ็จริง จริง ๆ  เอกสารต่าง ๆ ไดบ้อกวา่ดาํเนินการไปแลว้  แต่ความจริง
แลว้ไม่ไดด้าํเนินการอะไรสักอย่างเป็นเพียงแต่ตวัเลขให้เขาประเมิน  ผมไดถ้ามผูป้ระเมินเขาก็หนกัใจ
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ค รั บ   แ ล ะ เ กี6 ย ว กับ ค ว า ม ต้อ ง ก า ร ท ร า บ ถึ ง ผลกระทบต่อประชาชนบางครัC งก็สอบถามไม่ได ้
ยงัคลุมเครืออยู ่ สิ6งต่างๆ เหล่านีC ในปีต่อไป งบประมาณต่อไปที6เราจะตอ้งดาํเนินการประเมิน ก็อยากจะ
ให้ฝ่ายบริหาร  ขอให้เอาเอกสารจริง ๆ ให้ผูที้6ท ําการประเมิน เพื6อจะได้ข้อมูลที6ถูกต้อง  และเมื6อ
ดาํเนินการแลว้สิ6งไหน 
 

 

พลาดเราจะไดส่้งให้ผูบ้ริหารนาํไปแกไ้ขปรับปรุง  เพื6อผลประโยชน์ต่อประชาชนต่อไปครับ ขอบคุณ
ครับ 
 นางดวงนภา   ก้อนทอง   รองประธานสภาเทศบาลฯ   ขอขอบคุณท่านสมาชิกฯค่ะ  
มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่  เมื6อไม่มีสมาชิกฯท่านใดอภิปราย ก็เป็นอนัวา่ที6ประชุมรับทราบ 
  

ที�ประชุม   รับทราบการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาล ประจาํปี 
2548,2549 (ภายใตแ้ผนพฒันาเทศบาล  ระยะ 3 ปี 2548 – 2550,2549 – 2551) 
 

  นางดวงนภา  ก้อนทอง  รองประธานสภาเทศบาลฯ   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอญตัติอื6น 
หรือไม่ เรียนเชิญ  คุณยทุธศกัดิ� ฯ ค่ะ 
 นายยุทธศักดิ1   ศรีทองสุข  สมาชิกสภาเทศบาลฯ   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที6เคารพ 
กระผม นายยทุธศกัดิ�    ศรีทองสุข  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  เขต 1  ผมมีอยูเ่รื6องเดียวครับ 
 นางดวงนภา   ก้อนทอง  รองประธานสภาเทศบาลฯ  ขอผูรั้บรองดว้ยค่ะ  มีผูรั้บรองถูกตอ้ง 
ขอเชิญ คุณยทุธศกัดิ� ฯ ค่ะ 
 นายยุทธศักดิ1    ศรีทองสุข  สมาชิกสภาเทศบาลฯ   กราบเรียนท่านประธานสภาฯที6เคารพผม
อยากจะฝากท่านประธานฯไปถึงท่านนายกฯ เกี6ยวกับทางสมาชิกฯ  ติดใจในเรื6 องงานสารบรรณ 
ในการออกหนังสือเชิญสมาชิกสภาเทศบาล    เข้าร่วมกิจกรรมกบัฝ่ายบริหาร มีบางกองที6ไม่ได้ทาํ
หนงัสือเชิญ  กาํหนดการก็ไม่มี สมาชิกฯก็ไม่ไดไ้ปร่วมงาน  
 จ.ส.อ.สมบูรณ์   บรรจงจิตต์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ผมขออนุญาตประทว้งประธานสภาฯ 
ครับ  ญตัติทัCงหลายตอ้งเสนอล่วงหนา้เป็นหนงัสือยื6นต่อประธานสภาฯครับ ขอบคุณครับ 
 นางดวงนภา  ก้อนทอง  รองประธานสภาเทศบาลฯ  เรียนเชิญ พ.ต.ท.ดีชยัฯ ค่ะ 
 พ.ต.ท.ดีชัย   พาณชิย์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ   กราบเรียนท่านประธานสภาฯที6เคารพ 
กระผม พ.ต.ท.ดีชยั  พาณิชย ์ ญตัติที6 คุณยุทธศกัดิ� ฯ  เสนอเป็นญตัติทางวาจา ซึ6 งเมื6อท่านประธานสภาฯ 
ไดอ้นุญาตแลว้ผูย้ื6นญตัติมีสิทธิ� ที6จะพดูไดค้รับ ขอบคุณครับ 
 นางดวงนภา   ก้อนทอง   รองประธานสภาเทศบาลฯ   เรียนเชิญ คุณยทุธศกัดิ� ฯ ค่ะ 
 นายยุทธศักดิ1    ศรีทองสุข  สมาชิกสภาเทศบาลฯ   กระผมขอพูดต่อนะครับ  ท่านประธานฯ 
เกี6ยวกบัการออกหนงัสือเชิญสมาชิกฯ  สมาชิกฯไม่ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมหลายกิจกรรมทางชาวบา้นถามวา่
งานนีC ทาํไมสมาชิกฯไม่มาร่วม  ผมตอบไม่ได้ครับ  จะตอบว่าไม่ได้รับเชิญก็ตอบไม่ได้  ทาํไมไม่ไป 
ก็ตอบไม่ได้ครับ  จึงอยากฝากท่านประธานฯผ่านไปยงัท่านนายกฯการร่วมกิจกรรมกับประชาชน   
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ฝ่ายบริหารถึงแมส้ภาฯจะอนุมติังบฯไปแลว้แต่ถา้ เชิญสมาชิกฯเขา้ไปร่วมก็จะเป็นการดีเป็นอยา่งยิ6ง  
ยกตวัอย่าง  ส่วนใหญ่จะเป็นกองสาธารณสุข และกองสวสัดิการสังคม ที6ไม่มีหนงัสือเชิญถึงสมาชิกฯ
โดยตรงเขา้ร่วมงาน  แต่กองอื6น ไม่วา่สาํนกัการช่างกองวชิาการฯ ที6ออกหน่วยเคลื6อนที6พบประชาชน 
 

 

สมาชิกฯไดรั้บหนงัสือพร้อมกาํหนดการที6ไปร่วมสํานกัการศึกษาก็มี  สํานกัปลดัฯก็มี  ฉะนัCนจึงอยาก
ฝากท่านนายกฯดว้ย คราวต่อไปมีหนงัสือเชิญดว้ยก็จะเป็นการดีเป็นอยา่งยิ6งครับ  ขอบคุณครับ 
 นางดวงนภา   ก้อนทอง  รองประธานสภาเทศบาลฯ  ฝ่ายบริหารมีอะไรเพิ6มเติมหรือไม่ 
 นายนิมิตร   จิวะสันติการ   นายกเทศมนตรีฯ   เรียนท่านประธานสภาฯ ที6เคารพ  ขอขอบคุณ
ครับ และขออภยัที6มีขอ้บกพร่องดงักล่าว และต่อไปผมจะดาํเนินการใหท้ั6วถึงทุก ๆ ท่านขอบคุณครับ 

----------------มีมติอะไรหรือไม่------------------- 
 นางดวงนภา  ก้อนทอง  รองประธานสภาเทศบาลฯ  จะมีสมาชิกฯท่านใดมีญตัติอื6น ๆ  
เสนออีกหรือไม่  เมื6อไม่มีสภาเทศบาลฯ ไดใ้ชเ้วลาการประชุมมาพอสมควร ในโอกาสนีC ดิฉนัขอขอบคุณ
ทุกท่านที6เขา้ร่วมประชุมและสังเกตการณ์  ดิฉนัขอปิดการประชุม สวสัดีค่ะ 
 

เลิกประชุมเวลา  15.30 น. 
 

 

 

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

 

 


