รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2559
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
------------------------รายนามผู้เข้าประชุม
1. นายกิตติ
2. จ.ส.อ.สมบูรณ์
3. นายจาตุรงค์
4. นายพิทักษ์
5. นายณัฐธนวัฒน์
6. นายสมหมาย
7. นายสุบิน
8. นายนวพัฒน์
9. นายนพดล
10. นางสาวอมลยา
11. นายสันติ
12. นายจรูญ
13. นางสุดารัตน์
14. นายวิบูลย์
15. นายสมัย
16. นายณัฐกิตติ์
17. พันตรีวิชานนท์
18. นายเกษม
19. นายบริบูรณ์
20. นายประชัญ
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายประสิทธิ์
2. นายแพทย์วัฒนา
3. นายสมบูรณ์
4. ร้อยเอกศักดิ์ชัย
รายนามผู้เข้าประชุม (ฝ่ายบริหาร)
1. นายกิตติภูมิ
2. นายสมเกียรติ
3. นายสุรทัศน์
4. นายสุวรรณ

จิวะสันติการ
บรรจงจิตต์
พรหมศร
แสนชมภู
ปัญญาพันธ์
พงษ์ไพบูลย์
ชุ่มตา
ไหวมาเจริญ
ผดุงพงษ์
เจนตวนิชย์
เขียวอุไร
เติงจันต๊ะ
บุญมี
ฐานิสรากูล
เมฆนคร
บรรจงจิตต์
แดงสร้อย
ปัญญาทอง
บุญยู่ฮง
บุญสูง

ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง

หรรษ์หิรัญ
วานิชสุขสมบัติ
คุรุภากรณ์
หงษ์ใจสี

สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ลาป่วย)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ลากิจ)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ลากิจ)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ลากิจ)

นามวงค์
อัญชนา
พงษ์นิกร
นครังกุล

นายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง

๒
5. นางนพวรรณ
6. นางจันทร์สม
7. นางชนูสี
8. นายสุทธิพันธ์
9. นายสุคนธ์
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายพิชิต
2. นายพีระยศ
3. นางวรรณศรี
4. นายพงค์กร
5. นายสุนทร
6. นายอรรณพ
7. นายวิสิษฐ์
8. นายบรรยง
9. ส.ต.ต.หญิงฐิติรัตน์
10. นางสาวพัฒนี
11. นางพีรภาว์
12. นางชัญญานุช
13. นายธงชัย
14. นางเบญจวรรณ
15. นายมนัสพี
16. นางสาวฉลัทชา
17. นางสุพิน
18. นางศศิธร
19. นางเลิศลักษณ์

ธนะสุวัตถิ์
เสียงดี
อินดาวงศ์
รัตนรังสรรค์
อินเตชะ

รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

โมกศรี
วิรัตน์เกษ
อินทราชา
รัตนประเวศ
จวงพลงาม
สิทธิวงศ์
ดวงแก้ว
เอื้อนจิตร์
คุณชมภู
เมืองใจมา
ใหม่กิติ
ทองคํา
พัวศรีพันธุ์
จินตนพงค์พันธุ์
เดชะ
ปัดสาพันธุ์
จันทร์ทิพย์
คํากุณะ
ทรัพย์รุ่งทวีผล

ปลัดเทศบาลนครลําปาง
รองปลัดเทศบาลนครลําปาง
ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อํานวยการกองสวัสดิการและสังคม
ผู้อํานวยการสํานักการช่าง
รก.ผู้อํานวยการส่วนควบคุมอาคารฯ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นิติกรชํานาญการ
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
หัวหน้างานสถาปัตยกรรม
นักวิชาการพัสดุชํานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการ
นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
ฯลฯ

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
นายจาตุ ร งค์ พรหมศร เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครลํ า ปาง ท่ า นทั้ ง หลายที่ เ คารพ วั น นี้
เป็ น การนั ดประชุ มสภาเทศบาลนครลํ าปาง สมั ย ประชุ ม สามั ญ สมั ย แรก ครั้ งที่ 1 ประจํ าปี พุ ทธศั ก ราช
2559 บัดนี้สมาชิกได้เข้าประชุมครบองค์ประชุม ประกอบกับทางผู้บริหารเทศบาลนครลําปาง หัวหน้าส่วน
การงานของเทศบาลนครลําปางส่วนหนึ่ง ได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมครั้งนี้ด้วย และได้เวลาตามกําหนด
นัดหมายแล้ว คือ เวลา 10.00 น. ในการนี้กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาล
นครลําปาง ขอเรียนเชิญ นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ได้ขึ้นมาทําหน้าที่เป็น
ประธานในที่ประชุมครั้งนี้ ขอเรียนเชิญครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนคร
ลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจําปีพุทธศักราช 2559 ในนามสภาเทศบาลนครลําปาง
ขอต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เจ้าหน้าที่ ผู้นําชุมชน ที่มาร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ด้วยความยินดียิ่ง

๓
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน
จะแจ้งต่อที่ประชุม ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลฯ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล
นครลําปาง ที่ เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะ
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนที่ท่านประธานฯ จะได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระของการ
ประชุมสภาในวันนี้ กระผมมีประกาศของสภาเทศบาลนครลําปาง และหนังสือของเทศบาลนครลําปาง เพื่อ
เรียนแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้
ประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี ๒๕๕9
........................................
ตามประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง เรื่อง กําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี ๒๕๕8 และ
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี ๒๕๕9 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕8 ได้กําหนดสมัยประชุม
สามัญ สมัยแรก ประจําปี ๒๕๕9 มีกําหนด 28 วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๑ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕9 ดังความ
แจ้งแล้วนั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 ประธานสภาเทศบาลนครลําปางจึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี 2559 มีกําหนด 28 วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศ ณ วันที่ ๑2 มกราคม พ.ศ. ๒๕๕9
กิตติ จิวะสันติการ
(นายกิตติ จิวะสันติการ)
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
และหนังสือ
ที่ ลป 52001/1041

สํานักงานเทศบาลนครลําปาง
ถนนฉัตรไชย ลําปาง 52000
25 กุมภาพันธ์ 2559
เรื่อง มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครลําปางเป็นผู้อภิปรายชี้แจง หรือแถลงญัตติและตอบกระทู้
ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
อ้างถึง หนังสือสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ ลป 52001(สภา)/13 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
ตามหนังสืออ้างถึง สภาเทศบาลนครลําปางได้นัดประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ
สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจําปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลนครลําปาง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
เพื่อให้การประชุมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 48 เอกาทศ
และมาตรา 48 วีสติ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และอํานาจ
ตามความในข้อ 56 วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้า พเจ้า นายกิต ติภ ูม ิ นามวงค์ ตํ า แหน่ง

๔
นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอมอบหมายให้ร องนายกเทศมนตรีนครลําปาง ที่รับผิดชอบสํานักและกอง
เป็นผู้อภิปรายชี้แจงหรือแถลงญัตติและตอบกระทู้ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นายสมเกียรติ อัญชนา
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
2. นายสุรทัศน์ พงษ์นิกร
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
3. นายสุวรรณ นครังกุล
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
4. นางนพวรรณ ธนะสุวัตถิ์
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
กิตติภูมิ นามวงค์
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
กระผมมีข้อเรื่องเกี่ยวกับประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก
ประจําปี ๒๕๕9 และหนังสือมอบหมายของท่านนายกเทศมนตรีนครลําปาง ดังที่แ จ้งให้ที่ป ระชุมได้ทราบ
เพื่อประกอบการประชุมในครั้งนี้ จากนี้ไปขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ทําหน้าที่ในการประชุมต่อไป
ขอเรียนเชิญครับ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4
ครั้งที่ 2 ประจําปี 2558 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558
นายกิ ต ติ จิ วะสั น ติการ ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง ในระเบี ย บวาระที่ 2 เรื่ อง รั บ รอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจําปี 2558 เมื่อวันที่
28 ธันวาคม พ.ศ. 2558 จะมีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไขหรือไม่ เชิญ นายกเทศมนตรีนครลําปาง
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่าน
สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอแก้ไข
รายงานการประชุม ในหน้าที่ 12 สองบรรทัดสุดท้าย ข้อความ “และผมได้รับมอบมาจากโรงพยาบาลอีกคัน
หนึ่ง เพิ่งปรับปรุงให้กับทางโรงเรียนเทศบาลเรา 3 โรงเรียนในเบื้องต้น” ขอแก้ไขเป็น “และผมได้รับแจ้ง
เป็นเอกสารรับมอบมาจากโรงพยาบาลอีกคันหนึ่ง เพื่อที่จะส่งมอบให้กับทางโรงเรียนเทศบาลทั้ง 3 โรงเรียน
ในเบื้องต้น” ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง
นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
ผมพิจารณาจากที่ท่านนายกฯ ขอแก้ไขรายงานการประชุม ผมว่าทําให้ประเด็นเนื้อหาสาระหรือสิ่งที่ได้เกิดขึ้น
แล้วเปลี่ยนไป เพราะคําว่า เพิ่งปรับปรุง หมายถึงว่า ได้รับรถคันนั้นมาแล้ว และได้มีการเอาไปดําเนินการ
ซ่อมแซม ซึ่งทําให้มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ผมเข้าใจอย่างนั้น แต่ว่าพอเวลาผ่านไปมาถึงวันนี้ กลับย้อนเหตุการณ์
กลับไปว่า เพิ่งได้รับจดหมายแจ้งมา เหมือนกับ ว่ายังไม่ได้รับ รถคัน นั้น มา ก็อยากจะเรีย นถาม ปรึกษาใน
ที่ประชุมแห่งนี้ว่า การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําอภิปราย ปกติแล้วการขอแก้ไขรายงานการประชุม เราจะแก้ไข
กันเพียงแต่ว่า คําพูดผิด ตก ยกเว้นคําสองคํา หรือรายงานการประชุมทางผู้พิมพ์ ได้พิมพ์วรรณยุกต์ สระผิด
ทางกรรมการก็ได้ตรวจและแก้ไขไปแล้ว แต่ในการที่จะมาขอแก้ไขรายงานการประชุมเพื่อให้ผลของการกระทํา
เปลี่ยนแปลงไป ก็อยากจะปรึกษากันนะครับว่ากระทําได้หรือไม่ นี่คืออย่างที่ 1 และอย่างที่ 2 คือ ถ้าทาง
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นายกฯ จะตอบได้ ก็อยากจะขอให้ชี้แจงให้ทางสมาชิกได้ทราบถึงรายละเอียดข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ของรถยนต์คันนี้ว่าได้มีการรับไปแล้ว เอาไปใช้แล้ว เกิดมีการซ่อม มีการใช้จ่ายในงบประมาณ ถูกต้องตาม
ระเบียบหลักเกณฑ์ปฏิบัติของทางราชการหรือไม่ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จริงๆ แล้ว รายงานการประชุมนี้ก็มา
จากการถอดเทป แต่ผมจะยังไม่พูดเรื่องการถอดเทปนะครับว่าถูกต้องหรือไม่ ตามที่คุณบริบูรณ์ได้ถามว่า
เรื่องนี้จริงๆ แล้วเป็นอย่างไร ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีนครลําปางชี้แจง
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และ
ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง จริง ๆ ที่
ผมได้ขอแก้ไขรายงานการประชุม เป็นความจริง เพราะรถที่ทางโรงพยาบาลได้แจ้งมานี้ ขณะนี้รถยังไม่ได้ส่ง
มาให้เรา เรายังไม่ได้รับมอบรถใดๆ ทั้งสิ้น เพียงแต่ส่งมาเป็นเอกสารตามเอกสารที่ผมได้พูดถึงครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง
นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง คือ
ผมได้อ่านข้อความที่ย้อนหลังขึ้นไป 3 – 4 บรรทัดแล้ว ถ้ายังไงก็ให้มีการถอดเทปก็ดีนะครับ ท่านนายกบอกว่า
ขอแก้ไขสองบรรทัดสุดท้าย ผมขอให้อ่านข้อความที่ต่อเนื่องขึ้นไปสัก 3 – 4 บรรทัด คือ ในเรื่องถัดมา จริงๆ
แล้วผมอยากจะบอกด้วยซ้ําไปว่าได้ดําเนินการไปถึงไหนในเรื่องของรถบัส จริงแล้วขณะนี้ผมส่งมอบรถตู้ให้กับ
ทางโรงเรียนไปแล้ว 3 โรงเรียน 3 คัน โดยได้รับเอารถของทางเทศบาลที่เราถอดจาก Carpool จํานวน 2 คัน
และผมได้รับมอบมาจากโรงพยาบาลอีกคันหนึ่ง เพิ่งปรับปรุง ผมว่าโดยสามัญสํานึกของคนซึ่งทํางานรับผิดชอบ
ระดับนี้ ถ้ามีแต่เอกสารกระดาษมาคงไม่สามารถใช้คําพูดแบบนี้ได้หรอกครับว่า รับมาแล้ว และเพิ่งปรับปรุง
และให้กับทางโรงเรียนเทศบาล 3 แต่ก็แล้วแต่ทางที่ประชุมจะพิจารณานะครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในส่วนนี้ กระผมจะขอมติในที่ประชุม
สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขรายงานการประชุม ตามที่ท่านนายกฯ ได้ขอแก้ไขข้อความในรายงานการ
ประชุมครั้งนี้ ขอได้โปรดยกมือขึ้น
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ยกมือขึ้นสูง ๆ นะครับ ท่านประธาน
ขอมติ ที่ท่านนายกฯ ขอแก้ ไ ขถ้ อยคํ าในรายงานการประชุ มหน้ าที่ 12 ตามที่ ได้ เรี ย นต่ อที่ ป ระชุ มไปแล้ ว
สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้แก้ไข ยกมือขึ้นสูง ๆ นะครับ ผมจะได้นับ มติเห็นชอบให้แก้ไขรายงาน 10 เสียง
ครับท่านประธาน
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกฯ ท่านใดไม่เห็นชอบครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านใดไม่เห็นชอบให้แก้ไขรายงาน
การประชุมฯ โปรดยกมือขึ้นครับ มีจํานวน 4 เสียงครับท่านประธาน
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากให้แก้ไข
รายงานการประชุมตามที่ท่านนายกฯ ขอแก้ไขนะครับ มีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมอีก
หรือไม่ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยที่ ๔ ครั้งที่ 2
ประจําปี ๒๕๕8 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ขอได้โปรดยกมือขึ้น
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นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านประธานฯ ขอมติเห็นชอบให้
รับรองรายงานการประชุมนะครับ ยกมือขึ้นสูงๆ นะครับ เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม จํานวน 15 เสียง
ครับท่านประธาน
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ประชุมเห็นชอบให้รับรองรายงานการ
ประชุมฯ จํานวน 15 เสียง ที่เหลืองดออกเสียงนะครับ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากเห็นชอบให้แก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนคร
ลําปาง สมัยที่ ๔ ครั้งที่ 2 ประจําปี ๒๕๕8 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ในหน้าที่ 12 สองบรรทัด
สุดท้าย ข้อความ “และผมได้รับมอบมาจากโรงพยาบาลอีกคันหนึ่ง เพิ่งปรับปรุงให้กับทางโรงเรียนเทศบาล
เรา 3 โรงเรียนในเบื้องต้น” แก้ไขเป็น “และผมได้รับแจ้งเป็นเอกสารรับมอบมาจากโรงพยาบาลอีกคันหนึ่ง
เพื่อที่จะส่งมอบให้กับทางโรงเรียนเทศบาลทั้ง 3 โรงเรียนในเบื้องต้น”
และที่ประชุ มมีมติเสียงข้างมากเห็ นชอบรั บรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลํ าปาง สมั ย
ประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ 2 ประจําปี ๒๕๕8 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอใหม่
3.1 รายงานผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัด และค่าเป้าหมายขั้นต่ําการ
จัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครลําปาง รอบที่ 3 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอใหม่
ข้อ 3.1 รายงานผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัด และค่าเป้าหมายขั้นต่ําการจัดบริการ
สาธารณะของเทศบาลนครลําปาง รอบที่ 3 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนคร
ลําปาง กระผม นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรี ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลําปาง
ให้รายงานติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัด และค่าเป้าหมายขั้นต่ําการจัดบริการ
สาธารณะของเทศบาลนครลําปาง รอบที่ 3 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดังนี้
หนังสือ
เรื่อง การรายงานติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ํา
การจัดบริการสาธารณะของเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล รอบที่ 3
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ด้วยสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) โดยสํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ได้ขอความร่วมมือเทศบาลดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการประเมิน
ตนเอง และดําเนินการบันทึกข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผล จํานวน 2 แบบ ได้แก่ แบบเทศบาล 1 และ
แบบเทศบาล 2-1 ถึง 2-6 ลงในโปรแกรมระบบประมวลผลเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ําการจัดบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เว็บไซต์ของสํานักงาน ก.ก.ถ. (www.odloc.go.th) ช่องรายการ
ระบบการประเมินการจัดบริการสาธารณะปี 58 ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ถูกต้องสําหรับใช้เป็นเกณฑ์
ประกอบพิจารณาการจัดสรรเงินอุดหนุน และรายงานคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป สําหรับการติดตามประเมินผล
เพื่อประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ขั้นต่ําการจัดบริการสาธารณะ ดําเนินการโดยกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้กลไกของคณะผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทําหน้าที่กํากับดูแลและรับรองผลการประเมิน มีขั้นตอนและวิธีการประเมินตนเอง

๗
ทั้งนี้ ขั้นตอนและวิธีการประเมินตนเองตาม ข้อ 2 (5) กําหนดให้นําข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินตนเอง
รายงานที่ประชุมสภาของเทศบาลนครลําปาง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย
ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น จึงขอนําส่ง
ข้อมูลรายงานติดตามประเมินผลฯ ตามแบบเทศบาลนําเสนอต่อสภาเทศบาลนครลําปาง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) กิตติภูมิ นามวงค์
ผู้เสนอ
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
อนึ่ง ข้อมูลดังกล่าว เทศบาลนครลําปางได้จัดส่งไปยังสํานักปลัด สํานักนายกเทศมนตรี เมื่อวันที่ 18
มกราคม 2559 ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่มีรายละเอียดค่อนข้างมาก เป็นข้อมูลที่บ่งบอกถึงภารกิจของ
เทศบาลนครลําปาง ซึ่งสํานักนายกรัฐมนตรีจะใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดสรรเงินอุดหนุนต่างๆ ให้กับเทศบาลนคร
ลําปางต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เรื่องรายงานผลการประเมินการจัดบริการ
สาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัด และค่าเป้าหมายขั้นต่ําการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครลําปาง รอบที่ 3
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีข้อสอบถามหรือไม่ ไม่มีนะครับ
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัด และค่า
เป้าหมายขั้นต่ําการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครลําปาง รอบที่ 3 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558
3.2 ญัต ติ เรื่อ ง ขอเสนอญัต ติกํา หนดจํา นวนสมัย ประชุม สามัญประจํา ปี ระยะเวลาและ
วันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญ ประจําปี ๒๕๕9 สมัยที่ ๒ สมัยที่ ๓ และสมัยที่ ๔ วันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญ ประจําปี ๒๕60 และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ ประจําปี ๒๕60 สมัยแรก
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอใหม่
ข้อ 3.2 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัต ติกํา หนดจํานวนสมัย ประชุม สามัญประจํา ปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้น
ประชุม สมัยประชุมสามัญ ประจําปี ๒๕๕9 สมัยที่ ๒ สมัยที่ ๓ และสมัยที่ ๔ วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจําปี ๒๕60 และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ ประจําปี ๒๕60 สมัยแรก เชิญ นายจาตุรงค์ พรหมศร
ผู้เสนอญัตติ
นายจาตุรงค์ พรหมศร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางขอ
เสนอญัตติ
ญัตติ
เรื่อ ง ขอเสนอญัต ติ เรื่อ ง ขอเสนอญัต ติกํา หนดจํา นวนสมัย ประชุม สามัญ ประจํา ปี ระยะเวลาและ
วันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญ ประจําปี ๒๕๕9 สมัยที่ ๒ สมัยที่ ๓ และสมัยที่ ๔ วันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญ ประจําปี ๒๕60 และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ ประจําปี ๒๕60 สมัยแรก
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒
มาตรา ๒๔ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ

๘
ประจําปี ให้สภาเทศบาลกําหนด และในมาตรา ๒๔ นี้ วรรคท้าย ได้บัญญัติไว้ว่า สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ
ให้มีกําหนดไม่เกินสามสิบ วัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก จะต้องได้รับ อนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวั ด
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้ อ ๑๑ (๒) สํ าหรับ เทศบาลให้ สภาเทศบาลกํ าหนดว่ าการประชุมสมัย สามั ญ
ประจําปี แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้น มีกําหนดกี่วัน กับให้กําหนดวันเริ่มประชุมสมัย
ประชุมสามัญประจําปี สมัยแรกของปีถัดไป และมีกําหนดกี่วัน และข้อ ๒๑ การกําหนดจํานวนสมัยประชุม
สามัญประจําปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญประจําปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญประจําปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปีถัดไป
ให้ประธานสภาท้องถิ่นนําปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นําความในข้อ ๑๑
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ดังนั้น เพื่อถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.
๒๕๕๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมฯ ดังกล่าวข้างต้น จึงเสนอญัตติดังกล่าวต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อให้ประธานสภา
เทศบาลนครลําปางนําปรึกษาในที่ประชุมสภานี้เกี่ยวกับการกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี ระยะเวลา
และวันเริ่มต้นประชุมสามัญ ประจําปี ๒๕๕9 สมัยที่ ๒ สมัยที่ ๓ และสมัยที่ ๔ และกําหนดสมัยประชุม
สามั ญ สมั ย แรก ประจํ า ปี ๒๕60 ระยะเวลาและวั น เริ่ ม ต้ น ประชุ ม ของสมั ย ประชุ ม สามั ญ สมั ย แรก
ประจําปี ๒๕60
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปางพิจารณาต่อไปด้วย
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ จาตุรงค์ พรหมศร ผู้เสนอ
( นายจาตุรงค์ พรหมศร )
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
ลงชื่อ

สันติ เขียวอุไร
ผู้รับรอง
( นายสันติ เขียวอุไร )
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง

ลงชื่อ

วิบูลย์ ฐานิสรากูล ผู้รับรอง
( นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล )
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติกําหนด
จํานวนสมัย ประชุม สามัญประจํา ปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญ ประจําปี ๒๕๕9
สมัยที่ ๒ สมัยที่ ๓ และสมัยที่ ๔ วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจําปี ๒๕60 และระยะเวลาของสมัยประชุม
สามัญ ประจําปี ๒๕60 สมัยแรก สมาชิกท่านใดจะเสนอ เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมขอเสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒
ประจําปี ๒๕๕9 มีกําหนดระยะเวลา ๓๐ วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕9
นายกิต ติ จิว ะสัน ติก าร ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง ขอสมาชิก ฯ รับ รองตามที่
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ เสนอ มีผู้รับรองถูกต้อง จะมีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ไม่มีนะครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไปเป็นการกําหนดสมัยประชุมสามัญ
สมัยที่ ๓ ประจําปี ๒๕๕9 เชิญ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์

๙
นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 2559 มีกําหนดระยะเวลา 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-30 สิงหาคม
พ.ศ. 2559
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ขอสมาชิกฯ รับรองตามที่ นางสาวอมลยา
เจนตวนิชย์ เสนอ มีผู้รับรองถูกต้อง จะมีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ไม่มีนะครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไปเป็นการกําหนดสมัยประชุมสามัญ
สมัยที่ ๔ ประจําปี ๒๕๕9 เชิญ นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง
นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม
นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมขอเสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําปี ๒๕๕9
มีกําหนดระยะเวลา ๓๐ วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕9
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ขอสมาชิกฯ รับรองตามที่ นายบริบูรณ์
บุญยู่ฮง เสนอ มีผู้รับรองถูกต้อง จะมีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ไม่มีนะครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไปเป็นการกําหนดสมัยประชุมสามัญ
ระยะเวลาและวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปี สมัยแรกของปีถัดไป เชิญ นายนพดล ผดุงพงษ์
นายนพดล ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่าน
สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายนพดล ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมขอเสนอสมัยประชุม
สามัญ สมัยแรก ประจําปี ๒๕60 มีกําหนดระยะเวลา 28 วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๑-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕60
นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง ขอสมาชิ ก ฯ รั บ รองตามที่
นายนพดล ผดุงพงษ์ เสนอ มีผู้รับรองถูกต้อง จะมีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ไม่มีนะครับ
มติที่ประชุ ม ที่ป ระชุ มมีมติ เห็น ชอบเป็นเอกฉั นท์ กํ า หนดจํา นวนสมัย ประชุม สามัญ ประจํา ปี
ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญ ประจําปี ๒๕๕9 สมัยที่ ๒ สมัยที่ ๓ และสมัยที่ ๔
วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจําปี ๒๕60 และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ ประจําปี ๒๕60 สมัยแรก
คือ
- ระยะเวลาการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕9 มีกําหนดระยะเวลา
๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕9
- ระยะเวลาการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี ๒๕๕9 มีกําหนดระยะเวลา
๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕9
- ระยะเวลาการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําปี ๒๕๕9 มีกําหนดระยะเวลา
๓๐ วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕9
- ระยะเวลาการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี ๒๕60 มีกําหนดระยะเวลา
28 วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๑-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕60
3.3 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบการจ่ายเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559
หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์อํานวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด จังหวัดลําปาง (ศอ.ปส.จ.ลป.) จํานวนเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)

๑๐
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอใหม่
ข้อ 3.3 ญัตติ ขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบการจ่ายเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 หมวดเงิน
อุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด จังหวัดลําปาง (ศอ.ปส.จ.ลป.) จํานวนเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนคร
ลําปาง กระผม นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรี ผู้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลําปาง
ขอเสนอญัตติ
ญัตติ
เรื่อง ขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบการจ่ายเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 หมวดเงินอุดหนุน
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูน ย์อํานวยการป้องกัน และปราบปราม
ยาเสพติด จังหวัดลําปาง (ศอ.ปส.จ.ลป.) จํานวนเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้าพเจ้านายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบ
การจ่ายเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ เพื่อจ่าย
เป็นเงินอุดหนุนศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดลําปาง (ศอ.ปส.จ.ลป.) จํานวนเงิน
300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
เพื่อขอรับความเห็นชอบการจ่ายเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 หมวดเงินอุดหนุน ประเภท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัด
ลําปาง (ศอ.ปส.จ.ลป.) จํานวนเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 67 เทศบาลอาจมีรายจ่ายดังต่อไปนี้
(8) เงินอุดหนุน และมาตรา 67 ทวิ การจ่ายเงินตามมาตรา 67 (8) เทศบาลจะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว
เหตุผล
เนื่องจากศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลําปาง (ศอ.ปส.จ.ลป.) ได้ขอรับการ
อุดหนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลําปาง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งจังหวัดลําปางพิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลําปาง
(ศอ.ปส.จ.ลป.) เป็นส่ วนหนึ่ งที่จ ะส่งเสริมสนับสนุนภารกิจ ด้านการป้ องกั นและแก้ไขปัญหายาเสพติ ดของ
จังหวัดลําปางให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และประสบความสําเร็จตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล
ตามหนังสือจังหวัดลําปาง ด่วนที่สุด ที่ ลป 0023.4/ว 28714 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง
โครงการขอรับเงิน อุดหนุ นเพื่ อเพิ่มศักยภาพในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดของศู นย์อํานวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลําปาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และเทศบาลนครลําปาง
ได้ บ รรจุ โ ครงการขอรั บ เงิ น อุ ด หนุ น เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพในการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ของศู น ย์
อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลําปาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวนเงิน
300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 ซึ่ง
โครงการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับจังหวัดลําปาง ในการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 (เอกสารแนบท้าย)
ประกอบกับเทศบาลนครลําปางไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ จึงจําเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

๑๑
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งาน
ส่งเสริ มและสนั บสนุ นความเข้มแข็งชุ มชน งบเงิ นอุ ดหนุ น หมวดเงิ นอุ ดหนุ น ประเภทเงิน อุ ดหนุ นส่ ว น
ราชการ รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินฯ (เอกสารแนบท้าย) ซึ่งในกรณีการจ่ายเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์อํานวยการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด จังหวัดลําปาง (ศอ.ปส.จ.ลป.) จํานวนเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) จะ
กระทําได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลฯ และผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว
ดังนั้ น ขอได้ โปรดนํ าเสนอต่ อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อพิ จ ารณาให้ ความเห็ น ชอบการ
จ่ายเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุ ด หนุ น ศู น ย์ อํ า นวยการป้ อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด จั ง หวั ด ลํ า ปาง (ศอ.ปส.จ.ลป.) จํ า นวนเงิ น
300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (8) ประกอบมาตรา 67 ทวิ ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) กิตติภูมิ นามวงค์
ผู้เสนอ
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์

จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่

นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
และเพื่อนสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนที่
ผมจะอภิป รายญั ตติ นี้ ผมขออนุ ญาตท่ านประธานใช้ เอกสารประกอบการอภิ ปราย เป็น เอกสารคําสั่งของ
กระทรวงมหาดไทย และเอกสารคําสั่งของจังหวัดลําปาง (ประธานอนุญาต) ญัตติที่เสนอขอรับความเห็นชอบ
การจ่ายเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ เพื่อจ่าย
เป็นเงินอุดหนุนศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดลําปาง (ศอ.ปส.จ.ลป.) จํานวนเงิน
300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ผมดูตามหลักการก็เข้าข่ายเงินอุดหนุน ตามมาตรา 67 ทวิ แต่เหตุผล
เราต้องดูที่มาที่ไป ซึ่งที่มาที่ไปในญัตตินี้ คือ เทศบาลเราได้ รับหนั งสือจากผู้ว่าราชการจังหวั ดลําปาง ตาม
หนังสือด่วนที่สุด ที่ ลป 0023.4/ว28714 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง โครงการขออนุมัติรับเงิน
อุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดจังหวัดลําปาง ประจําปี พ.ศ. 2558 แต่หนังสือนี้แจ้งมาถึงเทศบาลของเรา เทศบาลของเราไม่ได้
ตั้งงบประมาณในส่ วนนี้ไว้ ตามที่ เราผ่านงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2559 ไป มีหนั งสื อของทางจั งหวัดที่
ซักซ้อมเรื่องการจัดทํางบประมาณ ให้เราตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้ด้วยเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด แต่ประเด็น
ไม่ได้อยู่ตรงนั้นครับท่านประธาน ผมจะชี้แจงให้เห็นว่า เราได้รับหนังสือจากจังหวัดขออุดหนุนเงินนี้ในวันที่
26 พฤศจิกายน 2558 และจากบันทึกของกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครลําปาง ที่ ลป 52007/73
ลงวันที่ 19 มกราคม 2559 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1
เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งที่ ข อโอนเงิ น งบประมาณเพิ่ มเพื่ อ ไปตั้ งจ่ า ยเป็ น รายการใหม่ และนายกฯ ได้ อ นุ มัติ โ อนเงิ น
งบประมาณจํานวนนี้เข้าเป็นงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2559 ในวันที่ 29 มกราคม 2559 แต่
ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย หนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553
ระบุไว้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะช่วยเหลืออุดหนุนส่วนราชการต่าง ๆ มีอยู่ 2 ภารกิจที่จะสามารถ
ช่วยเหลือหรือตั้งงบประมาณได้ คือด้านการศึกษา และการสาธารณสุข นอกเหนือจากภารกิจนี้แล้ว ต้องขอ

๑๒
ความเห็นชอบไปทางคณะอนุกรรมการกระจายอํานาจของจังหวัดก่อน ในกรณีนี้เป็นเงินเกี่ยวกับการช่วยเหลือ
ด้ า นยาเสพติ ด ทางเทศบาลไม่ ไ ด้ ข อไปทางคณะอนุ ก รรมการจั ง หวั ด ลํ า ปาง จากหนั ง สื อ ของ
กระทรวงมหาดไทยดังกล่าว เขาให้ไปดูประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล อาจสนับสนุนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐในจังหวัด ในด้านการศึกษา หรือด้านการสาธารณสุข ตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่
กําหนดไว้ในประเภทนี้ ภารกิจอื่น นอกเหนือจากภารกิจด้านการศึกษา ด้านการสาธารณสุข องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามวรรคหนึ่ง จะสนับสนุนได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด เป็นรายกรณีไป ในกรณีนี้เทศบาล ฝ่ายบริหารได้โอน
งบประมาณไปในวั นที่ 29 มกราคม 2559 แต่ ตามหนังสือที่ขออนุมัติความเห็ นชอบจากคณะกรรมการ
ดังกล่าวที่แนบมาในญัตตินี้ อนุมัติเห็นชอบครับ ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งเป็นการอนุมัติย้อนหลังนะ
ครั บ หลั งจากที่น ายกฯ ได้ ป ระกาศใช้ ไปแล้ ว คื อ ผมอาจเข้าใจผิด หรือทางฝ่ ายบริ หารเข้าใจผิ ดเกี่ย วกั บ
งบประมาณที่ได้โอนไปแล้ว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเกี่ยวกับภารกิจนอกจาก 2 ด้านที่กล่าวไปว่า ต้องขออนุญาตขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกระจายอํานาจของจังหวัดก่อน ก็ไม่มีอะไรครับ ผมชี้ให้เห็นว่ามีการทํางาน
ผิดขั้นตอนไปเล็กน้อย ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไร เขาก็อนุมัติแล้ว แต่การจ่ายเงินประจําปีงบประมาณ ทางสภาฯ
ก็ให้ความเห็นชอบ เรื่องจ่ายเงินไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้ว เพราะเราได้อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมผ่านไปแล้ว
ไม่เกี่ยวกับทางสภาฯ แต่ขอชี้ข้อสังเกตไปว่า มีการทํางานผิดขั้นตอนไปเล็กน้อย ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนคร
ลําปาง กระผม นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรี ขออนุญาตตอบประเด็นข้อซักถามของท่าน
สมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติว่า การขอตั้งจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่จังหวัด จํานวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)
เพื่ออุดหนุนโครงการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของจังหวัดลําปางนั้น คณะอนุกรรมการอํานวยการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลําปาง ได้มีหนังสือถึงนายกเทศมนตรีนครลําปาง ที่
ลป 0023.3/4693 ลงวั น ที่ 19 กุ มภาพั น ธ์ 2559 ส่ งรายงานการประชุ มของคณะอนุ กรรมการ
อํานวยการกระจายอํ านาจให้ องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น จั งหวั ดลํ าปาง ครั้ งที่ 2/2559 เมื่ อวั น ที่ 16
กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีมติอนุมัติให้การขอตั้งจ่ายเงินอุดหนุนดังกล่าว ได้รับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการ
กระจายอํานาจในระดับจังหวัดเรียบร้อย จึงเรียนให้ที่ประชุมทราบ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมขอขอบคุณท่านรองนายกฯ ที่ตอบ ผม
ขอเรียนชี้แจงเล็กน้อย คือ ผมจะชี้ให้เห็นว่า เป็นการได้รับความเห็นชอบหลังจากที่ท่านนายกฯ ประกาศใช้ไป
แล้วนะครับ ได้ขอชี้เป็นข้อสังเกตเท่านั้นครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายอีกหรือไม่
เชิญ นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง
นายบริ บู ร ณ์ บุ ญ ยู่ ฮ ง สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํ า ปาง กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง จริง ๆ ก็ไม่ได้ตั้งใจจะถามอะไรเลย
นะครับ เพราะว่าได้ฟังเพื่อนสมาชิกฯ ได้อภิปรายแล้ว แต่บังเอิญว่า ได้ยินทางท่านรองนายกฯ ได้ลุกขึ้นมาตอบ

๑๓
ข้อสงสัย ข้อซักถามของเพื่อนสมาชิกเมื่อสักครู่ ตามญัตติระบุว่า ขอเสนอญัตติเรื่องขอเสนอญัตติขอรับความ
เห็นชอบการจ่ายเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงิน อุดหนุน ส่ว นราชการ
เพื่อ จ่า ยเป็น เงิน อุด หนุน ศูน ย์อํานวยการป้อ งกัน และปราบปรามยาเสพติด จังหวัดลําปาง (ศอ.ปส.จ.ลป.)
จํานวนเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) แต่เมื่อสักครู่ท่านรองนายกฯ ลุกขึ้นตอบว่า จะดําเนินการ
อุดหนุนจังหวัดเพื่อสนับสนุนโครงการของศูนย์อํานวยการดังกล่าว ผมก็เลยสงสัยขึ้นมาว่า แล้วตกลงอุดหนุน
จังหวัดหรืออุดหนุนศูนย์อํานวยการแน่ ในประเด็นนี้ และอีกประเด็นหนึ่งก็คือ ขอซักถามตามสามัญสํานึก
นะครั บ ว่า ปกติแล้ วการที่ ผู้ใดผู้ ห นึ่ง หรื อส่ ว นราชการใดจะจ่ ายเงิน งบประมาณออกไป ก็มักจะต้องได้ รั บ
ใบเสร็จรับเงินกลับมา ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างอะไร ในประเด็นนี้ผมก็อยากถามทางผู้บริหารว่า หากสภา
แห่งนี้ได้อนุมัติเห็นชอบตามญัตตินี้แล้ว และทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้อนุมัติแล้ว เทศบาลนครลําปางก็
จะจ่ายเงิน อุดหนุ นจํานวนสามแสนบาทไป ในกรณี หลังจากนั้ นเราจะได้ รับใบเสร็จ รับเงิ นจากใครกลับมา
หรือไม่ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนคร
ลําปาง กระผม นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรี ขออนุญาตตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกฯ
ผู้ทรงเกียรติ ที่ได้สอบถามว่า การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนจํานวนสามแสนบาทนั้น ทางเทศบาลนครลําปางจะ
เบิกจ่ายในนามของใคร ผมเข้าใจว่าทางกองคลัง เทศบาลนครลําปาง จะต้องจ่ายในนามของศูนย์อํานวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดลําปาง ซึ่งมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง เป็นประธานศูนย์อํานวยการฯ
ในปัจจุบันนี้กระผมขอเรียนชี้แจงว่า ทางเทศบาลนครลําปางยังไม่ได้อุดหนุนหรือเบิกจ่าย ภายหลังจากที่สภา
เทศบาลแห่งนี้ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ทางเทศบาลนครลําปางก็จะดําเนินการตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินจํานวน
สามแสนบาทดั งกล่ าวให้ กับ ทางศู น ย์ อํานวยการฯ ไป ซึ่ งตามระเบี ย บแล้ ว ทางศู น ย์ อํ านวยการก็ จ ะออก
ใบเสร็จรับเงินให้กับเทศบาลนครลําปางจํานวนสามแสนบาทถ้วน ในหลักการของเงินอุดหนุนนั้น สํานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน เขาจะมีหน้าที่เข้าไปตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของจังหวัดว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ขอ
มายังเทศบาลนครลําปางหรือไม่ และก็การดําเนินการตามโครงการดังกล่าว มีเงินเหลือหรือไม่ ถ้ามีเงินเหลือ
จั ง หวั ด โดยศู น ย์ อํา นวยการ ต้ อ งนํ า เงิ น ที่ เ หลื อ ดั ง กล่ า วส่ ง คื น มายั ง เทศบาลนครลํ า ปาง และหลั ง จากที่
ดําเนิ น การเสร็ จ เรี ย บร้ อยแล้ ว ศู น ย์ อํานวยการจะต้ องรายงานผลของการดํ าเนิ น การตามที่ ได้ รั บ เงิ น จาก
เทศบาลนครลําปางไปสามแสนบาทว่า ในจํานวนเงินดังกล่าวทางศูนย์อํานวยการได้ดําเนินการไปในทางใดบ้าง
ก็คงเป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบ จึงเรียนให้ทราบ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่ครับ
เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมได้เปิดดูเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี 2559 มีหน่วยงานของเราตั้งงบประมาณไว้เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดอยู่แล้ว จํานวน
150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งท่านนายกฯ เป็นประธานอยู่แล้ว ผมก็มีข้อสังเกตว่า กรณีนี้
ถ้าเราจะเอาเงินตัวนี้ไปช่วยเขาอีก จะเป็นการทับซ้อนกับการที่เราจะต้องเอาเงินตัวนี้ไปใช้จ่ายอีกประเด็นหนึ่ง
หรือไม่ ผมเห็นด้วยนะครับที่จะเอาเงินไปช่วยเหลือปัญหายาเสพติดตรงนี้ แต่ผมมีข้อสังเกตว่า จะถูกต้อง
หรือจะเป็นการทับซ้อนอะไรหรือเปล่า เกี่ยวกับกรณีของเทศบาลก็ทํางานเรื่องยาเสพติด และได้ตั้งงบประมาณ
เรื่องยาเสพติดของปี 2559 อยู่แล้ว 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) แล้วเราจะเอาเงินอีก
สามแสนบาทไป ผมขอให้เพื่อนสมาชิกฯ ช่วยพิจารณาดูว่าจะเป็นการทับซ้อนกับโครงการของเทศบาลเรา

๑๔
หรือไม่ เพราะว่าเรื่องยาเสพติดก็เป็นหน้าที่ของทางเทศบาลของเราที่จะต้องทําอยู่แล้ว เงินเราก็ตั้งไว้แล้ว
และมาขอเงินตัวนี้ผ่านสภาฯ อีก ผมก็ไม่รู้ว่าจะทับซ้อนกับงบประมาณที่เราจะทําหรือไม่ ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนคร
ลําปาง กระผม นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรี ขออนุญาตตอบข้อสงสัยนะครับ ด้วยความ
ขอบพระคุณที่ท่านสมาชิกฯ ได้ตั้งข้อสังเกตนี้มา กระผมขอเรียนชี้แจงว่า งบประมาณที่เทศบาลตั้งไว้ของ
กองสวัสดิการและสังคม เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเกี่ยวกับโครงการป้องกันยาเสพติดในปีงบประมาณ
2559 จํานวน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) นั้น กับเงินอุดหนุนที่ตั้งจ่ายให้กับจังหวัดเพื่อ
ดําเนินการในโครงการยาเสพติดจํานวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) เป็นการใช้เงินคนละประเภท
กล่าวคือ จํานวนเงินที่เทศบาลตั้งไว้ 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เป็นโครงการที่เทศบาลจะ
ดําเนินการเองตามรายละเอียดซึ่งระบุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ในท้ายคําขอซึ่งจะมีรายละเอียด
ระบุตรงนั้นว่า เงินจํานวน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เทศบาลนครลําปางจะนําไปใช้จ่าย
ในรายการไหนบ้ าง ส่ ว นเงิ นจํ านวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้ วน) ที่ อุดหนุ นให้กับ จังหวั ดไปนั้ น
โครงการนี้ เทศบาลไม่ได้ดําเนินการเอง แต่เป็นไปตามที่จังหวัดหรือศูนย์อํานวยการจัดเก็บเพื่อดําเนินการ
โดยจังหวัดได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ว่า จะดําเนินการอบรมเด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งปัจจุบันนี้กําลังเป็นปัญหาที่ค่อนข้างสําคัญมากของจังหวัด คืออัตราการระบาดของ
ยาเสพติดได้เพิ่มทวีขึ้นอย่างรวดเร็ ว เป็นปัญหาที่ทางจังหวัดมี ความห่ว งใยเป็นอย่างยิ่ง จึงมีโครงการที่จ ะ
จัดการฝึกอบรมเด็ก เยาวชน และประชาชน รุ่นละ 750 คน เป็นจํานวน 14 รุ่น รุ่นหนึ่งใช้เวลา 2 วัน จะใช้
เงินทั้งหมด 7,010,000 บาท (เจ็ดล้านหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จํานวนเงินดังกล่าวก็จะมีเงินของเทศบาลนคร
ลําปางสมทบเข้าไปอยู่จํานวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ซึ่งทั้งเจ็ดล้านหนึ่งหมื่นบาทเป็นเรื่องของ
ศูนย์อํานวยการฯ เขาจะดําเนินการเองจนเสร็จสิ้น การดําเนินการได้ผลเป็นอย่างไร ตามที่ผมกราบเรียนว่า
จะมี สํ า นั ก งานตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น เขามาตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของจั ง หวั ด อี ก ชั้ น หนึ่ ง ว่ า เป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตั้งโครงการไว้หรือไม่ ตามที่ท่านเรียนถามว่าซ้ําซ้อนกันหรือไม่ ขอกราบเรียนว่า
ไม่ซ้ําซ้อนครับ เงินจํานวนหนึ่งแสนห้าหมื่น บาท เป็นรายการที่เทศบาลดําเนินการเอง ส่ว นจํานวนเงิน
สามแสนบาทที่อุดหนุนจังหวัด เป็นเรื่องที่จังหวัดจะดําเนินการเอง วัตถุประสงค์อาจจะเหมือนกัน แต่วิธีการ
และเป้าหมายในการฝึกอบรมอาจจะไม่เหมือนกัน จึงกราบเรียนชี้แจงด้วยความขอบพระคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมอยากจะเรียนกับท่านสมาชิกสภาทุกท่าน
ว่า ญัตติที่ทางฝ่ายบริหารเสนอมา เป็นญัตติเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบในการจ่ายเงิน ไม่ใช่เรื่องการโอน
งบประมาณอะไร นั่ น เป็ น เรื่ องของฝ่ ายบริ ห ารที่ มีอํ านาจตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ ว ยวิ ธี การ
งบประมาณ พ.ศ. 2541 หมวด 4 ข้อ 26 เป็นอํานาจของนายกฯ นะครับ เรามีหน้าที่เห็นชอบแต่เงินเท่านั้น
นะครับ อย่าหลงประเด็นนะครับ ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ก็ต้องขอขอบคุณท่านรองฯ สมเกียรติ
ที่ได้ชี้แจงนะครับ ผมก็เป็นห่วง เรื่องยาเสพติดนี้ไม่ใช่เฉพาะที่โรงเรียน ที่ท่านรองฯ อธิบายเมื่อสักครู่ผมก็อยาก
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ให้สนใจเกี่ยวกับชุมชนด้วย ปกติที่ผ่าน ๆ มา ก็เห็นมีแต่เอานักศึกษา นักเรียน ไปอบรมถึงเรื่องการป้องกัน
และห่างไกลยาเสพติด แต่จริง ๆ แล้ว ในชุมชนหลายชุมชนไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่น คนแก่ ก็มีเรื่องของยาเสพติด
ผมก็เป็นห่วงว่า งบประมาณตรงนี้ก็น่าจะเอามาใช้กับทางชุมชนบ้าง เพราะในเขตเทศบาลของเราก็มีกองทุน
แม่ของแผ่นดินตั้ง 8 – 9 ชุมชนที่ไม่ได้ขับเคลื่อนอะไรเลย เรื่องเกี่ยวกับยาเสพติด กองทุนแม่ของแผ่นดินนี้เป็น
โครงการที่แก้ไขปัญหายาเสพติดโดยตรงอยู่แล้ว และที่ผมสัมผัสมาระยะเวลา 2 – 3 ปี เรื่องกองทุนแม่ของ
แผ่นดินในเขตเทศบาลของเราไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรเลย ได้เงินมาก็ไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรเลย ผมก็อยาก
ฝากฝ่ายบริหารมาช่วยดูแลตรงนี้ หรือมาช่วยขับเคลื่อนให้มีกิจกรรมหรือให้มีการทํากิจกรรมเกี่ยวกับเรื่อง
ยาเสพติดด้วย ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่ครับ
ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีหรือไม่ครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ในญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขอรับ
ความเห็นชอบการจ่ายเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงิน อุด หนุน ส่ว น
ราชการ เพื ่อ จ่า ยเป็น เงิน อุด หนุน ศูน ย์อํ า นวยการป้อ งกัน และปราบปรามยาเสพติ ด จั งหวั ด ลํ า ปาง
(ศอ.ปส.จ.ลป.) จํานวนเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ยกมือสูงๆ นะครับ ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ครับท่านประธาน
มติที่ประชุม ที่ ประชุมมีมติ เป็ นเอกฉั นท์ เห็น ชอบให้ จ่ายเงิ นประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2559
หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์อํา นวยการป้องกัน และ
ปราบปรามยาเสพติด จังหวัดลําปาง (ศอ.ปส.จ.ลป.) จํานวนเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) และ
ให้เทศบาลเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ
3.4 ญัตติ เรื่ อง ขอเสนอญัตติ ขออนุ มัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ.
2559 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก รายการค่าปรับปรุงตลาดเทศบาล 1 (ตลาดหลักเมือง)
งบประมาณ 1,298,000 บาท (หนึ่ งล้านสองแสนเก้า หมื่นแปดพัน บาทถ้วน) กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอใหม่
ข้อ 3.4 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ไปตั ้ง จ่า ยเป็น รายการใหม่ใ นแผนงานการพาณิช ย์ งานตลาดสด หมวดค่า ที ่ด ิน และสิ ่ง ก่อ สร้า ง
ประเภทค่า ต่อ เติม หรื อ ดั ดแปลงอาคารบ้ านพั ก รายการค่ าปรั บ ปรุ งตลาดเทศบาล 1 (ตลาดหลั กเมื อง)
งบประมาณ 1,298,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายสุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนคร
ลําปาง กระผม นายสุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรี ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลําปาง
ขอเสนอญัตติ
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ญัตติ
เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมหรือ
ดั ด แปลงอาคารบ้ า นพั ก รายการค่ า ปรั บ ปรุ ง ตลาดเทศบาล 1 (ตลาดหลั ก เมื อ ง) งบประมาณ
1,298,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้าพเจ้านายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการพาณิชย์ งาน
ตลาดสด หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก รายการค่าปรับปรุง
ตลาดเทศบาล 1 (ตลาดหลักเมือง) งบประมาณ 1,298,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาท
ถ้วน) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
เพื่อการจัดให้มีและควบคุมตลาดของเทศบาลนครลําปาง ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 56 (6) ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถรองรับผู้ค้า
ที่เข้ามาขายสินค้าในตลาดได้มากขึ้นและจัดระเบียบการตั้งวางขายสินค้าให้เป็นไปโดยเรียบร้อย จึงจําเป็นต้อง
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก รายการค่าปรับปรุง
ตลาดเทศบาล 1 (ตลาดหลักเมือง) งบประมาณ 1,298,000 บาท (หนึ่งล้าน สองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาท
ถ้วน) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอํานาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2543 ข้อ 27
เหตุผล
เนื่องจากตลาดเทศบาล 1 (ตลาดหลักเมือง) ของเทศบาลนครลําปาง ได้เปิดให้บริการเมื่อ วันที่ 25
ตุลาคม 2555 และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้บริหารจัดการให้ผู้ค้าได้ขายของตามแท่นที่กําหนดไว้
พบว่ามีจํานวนผู้ค้าเกินกว่าจํานวนแท่นที่มีอยู่ถึง 116 ราย จึงจําเป็นต้องจัดให้ผู้ค้าดังกล่าว ตั้งวางขายบน
ถนนด้านหลังตลาด (กาดน้อย) เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ค้าขาย แต่เนื่องจากถนนดังกล่าว
ได้จัดทําไว้ให้เป็นทางรถเข้า-ออก เพื่อการขนถ่ายสินค้าและเพื่อความสะดวกในการป้องกันและระงับอัคคีภัย
จึงไม่เหมาะสมที่จะให้ผู้ค้า ขายสินค้าบนถนนดังกล่าวตลอดไป ประกอบกับเทศบาลฯ ได้เปิดประมูลหาผู้เช่า
อาคารพาณิชย์ที่ว่างอยู่จํานวน 15 ห้อง มาหลายครั้งแล้ว แต่ไม่มีผู้ใดสนใจประมูลและจําเป็นต้องปิดห้องไว้
เพื่ อ มิ ใ ห้ ผู้ อื่ น เข้ า มาใช้ ไ ด้ ทํ า ให้ ก ารถ่ า ยเทระบายอากาศไม่ ส ะดวกและเกิ ด กลิ่ น เหม็ น อั บ ภายในตลาด
โดยเฉพาะบริเวณแผนกขายเนื้อสัตว์ต่างๆ กลิ่นเหม็นอับมากกว่าบริเวณอื่นๆ ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
แก่ผู้ค้าและประชาชนที่เข้ามาใช้บริการได้ ดังนั้น เพื่อใช้พื้นที่อาคารตลาดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเพื่อจัด
ระเบียบให้ผู้ค้าจํานวน 116 ราย ดังกล่าวได้เข้ามาตั้งวางขายสินค้าโดยเรียบร้อย จึงต้องทําการรื้อผนังห้อง
และบันไดอาคารพาณิชย์บางส่วนออกแล้วต่อเติมระเบียบทางเดินชั้นบน ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและงานอื่น ๆ
แต่เนื่องจากเทศบาลนครลําปางไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ จึงจําเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด หมวด
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก รายการค่าปรับปรุงตลาดเทศบาล 1
(ตลาดหลั กเมื อง) งบประมาณ 1,298,000 บาท (หนึ่ ง ล้ านสองแสนเก้ าหมื่ น แปดพั น บาทถ้ ว น) กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้ อม ทั้งนี้ เป็ นไปตามแผนพั ฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) เพิ่ มเติ ม ฉบั บที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.3 หน้า 3 รายละเอียดตามเอกสารรายการประมาณราคาและบัญชีโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่แนบมาพร้อมนี้
ดังนั้น ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุ มสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่ อขออนุ มัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด
หมวดค่ าที่ ดิน และสิ่ ง ก่ อ สร้ าง ประเภทค่ า ต่ อเติ ม หรื อดั ดแปลงอาคารบ้ านพั ก รายการค่ าปรั บ ปรุ งตลาด
เทศบาล 1 (ตลาดหลักเมือง) งบประมาณ 1,298,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
กองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้ อม ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ ว ยวิ ธี การงบประมาณขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 27 ต่อไป
(ลงชื่อ) กิตติภูมิ นามวงค์ ผู้เสนอ
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์

มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่

นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เกี่ยวกับญัตตินี้เป็นอํานาจของสภาที่จะ
อนุมัติว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3
พ.ศ.2543 ข้อ 23 เป็นอํานาจของสภาอนุมัติ ผมเป็นคนขี้สงสัยครับท่านประธาน เมื่อสภาพิจารณาอนุมัติ
ผมก็อยากจะเรียนถาม ตามรายงานประมาณการปรับปรุงซ่อมแซม ในงานรื้อถอน ข้อ 1 รื้อถอนผนังห้อง
พาณิ ชย์ ชั้น ล่าง + ปิ้งย่ าง และรื้อถอนผนัง + หน้ าต่ างห้องพาณิช ย์ชั้ นบน ตามรายงานนี้ไม่มีรายละเอีย ด
ประกอบว่า การรื้อถอนผนังของเขาจะกระทบสิทธิ์ของผู้เช่ารายอื่นหรือไม่ หรือว่าเป็นห้องกว้าง ผมก็ไม่ทราบ
ผมพิจารณาตามรายงานประกอบ ผมอยากให้ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า เป็นห้องว่างหรืออย่างไร สมมุติห้องแถว
ติดกัน หากเราไปรื้อถอนด้านหนึ่ง และอีกด้านหนึ่งเป็นห้องติดกับผู้เช่า จะเกิดการฟ้องร้องกันหรือเปล่า และ
หากสภาฯ อนุมัติจะเป็นอย่างไรครับ อยากเรียนให้ฝ่ายบริหารชี้แจงด้วยครับว่าเป็นส่วนไหนของพื้นที่ที่เราจะ
ปรับปรุง กรณีที่มีการปรับปรุงรื้อถอน และทําให้มีผู้มาเช่าค้าขาย ก็เป็นรายได้ส่วนหนึ่งของเทศบาล ผม
เห็น ด้ ว ยเป็ น อย่างยิ่ งครั บ และชื่ น ชมฝ่ ายบริห ารที่ ส ามารถหางบประมาณส่ ว นที่ เหลื อจากที่ อื่น มาตั้ งเป็ น
รายการใหม่ เราไม่ต้องไปตั้งงบประมาณที่ไหน เราเอางบประมาณส่วนที่เหลือของเรามาซ่อมแซมปรับปรุงเอง
และเพื่อรายได้ของเราในอนาคต แต่ผมขอคําชี้แจงสักหน่อยว่าเป็นส่วนไหนของตลาดครับ จะกระทบสิทธิ
ของผู้เช่ารายอื่นหรือไม่ ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ
ผู้ทรงเกียรติ กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอบคุณครับที่ให้ความสนใจ จริง ๆ
แล้วการแก้ไขตลาดหลักเมือง เราก็ทํากันมาเป็นระยะ ๆ แต่ท้ายที่สุดก่อนที่เราจะตัดสินใจเพื่อที่จะแก้ไขครั้งนี้
ถือว่าเยอะที่สุด ก่อนหน้านี้เราได้ใช้งบประมาณประมาณห้าแสนกว่าบาทในการแก้ไขปัญหาลานจอดรถ เงิน
หนึ่งล้านสองแสนกว่าบาทตรงนี้ จะดําเนินการตรงไหน ก่อนหน้าเราได้จ้างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่า ควร
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จะแก้ไขด้ วยวิ ธี ไหนบ้ าง เพื่อที่ จ ะให้ ตลาดหลั กเมืองเป็น ตลาดที่ กลับ มามี ชี วิ ตชี ว าอีกครั้ งหนึ่ ง สํ าหรั บใน
โครงการดังกล่าวที่ขอรับการพิจารณาจากสภาในครั้งนี้ เราคํานึงตลอดเวลาว่าจะไปกระทบต่อสิทธิของใคร
ขอให้สบายใจได้ครับ เราคํานึงตลอด กระผมกําชับเจ้าหน้าที่ตลอดเวลาว่าการกระทําใดๆ ที่เกี่ยวพันกับเรื่อง
ของสัญญาเก่าที่มีกับคู่สัญญาในตลาดหลักเมือง อย่าให้กระทบกับเขา เราแก้ปัญหาให้ตรงจุด และไม่ให้กระทบ
ต่อสิทธิของใคร ขอให้ทุกท่านสบายใจเรื่องดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นจุดที่รื้อถอน หรือเป็นจุดที่เราจะซ่อมแซม
ปรับปรุง ไม่กระทบต่อสิทธิใด ๆ ของใครทั้งสิ้น ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอบคุณท่านนายกฯ ที่ได้ตอบข้อสงสัย
ผมกลัวจะผ่านญัตตินี้ไป คือเงินอุดหนุนเทศบาลนครลําปาง แต่หลักการทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี นี่ก็ถือว่าเป็นงบประมาณรายจ่ายประจําปีที่โอนมาจากส่วนที่เหลือ มีหนังสือจากกระทรวงมหาดไทย
ฉบับหนึ่งว่า จะต้องให้ฝ่ายบริหารแนบเอกสารหรือรายละเอียดประกอบการพิจารณาของสภา ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท 0808.2/ว888 ลงวั น ที่ 14 มี น าคม 2550 และหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่ วนมาก ที่ มท 0808.2 /ว3773 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2550 อัน นี้ถือว่าสําคั ญ
เพราะผมนั่งพิจารณาตามหลักฐานประกอบ ไม่ได้เห็นสถานที่จริง ขอให้ฝ่ายบริหารหากเสนอญัตติครั้งต่อ ๆ ไป
ขอให้แนบเอกสารประกอบ หรือชี้แจงให้กระจ่างกว่านี้ ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง
นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง พิจารณาจากญัตติดังกล่าวนี้ก็คล้ายกับว่า เรา
กําลังจะทําการปรับปรุงตลาด ลักษณะก็เหมือนกับการลงทุนเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และเพื่ออํานวย
ความสะดวกให้กับบรรดาพ่อค้า แม่ค้าจํานวน 116 ราย ทีนี้จํานวน 116 ราย ในกรณีนี้ระบุว่าเรามีพื้นที่
อาคารพาณิชย์ว่างอยู่ 15 ห้อง หลังจากพิจารณาจํานวนผู้ได้รับผลกระทบเรื่องกลิ่นหรือเรื่องอะไรที่ไม่อยู่ใน
พื้นที่หรือแท่นวางขายอย่างถูกต้อง มีจํานวนมากถึง 116 ราย แต่ผมก็พิจารณาจากรายการประมาณราคา
งานปรับปรุงภายในตลาดหลักเมืองที่แนบมา ก็มีความสงสัยเหมือนกับเพื่อนสมาชิกที่ได้อภิปรายไปนะครับ
ในเมื่อให้รายการประมาณราคามา แต่ไม่ได้แนบแบบแปลนเพื่อประกอบการพิจารณาว่า ถ้าได้รับการอนุมัติให้
โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่นี้แล้ว จะสามารถแก้ไขปัญหาให้กับผู้ค้าที่เกินจํานวนแท่นที่มีอยู่ถึง
116 รายได้อย่างไร อยากจะขอให้นําแปลน หรือภาพประกอบมาอธิบาย เพราะหลังจากที่ได้แก้ไขแล้ว จะ
แก้ไขปัญหานี้ได้หรือไม่ ซึ่งก็จะมีผลต่อเนื่องไปยังการเก็บค่าเช่า ในโอกาสนี้ก็อยากจะขอเรียนถามฝ่ายบริหาร
ผ่านท่านประธานว่า ปัจจุบันผลการดําเนินงานในด้านการบริหารตลาดแห่งนี้ เป็นอย่างไร มีผู้ค้าที่อยู่ในระบบ
เท่ าไหร่ ผู้ ค้าที่อยู่ นอกแท่ นเท่ าไหร่ ใครจ่ ายค่ าเช่ าอย่ างไร ใครไม่ จ่ ายค่าเช่าอย่างไร รายละเอี ยดเหล่ านี้
อยากจะขอท่ า นประธานแจ้ งให้ ทางฝ่ า ยบริ ห ารได้ ก รุ ณ าอธิ บ ายเพื่ อที่ เพื่ อนสมาชิ ก จะได้ ใ ช้ ป ระกอบการ
พิจารณาญัตตินี้ครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก
สภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขออนุญาตให้ทางฝ่ายพัฒนา
รายได้เตรียมเอกสารให้ข้อมูลตรงนี้ มีหรือไม่ จะได้ชี้แจงต่อสภาฯ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายสุวรรณ นครังกุล

๑๙
นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิก
สภาเทศบาลนครลําปาง กระผม นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ขออนุญาตตอบ
คําถามท่านสมาชิกสภานะครับ สําหรับอาคารตลาดหลักเมืองจะมีอาคารพาณิชย์ที่ทําสัญญากับเทศบาลนคร
ลําปาง จํานวน 13 ห้อง สําหรับห้องของชํามีทั้งหมด 17 ราย ห้องอาหารตามสั่ง มีจํานวน 1 ห้อง จํานวน
แท่นมี 16 แท่น แท่นของชําของฝากจะมีอยู่ 39 ราย แท่นขายของสดจะมีอยู่ 39 ราย แท่นผักผลไม้ จํานวน
43 ราย แท่นอาหารปรุงสุกจํานวน 24 ราย แท่นเบ็ดเตล็ดจํานวน 6 ราย แท่นปิ้งย่างจํานวน 11 ราย แท่น
หนังสือพิมพ์จํานวน 2 ราย เสื้อผ้ากิ๊ฟช็อปจํานวน 1 แท่น มีผู้ใช้ทําสัญญาอยู่จํานวน 8 สัญญา โต้รุ่งจํานวน
แท่น 1 แท่น และจํานวนสัญญาจํานวนทั้งหมด 30 ราย ตลาดน้อยหรือกาดน้อยที่อยู่ข้างๆ มีที่ทําสัญญาไว้
จํานวน 90 ราย ด้านห้องน้ําบุญวาทย์จํานวนสัญญามี 2 สัญญา รวมทั้งสิ้น 340 สัญญา ถ้าไม่รวมอาคาร
พาณิชย์ จะมีสัญญาทั้งหมดประมาณ 347 สัญญา ขออนุญาตชี้แจงว่า แท่นจะมีทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย จะ
มีสัญญาระหว่างรอบกัน จะมีสัญญาตามที่ผมแจ้งไว้ 340 สัญญา สําหรับกาดน้อยจะมีสัญญาทั้งหมด 90
สัญญา ปัจจุบันมีการต่อสัญญาจํานวน 304 สัญญา ขอชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง
นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอขอบคุณท่านรองนายกที่ได้กรุณาลุกขึ้นมาให้
รายละเอียดว่า มีจํานวนสัญญาอยู่ 340 สัญญา แบ่งเป็นแท่นรอบเช้ารอบบ่าย 327 แท่น และสัญญาในห้อง
อีก 3 ห้ อง และได้ ให้ร ายละเอี ย ดว่ าเป็ น แท่ น ของชํ า 19 ของสด 19 ปรุ งสุ ก เบ็ ดเตล็ ด ปิ้ งย่ าง แต่ ท่าน
ประธานครับ ผมไม่ได้ถามรายละเอียดตรงนี้ ผมถามว่าการบริหารที่ผ่านมาสามารถจัดเก็บรายได้ได้เท่าไหร่
และเกี่ยวเนื่องกับญัตตินี้ ที่บอกว่ามีผู้ค้าเกินจํานวนแท่นมีอยู่ถึง 116 ราย จึงจําเป็นต้องจัดให้ผู้ค้าดังกล่าวไป
ตั้งวางขายที่ตลาดกาดน้อย และเป็นการกีดขวางทําให้สุขอนามัยไม่ดี เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม มีกลิ่นตามที่
อธิ บ ายมาในหลั กการและเหตุ ผ ล และเสนอทางออกว่ าจะไปปรั บ ปรุ งอาคารพาณิ ช ย์ ที่ว่ างอยู่ โดยใช้ เงิ น
งบประมาณหนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาท ผมพิจารณาในแง่ของความเหมาะสม ความคุ้มค่า จึงอยาก
ได้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาของผม หรือเพื่อนสมาชิกอาจจะได้พิจารณาไปด้วยว่า สมเหตุสมผล
หรือไม่ งบประมาณจ่ายไปแล้วแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่ ผมจึงได้ขอดูแบบแปลน เพราะว่าสิ่งที่ทางฝ่ายบริหาร
แนบมานี้ เป็นเพียง BOQ ซึ่งก็มีข้อสังเกตว่า มีราคาสูงอยู่หลายรายการ แต่ข้อมูลเท่านี้ โดยส่วนตัวผมไม่
เพี ย งพอที่ จ ะใช้ พิจ ารณาญั ตติ ดัง กล่ าวว่ า ถ้ า ผมในฐานะสมาชิ ก สภาจะเห็ น ชอบกั บ การโอนงบประมาณ
1,298,000 บาทไป จะสามารถแก้ไขปัญหาให้กับผู้ค้าที่เกินจํานวนแท่น 116 รายนี้ได้ หรือจะทําให้เทศบาล
แก้ปัญหาในส่วนของสภาพสิ่งแวดล้อมไม่ดีได้ หรือทําให้เทศบาลได้มีการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ จึงได้ขอ
อนุญาตต่อท่านประธาน ขอให้ทางฝ่ายบริหารได้ชี้แจงว่า ที่ผ่านมามีการจัดเก็บรายได้จากตลาดเป็นอย่างไร
มีปัญหาในการจัดเก็บหรือไม่ มีใครที่ไม่ยอมจ่าย หรือมีใครที่บอกว่าไม่ต้องจ่ายไม่ต้องเก็บก็ได้ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายสุวรรณ นครังกุล
นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิก
สภาเทศบาลนครลําปาง กระผม นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง เรื่องยอดรายได้
จั ดเก็ บ เมื่ อ สั กครู่ ผ มไม่ ไ ด้ แ จ้ ง ยอดจั ด เก็ บ รายได้ จ ากการจั ด เก็ บ ตลาดหลั กเมื อ ง รวมทั้ ง หมดประมาณ
325,750 บาท ตัวเลขที่มีในมือนะครับ มีทั้งปรับขึ้นปรับลงแล้วแต่ตลาดที่ไม่ได้ทําสัญญาหรือหยุดขาย แต่
ตัวเลขโดยรวมก็จะประมาณสามแสนกว่าบาทนี้ครับ และกรณีที่ยังจัดเก็บไม่ได้เนื่องจากมีการต้องการให้ปรับ
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ราคาก็จะมีบางส่วนที่ยังไม่ ได้จัดเก็บ แต่ ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ก็ได้เริ่ มดําเนินการจั ดเก็บแค่เพีย งบางส่วนครั บ
ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง
นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอบคุณครับที่ทางท่านรองนายกฯ ได้อธิบาย
ได้ชี้แจงตัวเลขการจัดเก็บรายได้ และปัญหาในการจัดเก็บรายได้บางส่วนที่ยังเก็บไม่ได้ ถ้าไม่มีแบบแปลนมาให้
ก็ไม่เป็นไรครับ ก็จะใช้ข้อมูลเท่าที่มีประกอบการพิจารณา ขอบคุณครับ
นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง เมื่ อสั กครู่ ท่ านเลขานุ การสภาได้
ประสานงานกับผู้อํานวยการสํานักการช่าง (นายอรรณพ สิทธิวงศ์) สักครู่จะนําแบบแปลนมาเสนอ มีส่วนอื่น
ที่สมาชิกท่านอื่นจะอภิปรายหรือไม่ครับ เมื่อสักครู่ท่านรองนายกชี้แจงรายได้ในการจัดเก็บประมาณสามแสน
กว่าบาท ไม่ทราบเป็นต่ออะไรครับ
นายสุวรรณ นครังกูล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ต่อเดือนครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ระหว่างรอผู้อํานวยการสํานักการช่าง
จัดเตรียมแบบแปลน ผมจะขอพักการประชุม 10 นาที
พักการประชุม 10 นาที
เริ่มประชุมเวลา 11.40 น.
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกครบองค์ประชุมแล้วนะครับ ผม
จะดําเนินการต่อในวาระที่ 3.4 ที่ค้างไว้เมื่อสักครู่ ที่เราพักการประชุมเพื่อรอแบบแปลน เนื่องจากมีสมาชิก
สภาสงสัยว่า รายละเอียดประกอบการเสนอญัตติไม่สมบูรณ์ และไม่ครบถ้วน เพื่อประกอบการตัดสินใจ ทาง
ผู้อํานวยการสํานักการช่าง จึงได้นําแบบแปลนมาอธิบาย เชิญ นายมนัสพี เดชะ
นายมนัสพี เดชะ หัวหน้างานสถาปัตยกรรม กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิก
สภาฯ ทุกท่าน กระผม นายมนัสพี เดชะ หัวหน้างานสถาปัตยกรรม งบประมาณที่จะทําการปรับปรุงตลาด
หลั กเมืองใหม่นั้ น สาเหตุเกิดจากกลุ่ มแม่ ค้าด้านล่างที่ ขายบนท้ องถนนมี ปั ญหาและอุ ปสรรคเกี่ ย วกั บด้ าน
กฎหมาย ก็เลยจะผลักดันกลุ่มแม่ค้าตลาดกาดน้อยให้ขึ้นด้านบน สังเกตอาคารตลาดหลักเมืองฝั่งด้านถนน
ภายในตลาดน้อย จะเห็นว่าอาคารพาณิชย์ด้านหลังมีทั้งหมด เราจะทําการรื้อประตูเหล็กม้วน รื้อบันไดออก
เหลือไว้ 2 ห้องเพราะมีคนเช่าอยู่ ห้องที่ 7 และห้องที่ 8 และด้านหลังอีกส่วนหนึ่งคือห้องที่ 24 มีคนเช่าอยู่
เราจะรื้อบันได ปิดช่องบันได เหลือแต่ห้องที่ 24 เพื่อที่จะทําการให้แม่ค้ามาค้าขายบริเวณห้องแถวสองด้าน
ส่วนปิ้งย่างโซนผนังทึบฝั่งถนนบุญวาทย์ เราจะทําการรื้อถอนผนังออก เพื่อจะเปิดระบายอากาศและรับแสง
เข้ามาในอาคารตลาดของเรา รวมทั้งอาคารประกอบขายอาหารก็จะหายใจสะดวกขึ้น แสงเข้ามากขึ้น ส่วน
การปรับปรุงจะเห็นได้ว่าเราจะผลักดันกลุ่มแม่ค้าที่ถนนเข้ามาบริเวณด้านตึ กแถว โดยทําการรื้อผนังฝั่งนี้
และปิดช่องบันได เหลือ 2 ห้องไว้ ส่วนชั้นบนจะขึ้นบันไดตรงหน้าห้องน้ํา และเปิดช่องผนังและทําระเบียง
ทางเดินใหม่ เพื่อที่จะให้กลุ่มห้องเช่าแต่ละห้องเปิดเข้ามาในอาคารได้ โดยที่เราจะทําการรื้อหน้าต่างบางส่วน
และเปิดประตูเข้าไป ก็ใช้ประโยชน์ภายในเป็นห้องพัก มีห้องน้ําและประโยชน์ใช้สอยก็เหมือนเดิม เพียงแต่ว่า
การขึ้นบันไดของเราไม่ได้ขึ้นในตึกแถว เราขึ้นบริเวณบันไดและทะลุผ่านไป จุดนี้จะเป็นการปรับปรุงโดยการ
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ทําระเบียง ส่วนอีกด้านหนึ่งชั้นบนเราจะเว้นบันไดขึ้นหนึ่งช่วง คือห้อง 28 เพื่อที่จะให้คนเช่าขึ้นไปและจะ
ทําทางเดินใหม่เพิ่มขึ้น ความยาวประมาณ 39 เมตร เพื่อที่จะเปิดห้องพักและเปิดประตูออกทางระเบียงใหม่
ของเรา ชั้นล่างก็เหมือนกันครับ เราจะเว้นห้องเช่าหมายเลข 24 ไว้ และจะจัดแผงให้กลุ่มแม่ค้าขายของ
รวมทั้งหมดจะได้ประมาณ 116 แผง จาก 116 แผง ตอนแรกเราจะทําแท่นขายสินค้า แต่เงินไม่พอครับ จึง
ต้องตัดเหลือเพียง 1,298,000 บาท นี่คือจะใช้ประโยชน์ห้องที่ว่างเปล่า โดยที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มาให้กลุ่ม
แม่ค้าภายในถนนตลาดน้อยขึ้นมาใช้อาศัย และราวระเบียงทางเดินต่าง ๆ จะติดตั้งไฟใหม่ ผลกระทบของกลุ่ม
แม่ค้าด้านล่าง เป็นชุดทางเดินที่เราจะทําระเบียง ระเบียงจะยื่นออกไปประมาณ 1.50 เมตร และใช้นั่งร้าน
ต่อขึ้นไปโครงสร้างเหล็ก มีราวระเบียง ก็ไม่กระทบต่อกลุ่มแม่ค้ามากเท่าไหร่ เพียงแต่ทางเดินจะใช้นั่งร้าน
บางส่วนขึ้นไปทํางานเท่านั้นเองครับ ส่วนฝ้าเพดานจะปิดหมด เราจะรื้อบันไดออก และก็ปิดหมด และใช้
งบประมาณตามที่ขอจากสภาครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สํานักการช่างได้ชี้แจงแล้ว ต่อไปมี
สมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกครับ เชิญ นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง
นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอขอบคุณช่างมนัสพี และท่าน ผอ.อรรณพ
มากนะครับ หลังจากที่ได้เห็นแบบแปลนและได้รับฟังคําอธิบายแล้ว ก็สบายใจได้ว่าในส่วนของการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม เชื่อว่าน่าจะแก้ไขได้แล้ว ทั้งการกีดขวางการจราจร ทั้งปัญหาลมระบายอากาศ และเรื่องกลิ่น
และดูจากแผงที่ได้วางไว้คือ ถ้าไม่เห็นแผง ไม่เห็นปริมาณพื้นที่ ผมก็ไม่สามารถจินตนาการได้ครับว่า การที่ระบุ
มาว่า 116 รายนี้ หลังจากทําตามญัตติที่เสนอไว้แล้วจะทําให้ทั้งหมดขึ้นไปอยู่บนอาคารได้ เพราะว่าในขณะ
ที่นั่งฟังก็คิดตามไปว่า พื้นที่จํานวนห้องเหล่านี้ ชั้นล่างหายไปหมด เหลือเฉพาะห้องที่มีผู้เช่าตามสัญญาเดิมอยู่
ทีนี้เมื่อเราใช้พื้นที่ด้านล่างเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ไปแล้ว พื้นที่ด้านบนก็ยังเป็นห้องตามเดิมถูกหรือไม่
ครับ ก็ฝากถามต่อไปว่า แล้วพื้นที่ที่เคยให้เช่าทั้งสองชั้น กลายเป็นพื้นที่ที่ให้เช่าเพียงชั้นเดียว มีการเตรียมการ
เพื่อที่จะจัดให้มีการเช่าหรือใช้ประโยชน์แล้วใช่หรือไม่ และหลังจากที่อนุมัติงบประมาณไปแล้ว เชื่อว่าการ
จัดเก็บรายได้ของเราจะเพิ่มมากขึ้นหรือไม่ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายสุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผม นายสุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง สําหรับ
คําถามว่า จะมีรายได้เพิ่มหรือไม่ คําตอบที่ 1 กลุ่มที่อยู่บนกาดน้อย จะขยับขึ้นมาข้างบน รายได้ก็เท่าเดิม ณ
วันนี้เราเก็บเขา 450 บาทต่อแผง 100 แผง ก็ได้ประมาณ 45,000 บาทต่อเดือน แต่เมื่อมาอยู่ด้านบนก็
สามารถที่จะดําเนินการค้าขายได้สองผลัด ผลัดกลางวันที่ว่างอยู่ก็สามารถดําเนินการได้คิดว่ารายรับจะเพิ่มขึ้น
เท่าหนึ่ง ก็ประมาณเก้าหมื่นบาทต่อเดือนครับ
นายกิ ต ติ จิวะสัน ติ การ ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง จะมี ส มาชิ กฯ ท่านอื่น อภิป รายอี ก
หรือไม่ เชิญ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์
นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่
เคารพ และสมาชิกสภาฯ ที่ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลําปาง อยากสอบถามฝ่ายบริหารว่า 116 รายที่กล่าวถึงนี้ ได้มีการคุยกันหรือยังว่า ถ้าเทศบาลจัดเตรียม
สถานที่ให้แล้ว ทั้ง 116 รายยินดีที่จะขึ้นไปขายข้างบน หรือจะไปขายริมถนนบุญวาทย์ข้างนอกอีก เพราะว่า
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ณ ปัจจุบันนี้ ถนนบุญวาทย์ช่วงเย็ นมีแม่ค้าพ่อค้ามาขายของเยอะมาก ไม่เป็ นระเบียบเรียบร้อย และทําให้
การจราจรติดขัด จะกลายเป็นปัญหาของการดันออกไปที่ถนนบุญวาทย์หรือไม่ ขอบคุณค่ะ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิก
สภาเทศบาลนครลําปาง กระผม นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ผมดูแลงานด้านคลัง
และการจัดเก็บรายได้ กระผมขอชี้แจงว่า จากผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยเนชั่นได้สอบถามแม่ค้าที่ตลาด
แล้ว ก็มีความเห็นด้วย และอยากจะขึ้นขายของด้านบน รวมทั้งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ก็สอบถามแม่ค้าทุกท่าน
ในแผงกาดน้อยแล้วว่า มีความต้องการที่จะขึ้นไปข้างบน เพราะว่าจะสร้างให้ตลาดหลักเมืองมีความคึกคัก
รวมทั้งมีการซื้อขายดีมากขึ้น ขอเรียนชี้แจงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง
นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เมื่อสักครู่ขอขอบคุณท่านรองนายกฯ ท่าน
นายแพทย์สุรทัศน์ ที่ได้ขึ้นมาให้ความมั่นใจ ตอบว่ารายได้ของทางเทศบาลน่าจะจัดเก็บได้มากขึ้น แต่ผมยังมี
คําถามที่เหลือค้างไว้อีกคําถามหนึ่งที่ยังไม่ได้รับคําตอบ ก็คือ หลังจากที่ตัวอาคารมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไป
แล้ว พื้นที่ชั้นสอง เราจะยังได้ใช้ประโยชน์ หรือมีแผนการที่จะใช้ประโยชน์ หรือให้เช่า หรือคิดค่าเช่า หรือ
อย่างไร ซึ่งเป็นความต่อเนื่อง ถ้ามีแผนก็ช่วยกรุณาเรียนให้ทราบ ถ้าไม่มีก็บอกมาครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก
สภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง เรื่องของตลาดหลัก
เมืองนี่เป็นอมตะจริงๆ ก็ขอแจ้งว่า เริ่มตั้งแต่กาดน้อย 116 ราย ถ้าเราเอาความจริงมาพูดในสภาแห่งนี้ ก็จะ
เป็ น การดี จํ า นวน 116 รายที่ เ ทศบาลทํ า สั ญ ญากั บ แม่ ค้ า จํ า นวน 116 ราย พื้ น ที่ ดั ง กล่ า วเป็ น ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร เป็นถนนสําหรับเพื่อป้องกันอัคคีภัย เพื่อป้องกันด้วยอาคารขนาดเท่าไหร่ แต่
ปรากฏว่าขณะนั้นกาดหลักเมืองไม่สามารถที่จะรองรับแม่ค้า ซึ่งย้ายมาจากตลาดชั่วคราวก็ดี จากตลาดเดิมก็ดี
ก็เลยจําเป็นต้องเอาที่ดังกล่าวมาให้แม่ค้าจําหน่ายสินค้า แล้วเทศบาลไปทําสัญญาในพื้นที่ดังกล่าว ถามว่าเรา
ถูกต้องหรือไม่ ไม่ถูกต้อง ตรงนี้เป็นอีกประการหนึ่งที่เราจําเป็นต้องแก้ไข ที่ตรงนี้ถ้าหมดสัญญาลง เราไม่ต่อ
สัญญาแน่นอน เพราะต่อไปก็ผิดกฎหมาย แต่เราไม่ว่า ใครจะทํามาเมื่อไหร่ ใครจะทําอย่างไร เราไม่ว่ากัน แต่
ด้วยบริบทขณะนั้น เราจําเป็นต้องแก้ไขตามสถานการณ์ ผมก็ไม่ว่าอะไร เพียงเราต้องการที่จะแก้ไข ผมได้
ประชุมแม่ค้าไป 2 – 3 รอบ ทั้งไปประชุมในพื้นที่ และเชิญมาประชุมที่เทศบาลด้วย ทุกคนก็เข้าใจในประเด็น
นี้ และ ณ เวลานี้ จํานวน 116 ราย บางรายที่หมดสัญญาลงแล้ว เราก็ไม่ได้ต่อสัญญาให้กับเขา เพื่อต้องการให้
เขาขึ้นไปอยู่ในสถานที่แห่งใหม่ รวมไปถึงแท่นบางแท่นที่อยู่ในพื้นที่เดิม ซึ่งหมดสัญญาลง เราก็ให้ชะลอไว้ก่อน
จนกว่าการปรับปรุงแก้ไขต่างๆ ของเทศบาลจะดําเนินการได้เรียบร้อย เรามีแผนการที่จะทําอย่างไรให้ผู้บริโภค
มาจับจ่าย ซื้อข้าวของ การค้าการขายจะได้ดีในพื้นที่ดังกล่าว แผนการทั้งหมดได้ถูกวางอย่างรอบคอบ รวม
ไปถึงเพื่อให้เกิดความมั่นใจในเรื่องของทางวิชาการ เราก็จ้างทางมหาวิทยาลัยมาศึกษาความเป็นไปได้ว่า การ
จะแก้ไขปัญหาตลาดหลักเมืองนี้ ควรที่จะแก้ไขอะไรบ้าง อะไรคือปัญหา ความพึงพอใจของพี่น้องประชาชน
รวมไปถึงพ่อค้าแม่ขายพึงพอใจระดับไหน ซึ่งมีแผนการรองรับอย่างชัดเจน จึงเป็นโครงการที่จําเป็นจะต้องขอ
งบประมาณ 1,298,000 บาท เพื่อเป็นการปรับปรุงแก้ไข เพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านสบายใจ หลังจากที่
อาคารดังกล่าวซึ่งเราได้ทุบ ไม่ใช่ไม่ให้ใครมาประมูล เราเปิดประมูลไปหลายครั้งแล้ว แต่ไม่มีใครมาประมูล
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เราจําเป็นต้องมีการปรับปรุงให้เข้ากับสถานการณ์ ณ ปัจจุบันนี้ เพราะฉะนั้นที่ตรงนี้เป็นตลาดหลักเมือง เป็น
สถานที่ก่อเกิดรายได้ให้กับทางเทศบาล นอกจากไม่มีในแผนงาน หลังจากทําการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
สิ่งไหนที่ก่อเกิดรายได้ เทศบาลจําเป็นที่จะต้องพัฒนาให้ก่อเกิดรายได้ทุกหย่อมหญ้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เราต้อง
เข้าใจว่า เพื่อไม่ให้ใครได้รับความเดือดร้อนให้เป็นไปตามข้อระเบียบกฎหมายอย่างถูกต้องชัดเจน เพราะฉะนั้น
ขอให้สบายใจได้ว่า ตลาดหลักเมืองถ้าเป็นไปตามแผนงานที่ผลการศึกษาได้ศึกษาแล้ว รวมไปถึงคณะผู้บริหาร
ได้ประชุมหารือกันแล้ว ก็จะเป็นแหล่งที่ก่อเกิดรายได้มากขึ้นกว่าเดิมจากที่เคยเป็นอยู่ ณ ปัจจุบัน ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง
นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ต้องขอขอบคุณทางท่านนายกเทศมนตรีที่
กรุณาลุกขึ้นมา เหมือนกับจะท้าวความอะไรสักอย่าง แต่ว่าผมไม่ได้ถามประเด็นนั้นนะครับ ผมแค่ถามว่า
ชั้น สอง เมื่อปรับ เปลี่ย นรู ปแบบอาคารแล้ ว มีแผนการใช้ ประโยชน์ อย่ างไร ให้ เช่ าเท่าไหร่ ถ้ าท่ านตอบว่ า
คณะกรรมการจะประชุมกําหนดราคาเช่าใหม่ และประกาศให้มีผู้สนใจมาเช่า ก็จบแล้ว ผมก็ได้ทราบว่ามี
แผนการแล้ ว เมื่ อสั กครู่ ก่อนที่ ผ มจะนั่ ง ผมก็ ได้ บ อกว่ า ถ้ ามี แผนก็ บ อกมา ถ้ าไม่ มีก็บ อกมา แค่ นี้ เองครั บ
ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่ครับ
ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ในญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก รายการค่าปรับปรุงตลาดเทศบาล 1
(ตลาดหลั กเมื อง) งบประมาณ 1,298,000 บาท (หนึ่ งล้ านสองแสนเก้ า หมื่ น แปดพั น บาทถ้ ว น) กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ยกมือสูงๆ นะครับ ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ครับท่านประธาน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด หมวดค่าที่ดิน
และสิ่ง ก่อ สร้า ง ประเภทค่า ต่อเติม หรือ ดัด แปลงอาคารบ้า นพัก รายการค่า ปรับ ปรุงตลาดเทศบาล 1
(ตลาดหลัก เมือ ง) งบประมาณ 1,298,000 บาท (หนึ่ง ล้า นสองแสนเก้า หมื่น แปดพัน บาทถ้ว น)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ จะมี
สมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ เชิญ นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง
นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง จริงๆ จะบอกหลังไมค์ก็ได้นะครับ แต่ก็
อยากจะบอกไว้ตรงนี้เลยว่า เมื่อเช้าขับรถผ่านมาทางซอยข้างวัดศรีบุญเรือง พื้นที่บริเวณเขต 3 มีฝาตะแกรง
ท่อระบายน้ําหายไปฝาหนึ่ง เกรงว่าจะเป็น อัน ตรายต่อผู้สัญจรไปมา ก็อยากจะฝากเจ้าหน้าที่ห รือฝาก
ฝ่ายบริหารให้กําชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้รีบดําเนินการแก้ไขโดยด่วนครับ ขอบคุณครับ
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นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกฯ ท่านอื่นอภิปรายอีกหรือไม่
เชิญ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์
นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
และสมาชิกสภาฯ ที่ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
อยากจะถามฝ่ายบริหารว่า วงเวียนน้ําพุตรงหน้าสถานีรถไฟ ซึ่งคาดว่าจะเกิดอุบัติเหตุชนวงเวียน และมีการ
เสี ย หาย หลายเดือนมาแล้ว ยั งไม่ มีใครทํ าอะไรเลย อยากจะถามฝ่ ายบริ ห ารว่ าได้ ดําเนิน การอะไรหรื อยั ง
ขอบคุณค่ะ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก
สภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอบคุณมากครับ ผม
เพิ่งตามเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องนี้ จริงๆ แล้วเป็นประเด็นเรื่องของคดีความ ซึ่งเราเองได้เรียกเก็บ
จากคนที่ ไปชน ได้ ประมาณการเสร็ จ เรี ย บร้อยแล้ว นะครับ และแจ้ งให้ เขามาจ่ ายเงิ นเพื่ อที่ จะดํ าเนิ น การ
ก่อสร้างปรับปรุงให้อยู่ในสภาพเดิม คงจะแล้วเสร็จในเร็ววันนี้ แต่ยังไม่สามารถกําหนดได้ว่าจะแล้วเสร็จใน
วันไหน ต้องอยู่ที่ว่าเขามาจ่ายเงินให้วันไหน ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายนพดล ผดุงพงษ์
นายนพดล ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายนพดล ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณคณะผู้บริหารของเทศบาล
นครลําปางเกี่ยวกับเรื่องศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชน พอมีเรื่องราวร้องทุกข์ไปที่ศูนย์แล้ว ก็ได้รับ
การตอบรับ ตอบสนองจากฝ่ายบริหารได้จัดเจ้าหน้าที่ออกไปดําเนินการก็เป็นที่เรียบร้อย ส่วนใหญ่ แต่ก็ยัง
ไม่ครอบคลุมไปถึง 100% เรื่องที่ผมจะนํามาเสนอข้อร้องเรียนนี้ก็เป็นการขอร้องมาจากประชาชนซึ่งมี
บ้านเรือนที่อยู่อาศัยติดกับร้านอาหารในเขตเทศบาลนครลําปาง มีปัญหาทั้งเรื่องควัน กลิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เรื่องการระบายน้ําเสีย ครั้งร้องเรียนครั้งสุดท้ายก็ได้แนะนําให้ประชาชนเองได้มาร้องเรียนโดยตรงกับทาง
เทศบาล โดยผู้ร้องเรียนอยู่บ้านใกล้ชิดติดกับร้านอาหารจํานวน 3 ร้าน ก็เอาชื่อกันมา ทราบในวันรุ่งขึ้นว่า
เทศบาลได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปดูแล้ว 2 ท่าน แต่ก็ยังไม่มีการแก้ไขหรือดําเนินการอย่างไรให้ถูกต้อง คือยัง
ไม่ เ ป็ น ที่ พ อใจสํ า หรั บ ผู้ ร้ อ งเรี ย น เขาก็ ม าบอกผมอี ก ครั้ ง หนึ่ ง ว่ า เขามาแล้ ว แต่ ว่ า ยั ง ไม่ ดํ า เนิ น การใดๆ
ร้านอาหารที่ว่านั้นก็คือตรงบริเวณแยกขนส่ง ไฟแดง เป็นร้านอาหารติดกับร้านขายเสื้อผ้า เพราะว่าในร้านเขา
ขุดเป็ นบ่อบําบัดน้ําในบ้าน และก่อให้เกิ ดการเน่าเสีย และมียุง ซึ่งอาจจะก่อเกิดอั นตรายชีวิ ตของเขาได้ ก็
อยากจะฝากประธานสภา ได้ช่วยนําคําร้องเรียนนี้เสนอฝ่ายบริหารอีกครั้งหนึ่ง จะเป็นการรีบแก้ไขโดยเร็วก็
จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายสันติ เขียวอุไร
นายสั น ติ เขี ยวอุ ไ ร สมาชิ กสภาเทศบาลนครลํ า ปาง กราบเรี ย นท่ านประธานสภาฯ ที่ เคารพ
กระผม นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมขออนุญาตได้ฝากข้อสังเกตตั้งเป็นประเด็น
ข้อสังเกตในเรื่องของกฎระเบียบหรืออะไรต่างๆ ของเทศบาลนครลําปาง ซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบหรือเป็น
การเตรี ย มการในอนาคต จากกรณี ของการที่ ป ระเทศไทยได้ เข้ า สู่ AEC ช่ ว งที่ ผ่ านมาหลายๆ ท่ านคงได้
รับ ทราบข่าวสารเรื่องของจํานวนนักท่องเที่ ยว หลังจากเปิ ด AEC แล้ว มี ห ลายๆ จั งหวัดในขณะนี้ที่ได้ รั บ
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ผลกระทบเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ซึ่งอาจจะเป็นข้อดีสําหรับการท่องเที่ยวที่มีผู้มาเที่ยวบ้านเมืองเยอะ แต่ปัญหา
ก็อาจจะติดตามมาหลังจากที่ผมได้อภิปรายหลายๆ ครั้ง เกือบทุกครั้งเกี่ยวกับการเตรียมตัวของเรื่อง AEC
ปัญหาอยู่ที่ว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ในขณะนี้ ไม่ใช่กลุ่มของ AEC แต่นักท่องเที่ยวจากประเทศจีนซึ่งเป็น AEC
ในอนาคตได้เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมาก เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา และช่วงเทศกาลตรุษจีนเราคงจะเห็น
แล้วว่า มีนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนทะลักเข้ามาเที่ ยวในเมืองไทยโดยทางรถยนต์มากขึ้น ผมมีโอกาสได้
เดินทางไปเชียงรายในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ เป็นช่วงเทศกาลตรุษจีนพอดี ขับรถออกจากลําปางออกไปทาง
แม่ ขะจานผ่ านไปเชี ยงรายตลอดระยะทาง ขั บ รถสวนทางกั บ รถนั กท่ องเที่ ย วจากจี น คร่ าวๆ จากสายตา
มากกว่าสองถึงสามร้อยคันในขณะช่วงเวลาแค่สองสามชั่วโมง เมื่อไปถึงเชียงรายก็มีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับ
เพื่อนที่ทําธุรกิจอยู่ เขาก็ดีใจส่วนหนึ่ง แต่อีกส่วนหนึ่งก็เสียใจและไม่อยากต้อนรับ คือ เรื่องของกฎระเบียบ
อะไรต่าง ๆ นักท่องเที่ยวจีนสร้างความปั่นป่วน ความเสียหายให้กับธุรกิจเขาพอสมควร ซึ่งนั่นเป็นมาตรการ
ที่คิดว่าเราอาจจะต้องหาทางแก้ไข ตอนนี้สถิตินักท่องเที่ยวจีนที่ใช้รถยนต์โดยสาร ซึ่งเป็นทั้งรถยนต์ส่วนตัว
ตอนนี้มาถึงรถบ้านที่มาเป็นครอบครัว เดี๋ยวนี้ลามมาถึงใช้รถบัส พานักท่องเที่ยวทัวร์ของเขาเองมาถึงบ้านเรา
แล้ว เป้าหมายที่เขาไปคือเชียงใหม่ ตอนนี้ภูเก็ตได้รับผลกระทบซึ่งทางท้องถิ่นของภูเก็ตก็ออกมาตรการเรื่อง
ของรถบ้าน เรื่องของทั วร์ จีน อยู่ การจะไปภูเก็ตก็จ ะต้องผ่ านลําปางอยู่ ดี ช่ วงต้น เดือนที่ ผ่านมาผมเห็ นรถ
นักท่องเที่ยวจีนเยอะพอสมควรนะครับในจังหวัดลําปางเราเอง ก็เลยตั้งเป็นประเด็นข้อสังเกตครับว่าเรื่อง
กฎหมายจราจรซึ่งบ้านเราขณะนี้ หลายๆ ท่านคงเห็นเหมือนผมนะครับ ไม่รู้เป็นอะไรรถติด ไม่ใช่เฉพาะช่วงเช้า
ช่วงเย็นที่โรงเรียนเลิก บางวันวันธรรมดากลางวันก็รถติด อาจจะเพราะรถพาหนะเยอะขึ้นหรือไม่ บ้านเรายิ่ง
มีทั้งรถยนต์ จักรยานยนต์ รถม้า สามล้อเครื่อง สองแถว รับจ้าง เดี๋ยวนี้จักรยานก็เยอะขึ้น ผมไม่แน่ใจว่าเรื่อง
การจราจรของเราเกิดสาเหตุเพราะอะไรที่ทําให้รถติด แต่ว่าหลักๆ อยู่ที่ว่า ตอนนี้นักท่องเที่ยวจากจีนที่เข้ามา
ซึ่งเขามีกําลังในการท่องเที่ยว กฎหมายก็ต่างกัน ตอนนี้ในสื่อต่างๆ กําลังเป็นประเด็นปัญหาที่เขากําลังหาวิธี
เตรี ย มการอยู่ มี ป ระเด็ น หนึ่ ง ที่ น่ า สนใจครั บ เมื่ อ วั น ก่ อ นมี ข่ า วจากทางจั ง หวั ด เชี ย งราย เรี ย กว่ า เป็ น
ผู้อํานวยการขนส่งเชียงราย ได้แถลงข่าวและออกหาวิธีมาตรการในการจัดการเรื่องของการจราจร การขนส่ง
สําหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ มีประเด็นที่ว่า สิ่งหนึ่งที่เขาอยากจะให้เป็นข้อสังเกตด้วยเหมือนกันคือ เรื่องของ
ท้องถิ่นที่จะออกกฎระเบียบอะไรต่าง ๆ เกี่ยวกับการรองรับตรงนี้ซึ่งไม่แน่บางช่วงอาจจะมีรถบ้านนักท่องเที่ยว
จีนมาจอดที่สวนสาธารณะเขลางค์เรา มากิ นมานอนมาอยู่มาใช้ห้องน้ํา แต่ตรงนี้ปัญหาของเราเตรียมการ
อย่างไร ที่ผมตั้งประเด็นตรงนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นข้อสังเกตให้เห็นว่า สิ่งที่เราควรจะต้องเตรียมการเรื่องของ
ป้ายการสื่อสาร ผมมีโอกาสได้ไปร่วมกิจกรรมอันหนึ่งที่เชียงราย เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ก็คือ ไปช่วยเจรจา
ลดอุบัติเหตุ เป็นของเพื่อนผมที่โดนรถนักท่องเที่ยวมาชน คุยกันก็ไม่รู้เรื่อง จีนก็คุยภาษาไทยไม่ได้ ไทยก็คุย
ภาษาจีนไม่ได้ คุยภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยรู้เรื่องกัน นี่เป็นช่องโหว่หนึ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นสาระสําคัญ เมื่อเกิดกับ
คนบ้านเราแล้วในเขตดูแล้วของเรา สิ่งเหล่านี้จะเกิดอะไรขึ้นตามมา เราจะช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาล
ของเราได้อย่างไร หรือแม้กระทั่งที่เขามาปฏิบัติตนในกลุ่มธุรกิจร้านค้าอะไร ในเขตเทศบาล เราจะช่วยเขา
อย่างไร ประชากรของเราอย่างไร แม้กระทั่งเรื่องของการติดต่อสื่อสารเรื่องการทําป้ายจราจรก็ดี ป้ายสื่อสาร
ชี้ทางก็ดี ผมก็เห็นมีของเราคิดว่าน่าจะเริ่มทํา แต่ป้ายถนนยังไม่เห็นทํา ยังมีภาษาอังกฤษที่ยังผิด ๆ อยู่ แต่มี
ป้ายชี้แหล่งท่องเที่ยวที่มีภาษาจีน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษอยู่ แต่เราทําทั่วถึงหรือไม่ อย่างไร และในส่วน
ของหน่วยราชการเราเอง เราจะมีวิธีปฏิบัติอย่างไรว่า เมื่อเกิดเหตุการณ์พวกนี้เข้ามาแล้ว มาสร้างปัญหาให้เรา
แล้ว เราจะมีวิธีขจัดอย่างไร หรือรวมแม้กระทั่งการจัดหารายได้จากนักท่องเที่ยวที่ไม่ใช่คนในพื้นที่ที่มาเที่ยว
แล้ว มาใช้สาธารณูปโภคของเราแล้ว เขาจะจ่ายอะไร หรือเป็นรายได้ให้กับเราอย่างไร ถือเป็นโอกาสของเรา
ที่เชียงรายตอนนี้ วัดร่องขุ่นก็เห็นออกมาตรการแล้ว วันที่ 1 นี้จะเริ่มเก็บค่าเข้าชมวัดของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
แต่คนไทยยังฟรี อย่างนี้เป็นต้น ไม่แน่นะครับ เดี๋ยวนี้การท่องเที่ยวลําปางก็เริ่มคึกคัก เห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ

๒๖
เริ่มมามากขึ้น แต่ว่ามาวนเวียนอยู่ในเขตเทศบาลเราแล้ว เราจะได้รับประโยชน์อะไรจากสิ่งเหล่านั้น เมื่อ
ไม่กี่เดือนผมเห็นมีสถิตินักท่องเที่ยวของลําปางเพิ่มมากขึ้นร้อยเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ แต่ดูยอดตัวเลขรายได้
ที่เพิ่มขึ้นจากร้อยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ เห็นสิบสองเมืองต้องห้ามพลาด จังหวัดลําปางของเราเป็นอันดับต้น ๆ
นะครับ แต่ตัวเลขขึ้นมาไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์ จากรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากนักท่องเที่ยว นี่อาจจะเป็นข้อสังเกตว่า
สิ่งเหล่านี้ในขณะที่บางจังหวัดยอดนักท่องเที่ยวเพิ่มน้อย แต่ยอดรายได้เพิ่มมากขึ้น นี่อาจจะเป็นข้อสังเกตที่จะ
เป็ น ตั ว เลขในการประเมิ น ศั กยภาพในการที่ จ ะต้ อนรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ ที่ จ ะได้ ร ายได้ เหล่ า นั้ น มาพั ฒ นา
บ้านเมืองเราอีกครั้งหนึ่ง ก็เป็นข้อสังเกตไว้เท่านี้ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกท่านอื่นจะอภิปรายเรื่องอื่นๆ
อีกหรือไม่ครับ เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก
สภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ
ท่านนพดล ที่ให้ข้อเสนอแนะ และท่านสันติ แต่ที่ผมจะพูดต่อไปนี้คือ คงไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องภารกิจงาน แต่จะ
ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาในวันที่ 2 มีนาคม 2559 ที่จะถึงนี้เวลา 6 โมงเย็น ร่วมต้อนรับศิลปินแห่งชาติที่นํา
ผลงานจํานวนเกือบร้อยภาพมาแสดงที่หอปูมละกอน และเราได้เรียนเชิญผู้ใหญ่ในจังหวัดลําปางมาร่วมชม
นิทรรศการภาพวาดของศิลปินทั้ง 17 ท่าน แต่ก็ขอขอบคุณทางสมาชิกสภาสันติ ผ่านไปยังประธานสภาด้วย
ครับ ที่รับเป็นภาระในการประสานงานศิลปินทั้ง 17 ท่าน เพื่อที่จะนําผลงานมานําเสนอในวันที่ 1 – 31
มีนาคม 2559 แต่ วัน ที่ 2 มีน าคม 2559 จะเป็น วัน ที่เราต้อนรั บคณะศิ ลปิ นทั้ งหมด กราบเรี ยนเชิ ญ
สมาชิกสภาทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับ ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง การประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ
สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจําปี 2559 ก็ผ่านพ้นไปด้วยดี ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้
ผมขอปิดประชุม ขอบคุณครับ
เลิกประชุม เวลา 12.15 น.
(ลงชื่อ) .......................................................................
(นายจาตุรงค์ พรหมศร)
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง
(ลงชื่อ).....................................................................
(นายกิตติ จิวะสันติการ)
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
หมายเหตุ
ที่ประชุมสภาฯ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4
ครั้งที่ 2 ประจําปี 2558 วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ในการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ
สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจําปี 2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

