รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําป 2561
วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
------------------------รายนามผูเขาประชุม
1. นายกิตติ
2. จ.ส.อ.สมบูรณ
3. นายจาตุรงค
4. นายแพทยวัฒนา
5. นายณัฐธนวัฒน
6. นายสมหมาย
7. นายสุบิน
8. นายนวพัฒน
9. นายพิทักษ
10. รอยเอกศักดิ์ชัย
11. นางสาวอมลยา
12. นายสันติ
13. นายนพดล
14. นายจรูญ
15. นางสุดารัตน
16. นายสมบูรณ
17. นายวิบูลย
18. นายณัฐกิตติ์
19. พันตรีวิชานนท
20. นายเกษม
21. นายบริบูรณ
ผูไมมาประชุม
1. นายประสิทธิ์

จิวะสันติการ
บรรจงจิตต
พรหมศร
วานิชสุขสมบัติ
ปญญาพันธ
พงษไพบูลย
ชุมตา
ไหวมาเจริญ
แสนชมภู
หงษใจสี
เจนตวนิชย
เขียวอุไร
ผดุงพงษ
เติงจันตะ
บุญมี
คุรุภากรณ
ฐานิสรากูล
บรรจงจิตต
แดงสรอย
ปญญาทอง
บุญยูฮง

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

หรรษหิรัญ

สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ปวย)

๒
รายนามผูเขาประชุม (ฝายบริหาร)
1. นายกิตติภูมิ
2. นายสมเกียรติ
3. นายสุรทัศน
4. นายสุวรรณ
5. นางนพวรรณ
6. นายสุทธิพันธ
7. นายสุคนธ
8. นายสมภพ
รายนามผูเขารวมประชุม
1. นางอินทมาศ
2. นายประสงค
3. นางวรรณศรี
4. นายพงคกร
5. นายบรรยง
6. นางสาวพัฒนี
7. นายมนัส
8. ส.ต.ต.หญิงฐิติรัตน
9. นางสาววิไล
10. นางชัญญานุช
11. นางวิลาวัลย
12. นางเบญจวรรณ
13. นางรัตนา
14. นางเลิศลักษณ

นามวงค
อัญชนา
พงษนิกร
นครังกุล
ธนะสุวัตถิ์
รัตนรังสรรค
อินเตชะ
สุวรรณปญญา

นายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง

สมพงษ
รองปลัดเทศบาล
เรือนสอน
รองปลัดเทศบาล
อินทราชา
ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
รัตนประเวศน
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
เอื้อนจิตร
หัวหนาฝายปกครอง
เมืองใจมา
หัวหนาฝายกิจการสภา
ใหมคํา
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป
คุณชมภู
หัวหนาฝายกิจการขนสง
วงคพรม
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป
ทองคํา
หัวหนาฝายบริหารงานคลัง
บุษราคัม
หัวหนาฝายพัฒนารายได
จินตนพงคพันธุ หัวหนางานตรวจสอบภายใน
กระจางฉาย
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ทรัพยรุงทวีผล เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
ฯลฯ

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ทานทั้งหลายที่เคารพ วันนี้
เป นการนัด ประชุม สภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําป 2561
บัดนี้สมาชิกสภาฯ ไดเขาประชุมครบองคประชุม ประกอบกับทางผูบริหารเทศบาลนครลําปาง พรอม

๓
ดวยหัวหนาสวนการงานของเทศบาลนครลําปางสวนหนึ่ง ไดเ ขา รวมรับ ฟง การประชุม ครั้ง นี้ดว ย
และไดเ วลาตามกําหนดนัดหมายแลว คือ เวลา 10.00 น. ในการนี้กระผม นายจาตุรงค พรหมศร
ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเรียนเชิญ นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาล
นครลําปาง ไดขึ้นมาทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมครั้งนี้ ขอเรียนเชิญครับ
นายกิ ต ติ จิ ว ะสัน ติก าร ประธานสภาเทศบาลนครลํา ปาง วัน นี้เ ป น การประชุ มสภา
เทศบาลนครลํา ปาง สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําป 2561 เมื่อ สมาชิกสภาฯ เขา
ประชุมครบองคประชุมแลว ผมจึงเปดการประชุมสภาฯ ในนามสภาเทศบาลนครลําปาง ขอตอนรับ
ผูเขารวมประชุมทุกทานที่มารวมรับฟงการประชุมในครั้งนี้ดวยความยินดียิ่ง กอนที่จะดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้ ขอเชิญทานเลขานุการสภาเทศบาลอานประกาศฯ ครับ
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภา
เทศบาลนครลําปางที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกทาน กระผมนายจาตุรงค พรหมศร
ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กอนที่ทานประธานฯ ในที่ประชุมจะไดดําเนินการประชุม
ตามระเบีย บวาระของการประชุมสภาในวัน นี้ กระผมมีป ระกาศของสภาเทศบาลนครลําปาง และ
หนังสือของสํานักงานเทศบาลนครลําปาง ซึ่งใชประกอบการประชุมในวันนี้ เพื่อเรียนแจงใหที่ป ระชุม
ไดรับ ทราบ ดังนี้
ประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป ๒๕61
........................................
ตามประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง เรื่อง กําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําป ๒๕61
และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําป ๒๕62 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕61 ไดกําหนด
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป 2561 มีกําหนด 30 วัน เริ่มตนตั้งแตวันที่ 1 – 30 พฤษภาคม
2561 ดังความแจงแลวนั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติเ ทศบาล พ.ศ. 2496 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ประธานสภาเทศบาลนครลําปางจึงประกาศเรียกประชุมสภา
เทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป 2561 มีกําหนด 30 วัน เริ่มตนตั้งแตวันที่
1 – 30 พฤษภาคม 2561
ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. ๒๕61
กิตติ จิวะสันติการ
(นายกิตติ จิวะสันติการ)
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง

๔
และหนังสือ
ที่ ลป 52001/2549

สํานักงานเทศบาลนครลําปาง
ถนนฉัตรไชย ลําปาง 52000
21 พฤษภาคม 2561
เรื่อง มอบหมายใหรองนายกเทศมนตรีนครลําปางเปนผูอภิปรายชี้แจง หรือแถลงญัตติและตอบกระทู
ตอสภาเทศบาลนครลําปาง
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
อางถึง หนังสือสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ ลป 52001(สภา)/33 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
ตามหนังสือที่อางถึง สภาเทศบาลนครลําปางไดนัดประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําป 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง ความละเอียดแจงแลว นั้น
เพื่อใหการประชุมดังกลาว เปนไปดวยความเรียบรอย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 48
เอกาทศ และมาตรา 48 วีสติ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
และอํานาจตามความในขอ 56 วรรคสอง แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุม
สภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ขาพเจา นายกิตติภูมิ นามวงค
ตําแหนง นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอมอบหมายใหรองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ที่รับ ผิดชอบ
สํา นัก และกอง เปน ผูอ ภิป รายชี้แ จงหรือ แถลงญัต ติแ ละตอบกระทูตอ สภาเทศบาลนครลํา ปาง
ดั งรายชื่อตอไปนี้
1. นายสมเกียรติ อัญชนา
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
2. นายสุรทัศน พงษนิกร
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
3. นายสุวรรณ นครังกุล
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
4. นางนพวรรณ ธนะสุวัตถิ์ รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
กิตติภูมิ นามวงค
(นายกิตติภูมิ นามวงค)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
กระผมมีขอเรื่องดังที่แจงใหที่ประชุมไดทราบ จากนี้ไปขอเรียนเชิญทานประธานสภาฯ ไดทําหนาที่
ในการประชุมตอไป ขอเรียนเชิญครับ

๕
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง

- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมวิสามัญสภาเทศบาลนครลําปาง
(วันที่ 10 เมษายน 2561)
นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง ในระเบี ย บวาระที่ 2
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมวิสามัญสภาเทศบาลนครลําปาง เมื่อวันที่ 10 เมษายน ๒๕61 จะมี
สมาชิกฯ ทานใดขอแกไขหรือไมครับ ไมมีนะครับ เมื่อไมมี ตอไปผมจะขอมติที่ประชุมรับรองรายงาน
การประชุมนะครับ สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมวิสามัญสภาเทศบาลนคร
ลําปาง เมื่อวันที่ 10 เมษายน ๒๕61 โปรดยกมือขึ้นครับ
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง มติรับรองฯ ครับทานประธาน
มติที่ป ระชุม ที่ป ระชุม มีม ติรับ รองรายงานการประชุม วิส ามัญ สภาเทศบาลนครลํา ปาง
เมื่อวันที่ 10 เมษายน ๒๕61
ระเบียบวาระที่ 3 กระทูถาม เรื่อง ขอทราบรายละเอียดในการติดตามและประเมิน ผล
แผนพัฒนาท องถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลนครลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
(เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561) โดย นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบั ติ สมาชิกสภา
เทศบาลนครลําปาง

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 3 กระทูถาม เรื่อง
ขอทราบรายละเอีย ดในการติด ตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาทอ งถิ่น สี่ป (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลนครลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561)
โดย นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายบริบูรณ บุญยูฮง
นายบริบูรณ บุญยูฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายบริบูรณ บุญยูฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขออนุญาตเรียนปรึกษาหารือในที่ประชุม
ดวยความเคารพทานนายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ เจาของกระทูนะครับ ผมเห็นวาในระเบียบวาระ
ที่ 4 เปนเรื่องของการรายงานสรุปผลงาน ซึ่งเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับประเด็นที่ทานนายแพทยวัฒนาฯ
ไดกระทูถามเขามา ผมอยากจะเรียนปรึกษาที่ประชุม ขอเสนอใหสลับเอาระเบียบวาระที่ 4 ขึ้นมากอน
แลวเอาระเบียบวาระที่ 3 อยูทาย หลังจากที่ทา นนายกเทศมนตรีไดเสนอรายงานแลว ถาหากทาน

๖
นายแพทยวัฒนาฯ ยังมีประเด็นที่ยังไมไดรับความกระจาง จึงขอใหทางนายแพทยวัฒนาฯ ไดใชกระทูซึ่ง
ไดยื่นเขามาไวถามอีกครั้งหนึ่ง ขออนุญาตปรึกษาตอที่ประชุม ดวยความเคารพทานนายแพทยวัฒนาฯ ครับ
นะครับ

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ขอผูรับรองครับ มีผรู ับรองถูกตอง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต

นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมมีขอสงสัยครับทาน
ประธาน จากที่ทานสมาชิกผูเสนอสลับญัตติ ผมถามวาเพื่ออะไรครับ มีปญหาอะไรครับทานประธาน
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายบริบูรณ บุญยูฮง
นายบริบูรณ บุญยูฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายบริบูรณ บุญยูฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมขอเรียนทานประธาน และเพื่อน
สมาชิกสภาฯ ทุกทาน ชวยหยิบระเบียบวาระการประชุมในวันนี้ขึ้นมาอาน จะเห็นวา ระเบียบวาระที่ 3
เปนเรื่องกระทูถาม ซึ่งเปนกระทูถามที่อยูในสวนหนึ่งของระเบียบวาระที่ 4.2 เสนอรายงานสรุปผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ผมเพียงปรารถนาดีตอที่ประชุม ไมอยากใหเสียเวลา จะ
เห็นวาถาสามารถขยับระเบียบวาระที่ 4.1 และ 4.2 ขึ้นมากอน ทางผูบริหารก็จะไดอธิบาย ซึ่งก็จะเปน
การตอบกระทูไปในคราวเดียวกัน จะทําใหเปนการประหยัดเวลา แลวแตที่ประชุมนะครับ เมื่อผมเสนอ
และมีผูรบั รอง ก็ขอใหทานประธานพิจารณาดวยครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ในการสลับญัตติสามารถ
ทํ าไดอยูแลว ครับ ขอโทษครับ การสลับ ระเบียบวาระ เอาระเบียบวาระที่ 4 ขึ้นก อนกระทูถาม ผม
อยากจะถามวา ระเบียบวาระการประชุมสภาของวันนี้ลักลั่นไปหนอย เปนเรื่องเดียวกัน ฝายบริหารได
เสนอรายงานสรุปผลการติดตามแผนอยูแลว แตการจัดวาระการประชุมในวันนี้ ผมถือวาทานประธาน
ไมใหความสนใจ ผมยกตัวอยาง สมมุติวามีงานแตงงานงานหนึ่ง ไดแตงงานไปกอน และอีกสามวันหมั้น
มันไมถูก นะครับ การที่เ ราจะผลักภาระใหสภา ใหการประชุมไมราบรื่น ผมถือวาทานประธานไมใ ห
ความใสใจในเรื่องนี้ เมื่อปลายป 2556 ผมเปนคนลุกขึ้นเสนอชื่อทานเปนประธานสภาแหงนี้ เพื่อเปน
ประมุขของนิติบัญญัติของเรา แตทานประธานไมนําพาสภาฯ หรือใหความสนใจหรือรับผิดชอบในกรณี
ตาง ๆ บางครั้งในสภามีการวากลาวหรือเสียดสีผูใด ทานประธานก็ไมทวงติงนะครับ ผมผิดหวังในตัว
ทานประธานมากครับ ขอบคุณมากครับ

๗
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายบริบูรณ บุญยูฮง
นายบริบูรณ บุญยูฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายบริบูรณ บุญยูฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมขอใหทางผูอภิปรายเมื่อสักครูได
ถอนคําพูดวา ทานประธานไมใสใจ ทานประธานปลอยปละละเลย เพราะในที่ประชุมแหงนี้เราทุกคนก็
ทราบดีอยูแลว วา ทานประธานเปนประมุข การเอยวาจาอะไรที่เปนการตําหนิติเตียนในลัก ษณะชี้นํา
ไมไดเปนความจริง ผมรับไมไดครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ถึงสมาชิกผูอภิปรายเมื่อ
สักครู ผมพูดถึงขอบกพรองวันนี้ ลุกขึ้นมาบอกวา ผมตอวาทานประธาน
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง คุณณัฐกิตติ์หยุดพูดกอนครับ
ผมเขาใจแลวครับ คือในการจัดระเบียบวาระการประชุม เราไดจัดตามระเบียบขอบังคับการประชุมสภาฯ
ซึ่งกระทูถามจะขึ้น มากอน แตบังเอิญวาการประชุมในครั้งนี้ มีเรื่องรายงานสรุปผลการติด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปเขามา และดวยระเบียบของการจัดวาระการประชุม ทําใหรายงาน
สรุปผลฯ นี้มาอยูหลังกระทูถาม และทานสมาชิกสภา บริบูรณ บุญยูฮง เห็นวาเมื่อเกิดกรณีเ ชนนี้
จึงปรารถนาดี ที่คุณณัฐกิตติ์ยกตัวอยางเมื่อสักครูเรื่องงานแตงงานหมั้น ก็ถูกตองนะครับ เมื่อเขา
รายงานกอนก็ตองใหรายงานกอน แลวคอยมาถามทีหลัง ถูกหรือไมครับ
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ทานประธานครับ ผมไมได
ทวงติง และไมไดวาจะไมให ผมยกมือใหอยูแลว เพียงแตวาการจัดวาระการประชุมไมถูกตองแคนั้น คือ
ทานประธานตองรับผิดชอบตรงนีด้ วยนะครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เรื่องการจัดวาระการประชุมนี้
ผมจัดตามระเบียบขอบังคับการประชุมสภาฯ นะครับ
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ถูกตองครับ แตบังเอิญที่ทาน
ประธานพูด เปนเรื่องเดียวกั น ฝา ยบริหารไดเ สนอรายงานมาตั้งแตวัน ที่ 30 เมษายน 2561 ทา น
ประธานตองเกษียณหนังสือนี้ใหสมาชิกฯ ทราบกอน และทานผูเสนอกระทูวันที่ 11 พฤษภาคม 2561
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง คุณณัฐกิตติ์ไมตองพูดอะไรแลว
นะครับ ผมวาเรื่องนี้ไมใชเรื่องใหญอะไรนะครับ เชิญ นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ

๘
นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ในฐานะผูยื่น
กระทูถามนายกเทศมนตรี ขอเรียนทานประธานวา ทานประธานฯ ไดทําถูกตองตามระเบียบขอบังคับ
การประชุม ฯ ทุก ประการ คือ กระทูถ ามตอ งมากอน ทา นจัดลํา ดับ ถู ก ตอง ไมไดลั ก ลั่น เหมือนทา น
สมาชิกผูหนึ่งไดอภิปรายในขอความที่ผมคิดวาไมถูกตองนะครับ แตในฐานะที่ผมเปนผูยื่นกระทูถาม ก็
ขอเรียนทานประธานสภาฯ วาใหดําเนินการตามระเบียบวาระที่ทานไดจัดในวันนี้แลว เหตุผลที่ผมไดยื่น
กระทูถามเรื่องนี้ และการที่ทานสมาชิกทานหนึ่งไดเสนอใหไปไวหลังวาระที่ 4.2 นั้น ทานประธานและ
ท า นสมาชิ ก ในสภาแห ง นี้ ก็ ท ราบดี อ ยู แ ล ว ว า หลายครั้ ง หรื อ เกื อ บจะทุ ก ครั้ ง ที่ ฝ า ยบริ ห ารโดย
นายกเทศมนตรีกิตติภูมิฯ เสนอรายงานตาง ๆ นั้น ทานเสนอเปนเอกสารใหทานประธานเพียงคนเดียว
และท า นไม เ คยเสนอด ว ยวาจาเลย สมาชิ ก ถามก็ ไ ม เ คยตอบ ดั ง นั้ น ผมจึง ต อ งทํ า เป น กระทู ถ าม
ขอบพระคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายบริบูรณ บุญยูฮง
นายบริบูรณ บุญยูฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายบริบูรณ บุญยูฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อใหเกิดความกระจางและเพื่อใหเกิด
ความเขา ใจที่ถู กตอ ง ไมห ลงโงงม ขอใหท า นเลขาฯ ช วยชี้แ จงการจัด ระเบีย บวาระการประชุม ให
ที่ประชุมแหงนี้ทราบดวยครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง คุณณัฐกิตติ์ฯ พอแลวครับ ไมตอง
โตกันไปโตกันมา เรื่องนี้ไมใชเรื่องใหญครับ
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ทานประธานครับ เปนกิริยาที่
ไมสมควร เปนถึงสมาชิกสภา มาพูดคํานี้ไมถูก ตองระบุมาวาใครโงงมครับ ในที่ประชุมทั้งหมดหรือ
เปลาครับ อยาปลอยปละละเลยครับทานประธานฯ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ผมขอใหทานเลขาฯ ชี้แจงเรื่อง
การจัดระเบียบวาระการประชุม จากนั้นผมจะขอมตินะครับ เชิญ เลขานุการสภาฯ
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภา
เทศบาลนครลําปางที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกทาน กระผมนายจาตุรงค พรหมศร
ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ผมจะเรียนในภาพรวมนะครับวา โดยทั่วไปแลว การจัด
ระเบียบวาระการประชุมก็จะดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาฯ
ขอ 27 เรียงลําดับกอนหลังตาม (1) ถึง (6) และในขอ 27 วรรคสองบอกวา ในกรณีที่ประธานสภาทองถิ่น
เห็นวาเรื่องใดเปนเรื่องดวน จะจัดไวในลําดับใดของระเบียบวาระการประชุมก็ได แตจะจัดไวกอนเรื่อง
ที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลวไมได โดยทั่วไปจะเรียงลําดับตามขอ 27 (1)

๙
ถึง (6) แตระเบียบนี้ก็ใหอํานาจถาประธานเห็นวาเรื่องใดเปนเรื่องดวน คําวา ดวน ผมคิดวาสมาชิกใน
ที่นี้คงจะเขาใจวา ดว น คืออะไร ดวนก็ เปนเรื่องจําเปน ตองเรงรีบทํา ถาไมทํา ไมได และในระเบียบ
ขอบังคับฯ ขอ 28 บอกวา ใหดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เวนแตที่ประชุมสภาทองถิ่นจะได
ตกลงเปนอยางอื่นในคราวประชุมนั้น ซึ่งในระเบียบนี้ก็แปลความวา ตองประชุมตามระเบียบวาระที่ทาน
ประธานจัดไว แตที่ประชุมสภาทองถิ่นจะไดลงมติเปนอยางอื่นในคราวประชุมนั้น ความหมายนี้คือ เปน
การสลับวาระก็ได ถาที่ประชุมแหงนี้หรือคราวนี้เห็นควรวา ควรสลับวาระ ก็อยูที่ความจําเปนที่พวกทาน
จะพิจารณาวา จะสลับหรือไม เพราะเมื่อจัดระเบียบวาระแลว ประธานสภาไมมีอํานาจที่จะสลับโดย
พลการ แตที่ป ระชุมจะสลับ ก็ใชอํานาจตามขอ 28 ตามที่ผมเรียนใหทราบ ประธานฯ ก็จัดระเบียบ
วาระการประชุมฯ ตามขอ 27 ถาไมใชอํานาจตามขอ 27 วรรคสองก็ได แตขณะเดียวกันก็ไมตัดสิทธิ
ในที่ประชุม ถาที่ประชุมเห็นวาควรสลับ ก็มาพิจารณากัน จากขอเท็จจริงก็มีสมาชิกเสนอ มีผูรับรอง
ประการตอมา ก็มีสมาชิกอภิปราย ซึ่งในที่สุดแลว จะสลับหรือไม ก็เ ปน หนาที่ของที่ป ระชุมแหงนี้จะ
พิจารณาและลงมติ ถาเสีย งขางมากใหสลับ เราก็ส ลับ ตามที่มีผูเสนอ ซึ่งเมื่อสัก ครูผมไดฟงและถา
เขาใจไมผิด มีผูเสนอใหสลับวาระที่ 4 ทั้งขอ 4.1 และ 4.2 ขึ้นมากอน แลวเอาระเบียบวาระที่ 3 ไว
ทีหลัง ตรงนี้เขาใจนะครับ และผมขอเรียนนิดหนึ่งเพื่อใหเกิดความกระจางชัด ในการจัดระเบียบวาระนี้
ผมก็มีสวนเกี่ยวของ ในฐานะเลขานุการสภามีหนาที่ชวยเหลือทานประธานในการจัดระเบียบวาระ แต
ผมขอเรียนตอที่ประชุมวา ผมมีเพียงหนาที่ ผมไมมีอํานาจ กลับกันคือ ทานประธานมีทั้งหนาที่และมี
อํานาจ ผมมีหนาที่ใหคําชี้แนะวาควรจะเปนอยางนั้น อยางนี้ แตจ ะทําหรือไม ผมไมมีอํานาจที่จะไป
บังคับ และทานประธานก็ตองพิจารณา ที่ ผมเรียนอยางนี้เพราะทานสมาชิกจะเห็นวาในระเบียบวาระ
จะมีลายเซ็นของผมกํากั บคูกับทานประธานฯ ดังนั้นผมจึงขอเรียนตามที่ไดแจงเมื่อสักครู จะใหสลั บ
หรือไมสลับเปนไปตามที่ที่ประชุมแหงนี้จะลงมติ ถาไมใ หส ลับ ก็วากันไปตามระเบียบเดิม ถาใหสลับ
ทา นประธานฯ ก็จ ะดํา เนิน การตามระเบีย บวาระที่ที่ประชุมแหงนี้ใหสลับ ผมเรียนชี้แจงเพียงเทานี้
ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ผมจะดําเนินการประชุมตอนะครับ
ทานสมาชิกสภา บริบูรณ บุญยูฮงเสนอใหสลับวาระ และมีผรู ับรองถูกตอง ตอไปผมจะขอมติที่ประชุม
สมาชิกทานใดเห็นชอบใหสลับวาระการประชุมที่ 4 ขึ้นมากอน และเอาวาระที่ 3 ไวหลัง โปรดยกมือ
ครับ
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบใหสลับวาระ 15 เสียง
ครับทานประธาน
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหสลับ
วาระการประชุม โปรดยกมือครับ

๑๐
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเห็นชอบใหสลับวาระ 1 เสียง
ครับทานประธาน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงขางมากจํานวน 15 เสียง เห็นชอบใหสลับระเบียบวาระการ
ประชุมที่ 4 ขึ้นมากอน ระเบียบวาระที่ 3 , ไมเห็นชอบ 1 เสียง , นอกนั้นงดออกเสียง
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องทีเ่ สนอใหม (ที่ประชุมมีมติฯ ใหสลับวาระที่ 4 ขึ้นกอนวาระที่ 3)
4.1 เรื่อง เสนอญัตติ ขอความเห็นชอบใหผูประกอบการเดินรถรายเดิม จํานวน 19 ราย
เชาชองจําหนายตั๋วโดยสารภายในอาคารสถานที่ขนสงผูโดยสารจังหวัดลําปาง (เทศบาลนคร
ลําปาง) โดยไมตองดําเนินการประมูล
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม
ขอ 4.1 เรื่อง เสนอญัตติ ขอความเห็นชอบใหผูประกอบการเดินรถรายเดิม จํานวน 19 ราย เชาชอง
จําหนายตั๋วโดยสารภายในอาคารสถานที่ขนสงผูโดยสารจัง หวัด ลําปาง (เทศบาลนครลําปาง) โดย
ไมตองดําเนินการประมูล เชิญ ผูเสนอญัตติครับ
นายสุ วรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรีย นทา นประธานสภา
เทศบาลนครลําปาง และทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่เ คารพทุก ทาน กระผม นายสุวรรณ นครังกุล
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ไดรับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอแถลงญัตติ
ญัตติ
เรื่อง เสนอญัตติ ขอความเห็นชอบใหผูประกอบการเดินรถรายเดิม จํานวน 1๙ ราย เชาชองจําหนายตั๋ว
โดยสารภายในอาคารสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดลํา ปาง (เทศบาลนครลํา ปาง) โดยไมตอง
ดําเนินการประมูล
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ขาพเจานายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบ
ใหผูประกอบการเดินรถรายเดิ ม จํานวน 1๙ ราย เชาชองจําหนายตั๋วโดยสารภายในอาคารสถานีขนส ง
ผูโดยสารจังหวัดลําปาง (เทศบาลนครลําปาง) โดยไมตองดําเนินการประมูล ตามหลักการและเหตุผล
ดังนี้
หลักการ
เพื่อการดําเนินการกิจการสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดลําปาง (เทศบาลนครลําปาง) เปนไป
ดวยความเรียบรอย และก อใหเกิดรายไดหรือรายรับอันเกิดจากทรัพยสินของเทศบาลนครลําปาง ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแกไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา 56 (6)
และมาตรา 66 (3) และการใหเชาอสังหาริมทรัพยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหดําเนินการโดยวิธี

๑๑
ประมูล ดังนี้ (1) มีกําหนดไมเกินสามป ใหผูบริหารทองถิ่นเปนผูอนุมัติ (2) มีกําหนดเกินสามป ใหสภา
ทองถิ่นเปนผูอนุมัติ และการใหเชาตาม (1) (2) ถามีความจําเปนหรือเพื่อประโยชนของทางราชการ ให
ผูบริหารทองถิ่นเสนอสภาทองถิ่นใหความเห็นชอบดําเนินการเปนอยางอื่น โดยไมตองดําเนินการประมูล
ก็ได ทั้งนี้ เทาที่ไมขัดหรือแยงกับกฎหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดหาประโยชนใน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2543 ขอ 6
เหตุผล
ตามที่เทศบาลนครลําปาง จัดใหมีและควบคุมที่จอดรถของเทศบาลนครลําปาง อันเปนกิจการ
ที่ไดรับการถายโอนภารกิจสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดลําปางจากกรมการขนสงทางบก เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม
2550 ตอมาไดมี ก ารปรับ ปรุงชอ งจําหนา ยตั๋ว โดยสารเสร็จเรียบรอยแลว เมื่อวัน ที่ 4 กรกฎาคม
2560 และคณะอนุกรรมการอํา นวยการกระจายอํา นาจใหแก องคก รปกครองสวนทองถิ่นจังหวั ด
ลําปาง ไดเห็นชอบใหเทศบาลนครลําปางนําพื้นที่ชองจําหนายตั๋วรถโดยสารอันเปนทรัพยสินของเทศบาล
นครลําปางไปจัดหาประโยชนได โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดหาผลประโยชน
ในทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2543 ประกอบกับมีบริษัท ผูประกอบการเดิน รถ
ที่ป ระกอบการเดิน รถและจํา หนายตั๋วโดยสาร โดยไดรับ อนุญาตจากกรมการขนสง ทางบกอยูกอน
จํา นวน 1๙ ราย ดัง นั้น เพื่อประโยชนของทางราชการ และใหบริษัทผูป ระกอบการเดิน รถสามารถ
จําหนายตั๋วโดยสารแกประชาชนไดอยางทั่วถึงและมีความเปนระเบียบเรียบรอย เทศบาลนครลําปาง
จึงจําเปนตองจัดใหผูประกอบการเดินรถรายเดิมดังกลาว เชาชองจําหนายตั๋วโดยสารภายในอาคาร
สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดลําปาง (เทศบาลนครลําปาง) โดยไมตองดําเนินการประมูล ตามบั ญชี
รายชื่อที่แนบทายมาพรอมนี้
ดั ง นั้ น ขอได โ ปรดนํ า เรี ย นต อ ที่ ป ระชุ ม สภาเทศบาลนครลํ า ปาง เพื่ อ ขอความเห็ น ชอบให
ผูประกอบการเดินรถรายเดิม จํานวน 1๙ ราย เชาชองจําหนายตั๋วโดยสารภายในอาคารสถานีขนสงผูโดยสาร
จังหวัดลําปาง (เทศบาลนครลําปาง) โดยไมตองดําเนินการประมูล ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสินของหนวยบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๖ ตอไป
ขอแสดงความนับถือ
กิตติภูมิ นามวงค
(นายกิตติภูมิ นามวงค)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
อภิปรายเชิญครับ เชิญ รอยเอกศักดิ์ชัย หงษใจสี

ในญัต ตินี้มีสมาชิกทานใดจะ

รอยเอกศักดิ์ชัย หงษใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม รอยเอกศักดิ์ชัย หงษใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ญัตตินี้คือญัตติ ขอความ

๑๒
เห็นชอบใหผูประกอบการเดินรถรายเดิม จํานวน 19 ราย เชา ชองจํา หนา ยตั๋วโดยสารภายในอาคาร
สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดลําปาง (เทศบาลนครลําปาง) โดยไมตองดําเนินการประมูล ในหลักการที่
ผูเสนอไดยื่นมาบอกวา ทั้งนี้ เทาที่ไมขัดหรือแยงกับกฎหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดหาประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2543 ขอ 6 ตรงนี้ผมก็ มีขอ
สงสัยไปยังผูยื่นญัตตินะครับวา มีกฎหมายไหนที่รับรองวาไมขัดหรือแยงญัตตินี้หรือไม เมื่อสภามีมติ
อนุ มั ติ ใ ห ค วามเห็ น ชอบไปแล ว จะไม ขั ด กั บ กฎหมายอื่ น และผมได ดู ใ นรายงานการประชุ ม ของ
คณะกรรมการจัดหาประโยชนในทรัพยสินของเทศบาลนครลําปาง ครั้งที่ 1/2561 วันอังคารที่ 13
มีนาคม 2561 ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสินขององคกร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น พ.ศ. 2543 ข อ 15 ใหอ งค ก รปกครองสว นท อ งถิ่ น ที่ จัด หาประโยชน จ าก
อสัง หาริมทรัพยดําเนิน การเสนอผูวาราชการจัง หวัด หรือนายอําเภอหรือปลัด อํา เภอผูเปน หัวหนา
ประจํากิ่งอําเภอ กรณีองคการบริหารสวนตําบล แตงตั้งคณะกรรมการจัดหาประโยชนจากทรัพยสิน
ขององคการบริหารสว นทองถิ่นขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด วย ผูบ ริหารทองถิ่นที่จัด หาประโยชน เป น
ประธานกรรมการ ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดหาประโยชน ผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของ
และผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรูและประสบการณกับการกําหนดอัตราคาเชา มีจํานวนตามความเหมาะสม
เปนกรรมการ และตามรายงานการประชุมของคณะกรรมการจัดหาประโยชนในทรัพยสินของเทศบาล
นครลํา ปาง ครั้งที่ 1/2561 เมื่อ วันอังคารที่ 13 มีน าคม 2561 เทศบาลนครลํา ปางก็ไ ดแ ตงตั้ง
คณะกรรมการจัดหาประโยชนเรียบรอย และตามรายงานฉบับนี้ในหนาที่ 10 บรรทัดที่ 3 ขออนุญาต
อานนะครับ นางดวงจันทร ทองกระสัน ผูอาํ นวยการกองคลัง (ขออนุญาตที่เอยนามนะครับ) ไดชี้แจง
วา ขอมูลแตละจังหวัดคิดคาเชาไมเหมือนกัน นานเชาเหมารวมกับสาธารณูปโภค ขั้นต่ําสามรอยบาท
ตอตารางเมตรตอเดือน บริษัทนครชัยทัวรเชาเหมาหนึ่งพันบาท บริษัทขนสงหนึ่งพันหารอยบาท และ
ต่ําสุดหกรอยบาท ลําพูนคิดอัตราเหมาตอชองตอเดือน แตใหเอกชนดูแล จายคาสาธารณูปโภค เดือนละ
หารอยบาท พะเยาคิดอัตราคาเชาตารางเมตรละหาสิบบาท สํานักงานขนสงจังหวัดดูแล อุตรดิตถไมมี
การจัดเก็บ แพร คิดเปนตารางเมตรละหาสิบ บาท เชียงใหมยังไมไดดําเนินการใด ๆ แตแนวโนมจะ
ดําเนินการ นี่คือบันทึกการประชุมของคณะกรรมการชุดนี้นะครับ ขอมูลแตละจังหวัด ไมเหมือนกัน
อยากถามไปยังผูยื่นญัตติวา คาเชาแตละจังหวัดเอาอะไรมาเปนบรรทัดฐานครับ ขอใหผยู ื่นญัตติไดตอบ
ตรงนี้ดวยนะครับ และในหนาเดียวกัน บรรทัดที่ 22 นางดวงจันทร ทองกระสัน ผูอํานวยการกองคลัง
แจงวา เทศบาลฯ ดําเนินการก อสรางดวยงบประมาณเกาแสนสองหมื่นเจ็ดพันหารอยบาทถวน แต
มิเตอรไฟฟาผูเชารับผิดชอบออกคาติดตั้งมิเตอร และชําระคาน้ําประปาสําหรับชองของตนเอง เทศบาลฯ
รับ ผิดชอบรายจายของสถานีขนสง ฯ คา น้ํา ประปา คา ไฟฟา เดือนละประมาณสี่หมื่น กวา บาทเกือบ
หา หมื่นบาท และโดยหลักการแลวเทศบาลฯ ไมไดมุงผลกําไร แตตองคํานึงถึงภาระคาใชจายดวย ซึ่ง
ปจจุบันรายไดในสวนของคาเชาหองน้ําที่เคยไดรับปละแสนกวาบาทก็หายไป เนื่องจากนโยบายของ
รัฐบาลขอความรวมมือไมใหเก็บคาบริการ ในปงบประมาณ 2561 การตั้งงบประมาณลดลง ทําใหงบ
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ลงทุนและงบซอมแซมลดลง นี่เ ปน ความเห็น ของคณะกรรมการชุ ดนี้ ผมเห็น สถานีข นสงที่จังหวั ด
พิษณุโลกก็มีการเก็บคาบริการการใชหองน้ํา จังหวัดอุตรดิตถก็มีการเก็บคาบริการการใชหองน้ํา ใน
บานเราคือสถานีรถไฟนครลําปางก็มีการเก็บคาใชบริการหองน้ํา ตรงนี้ตามนโยบายขอความรวมมือ
ตองบังคับใชทุกที่หรือไมครับ เสียดายที่เงินหายไปแสนกวาบาท เราตองเอาเงินสวนอื่นลงไปอุดหนุน
สถานีขนสง ถาเราจัดเก็บ คา บริก ารหองน้ํา ไมจําเปน ตองเก็บ แพง เทศบาลก็จ ะมีร ายไดเ ขามาเพื่อ
บริหารจัดการ เพราะในความเห็นของคณะกรรมการบอกวา คาเชาหองน้ําก็ไมมี การตั้งงบประมาณก็
ลดลง สถานีขนสงก็เปนหนาเปนตาของจังหวัดลําปาง อยูในความรับผิดชอบของเทศบาลนครลําปาง
ถางบประมาณลดลง จะซอมแซมอะไรก็ลําบาก หากเปนหลุมเปนบอ จะทําอยางไร เพราะงบไมมี ตรงนี้
ผมขอใหผยู ื่นญัตติไดตอบนะครับวา เราจะเก็บคาบริการหองน้ําไดหรือไมนะครับ ตามเอกสารประกอบ
ญัตติที่สงมา ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2543 หมวด 2 การจัดหาประโยชนในทรัพยสิน ขอ 7 (3) ใหผเู ชาประกันอัคคีภัย
อาคารหรือสิ่งกอสรางในอัตราไมต่ํากวาราคาทุนกอสรางที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดในนาม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูเอาประกันและผูรับประโยชนตลอดอายุสัญญาเชา โดยผูเชาเปนผู
ชําระเบี้ยประกันภัยแทนผูใหเชาทั้งสิ้น (4) ใหผูเชาชําระคาภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่หรือ
ภาษีอื่นใดตลอดจนคาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ เกี่ยวกับการเชาแทนผูใหเ ชา ทั้งสิ้น ถามีเหตุ
จําเปนและเพื่อประโยชนของทางราชการ ที่จะใหอาคารหรือสิ่งกอสรางยังคงเปนกรรมสิทธิ์ของผูเชา
และหรือใหผูเ ชาประกันอัคคีภัยหรือสิ่ง กอสรางในอัต ราต่ํากวา ทุนก อสรา ง ใหองคก รปกครองสวน
ทองถิ่นที่จัดหาประโยชนเสนอคณะกรรมการจัดหาประโยชนตามขอ 15 วรรคหนึ่ง พิจารณาและให
สภาทองถิ่นอนุมัติ ตรงนี้นะครับ ผมดูในรายงานการประชุม ไมไดกําหนดวาจะตองมีประกันอัคคีภัย
แตในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ระบุไวชัดเจนในหมวด 2 ขอ 7 (3) แตในรายงานการประชุมไมได
ระบุไววาผูเ ชาจะตองเสียคาประกันอัคคีภัย และในรายงานการประชุมของคณะกรรมการฯ หนา 12
เงื่อนไขเพิ่มเติม ขอ 2 กําหนดใหผูเชาใชพื้นที่จําหนายตั๋วโดยสารรถยนตเทานั้น หามวางจําหนายสินคา
ใด ๆ ทั้งสิ้น เมื่อเงื่อนไขกําหนดวาใหเชาขายเฉพาะตั๋วโดยสาร แตก็ยังมีการรับฝากสิ่งของ และสินคา
ดวย ตรงนี้จะผิดเงื่อนไขเพิ่มเติมหรือไมครับ ขอใหผูยื่นญัตติไดตอบคําถามผมดวยนะครับ ขอแรกวา
ญัตตินี้ไมขัดหรือแยงกับกฎหมายใด ๆ ทั้งสิ้น ขอสอง ขอมูลคิดคาเชาแตละชอง แตละจังหวัดทําไมไม
เหมือนกัน เอาอะไรเปนบรรทัดฐานวาเทศบาลตองคิดตรงนี้นะครับ ขอสาม ถาจะคิดคาบริการหองน้ํา
ทําไดหรือไม เพื่อใหเทศบาลมีรายไดเพิ่มขึ้น ขอสี่ เรื่องการประกันอัคคีภัยของผูเชา ขอหา เมื่อระบุวาให
ขายตั๋วอยางเดียว ทําไมมีการรับฝากสิ่งของดวยครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีก
หรือไมครับ เชิญ นายจาตุรงค พรหมศร
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นายจาตุรงค พรหมศร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ
ทานสมาชิก สภาเทศบาลนครลําปางทุก ทา น กระผม นายจาตุรงค พรหมศร ในฐานะสมาชิก สภา
เทศบาลนครลําปาง เกี่ยวกับญัตติที่ 4.1 ที่ทานประธานกําลังดําเนินการใหที่ประชุมไดพิจารณา และ
ใหสมาชิกไดอภิปรายนั้น ในฐานะที่ผมเปนสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมขอเรียนตอทานประธาน
วา ญัตติดังกลาวเสนอมาเพื่อใหผูประกอบการเดินรถรายเดิม 19 ราย เชาชองจําหนายตั๋วโดยสาร
ภายในอาคารสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดลําปาง (เทศบาลนครลําปาง) โดยไมตองดําเนินการประมูล
และมีเ อกสารรายละเอียดแนบประกอบ ผมขอเรียนตอทานประธานวา ถาผมพิจ ารณาตามญัตตินี้
ประเด็นที่เราจะตองพิจารณาก็คือ จะใหความเห็นชอบใหผูประกอบการเดินรถรายเดิม 19 ราย เชา
ชองจําหนายตั๋วโดยไมตองประมูลหรือไม เพราะโดยปกติการจัดหาประโยชนในทรัพยสิน เทศบาลทําได
อีกทั้งตามหลักการและเหตุผลของญัตตินี้ไดอาง พ.ร.บ.เทศบาล วาเทศบาลจะมีรายไดจากอะไรบาง
ซึ่งสาระสําคัญในเรื่องนี้ อยูที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2543 ขอ 6 ซึ่งเจาของญัตติไดระบุไวชัดเจน วาประสงคจะใหสภา
พิจารณาตรงนี้ เพราะตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ขอ 6 การใหเชาอสังหาริมทรัพยขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ใหดําเนินการโดยวิธีป ระมูล ถา มีกํา หนดไมเ กินสามป ใหผูบ ริหารทองถิ่น เป น
ผูอนุมัติ ถาเกินสามปใหสภาทองถิ่นเปนผูอนุมัติ และในขอ 6 วรรคสอง การใหเชาตามวรรคหนึ่ง ถามี
ความจําเปนหรือเพื่อประโยชนของทางราชการใหผูบริหารทองถิ่นเสนอสภาทองถิ่นใหความเห็นชอบ
ดําเนินการเปนอยางอื่น โดยไมตองดําเนินการประมูล ก็ได ทั้งนี้เทาที่ไมขัด หรือแยงกับ กฎหมาย ผม
กราบเรียนตอทานประธานวา กิจการขนสงเราไดรับการถายโอนมา ตามที่ที่ประชุมแหงนี้ไดรับทราบกัน
มากอนแลว เรามีการตั้งงบประมาณฯ ประจําปในเรื่องภารกิจของสถานีขนสงมาโดยลําดับ ฉะนั้นผม
พิจารณาแลวเห็นวาชองจําหนายตั๋วเปนสิ่งกอสราง ถือวาเปนอสังหาริมทรัพย ดังนั้น ถาจะใหเขาเชาก็
ตองดําเนิน การประมูล แตถา ไมป ระมูล ก็ตองใหสภาแหงนี้ไดพิจารณา ผมดูตามเอกสารที่เสนอมา
รายชื่อของผูประกอบการที่แนบมาทั้ง 19 ราย ซึ่งบอกวาเปน รายเดิม ผมเขาใจวาเขาอยูกับกรมการ
ขนสงมากอน ตั้งแตสถานีขนสงดําเนินการโดยกรมการขนสงทางบก ผูเชาทั้ง 19 รายก็คงจะมาใชชอง
จําหนายตั๋วอยูกอนแลว และภายหลังที่มีการถายโอนภารกิจมายังเทศบาล ผูที่อยูม ากอนก็ยังคงสืบสิทธิ
อยู ซึ่งสิทธิที่เขาไดดําเนินการคือสิทธิใชสอย แตไมใชสิทธิการเชา เพราะแตเดิมเขาไมไดเชา แตภายหลัง
เทศบาลมาจัด หาประโยชนในทรัพยสิน โดยอาศัย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังที่ผมเรีย น ผมก็ ไ ม
ขัดของ ผมขอยอนไปนิดหนึ่ง เรื่องการใหเชา ทางเทศบาลตองไปดําเนินการทําสัญญา รายละเอียด
ตาง ๆ เทศบาลตองกําหนดขึ้นมาเปนสัญญาเชาของเทศบาลกับผูเชา แตเรื่องคาเชาจะตองไมต่ํากวา
ราคาคาเชาที่คณะกรรมการจัดหาประโยชนฯ ไดกําหนดไว ซึ่งปรากฏวาทางเทศบาลก็ไดดําเนินการให
คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาและมติแลววาจะใหเชาอยางไร ซึ่งตรงนี้เทศบาลจะตองไปดําเนินการ ชอง
จําหนายตั๋ว 19 ราย 21 ชอง ลักษณะที่ผมไปดูแตละชองตั้งอยูบริเวณเดียวกัน พื้นที่เดียวกัน ผมคิดวา
ถาประมูล ผูประกอบการแตละรายก็ไมจําเปนตองประมูล เพราะแตละชองที่เขาอยู ไมไดเกิดความ
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แตกตางอะไรกัน อยูชอง 1 กับ ชอง 2 ก็ไ มทํา ใหมีรายไดที่ตา งกัน ผลประกอบการทั้ง 19 ราย
ไมตางกันเลย ถาเราจะใหประมูล ไมมีใครประมูล ถาเราจะทําการประมูล เทศบาลจะยิ่งเสียประโยชน
ไมไดคาเชา เพราะเราเปดประมูล แตผูประกอบการก็จะอยูฟรีไปเรื่อย ๆ ซึ่งตรงนี้ผมพิจารณาวาเปน
ประโยชนของทางเทศบาลถาใหเชาโดยไมตองทําการประมูล เทศบาลก็เก็บคาเชาไดโดยเร็ว สวนที่วา
ทั้งนี้ไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย ก็เปนหนาที่ของพวกเราที่จะตองพิจารณาวา ถาเราไมทําการประมูล
จะขัดหรือแยงกับกฎหมายหรือไม ผมก็พิจารณาแลววา ไมนาจะขัดหรือแยงกับ กฎหมายใด ถาชอง
จําหนายตั๋วทั้ง 19 รายมีผูเชาอยูกอน แลวเราเอาไปใหคนอื่นเชาอีก เชนนี้ก็จะไปกระทบสิทธิ์เขา แต
ตามขอเท็จจริงแลว ไมปรากฏวา ผูเชา 19 รายอยูโดยอาศัยสิทธิการเชาแตอยางใด ฉะนั้นจากเหตุผล
เพื่อประโยชนของเทศบาล ที่เสนอมาวา จะใหผูป ระกอบการเดินรถเดิม 19 รายเชาชองจําหนายตั๋ว
ของเทศบาลโดยไมตองประมูลนั้น ผมเห็นดวยเปนอยางยิ่งครับทานประธาน ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายบริบูรณ บุญยูฮง
นายบริบูรณ บุญยูฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายบริบูรณ บุญยูฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กอนอื่นตองขอขอบคุณเพื่อนสมาชิก
ที่เพิ่งอภิปรายไป ไดใหความรูในหลาย ๆ ดาน จากญัตติที่ผมไดรับ มา ในหลักการบอกวา การใหเชา
อสังหาริมทรัพยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหดําเนินการโดยวิธีประมูล ดังนี้ (1) มีกําหนดไมเกิน
สามป ใหผูบริหารทองถิ่นเปนผูอนุมัติ (2) มีกําหนดเกินสามป ใหสภาทองถิ่นเปนผูอนุมัติ ผมก็ไดเปดดู
ในรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชนในทรัพยสินของเทศบาลนครลําปาง มติที่ประชุม
บอกวา ระยะเวลาในการเชาสามป และมีทางเลือกที่หนึ่ง ทางเลือกที่สอง ระยะเวลาในการเชาก็สามป
ผมยังเขาใจวา มีมติการทําสัญญาเชาครั้งนี้จะเปนสามปหนึ่งวัน หรือสี่ปหาป ในเมื่อไดมีการประชุมกัน
มาแลว วาระยะเวลาการเชาสามป ผมก็ไมเขาใจวา เอาญัตตินี้มาใหสภาพิจารณาทําไมครับ หรือผม
อานรายงานการประชุมผิด ก็ขอใหผูบริหารไดตอบดวยวา ระยะเวลาที่เตรียมไปใหเขาเชามากกวาสามป
ทานจึงเอาเรื่องนี้เขามาใหเราพิจารณา ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายสมบูรณ คุรุภากรณ
นายสมบูรณ คุรุภากรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายสมบู ร ณ คุรุภ ากรณ สมาชิก สภาเทศบาลนครลํา ปาง ผมอยากจะเรีย นถามในเรื่อ ง
เกี่ยวกับพื้นที่เชา ตามเอกสารที่แนบมากับญัตติในตารางลําดับของผูเชาทั้ง 21 ราย สวนมากจะเชา
1 ชอง คือ 2.18 ตารางเมตร ผมอยากจะถามวา การคิดพื้นที่เปนตารางเมตร คือ กวางxยาว แตใน
แผนผังที่แนบมาเขียนวา 1 ชองเทากับ 1.20x2.50 เมตร จะเกิน 2.18 ตารางเมตร ผมจึงไมเขาใจใน
ประเด็นนี้ ขอใหผูยื่นญัตติอธิบายเพิ่มเติมดวยนะครับ พื้นที่ในตารางบอกวา 2.18 ตารางเมตรแตใน
แผนผังเขียนวา แปลนตัวอยางหองจําหนายตั๋วที่มีการกั้นชองจําหนายตั๋วแลว กรณีกั้นชองเดียวหอง
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จะมีขนาด 1.20x2.40 เมตร ตรงนี้ถาบอกกวางxยาว จะคิดเปนตารางเมตรแลวก็เกินขนาด 2.18
ตารางเมตร ไมทราบวาผมเขาใจไมตรงกับผูยื่นญัตติตรงไหน ขอชวยอธิบายดวยนะครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝายบริหาร
นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล
และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนคร
ลําปาง ไดรับมอบหมายจากทานนายกเทศมนตรีน ครลําปางใหเ ปน ผูต อบขอซัก ถามทา นสมาชิก ฯ
ผูท รงเกียรติทั้งสามทานนะครับ ผมขออนุญาตชี้แจงคําถามของทานสมาชิกรายที่หนึ่ง ซึ่งทานถาม
ทั้งหมด 5 ประเด็น ประเด็นแรกทานถามวา ไมขัดหรือแยงกับระเบียบกฎหมาย หมายความวาอยางไร
ขออนุญาตชี้แจงวา โดยปกติแล วการใหเชาทรัพยสินของเทศบาลจะตองดําเนิน การโดยวิธี ประมู ล
เพราะวิธีประมูลนั้นทําใหเทศบาลไดรับประโยชนมากที่สุด ใครแขงขันและใหราคาสูง ผูนั้นก็ไดสิทธิการเชา
แตหลักเกณฑนี้ไมสามารถใชไดกับการเชาทรัพยสินบางประเภทเปนขอยกเวนของหลักทั่วไปวา ถากรณี
ประมูลไมได ก็ตองใชวิธีไมตองประมูล คือใหเขาเชาเลย ยกตัวอยางเชน การใหเชาชองจําหนายตั๋วของ
สถานีขนสง คนที่จะเชาไดตองประกอบกิจการขนสง คือตองมีรถใหบริการประชาชน ตองมีสัมปทาน
การเดินรถประกอบดวย หากเราใชวิธีประมูลและมีคนนอกเหนือจาก 19 รายเขามาประมูลดวย จะมี
อะไรเกิด ขึ้น ผูที่ป ระกอบกิ จการเดิน รถ ถา ประมู ล ต่ํา อาจจะไมมีสิท ธิ์การเชา แตคนที่ไมมีรถเพื่ อ
ประกอบกิจการกลับไดรับสิทธิ์การเชา ปญหาจะเกิดขึ้นตรงนี้ เพราะฉะนั้นการเชาพื้นที่ประกอบกิจการ
ขนสง มีขอจํากัดวา เฉพาะผูประกอบกิจการเดิม 19 ราย แตเราทําแทนที่จําหนายตั๋วไว 21 ชอง ยัง
เหลือ อีก 2 ชองกั น ไวสํ าหรั บ ผูป ระกอบกิจ การเดิ น รถรายใหมที่ อาจจะเดิน รถเพิ่ม ก็ ไ ด เมื่อเขามา
ประกอบกิจการ เขาก็อาจจะอยากจําหนายตั๋ว ณ สถานีขนสง เพื่อเปนการประหยัดคาใชจาย และเพื่อ
ความสะดวกของประชาชนผูใชบริการ ในเมื่อมีความจําเปนที่ประมูลไมได เพื่อเปนการปองกันปญหา
ขอครหานินทาตาง ๆ วาเทศบาลอาจจะมีสวนไดเสียจากผูประกอบกิจการขนสง ระเบียบกําหนดวา
ใหมีคณะกรรมการจัดหาประโยชนของเทศบาล ประกอบดวยบุคคลภายนอกหลายทาน อาทิเชน ที่ดิน
จังหวัด ธนารักษจังหวัด ทานเลขาสภาฯ ก็เปนคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิดวย สิ่งนี้ก็เปนหลักประกัน
วา ไมไดมีเฉพาะคนของเทศบาลเทานั้นที่จะพิจารณาในเรื่องนี้ ซึ่งทานที่ดินจังหวัด และทานธนารักษ
จังหวัด จะเปน ผูที่มีค วามเชี่ย วชาญในการประมาณราคาตาง ๆ คณะกรรมการจัดหาประโยชนไ ด
ประชุมพิจารณา และมีขอคิดเห็นหลายอยาง สรุปไดวา การใหเชาควรจะคิดตามพื้นที่วาใครใชพื้นที่มาก
ก็ เ สี ย ค า เช า มาก ใครใช พื้ น ที่ น อ ยก็ เ สี ย ค า เช า น อ ย เดิ ม ที ส ถานี ข นส ง แห ง นี้ ขึ้ น กั บ กรมการขนส ง
ดํ า เนิน การมาหลายสิ บ ป แตต อนหลัง กรมการขนสงไดมอบสถานีข นส งใหกั บ เทศบาลนครลํ า ปาง
ดําเนินการ เดิมทีผูประกอบการเดินรถไมตองเชา แตไดรับอนุญาตใหมาใชสอยพื้นที่ในบริเ วณสถานี
ขนสงเปนที่จําหนายตั๋ว เพื่อความสะดวกของประชาชน เพราะฉะนั้นในการกําหนดคาเชา ผมคิดวาคง
ไมมีปญหาในการที่เราจะสงสัยวาถูกหรือแพง เพราะกําหนดโดยคณะกรรมการ ซึ่งกฎหมายไดกําหนด
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ไวแลว และเราควรจะใหความเชื่อถือบุคคลดังกลาว สวนที่กําหนดไววา ตองไมขัดกับกฎหมายหรือ
ระเบียบอื่น ๆ นั้น ผมยืนยันไดวา การดําเนินการของคณะกรรมการจัดหาประโยชน ไมขัดกับกฎหมาย
หรือระเบียบการอื่น คือเปนไปตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนดไว นี่คือคําตอบประเด็นที่หนึ่ง
ประเด็นที่สอง คาเชาสถานีขนสงนาน แพร เชียงราย ลําปาง ลําพูน เชียงใหม ทําไมไมเทากัน เหตุที่
ไมเทากันเพราะ ไมใชที่เดียวกัน ตางพื้นที่กัน สถานีขนสงจังหวัดไหนกวาง ทันสมัย เชน สถานีขนสง
เชียงใหม พิษณุโลก ที่สถานีขนสงมีพื้นที่คอนขางทันสมัย มีผูประกอบการเดินรถที่ประสงคจะเขาไป
ใชบริการ ราคาคาเชาก็ยอมสูง เปนธรรมดา แตสถานีขนสงจังหวัดลําปาง ทานก็เห็นขอเท็จจริงวา
มี ส ภาพเก า ค อ นข า งคั บ แคบ และไม ส ามารถที่จ ะรองรั บ รถที่ม าเข า ท า ในแต ล ะวั น ได อย า งเต็ ม ที่
เพราะฉะนั้นคาเชาที่คณะกรรมการกําหนดขึ้นมาก็ไมสามารถกําหนดไดสูง ถากําหนดสูง ผูประกอบการ
เดินรถก็จะไปผลักภาระนี้ใหกับประชาชน สถานีขนสงของเราเปนกิจการสาธารณูปการอยางหนึ่ง ซึ่ง
รัฐบาลหรือแมแตเทศบาลไมพึงประสงคจะหากําไรจากกิจการประเภทนี้ ประโยชนสูงสุดที่เทศบาลจะ
ได รั บ คื อ ทํ า ให ป ระชาชนผู ใ ช บ ริ ก ารพึ ง พอใจมากที่ สุ ด ได รั บ บริ ก ารที่ ส ะดวกสบายมากที่ สุ ด
ผลประโยชนหรือรายไดไมใชประเด็นสําคัญของสถานีขนสง นี่เปนคําตอบประเด็นที่สอง ประเด็นที่สาม
หองน้ําหองสวมเก็บ เงินไดหรือไม ผมเขาใจดีวาทานสมาชิกสภามีความปรารถนาดีตอเทศบาลนคร
ลําปาง อยากจะใหเทศบาลมีรายไดเพิ่มมากขึ้น เดิมทีเมื่อครั้งที่หองน้ําแหงนี้ยังขึ้นกับกรมการขนสง
มีคาเชาเดือนละเจ็ดหมื่นกวาบาท ถาผมจําไมผิดนะครับ แตพอกรมการขนสงโอนกิจการใหเทศบาล
นครลําปางดูแล กรมการขนสงมีหนังสือมาถึงเทศบาลนครลําปางวา คุณจัดเก็บคาเชา คาใชหองน้ํา
ไมได แตตอนที่อยูกับกรมการขนสงเขาเก็บได แตพอโอนมาใหเรา เขาหามไมใหเราเก็บคาเชา เขาบอก
วา เปนมติของคณะกรรมการขนสงแหงชาติ นี่เปนคําตอบวา เทศบาลจะเก็บคาเชาไดหรือไม ไมไดครับ
ถาเก็บคาเชาผิดกฎหมายทันที หนําซ้ํากรมการขนสงยังกําหนดวา หองน้ําที่มีอยูสําหรับประชาชนทั่วไป
แตสํา หรับ คนชรา คนพิก าร เทศบาลตองจัด ใหมีหองน้ํา หอ งสวมสํา หรับ คนพิก าร คนชราไวพิเ ศษ
ตางหาก โดยเก็บคาใชบริการไมไดทั้งสิ้น ความจริงเทศบาลเสียดายมากนะครับ เดือนหนึ่งแปดหมื่นกวา
บาทสําหรับคาเชาหองน้ําเพียงอยางเดียว แตเรียนใหทานทราบวา เทศบาลไมสามารถจัดเก็บได เพราะ
เปนบริการที่รัฐตองพึงใหบริการกับประชาชนโดยไมเก็บคาใชจาย สวนสถานีขนสงแหงอื่นผมไมทราบวา
เขาใชระเบียบอะไรในการจัดเก็บ เชน สถานีรถไฟก็จัดเก็บ หรือสถานีขนสงของกรุงเทพฯ ก็จัดเก็บ แต
ทําไมของลําปางจึงจัดเก็บไมได เราคงตองไปหาคําตอบจากกรมการขนสงอีกครั้งวา ทําไมที่อื่นจัดเก็บ
ได แตขอเรียนใหทานทราบวา ของเทศบาลนครลําปางเราตองถือปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนที่ทาง
ราชการกําหนด ประเด็นที่สี่ ทําไมไมใหผูเชาทําประกันภัยตามที่ระเบียบกําหนดไว ปกติอาคารทั่วไป
หากเปนของเทศบาลนครลําปาง เชน หองแถว ตึกแถว เปนหองหรือเปนหลัง เทศบาลจะกําหนดให
ผูเชาตองทําประกันภัยในทุนประกันที่เทศบาลกําหนด แตทานลองนึกถึงสภาพของสถานีขนสงลําปาง
นะครับวา ไมไดมีเพียงหองขายตั๋วอยางเดียว มีที่นั่งพักคนโดยสาร ที่จําหนายสินคาอะไรตาง ๆ ถาเรา
จะไปกําหนดใหผูประกอบการขนสงจัดทําประกันภัย ก็เปนเรื่องที่ดี แตทางผูบริหารจะรับนําไปเสนอกับ

๑๘
คณะกรรมการจัดหาประโยชนอีกครั้งวา กรณีอยางนี้เทศบาลจะสามารถทําไดหรือไม และจะรายงาน
ผลใหทานทราบในการประชุมคราวถัดไปนะครับ ประเด็นที่หา การเชาตามสัญญาวาใหเ ชาไดเฉพาะ
การจําหนายตั๋ว แตทําไมจึงมีการรับฝากสิ่งของดวย ผมคิดวาตามที่สัญญากําหนดไวบอกวา ใหเชา
เฉพาะจําหนายตั๋ว แตจะจําหนายสินคาอยางอื่น ไมได คําวาจําหนายสินคาอื่น เราคงนึกภาพออกวา
ชองขายตั๋วนั้นมีการจําหนายตั๋วดวย ขายบุหรี่ดวย ขายกาแฟดวย เราไมอยากใหทําอยางนั้น แตการ
รับ ฝากสิ่งของก็เปน กิจการอยางหนึ่งของผูประกอบการขนสงที่ตองทํากัน ไมวาจะเปนกิจการรถไฟ
เครื่องบินตาง ๆ การฝากสิ่งของก็เปนสิ่งที่คูกัน แตทางเทศบาลพยายามจะทําไมใหเปนการประเจิด
ประเจอหรือเปนที่เกะกะรบกวนประชาชนใหมากเกินไป ประเด็นที่หก เสนอญัตติทําไมทั้งที่ระเบียบ
บอกวา ทานนายกฯ มีอํานาจใหเชาไดไมเกินสามป ถาเกินสามปเปนอํานาจของสภาฯ ตรงนี้หมายถึง
กรณีประมูลครับ ถาประมูลไมเกินสามปเปนอํานาจของนายกฯ ถาเกินสามปโดยวิธีประมูลตองเสนอตอ
สภา แตกรณีไมไดประมูล แมแตวันเดียวก็เปนอํานาจของสภาฯ นี่คือคําตอบในประเด็นที่หกวาทําไมจึง
ตองเสนอญัต ติ เพราะการใหเ ชา ทรัพยสิ น โดยไมตองประมูล เปน อํา นาจของสภาฯ ที่จะพิ จ ารณา
ประเด็นที่เจ็ด ทําไมแตละพื้นที่จึงคํานวณไมเทากัน ผมยอมรับวาในประเด็นนี้ผมไมทราบจริง ๆ ครับ
แตผมเขาใจวาที่เสนอญัตติมานี้ คงจะเสนอเฉพาะพื้นที่ คือพื้นที่เทาไหรก็คิดคาเชาตามพื้นที่ จึงไมตอง
บอกดานความกวางความยาว ผมเขาใจเอาเองนะครับ แตอยางไรก็ต าม ผมจะไปสอบถามกับ ทาง
เจาหนาที่อีกครั้งหนึ่งวา เหตุใดพื้นที่ที่เสนอในญัตติกับในแผนผังจึงไมตรงกัน ถาไดผลประการใดผม
จะนํามาเรียนรายงานใหทานทราบอีกครั้ง แตในวันนี้ผมเรียนตรง ๆ วา ผมไมทราบจริง ๆ วาทําไมพื้นที่
จึงแตกตางกัน แตเหตุที่เสนอมาเปนพื้นที่ 2.18 ตารางเมตรตอหนึ่งล็อค ผมเขาใจวาเพื่อจะใหสภาได
เห็นวา พื้นที่ 2.18 ตารางเมตร จะตองเสียคาเชาเทานี้ ถาสองล็อคก็ตองเสียคาเชาเปนสองเทา ผม
อธิบายเทานี้เพื่อประกอบการพิจารณาของทานสมาชิกฯ วา สมควรที่จะใหผูประกอบการขนสงเชาพื้นที่
สวนหนึ่งในสถานีขนสงเพื่อเปนที่จําหนายตั๋วโดยสาร โดยไมตองประมูล และมีกําหนดเวลา ไมทราบวา
ผมไดต อบคํา ชี้แ จงไดชัด เจนหรือไม ถา ไมชัด เจนอยางไรขอใหทา นกรุณ าไดถ าม ผมยิน ดีที่จ ะตอบ
คําถามของทานครับ ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายสมบูรณ คุรุภากรณ
นายสมบูรณ คุรุภากรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมบูรณ คุรุภากรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง อยากจะใหขอมูลเพิ่มอีก
สักนิดหนึ่งถึงฝายบริหารที่ไดชี้แจงเรื่องพื้นที่ เนื่องจากในตารางบอกวา 2.18 ซึ่งในแผนผังไดเขียนไว
ชัดเจนวา 1.20x2.40 เมตร ไดเทากับ 2.88 ตารางเมตร ผมเกรงวาอาจจะมีการเขียนตัวเลขที่จะ
คํานวณเปน เงินผิด เพราะคลายกัน ถาเปน เชนนั้นจริงก็อยากจะใหยอนกลับ ไปคิดราคาใหมนะครั บ
เพราะวาจะทําใหเราเสียประโยชนไปเยอะ แทนที่จะไดประมาณสองรอยแปดสิบกวาบาท แตไดเพียง
สองรอยยี่สิบบาท ขอฝากไวดวยครับ ขอบคุณครับ

๑๙
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายสมหมาย พงษไพบูลย
นายสมหมาย พงษไพบูลย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย พงษไพบูลย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมอยากจะฝากฝายบริหาร
อีกสักเรื่องนะครับ เมื่อป 58 หรือ 59 ผมเคยอภิปรายเรื่องสีของสถานีขนสง ผมฝากดวยนะครับ เมื่อ
เราจะมีรายไดเพิ่มขึ้นมาแลว เจียดเงินสักหนอยมาปรับปรุงตรงนี้ไดหรือไมครับ สถานีขนสงมีผูคนผาน
ไปมาใชบริการวันหนึ่งหลายรอยคน สีหลุดลอกแทบทั้งหลัง นาจะแกไขมานานแลวนะครับ ไมนาจะ
ปลอยมาถึงปจจุบันนี้ ผมก็เปนหวงภาพลักษณของเทศบาลครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกฯ ทานใดจะอภิปรายอีก
หรือไมครับ ไมมีนะครับ ฝายบริหารจะชี้แจงเพิ่มเติมหรือไมครับ ไมมีนะครับ เมื่อไมมี ผมจะขอมติ
ที่ประชุมนะครับ ในระเบียบวาระขอ 4.1 เรื่อง เสนอญัตติ ขอความเห็นชอบใหผูประกอบการเดินรถ
รายเดิม จํานวน 19 ราย เชา ชอ งจํา หนา ยตั๋ว โดยสารภายในอาคารสถานีข นสง ผูโ ดยสารจัง หวัด
ลําปาง (เทศบาลนครลําปาง) โดยไมตองดําเนินการประมูล สมาชิกทานใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันทครับ
ทานประธาน
มติที่ประชุม ที่ป ระชุมมีมติเ ห็นชอบเปนเอกฉัน ทใหผูป ระกอบการเดินรถรายเดิม จํานวน
19 ราย เชาชองจําหนายตั๋วโดยสารภายในอาคารสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดลําปาง (เทศบาลนคร
ลําปาง) โดยไมตองดําเนินการประมูล
4.2 นายกเทศมนตรี นครลํ าปาง เสนอรายงานสรุ ป ผลการติ ด ตามและประเมิ นผล
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลนครลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
(เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561) (รอบเดือนเมษายน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม
ขอ 4.2 เรื่อง นายกเทศมนตรีนครลําปาง เสนอรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลนครลําปาง ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2561 (เดือน
ตุลาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561) (รอบเดือนเมษายน) เชิญ ผูเสนอ
นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภา
เทศบาล และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรี
นครลําปาง ไดรับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลําปาง ใหเปนผูนําเสนอรายงานนี้ตอที่ประชุมสภา
แหงนี้ กระผมขออนุญาตอานประกาศเทศบาลนครลําปาง

๒๐
ประกาศเทศบาลนครลําปาง
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลนครลําปาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือนมีนาคม 2561) รอบเดือนเมษายน
--------------------ตามที่เทศบาลนครลําปางไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาล
นครลําปาง และบัดนี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาเทศบาลนครลําปาง ไดดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลนครลําปาง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (เดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือนมีนาคม 2561) รอบเดือนเมษายน เปนที่
เรียบรอยแลว นั้น
เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคก ร
ปกครองส ว นทองถิ่น พ.ศ. 2548 แก ไ ขเพิ่ม เติม ถึ งฉบับ ที่ 2 พ.ศ. 2559 หมวด 6 ขอ 29 (3)
กํ าหนดใหผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติด ตามและประเมิน ผลตอสภาทองถิ่ น และคณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบ
ในที่เปดเผย ภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองติดประกาศไว
เปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกป ดังนั้น จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561
- 2564) เทศบาลนครลํา ปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือน
มีนาคม 2561) รอบเดือนเมษายน ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61
กิตติภูมิ นามวงค
(นายกิตติภูมิ นามวงค)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
ดว ยคณะกรรมการติด ตามและประเมิน ผลแผนพัฒนาเทศบาล ไดรายงานการติด ตามและ
ประเมินผลตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตอ
ผูบริหาร
ดัง นั้น เพื่อปฏิบัติใ หเ ปน ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํ าแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559) ขอ ๒๙ (๓) จึงขอรายงาน
การติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 (เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561) รอบเดือนเมษายน ดังนี้

๒๑
1. สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม เทศบาลนครลําปาง มีโครงการตามแผนการดําเนินงาน
จํา นวนทั้งสิ้น 131 โครงการ โดยคณะกรรมการติด ตามและประเมินผลไดดําเนินการติด ตามและ
ประเมินผลตามแผนพัฒนา จํานวนทั้งสิ้น 131 โครงการ งบประมาณที่ไดรับ 314,169,810 บาท
งบประมาณที่ใชไป 80,934,916.40 บาท คิดเปนรอยละ 25.76 ของงบประมาณทั้งหมดที่ไดรับ
รายละเอียดปรากฏตามตารางในเอกสาร
2. สรุปผลการดําเนินงานแยกตามยุทธศาสตรการพัฒนา ประกอบดวย
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสังคม และสรางความเขมแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มีโครงการทั้งหมด 27 โครงการ งบประมาณที่ไดรับ 93,305,200 บาท งบประมาณที่
ใชไป 44,657,952.29 บาท คิดเปนรอยละ 47.86 รายละเอียดปรากฏตามตารางในเอกสาร
ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน มีโครงการทั้งหมด
11 โครงการ งบประมาณที่ไดรับ 27,021,800 บาท งบประมาณที่ใชไป 2,789,433 บาท
คิดเปนรอยละ 10.32 รายละเอียดปรากฏตามตารางในเอกสาร
ยุ ท ธศาสตรที่ 3 การพัฒ นาด า นการศึ ก ษา กี ฬ า กิ จ กรรมเด็ ก เยาวชน และประชาชน มี
โครงการทั้ ง หมด 39 โครงการ งบประมาณที่ ไ ด รั บ 77,337,900 บาท งบประมาณที่ ใ ช ไ ป
23,711,363.80 บาท คิดเปนรอยละ 30.66 รายละเอียดปรากฏตามตารางในเอกสาร
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมือง ปรับภูมิทัศน
เมือง และการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีโครงการทั้งหมด 27 โครงการ
งบประมาณที่ไ ดรับ 77,291,910 บาท งบประมาณที่ใชไ ป 4,122,133 บาท คิด เปน รอยละ
5.33 รายละเอียดปรากฏตามตารางในเอกสาร
ยุ ท ธศาสตร ที่ 5 การพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การองค ก รและการพั ฒ นาทรั พ ยากร
บุคคล มีโครงการทั้งหมด 11 โครงการ งบประมาณที่ไดรับ 8,593,000 บาท งบประมาณที่ใชไป
105,071 บาท คิดเปนรอยละ 1.22 รายละเอียดปรากฏตามตารางในเอกสาร
ยุทธศาสตรที่ 6 การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและการธํารงไวซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม
มี โ ครงการทั้ ง หมด 9 โครงการ งบประมาณที่ ไ ด รั บ 6,470,000 บาท งบประมาณที่ ใ ช ไ ป
3,075,323.25 บาท คิดเปนรอยละ 47.53 รายละเอียดปรากฏตามตารางในเอกสาร
ยุ ท ธศาสตรที่ 7 การพัฒ นา ส งเสริม ดา นการทอ งเที่ ยวและเศรษฐกิจ มีโ ครงการทั้ง หมด
7 โครงการ งบประมาณที่ไดรับ 24,150,000 บาท งบประมาณที่ใชไป 2,473,640.06 บาท
คิดเปนรอยละ 10.24 รายละเอียดปรากฏตามตารางในเอกสาร
3. สรุปผลการดําเนินงานแยกตามสํานัก/กอง ประกอบดวย
สํานักปลัดเทศบาล มีโครงการทั้งหมด 15 โครงการ งบประมาณที่ไดรับ 19,190,000 บาท
งบประมาณที่ใชไป 2,509,754.28 บาท คิดเปนรอยละ 13.08 รายละเอียดปรากฏตามตารางใน
เอกสาร

๒๒
กองวิชาการและแผนงาน มีโครงการทั้งหมด 5 โครงการ งบประมาณที่ไดรับ 7,953,000 บาท
งบประมาณที่ใชไป 11,240 บาท คิดเปนรอยละ 0.14 รายละเอียดปรากฏตามตารางในเอกสาร
สํานักการศึกษา มีโครงการทั้งหมด 45 โครงการ งบประมาณที่ไดรับ 83,387,900 บาท
งบประมาณที่ใชไป 26,762,909.25 บาท คิดเปนรอยละ 32.09 รายละเอียดปรากฏตามตารางใน
เอกสาร
สํานักการชาง มีโครงการทั้งหมด 27 โครงการ งบประมาณที่ไดรับ 77,291,910 บาท
งบประมาณที่ใชไป 4,122,133 บาท คิดเปนรอยละ 5.33 รายละเอียดปรากฏตามตารางในเอกสาร
กองสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล อ ม มี โ ครงการทั้ง หมด 13 โครงการ งบประมาณที่ ไ ดรั บ
32,991,800 บาท งบประมาณที่ใชไป 2,789,433 บาท คิดเปน รอยละ 8.45 รายละเอีย ด
ปรากฏตามตารางในเอกสาร
กองสวัสดิการสังคม มีโครงการทั้งหมด 24 โครงการ งบประมาณที่ไดรับ 93,175,200 บาท
งบประมาณที่ใชไป 44,645,615.87 บาท คิดเปนรอยละ 47.92 รายละเอียดปรากฏตามตารางใน
เอกสาร
จึงเรียนรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)
เทศบาลนครลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561)
(รอบเดือนเมษายน) ตอที่ประชุมไดรับทราบครับ
นายกิ ตติ จิ วะสั นติ การ ประธานสภาเทศบาลนครลํ าปาง สมาชิ ก ท า นใดมี ข อสงสั ย จะ
สอบถามหรือไมครับ ไมมีนะครับ เมื่อไมมีผูใดสอบถาม ผมจะเขาสูระเบียบวาระกระทูถ ามตอไป
ระเบี ย บวาระที่ 3 กระทู ถ าม เรื่ อ ง ขอทราบรายละเอี ย ดในการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลนครลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
(เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561) โดย นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภา
เทศบาลนครลําปาง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ระเบียบวาระที่ 3 กระทูถาม เรื่อง
ขอทราบรายละเอียดในการติด ตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น สี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)
เทศบาลนครลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561)
โดย นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญครับ
นายแพทยวัฒนา วานิช สุข สมบัติ สมาชิก สภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทา น
ประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอ
เสนอกระทูถามตอนายกเทศมนตรีนครลําปาง เรื่อง ขอทราบรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล

๒๓
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลนครลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
(เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561) จากขอ 1 สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม เทศบาล
นครลํา ปาง มีโ ครงการตามแผนการดําเนิน งาน จํา นวนทั้งสิ้น 131 โครงการ โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลไดดําเนินการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนา จํานวนทั้งสิ้น 131 โครงการ
งบประมาณที่ไดรบั 314,169,810 บาท งบประมาณที่ใชไป 80,934,916.40 บาท คิดเปนรอยละ
25.76 ของงบประมาณทั้งหมดที่ไดรับ โดยแบงออกเปน โครงการแลวเสร็จ 17 โครงการ โครงการ
ที่อยูระหวางดําเนินการ 100 โครงการ โครงการที่ยังไมไดดําเนินการ 14 โครงการ รวม 131 โครงการ
แผนการดําเนินงานเปนไปตามแผน 116โครงการและไมเปนไปตามแผน 15 โครงการ
1. ขอทราบรายชื่อโครงการและรายละเอียดตอไปนี้
1.1 โครงการที่แลวเสร็จ แตละโครงการเริ่มกอสรางเมื่อใด สงมอบงานเมื่อใด
1.2 โครงการที่อยูระหวางดําเนินการ แตละโครงการเริ่มเมื่อใด และจะแลวเสร็จเมื่อใด
1.3 โครงการที่ไมไดดําเนินการ เพราะเหตุผลใด
1.4 โครงการที่เปนไปตามแผน มีการใชประโยชนไดรอยละเทาใด
1.5 โครงการที่ไมเปนไปตามแผน เปนเพราะเหตุใด
2. ขอทราบวา ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2560 – มิถุนายน 2561) ของปงบประมาณ พ.ศ. 2561
นั้น เทศบาลจะสามารถดํา เนิน งานใชจายงบประมาณตามแผนงานไดม ากกวารอยละ 90 หรือไม
เพราะเหตุใด
จึงเรีย นมาเพื่อโปรดบรรจุก ระทูถามนี้ ในการประชุม สภาเทศบาลนครลํา ปาง สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 2 ประจําป 2561 เดือน พฤษภาคม 2561 นี้ดวย
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ ผูตั้งกระทูถาม
(นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
เหตุผลที่ผมตั้งกระทูถามเสนอทานประธานสภา ซึ่งไดบรรจุในวาระการประชุมในวันนี้ ก็เปนดังที่กระผม
ไดกราบเรียนตอทานประธานสภาไปแลววา ทางฝายบริหารเสนอมาดังที่ทานไดอานไปเมื่อสักครู โดย
มิไดมีรายละเอียดหรือมีการสรุปในสาระบางอยางใหสมาชิกสภาไดทราบแตอยางใด ดังนั้นผมจึงได
เสนอกระทูถาม ทั้งนี้เพื่อใหไดรับคําตอบครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝายบริหาร
นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ สมาชิก
สภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขออนุญาตตอบ
กระทูของทานสมาชิกสภาฯ เรื่องนี้ขอตอบตามจริงวา ในรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผล

๒๔
แผนพัฒ นาท องถิ่นสี่ป ข องเทศบาลนครลํา ปาง เราไมไ ดล งรายละเอี ยดทั้งหมดไว แต กํา หนดตาม
ยุทธศาสตรตาง ๆ ในกระทูถามนี้ผมไดใหเจาหนาที่นําเรียนดานเอกสารดวย ขอใหทานสมาชิกสภาไดดู
ตามเอกสารประกอบนะครับ กระทูถามขอที่ 1 ขอทราบรายชื่อโครงการและรายละเอียดตอไปนี้
ขอ 1.1 โครงการที่แลวเสร็จ แตละโครงการเริ่มกอสรางเมื่อใด สงมอบงานเมื่อใด โครงการที่แลวเสร็จ
สวนใหญเปนโครงการในหมวดคาใชสอย เปนโครงการทั่วไป ซึ่งโครงการกอสรางทั้งหมดอยูระหวาง
ดําเนิน การ และยังไมมีโครงการกอสรางใดที่แ ลว เสร็จ โครงการที่แ ลวเสร็จ มี 17 โครงการ ไดแก
โครงการปรองดองสมานฉั น ท โครงการเฉลิ ม ฉลองเทศกาลป ใ หม น ครลํ า ปาง โครงการรํ า ลึ ก
ประวัติศาสตรส ะพานรัษ ฎาภิเ ศก โครงการอบรมผูอยูใ นขายชํ า ระภาษีในเขตเทศบาลนครลํา ปาง
โครงการจัดงานวันครู 16 มกราคม โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน โครงการจัดการเรียน
การสอน (รายหัว) โครงการชุด อุปกรณสําหรับหองเรียนคุณภาพแหงการเรียนรูดานสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศดวย DLITระดับ มัธยมศึกษา โครงการงานประเพณีลอยกระทง (ลองสะเปา) โครงการ
ประเพณีง านบุญตามรอยศรัทธาไวสาอริยสงฆเ จาหลวงพอเกษม เขมโก โครงการบวงสรวงพญา
พรหมโวหาร โครงการทําบุญตักบาตรวันขึ้นปใหม โครงการบวงสรวงเจาพระยาสุลวลือไชยสงคราม
(พอเจาทิพยชาง) โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายสุขภาพชุมชน โครงการอุดหนุนกลุม อสม. ในเขต
เทศบาลนครลําปาง โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ โครงการ
เสริมสรางความเขมแข็งในการขับเคลื่อนงานการฌาปนกิจสงเคราะหเทศบาลนครลําปาง ทั้งหมดนี้คือ
โครงการที่อยูในหมวดคาใชสอย ที่ดําเนินการแลวเสร็จ 17 โครงการ ในสวนของรายละเอียดวาแตละ
โครงการเริ่มกอสรางเมื่อใด สงมอบงานเมื่อใด มีรายละเอียดในเอกสารทั้งหมดแลวนะครับ ขอ 1.2
โครงการที่อยูระหวางดํา เนิน การ แตล ะโครงการเริ่ม เมื่อใด และจะแลวเสร็จเมื่อ ใด โครงการที่อ ยู
ระหวางดําเนินการ จํานวน 100 โครงการ ประกอบดวยโครงการในหมวดคาใชสอย (โครงการทั่วไป)
จํ า นวน 68 โครงการ และโครงการก อ สร า ง จํ า นวน 32 โครงการ โครงการในหมวดค าใช ส อย
(โครงการทั่วไป) จํานวน 68 โครงการ ไดแก โครงการจัดระเบียบและความเปนระเบียบเรียบรอยของ
บานเมือง โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
ของสมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากรที่เกี่ยวของ โครงการประกวดสํานักทะเบียนดีเดน โครงการจัด
ระเบียบสนับสนุนประเพณีสําคัญและงานพิธี รัฐพิธีตาง ๆ โครงการถนนสายวัฒนธรรม โครงการ
สงเสริม การทองเที่ยวกาดกองตา โครงการประชาสัมพัน ธขาวสารเทศบาลนครลําปาง โครงการ
ฝกอบรมเครือขายอาสาสมัครนักประชาสัมพันธเทศบาลนครลําปาง โครงการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบแผนที่ภ าษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน โครงการ แขงขันคนเกงโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง โครงการจัดนิทรรศการ
ทางวิชาการ โครงการประเมิน ผลและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โครงการเพิ่มประสิท ธิภาพการ
ทํางานพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา โครงการบริหารจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียน
เปน ฐาน โครงการพัฒ นาการศึก ษาของโรงเรียนในสัง กัด ดวยกระบวนการเรีย นรูที่หลากหลาย

๒๕
โครงการสงเสริมการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ โครงการสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นและพัฒนา
งานศิลปะสําหรับเด็กและเยาวชน โครงการสนับสนุนเด็กพิการใหเขาเรียนเหมือนเด็กปกติในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนครลําปาง โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง
โครงการสงเสริมการเรียนรูในอุทยานการเรียนรูนครลําปาง โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็กดอยโอกาสในเขตเมือง โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑการเรียนรูเมืองลําปาง (มิวเซียมลําปาง)
โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑเ ทศบาลนครลําปาง โครงการสงเสริมและพัฒนาการศึกษาศูนย
พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ให ไ ด ม าตรฐานศู น ยพัฒ นาเด็ ก เล็ ก โครงการอาหารกลางวั น สํ า หรับ เด็ ก นั ก เรีย น
โครงการปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนที่ยากจน โครงการการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้น ฐาน โครงการดนตรีเพื่อประชาชน โครงการสงเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
โครงการสงเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน โครงการสงเสริมกิจกรรมศูนยเยาวชนเทศบาลนครลําปาง
โครงการจัด กิจกรรมวัน สํ าคัญทางศาสนาและประเพณีอื่น ๆ โครงการจา งเหมาดูแ ลบํา รุง รั กษา
สวนสาธารณะและเกาะกลางถนน โครงการจางซอมบํารุงรักษาไฟฟาสาธารณะ โครงการ จางเหมา
เอกชนบริหารจัดการมูลฝอย โครงการอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดลําปางในการขยายเขต
ไฟฟาพัฒนาและการขยายเขตสายดับไฟฟาสาธารณะ โครงการอุดหนุนการประปาสวนภูมิภาค สาขา
ลําปาง ในการขยายเขตวางทอประปาในเขตเทศบาลนครลําปาง โครงการคาใชจายเกี่ยวกับกิจการ
จราจร โครงการรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา โครงการสังคมสีเขียวนครลําปาง โครงการเฝาระวัง
คุณภาพอาหารที่จําหนายในตลาดสด โครงการนครลําปาง Big Cleaning Day โครงการรณรงค
จัดการขยะในชุมชน โครงการจางเหมาเอกชนในการเก็บขนขยะมูลฝอย โครงการรณรงคลางตลาดสด
ตามเทศกาลและวันสําคัญ โครงการสงเสริมและอนุรักษของกิ๋นถิ่นเหนือ โครงการสงเสริมและพัฒนา
กลุมคนพิการและครอบครัว โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุและผูเกี่ยวของ โครงการสงเสริมการ
จัดกิจกรรมลานคนบาเกา โครงการสงเสริมและพัฒนากลุมสตรี โครงการปรับปรุงรั้วที่ดินมูลนิธิชัย
พั ฒ นา โครงการพัฒ นาความเข ม แข็ ง ของชุ ม ชนต น แบบตามแนวทางปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
โครงการประกวดชุ มชนน า อยู หนา บา น นา มอง โครงการสง เสริม การจัด สวั สดิ ก ารชุ ม ชนในเขต
เทศบาลนครลําปาง โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและแกนนําองคกรชุมชน โครงการ
สงเสริมการบริหารจัดการชุมชน โครงการสงเสริมการจัดกิจกรรมกลุมองคกรตาง ๆ ในชุมชนเมือง
โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดระเบียบหอพักและการจัดตั้งเครือขายผูประกอบกิจการหอพัก
โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพใหกับประชาชนและกลุมอาชีพในเขตเทศบาลนครลําปาง โครงการ
สงเสริมสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดเทศบาลนครลําปาง โครงการสนับสนุนขับเคลื่อน
การจัดทําแผนชุมชนสูการพัฒนาทองถิ่น โครงการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ
โครงการเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส โครงการสงเสริมการจําหนายผลิตภัณฑชุมชน ทั้งหมด 68 โครงการ
ที่เราไมสามารถสรุปไดเพราะวาบางโครงการเปนโครงการระยะยาวและยังไมสิ้นสุดโครงการ เพราะใช
งบประมาณทั้งป จึงเปนโครงการที่ยังไมสิ้นสุด และที่สําคัญผมคิดวา ทานสมาชิกสภาฯ คงจะสนใจ

๒๖
โครงการกอสรา งที่อยูร ะหวางดําเนินการ จํานวน 32 โครงการ ไดแก โครงการกอสรางศูนยรวม
สถานีรถมาจังหวัดลําปางพรอมพิพิธภัณฑรถมา พรอมจําหนายของที่ระลึกบริเวณอาคารศูนยเยาวชน
เทศบาลนครลํ า ปางเดิ ม งบประมาณสิบ สี่ ลา นบาท ระยะเวลาที่ กํ า หนดไวคือ มีนาคม 2561 ถึ ง
กันยายน 2561 ตามที่เราไดเสนอเปนเทศบัญญัติทางจังหวัดบอกใหดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของพี่
นองประชาชน เพราะฉะนั้นจึงตองเขาสูกระบวนการรับฟงความคิดเห็นใหแลวเสร็จกอน จึงจะดําเนินการ
ในขั้นตอนตอไป โครงการกอสรางปายประชาสัมพันธ LED งบประมาณเจ็ดลานสองแสนบาท อยู
ระหวางกําหนดราคากลาง โครงการกอสรางสนามเด็กเลนกลางแจง โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดปารวก)
อยูระหวางสรุป ผลการพิจารณาราคา โดยนัด กรรมการ ในวัน ที่ 18 พฤษภาคม 2561 ที่ผา นมา
โครงการปรับปรุงโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดปารวก) อยูระหวางการทําสัญญา โครงการ
ปรับปรุงโรงอาหารพรอมรื้อถังเก็บน้ํา โรงเรียนเทศบาล 1 (บานแสนเมืองมูล) อยูระหวางรอแบบจาก
สํานักการชาง โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวิน
วิทยา) อยูระหวางการทําสัญญา โครงการปรับปรุงหองน้ําหองสวม อาคารชัยนาทนเรนทร โรงเรียน
เทศบาล 5 (บา นศรีบุญ เรือง) อยูระหวา งการทําสัญ ญา โครงการปรับ ปรุงอาคารเรียน โรงเรียน
เทศบาล 3 (บุญทวงคอนุกูล) อยูระหวางรอแบบจากสํานักการชาง โครงการปรับปรุงอาคารเวียงละกอน
โรงเรียนเทศบาล 4 (บานเชียงราย) อยูระหวางการทําสัญญา โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดปารวก) อยูระหวางเบิกจายเงิน โครงการปรับปรุงหองอเนกประสงคภายใน
อาคารพิพิธภัณฑเ ทศบาลนครลําปาง อยูระหวางเบิกจายเงิน โครงการกอสรางอาคารเรียน 4 ชั้น
12 ห อ งเรีย น แบบตอกเสาเข็ ม โรงเรีย นเทศบาล 1 (บ า นแสนเมื อ งมู ล ) แจง ผู รับ จ า งใหห ยุด งาน
เนื่องจากยังสงมอบพื้นที่ใหไมได อยูระหวางรื้อถอนอาคารเกา โครงการกอสรางอาคารเรียน 4 ชั้น
12 หองเรียน แบบตอกเสาเข็มโรงเรียนเทศบาล 4 (บานเชียงราย) แจงผูรับจางใหหยุดงาน เนื่องจาก
ยังสงมอบพื้นที่ใหไมได อยูระหวางรื้อถอนอาคารเกา สองโครงการนี้เปนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น โครงการปรับปรุงตกแตงภูมิทัศนแตมสีแตงเมือง บริเวณศาลหลักเมือง
อาคารหลวงพอดํา อาคารมิวเซียมลําปาง และลานหนาอาคารมิวเซียมลําปาง อยูระหวางประมาณราคา
แตตองรอใหโครงการซึ่งอยูในบริเวณนั้นแลวเสร็จ จึงจะเริ่มดําเนินการในเรื่องของการตกแตงภูมิทัศน
แตมสีแตงเมืองได โครงการกอสรางถนนและทอระบายน้ํา ถนนทาตนเกี๋ยงซอยขางบานเลขที่ 1/1
(ทางเขาวัดพระธาตุหมื่นครื้น) อยูระหวางประมาณราคา โครงการกอสรางถนนและทอระบายน้ํา ถนน
บา นดงซอย 1 ตั้ ง แต บ ริ เ วณบา นเลขที่ 44 ถึ ง บริ เ วณ บ า นเลขที่ 61 อยู ร ะหว า งประมาณราคา
โครงการกอสรางถนนและทอระบายน้ํา ถนนพระบาทซอย 3 ซอยขางบานเลขที่ 19/1 อยูระหวางการ
จั ด จา ง โครงการก อสรา งถนนและท อ ระบายน้ํ า ถนนพระบาทซอย 6 ตั้ง แตบ า นเลขที่ 164 ถึ ง
บานเลขที่ 263 อยูระหวางประมาณราคา โครงการกอสรางถนนและทอระบายน้ํา ถนนพหลโยธิน
ซอย 3 ซอยสมนึกเพลส อยูระหวางประมาณราคา โครงการกอสรางถนนและทอระบายน้ํา ถนนริมน้ํา
ตั้งแตบริเวณบานเลขที่ 52 ถึงถนนนากวม อยูระหวางประมาณราคา โครงการกอสรางถนนและทอ
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ระบายน้ํา ถนนอนุสาวรีย ซอย 5 อยูระหวางการจัดจาง โครงการกอสรางถนนและทอระบายน้ํา ถนน
ศรีหมวดเกลา ซอยขางบานเลขที่ 29 (ซอยบุญเทียม) อยูระหวางประมาณราคา โครงการกอสราง
ถนนและทอระบายน้ํา ถนนสุขสวัสดิ์ 1 ซอย 2/1 อยูระหวางประมาณราคา โครงการกอสรางปรับปรุง
ถนนท า คราวน อ ย ตั้ ง แต บ ริ เ วณวั ด ท า คราวน อ ย ถึ ง สามแยกเก า จาว อยู ร ะหว า งประมาณราคา
โครงการกอ สรางปรับปรุงถนนประตูมา ซอย 1 ตั้งแตถนนประตูมา ถึงถนนประตูต าล อยูระหวา ง
ประมาณราคา โครงการกอสรางปรับปรุงถนนพหลโยธิน ตั้งแตบริเวณสี่แยกขนสงถึงบริเวณสี่แยก
ดอนปาน อยูระหวางประมาณราคา โครงการกอสรางปรับปรุงถนนและทางเทา ถนนวังขวา ซอยขาง
บานเลขที่ 215/1 ถึงบานเลขที่ 135 อยูระหวางประมาณราคา โครงการกอสรางปรับปรุงทางเทาถนน
สุเรนทร ฝงตรงขามมูลนิธิลําปางสงเคราะห ตั้งแตถนนทาคราวนอยถึงถนนมนตรี อยูระหวางประมาณราคา
โครงการกอสรางปรับปรุงทางเทาถนนสุเรนทร ฝงมูลนิธิลําปางสงเคราะห ตั้งแตถนนทาคราวนอยถึง
ถนนมนตรี อยูระหวางประมาณราคา โครงการกอสรางสะพานรัตนโกสินทร 200 ป เขาสูกระบวนการ
รับฟง ความคิด เห็น ของประชาชน โครงการกอสรางอาคารหองน้ํา - สวม ภายในสวนสาธารณะ
เขลางคนคร อยูระหวางประมาณราคา โครงการปรับปรุงอาคารภายในพื้นที่ตลาดเทศบาล 4 (บิ๊กซี)
อยูระหวางแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง ขอ 1.3 โครงการที่ไมไดดําเนินการ เพราะเหตุผลใด มีจํานวน
14 โครงการ ไดแ ก โครงการตรวจสอบอาคารสถานที่ป ระกอบการเพื่อปองกัน และระงับ อัค คีภัย
เนื่องจากอยูระหวางสํารวจขอมูลอาคารสถานประกอบการรายใหมเพิ่มเติม โครงการฝกซอมแผน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เนื่องจากอยูระหวางเตรียมการและหาขอมูลสถานที่ฝกซอมแผนฯ
โครงการวัน เทศบาล เนื่อ งจากการติดตามและประเมิน ผล จะติด ตามโครงการ/กิจกรรม ในชว ง
6 เดือนแรก (ตุลาคม 60 ถึง มีนาคม 61) ซึ่งวันเทศบาล จะตรงกับ วัน ที่ 24 เมษายน ของทุก ป
ดังนั้น ในชวง 6 เดือนแรก จึงยังไมไดดําเนินการวันเทศบาลแตอยางใด โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและ
สมรรถนะในการทํางานของบุคลากรสังกัดเทศบาลนครลําปาง เนื่องจากหวงเวลาตามแผนฯ เจาหนาที่
ที่รับผิดชอบมีภารกิจงานเรงดวนในการดําเนินการสรรหาบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานจาง และภารกิจ
การบัน ทึ ก ขอ มูล ในโปรแกรมระบบบุคลากรของ อปท. ประกอบกั บ อัตรากํา ลังไมเ พีย งพอในการ
ปฏิบัติงานดานการพัฒนาบุคคล โครงการกอสรางศูนยรวมสถานีรถมาจังหวัดลําปางพรอมพิพิธภัณฑ
รถมา พรอมจําหนายของที่ระลึกบริเวณอาคารศูนยเยาวชนเทศบาลนครลําปางเดิม เนื่องจากรอรับฟง
ความคิดเห็นจากประชาชนกอน โครงการอินเทอรเน็ตโรงเรียน เนื่องจาก กรมฯ จัดสรรงบประมาณ
มาในชวงปลายเดือนเมษายน ทําใหไมสามารถดําเนินการแลวเสร็จภายใน 6 เดือนแรก โครงการปรับปรุง
อาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงคอนุกูล) เนื่องจากยังไมไดรับแบบจากสํานักงานชาง
โครงการอนุรัก ษ ฟนฟู แมน้ํา คูคลอง และอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อมุงสู
เมืองคารบอนต่ํา อยูระหวางดําเนินการโครงการ โครงการอบรมสงเสริมความรูดานการจัดการน้ําเสีย
อยูระหวางดําเนินการโครงการ โครงการสมทบในการบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียรวมเทศบาล
นครลําปาง เนื่องจากองคการจัดการน้ําเสีย ยังมิไดแจงคาใชจายมายังเทศบาล ซึ่งจากการประสานงาน
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ไดรับขอมูลวาอยูระหวางการตรวจรับรองจาก สตง. โครงการพัฒนาสถานประกอบการดานอาหารใน
เขตเทศบาลนครลํา ปาง เนื่อ งจากยังเปน การตรวจแนะนํา รานอาหาร และไม มีก ารใชง บประมาณ
โครงการธนาคารความดี เนื่องจากมีนโยบายเรงดวนของรัฐบาลสั่งการใหปฏิบัติดวน ดังนั้น จึงดําเนินการ
โครงการรวมกับโครงการไทยนิยมยั่งยืน โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งชุมชนและสรรหา
คณะกรรมการชุมชน เนื่องจากอยูระหวางการสรรหาประธานชุมชนบานสนามบินซึ่งไดลาออกจาก
ตําแหนง โครงการใหการสงเคราะหผูประสบปญหาความเดือดรอน สํานัก งานตรวจเงินแผนดิน มี
ความเห็นวา ภารกิจหลักในการสงเคราะหประชาชนผูประสบปญหาความเดือดรอน ควรใหหนวยงาน
ที่มีหนาที่หลัก คือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนผูดําเนินการกอน เวนแตหนวยงานหลัก
มีงบประมาณไมเพียงพอ จึงจะให อปท. ดําเนินการได ขอ 1.4 โครงการที่เปนไปตามแผน มีการใช
ประโยชนไดรอยละเทาใด มีจํานวน 116 โครงการ ผมคงไมตองตอบเพิ่มเติม เพราะเมื่อสักครูนี้ ทาน
รองนายกเทศมนตรีที่ไดรับมอบหมาย ไดรายงานไปเรียบรอยแลวนะครับ ขอ 1.5 โครงการที่ไมเปนไป
ตามแผน เปนเพราะเหตุใด ทานสมาชิกสภาฯ คงจะสนใจอยูไมนอยนะครับวาทําไมไมเปนไปตามแผน
ซึ่งจะมีเหตุผลดังนี้ โครงการที่ไมเปนไปตามแผนมีจํานวน 15 โครงการ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
และสมรรถนะในการทํางานของบุคลากรสังกัดเทศบาลนครลําปาง เหตุผล เนื่องจากหวงเวลาตามแผนฯ
เจาหนาที่ที่รับผิดชอบมีภารกิจงานเรงดวนในการดําเนินการสรรหาบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานจาง
และภารกิจการบันทึกขอมูลในโปรแกรมระบบบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบกับ
อัตรากําลังไมเพียงพอในการปฏิบัติงานดานการพัฒนาบุคคล จึงไดชะลอโครงการนี้ไวกอน ไมวาจะ
เปนเรื่องการสรรหาบุคลากร หรือการจัดจางพนักงานจาง เหลานี้อยูระหวางดําเนินการ ซึ่งแลวเสร็จ
เมื่อไมกี่วันที่ผานมานี้ โครงการกอสรางศูนยรวมสถานีรถมาจังหวัดลําปางพรอมพิพิธภัณฑรถมา
พรอมจําหนายของที่ระลึกบริเวณอาคารศูนยเยาวชนเทศบาลนครลําปางเดิม เหตุผลคือ ตองรับฟง
ความคิดเห็นจากประชาชนกอน โครงการอินเทอรเน็ตโรงเรียน เนื่องจากกรมฯจัดสรรงบประมาณมา
ในชวงปลายเดือนเมษายน ทําใหไมสามารถดําเนินการแลวเสร็จภายใน 6 เดือนแรก โครงการกอสราง
สนามเด็กเลนกลางแจงโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดปารวก) รับแบบจากสํานักการชางลาชา เมื่อวันที่ 5
เมษายน 2561 โครงการปรับปรุงหองน้ําหองสวมอาคารชัยนาทนเรนทรโรงเรียนเทศบาล 5 (บานศรีบุญเรือง)
รับแบบจากสํานักการชาง 26 มีนาคม 2561 สงกองคลัง 29 มีนาคม 2561 ซึ่ง ณ เวลานี้ ถาผม
จําไมผิด คือ ไดผูรับเหมาแลว โครงการปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงคอนุกูล)
ยังไมไดรับ แบบจากสํานักการชาง โครงการปรับปรุงอาคารเวียงละกอน โรงเรียนเทศบาล 4 (บาน
เชียงราย) รับแบบจากสํานักการชางลาชา เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ซึ่งถาผมจําไมผิดคือ ไดผูรับเหมา
แลว โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดปารวก) รับแบบจากสํานักการชาง
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2561 อยูระหวางดําเนินการ ถาผมจําไมผิดคือ ไดผูรับเหมาแลว โครงการ
ปรับปรุงหองอเนกประสงคภายในอาคารพิพิธภัณฑเทศบาลนครลําปาง รั บ แบบจากสํ า นั ก การช า ง
13 กุมภาพันธ 2561 อยูระหวางดําเนินการ ซึ่งโครงการของโรงเรียนเกือบทั้งหมดจะไดผูรับเหมา
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แลว เพราะเปน ยอดเงินที่คณะผูบ ริหารไดจัดสรรใหแ ตล ะโรงเรียนไมเ กิ น สองแสนบาท โครงการ
กอสรางถนนและทอระบายน้ําถนนพระบาทซอย 3 ซอยขางบานเลขที่ 19/1 อยูระหวางดําเนินการ
จัดจาง โครงการกอสรางถนนและทอระบายน้ําถนนสุขสวัสดิ์ 1 ซอย 2/1 อยูระหวางประมาณราคา
โครงการกอ สรางปรับปรุงถนนประตูมา ซอย 1 ตั้งแตถนนประตูมา ถึงถนนประตูต าล อยูระหวา ง
ประมาณราคา โครงการกอสรางปรับปรุงถนนพหลโยธิน ตั้งแตบริเวณ สี่แยกขนสงถึงบริเวณสี่แยก
ดอนปาน อยูระหวางประมาณราคา โครงการจางเหมาเอกชนในการเก็บขยะมูลฝอย เราไดดําเนินการ
แลว แตป รากฏวา ไมมีบ ริษัท เอกชนรายใดมาในกระบวนการ E-bidding จึง ตองมีก ารแก ไขปญ หา
เบื้องตนดวยการดําเนินการเอง โดยการเชารถ โครงการธนาคารความดี เนื่องจากมีนโยบายเรงดวน
ของรัฐบาลสั่งการใหปฏิบัติดวน ดังนั้น จึงดําเนินการโครงการรวมกับโครงการไทยนิยมยั่งยืน กระทูถาม
ขอที่ 2 ขอทราบวา ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2560 – มิถุนายน 2561) ของปงบประมาณ พ.ศ. 2561
นั้น เทศบาลจะสามารถดํา เนิน งานใชจายงบประมาณตามแผนงานไดม ากกวารอยละ 90 หรือไม
เพราะเหตุใด ในการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ที่ระบุไวในแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ตองดําเนินการใหสอดคลองกับหวงระยะเวลาตามแผนการดําเนินงานและงบประมาณ
ที่ตั้งไว ซึ่งบางโครงการ/กิจกรรมอาจมีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานบาง แตทั้งนี้ คณะผูบริหาร
ไดกําชับใหแตละสํานัก/กอง เรงดําเนินการจัดทําโครงการ/กิจกรรม เพื่อใหเปนไปตามหวงระยะเวลา
ตามแผนฯ ดังกลาว ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ
นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ก็คงไดรับฟงแลว
ถาไมมีการตั้งกระทูถาม เราคงไมทราบรายละเอียด ซึ่งรายละเอียดตามแผนพัฒนาเทศบาลก็ดี หรือ
ตามแผนงบประมาณรายจายก็ดี แสดงใหเห็นวาประสิทธิภาพของการบริหารต่ํามาก ครึ่งปงบประมาณ
หรือหกเดือน ใชจายไปประมาณ 25% แตถาดูตามโครงการตาง ๆ จะเห็นวาโครงการที่สําคัญเรื่องงาน
กอสรางนั้น ยังมิไดดําเนิน การเลย แตถาจะดูเ หตุผลในโครงการที่ไมไ ดดําเนินการเพราะเหตุใด จะ
เห็นชัดวา ประสิท ธิภาพของนายกเทศมนตรี และคณะเอาใจใสจริงจังหรือไม การนําเสนอโครงการ
กอสรางในปงบประมาณใด ๆ นั้น มีคําจํากัดความวา งบประมาณประจําปโครงการกอสรางที่จะผาน
ความเห็นชอบนั้นจะตองมีแผน แบบแปลน แผนผัง เรียบรอย พรอมที่จะดําเนินการประกวดราคาได
ทันทีเมื่องบประมาณไดผานสภา ทานประธานคงเห็นแลววาเหตุผลนั้น ลาชาบาง คั่งคางบาง หลาย
โครงการ และยิ่ งโครงการงา ย เช น การซอมแผนป อ งกัน และบรรเทาสาธารณภั ย เหตุ ผ ลที่ ไ ม ไ ด
ดําเนินการ เนื่องจากอยูระหวางดําเนินการและหาขอมูลสถานที่ฝกซอมแผน แสดงวางบประมาณที่ขอ
อนุมัติในสภานั้นไมไดมีแผนการดําเนินงานหรืออยางไร รวมทั้งโครงการตาง ๆ ที่นําเสนอนั้น ผมไมแนใจ
ว า เขาได ทํ า แผนกํ า หนดระยะเวลาหรือ ไม ภาษาอั ง กฤษทั่ว ไปก็ ใ ช ว า ตารางเวลางานทั่ ว ไป หรื อ
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Schedule กําหนดไวชัดเจนวา ควรจะทําอะไร เมื่อใด ตัวอยางเชน งบประมาณผานสภาเมื่อใด จะเรียก
ประกวดราคาเมื่อใด จะทําสัญญาจัดจางเมื่อใด จะเริ่มกอสรางและจะแลวเสร็จเมื่อใด คิดงาย ๆ แสดง
ถึงความไรประสิทธิภาพของการบริหาร โครงการที่ไมไดดําเนินการ 14 โครงการ ตรงนี้เปนเพียง
งบประมาณประจําป 2561 เทานั้น คณะกรรมการติดตามแผนหรือยัง ถาหากวาเอาผลการดําเนินงาน
ของปงบประมาณ 2560 ป 2559 มาผนวกเขาไปดวย ก็จะเห็นตัวเลขวามีอีกหลายโครงการที่คั่งคาง
และไมเสร็จ ตัวอยางเชน มิวเซียมลําปาง ศาลหลักเมือง และโครงการทอระบายน้ําถนนอีกหลายสาย
ที่กําลังเปนปญหาอยู ก็ทําใหเราเปนหวงนะครับ ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลก็พยายามจะหาเหตุผลไป
บอกกลาวใหพี่นองประชาชนไดรับทราบวา เปนเพราะเหตุใด ก็มักจะไมมีรายละเอียดที่ควรจะแถลงตอ
สภา ดังนั้นเหตุผลหนึ่งที่ผมไดยื่นกระทูเปนเพราะตองการคําตอบ แตคําตอบที่ไดก็ยังไมตรงคําถาม ใน
ประเด็นตัวอยางคําตอบ ผมถามวา ประเมินรอยละไดหรือไม ก็ไมตอบเปนตัวเลข ซึ่งจริง ๆ แลว ในดาน
การบริหาร จะตอบได โครงการตาง ๆ เมื่อทําเสร็จแลว ผมวา เขามีตัวชี้วัดที่จะถามทั้งนั้น ในการตอบ
แบบที่ ไดพูดไปเมื่อสักครู ที่บอกวาโครงการที่เปนไปตามแผนจํานวน 116 โครงการ และทุกโครงการมี
ประโยชนทั้งนั้น นี่เปนนามธรรม ไมชัดเจน แตที่ควรจะชัดเจนคือ ที่ผมถามวา ชวงเวลา 9 เดือน จะใชจาย
งบประมาณตามแผนไดมากกวารอยละ 90 หรือไม ก็ไมตอบเปนตัวเลขโดยประมาณ ทําใหผมอยากจะ
ตั้งคําถามตอวา ทานนายกไดอานโดยละเอียด และเปนผูตอบเองหรือไม หรือใหเจาหนาที่ตอบ ก็เปน
ความอึดอัดใจพอสมควรนะครับ ที่เทศบาลนครลําปางในชวง 5 ปที่ผานมา ไมมีอะไรกาวหนาเลย เพิ่งมี
ในป นี้ ใ นช ว ง 2 – 3 เดื อ นที่ ผ า นมา เราเห็ น การเปลี่ ย นแปลงหลายสิ่ ง หลายอย า งที่ ผ า นมา มี
นั ก ทองเที่ยวเขา มาเยอะ มีอะไรหลาย ๆ อย าง ก็ เ ปนสิ่ ง ที่นาชื่น ชม แต สิ่งที่เ ราตองการก็ คือ ความ
สอดคลองของการดําเนินงานตามแผนการงบประมาณหรือตามแผนพัฒนาสี่ป ไมเปนไปตามความ
ตองการของพี่นองประชาชนหรือตามที่ฝายบริหารไดแถลงตอสภาไป ก็ คงจะมีเ รื่องกราบเรียนทาน
ประธาน และเพื่อนสมาชิกสภาเพียงเทานี้นะครับ ก็หวังวาพวกเราคงจะชวยกันติดตามดูการบริหารงาน
ของนายกเทศมนตรี กิตติภูมิ นามวงค ตอไป ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ฝายบริหารมีเรื่องที่จะชี้แจงเพิ่มเติม
หรือไมครับ ไมมีนะครับ เมื่อไมมีผมจะเขาสูระเบียบวาระตอไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ จะมี
ทานใดเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไม เชิญ นายสมหมาย พงษไพบูลย
นายสมหมาย พงษไพบูลย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย พงษไพบูลย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง จะขอเสริมตอจากสมาชิก
สภาท านผูอภิป รายเมื่อสัก ครูอีก สัก นิดหนึ่ง จากที่เ มื่อเดือ นเมษายน 2561 ทางฝา ยบริหารไดทํ า
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หนังสือขออนุญาตผูวาราชการจังหวัดขอเปดประชุมวิสามัญเพื่อพิจารณาญัตติขออนุมัติจายเงินสะสม
เทศบาลนครลํา ปาง เพื่อทําโครงการ 2 โครงการ ผมอยากจะทราบวา ไดดําเนินการไปถึงไหนแลว
เพราะการขอเปดวิสามัญ ตองมีเรื่องเรงดวนใชหรือไมครับเพื่อประโยชนสวนรวมของประชาชน ผมจึงมี
ขอสงสัยวา สภาอนุมัติไปแลว อยากทราบวาโครงการที่ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม จากการประชุม
วิสามัญเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ไดดําเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแลว เพราะเห็นวาเปนงานเรงดวน
จํานวน 2 โครงการ คือ โครงการที่ถนนปงสนุก ใชงบประมาณหนึ่งลานสามแสนบาท และโครงการที่
ถนนแมทะ ซอย 5 ใชงบประมาณหนึ่งลานเกาแสนบาท ขอความกรุณาตอบดวยนะครับ และอีกเรื่องหนึ่ง
ที่ผมไดดูขาวจากโทรทัศน และจากโซเซียล ที่กําลังโดงดัง ที่เราไดดู ไดฟงอาจจะคลาดเคลื่อน แต ณ
วั น นี้ ผมอยากจะได ยิน จากท านนายกฯ เหตุก ารณที่ ผา นมาเมื่อ วัน ที่ 20 กรณีต อมอ สะพานรั ษ ฎา
ตนเหตุคืออะไร เทศบาลจึงโดงดังทั่วประเทศ ผมเปนคนนครสวรรค มีญาติพี่นองอยูเยอะมาก เขาไลน
มาถามตลอดวาเกิดเหตุการณอะไร ผมก็ไมกลาอธิบาย เพราะผมทราบขาวจากที่อื่น แตวันนี้ทานนายกฯ
อยูที่นี่ ผมอยากจะใหทานพูดถึงเหตุการณวาเกิดขึ้นไดอยางไร จะไดบันทึกอยูในรายงานการประชุมดวย
ผมจะไดเอาไปชี้แจงไดถูกตอง ผมจึงอยากใหทานนายกฯ พูดใหเพื่อนสมาชิกและพี่นองชาวจั งหวัด
ลําปางไดทราบดวย โดยเฉพาะกรณีที่ทานบอกวา ทานเปนคนลําปางคนหนึ่ง ซึ่งมีคนสงสัยมากเลย
ครับ ทานเกิดที่จังหวัดลําปางหรือครับ ชวยตอบดวยนะครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝายบริหาร
นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ
ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขออนุญาตตอบสั้น ๆ
นะครับ โครงการที่ขอเปดวิสามัญที่ผานมา เพื่อใหปฏิบัติตามนโยบายของทางรัฐบาล ในเรื่องของการ
ชวยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา โดยการกอสรางถนนพาราแอสฟลทติค 2 สาย ถนนปงสนุกอยู
ระหวางดําเนินการ ตอนนี้เลยระยะเวลา นโยบายของรัฐบาลสามลานบาท ถาอยูในหวงเวลาก็ไมตอง
ใชวิธีการพิเศษ คือทําไดเลย แตเมื่อเกินระยะเวลาก็ตองเขาสูกระบวนการ E-bidding ใหถูกตองตาม
ขอระเบียบวิธีการจัดซื้อจัดจาง เรื่องที่สอง ผมคิดวาไมใชเพียงสมาชิกสภาเทศบาลเทานั้นที่ใหความ
สนใจในเรื่องสตรีท อารต เพราะเปนนโยบายของผูวาราชการจังหวัด ลําปาง จริง ๆ แลวผมใหความ
กระจางไปตามสื่อแทบทุกสื่อ สถานีโทรทัศนหลายสถานีที่ผมใหสัมภาษณ ผมก็ใหขอมูลรายละเอียดไป
เรียบรอยแลว แตจะขอตอบสั้น ๆ วา โครงการสตรีทอารต ผมไมไดขัดขวาง หรือตอตานใด ๆ ทั้งสิ้น แต
ผมไมเห็นดวยที่มาวาดภาพตรงตอมอ หรือฐานรากของสะพานรัษ ฎา หรือที่เ รียกกันวา สะพานขาว
ผมไมเห็นดวยดวยประการทั้งปวง จึงเปนเรื่องทางโซเซียลวา อะไรที่ผมไมเห็นดวย ณ เวลานั้น ผมมี
ความรูสึ ก อยู 2 อยา ง เวลาอา นหนั งสื อ ให อา นใหห มด ต องฟง ใหทั้ งหมด ผมบอกวา ผมในฐานะ
ประชาชนคนลําปางคนหนึ่ง คนที่มีภูมิลําเนาอยูในลําปาง ก็คือ ประชาชนคนลําปางทั้งนั้นครับ และอีก
สถานะหนึ่งคือความเปนนายกเทศมนตรี ผมไมเห็นดวยกับการไปวาดภาพตรงตอมอของสะพานรัษฎา
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ดวยเหตุผลวา สะพานรัษฎาเปนสะพานขาว เปนสะพานประวัติศาสตร ไมควรเอาอะไรไปแปดเปอน
ผมนายกิตติภูมิ นามวงค ไมเห็นดวย รายละเอียดทั้งหมด ไปฟง ไปอานในสื่อทั้งหมด ผมพูดเหมือนกัน
ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายสมหมาย พงษไพบูลย
นายสมหมาย พงษไพบูลย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย พงษไพบูลย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมมีพื้นเพอยูในจังหวัด
ลําปางสามสิบกวาปแลวนะครับ เขาก็บอกวาผมไมใชคนลําปาง ผมจึงถามทานนายกฯ ตอนนี้ผมได
คําตอบแลว จะไดบอกเขาวา ผมก็คนลําปาง ผมไดฟงจากแตละสื่อ แตไมไดยินจากปาก และตอนนี้ได
ยินจากปากแลว ก็ตองขอขอบคุณทางฝายบริหารที่สรางชื่อเสียงใหกับจังหวัดลําปาง ดังไปทั่วประเทศ
ถาเปนไปไดผมอยากจะเอาวีดีทัศนมาใหดู แตเวลาคอนขางยาวนาน ที่ทานพูดไปเมื่อสักครู บางอยางก็
ไมตรงกับที่ใหกับสื่อนะครับ แตไมเปนไร วันนี้มีการบันทึกไวในการประชุม ผมอาจจะเอาตรงนี้ไปตอบ
ชาวบานวา ทานนายกฯ ไดพูดอยางนี้นะครับ ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย
นางสาวอมลยา เจนตวนิชย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ทุกทาน ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
มี 2 เรื่องคะ เรื่องแรกติดตามเรื่องรถที่ชนวงเวียนหนาสถานีรถไฟ ครั้งนี้ครั้งที่ 3 แลวนะคะที่ทวงถาม
ก็ยังไมไดรับการซอมแซม ไมทราบวาฝายบริหารทํางานกันอยางไร เปนปแลวนะคะก็ยังไมซอมแซม
ไฟรอบน้ําพุก็ไมมีแสงสวาง อันตรายตอพี่นองประชาชนมากนะคะ น้ําพุหกเลอะเทอะออกมา ทําใหถนนลื่น
แตก็ยังไมไดรับการแกไข ฝากไปยังฝายบริหารดวยนะคะ เรื่องที่สองตอเนื่องจากเรื่องสะพานรัษฎา ก็เห็น
เปนประเด็นโดงดังนะคะ ก็ตามเขาไปอานในเฟสบุคทานนายกฯ ปรากฏวา ลบไปแลว ถาทานยืนยันวา
ความคิดทานถูกตอง ในเรื่องของการไมเห็นดวย ทานลบทําไมคะ ไมควรลบนะคะ การวิพากษวิจารณ
เป น สิ่ ง ดี ก็ ไ ปเจอโพสต ห นึ่ ง ของท า นนายกฯ อยากจะขออนุ ญ าตท า นประธานนํา เสนอด ว ยภาพ
(ประธานอนุ ญ าต) ภาพนี้ ท า นนายกฯ บอกว า จากโครงการแต ม สี แ ต ง เมื อ งมาเป น งานรํ า ลึ ก
ประวัติศ าสตรส ะพานรัษ ฎา 101 ป มีไดเ กิด ไดในยุค นี้ ยุคสมัย บริหารของ ดร.กิต ติภูมิ นามวงค
นายกเทศมนตรีนครลําปาง งานรําลึกประวัติศาสตรสะพานรัษฎาภิเศก จัดครั้งแรกเมื่อครบ 90 ป เมื่อ
ป 2550 ในสมัยทาน ดร.นิมิตร จิวะสันติการ อดีตนายกเทศมนตรี เปนคนเริ่มจัดครั้งแรก ไมใชสมัยทาน
นะคะ แตเมื่อสักครูทานบอกวา อานหนังสือตองอานใหดี ก็มาอานอีกรอบหนึ่ง สะพานรัษฎา 101 ป
มีไดเกิดไดในยุคนี้ ก็อาจจะจริงเพราะวา 101 ปมีครั้งเดียว จัดงานตอเนื่องมาหลายป และเวนไปป
2556 - 2559 พอสมัยที่ทานมารับตําแหนงนายกเทศมนตรีก็ไมทราบวาเกิดเหตุการณอะไรขึ้น งาน
นี้จึงถูกยกเลิกไป แตมาจัดอีกครั้งเมื่อครบรอบ 100 ป คือเมื่อปที่แลว และปนี้ครบรอบ 101 ป คือ

๓๓
การบริหารงานของทาน ขัดแยงกับสิ่งที่ทานใหสัมภาษณสื่อเรื่องสะพานรัษฎาอยางสิ้นเชิง การกระทํา
กับคําพูดไมไดสอดคลองกันเลยคะ รูสึกอับอายที่เหตุการณนี้ทําใหภาพลักษณองคกรเราเสียหาย ที่มี
ผูนําพูดอยางทําอยาง ไมมีวิสัยทัศน ภาวะผูนําแยมาก ทําใหเทศบาลเราโดงดังในทางที่เสียหายมาก ๆ
ทานควรจะพิจารณานะคะวา การกูชื่อเสียง กูเกียรติยศของทานกลับมาในครั้งนี้ ทานลาออกดีกวาคะ
ทานจะดูดีขึ้นมาในสายตาพี่นองประชาชนทันที ลองพิจารณาดูนะคะ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายบริบูรณ บุญยูฮง
นายบริบูรณ บุญยูฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายบริบูรณ บุญยูฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมอยากจะติดตามสิ่งที่ผมเคยขอจาก
ทางฝายบริหารไวเรื่องของขอมูลขาวสารที่ผมเคยยื่นเอกสารขอถายสําเนาเกี่ยวกับการอนุญาตกอสราง
ที่เ ป น ท อรวบรวมน้ํ าทิ้ง ซึ่ง เปน โครงการที่ผมเห็น วา ทางฝา ยบริหารไดเ ตรีย มตัว ไว ผมจึ ง อยากได
เอกสารตาง ๆ นั้นมาเพื่อประกอบการพิจารณาเมื่อญัตตินั้นเขาสูสภา แตวาตอนนี้นาจะถึงสามเดือน
แลว นะครับ ที่ผมขอไป แตก็ ยังไมไ ด พอไปติด ตามกับ ทางเจาหนา ที่ เขาก็ รูสึก อึดอัดใจแลวที่ผมไป
ติดตามทวงถาม เพราะเขาก็ไมไดเอาใหผมสักที ก็เหมือนกับจะสงสัญญาณวา ใหผมทวงเอาเอง ผมก็
อยากติดตามกลางสภา ครั้งนี้เปนครั้งที่สองแลวนะครับ ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝายบริหาร
นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ
ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขออนุญาตตอบขอ
ซักถามในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ เรื่องแรกเรื่องวงเวียนสถานีรถไฟ ผมตามเรื่องใหอยูนะครับ
เพราะมี ป ญ หาในเรื่ อ งข อ ระเบี ย บกฎหมาย ผมได ต ามให เ รื่ อ ย ๆ นะครั บ ถ า ในวาระที่ ผ มเป น
นายกเทศมนตรียังไมทัน ก็ไปวากันอีกในสมัยหนา ถาสมาชิกสภาจะตามตอ ถาอยากจะทําเองก็เอาชนะ
การเลือกตั้งใหได แลวมาทําอยางรวดเร็ว ในสวนที่สอง เรื่องเฟสบุค เปนสิทธิสวนตัวของผมนะครับ
ผมจะลบหรือผมจะทําอะไรเปนเรื่องของผมนะครับ คุณไมมีสิทธิเลยนะครับ สวนประการถัดมา ผม
บอกใหอานใหชัด ๆ เมื่อสักครูผมบอกวา งานรําลึกประวัติศาสตร 101 ป สมัยอดีตนายกเทศมนตรีคน
เดิมคือกี่ป แตผมบอกชัดวา 101 ป ดูใหดี ถาไมอานรายละเอียดก็ตองมาทําความไมสบายใจอยูอยาง
นี้ ประการถัดมา ความเปนสถานะนายกเทศมนตรี ไมไดขึ้นอยูกับสมาชิกสภาคนใดคนหนึ่ง ผมมาจาก
พี่นองประชาชน เสียงสวนใหญข องพี่นองประชาชนในเขตเทศบาลเลือ กผมมาเปน นายกเทศมนตรี
สมาชิกสภาที่พูดถึง ผมเชื่อวาไมไดเลือกผมเปนนายกฯ ดวย เพราะฉะนั้นผมไมมีเหตุผลที่จะตองไปเชื่อ
ฟงคุณวา ผมจะตองลาออก หรือผมไมจําเปนตองเปนนายกฯ ตอไป คุณแนจริงที่สุด เลือกตั้งสมัยหนา
เรามาแขงขันกันใหพี่นองประชาชนเลือกวา ใครควรจะเปนนายกเทศมนตรีในสมัยถัดไปดีกวา ขอบคุณ
มากครับ

๓๔
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายบริบูรณ บุญยูฮง
นายบริบูรณ บุญยูฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายบริบูรณ บุญยูฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ทานนายกฯ ยังไมไดตอบคําถามของผมครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝายบริหาร
นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ
ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอโทษครับ เรื่องของ
กรมเจาทานะครับ ผมตามเรื่องใหอยูครับ ไมตองเขากรรมการ เพราะวาเขาไดสงเรื่องมาแลว ตอนนี้อยู
ระหวา งการดํา เนิน การ แลว ผมจะสง รายละเอีย ดทั้ง หมดใหกับ สมาชิก สภาเปน ผูพิจ ารณารวมกั บ
เทศบาลอีกครั้งหนึ่งครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายสมหมาย พงษไพบูลย
นายสมหมาย พงษไพบูลย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย พงษไพบูลย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง มีอีกเรื่องหนึ่งครับ ประชาชน
ฝากถามมาเรื่องสายไฟลงดิน เพราะทานนายกฯ เคยโพสตในเฟสบุควา จะเริ่มตนเดือนกุมภาพันธ ทาน
บอกวา เตรียมพนสีแลว เพื่อจะเจาะบอพัก แต ณ วันนี้ ที่มาทําตําหนิไววาทานจะเจาะ ไดลบหายไปแลว
และเมื่อไหรจะลงมือครับ งบประมาณสามสิบเกาลานบาท ที่จะเอาไปพัฒนาอยางอื่น เอาไปทําประโยชน
อยา งอื่น ให กั บ ประชาชน ประชาชนก็ ฝากถามว า จะเริ่ ม ดํ า เนิน การเมื่ อไหร และอี ก เรื่อ งหนึ่ ง เรื่ อ ง
พิพิธภัณฑ ตอนนี้เปนความดูแลของใครครับ ของ สพร. หรือเทศบาล เพราะผมผานไปเห็น กระแสไฟที่
บอน้ําพุชํารุดแลว ฝาเพดานก็ชํารุดแลว งานยังไมเสร็จเลย ชํารุดแลว
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ขออนุญาตครับคุณสมหมาย เชิญ
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขออนุญาตนิดหนึ่งครับทาน
ประธาน เรียนหารือทานประธานครับ กรณีของเพื่อนสมาชิกที่กําลังอภิปรายอยูนี้ ควรจะตั้งเปนกระทู
ถามหรือพูดในวาระอื่น ๆ ครับ ขอทานประธานวินิจฉัยครับ ขอบคุณมาครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายสมหมาย พงษไพบูลย
อภิปรายตอครับ
นายสมหมาย พงษไพบูลย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ทานประธานครับ ตอนนี้อยู
ในวาระอื่น ๆ ถูกตองนะครับ ผมก็อยากใหทานนายกฯ ตอบ แตทานจะตอบหรือไมตอบก็แลวแตทาน
นะครับ เพราะชาวบานฝากถามมา เราเปนตัวแทนของประชาชน ในเมื่อรับปากเขามาก็ตองทําหนาที่

๓๕
ถาไมทําหนาที่ ก็ไมใช ตองรับผิดชอบครับ รับปากแลวก็ตองทํา ถาไมทําก็ตองลาออก ถาผมรับปาก
แลว และไมไดทํา ผมก็จะลาออก แตวันนี้ผมทําหนาที่ของผมแลว ไดสอบถามนายกฯ แลว จะตอบ
หรือไมตอบก็แลวแตทาน ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝายบริหาร
นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ
ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขออนุญาตตอบสั้น ๆ
ทั้งโครงการสายไฟลงใตดิน และมิวเซียมลําปาง ก็อยูระหวางดําเนินการ ก็คงจะใหแลวเสร็จ ถาผม
ดําเนินการอยู ณ เวลานี้ในฐานะนายกเทศมนตรี ไมมีความจําเปนที่จะตองลาออก ถาลาออกก็คงไม
แลวเสร็จ ก็ตองเปนนายกเทศมนตรีตอไปเพื่อจะใหแลวเสร็จ อยูระหวางดําเนินการครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีทานสมาชิกทานใดจะเสนอเรื่อง
อื่น ๆ อีกหรือไมครับ ไมมีทานใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ แลวนะครับ เมื่อไมมีแลว วันนี้การประชุมสภาฯ
เปนไปดวยความเรียบรอย ผมขอขอบคุณทุกทานที่ไดเขารวมประชุมในวันนี้ ผมขอปดประชุม ขอบคุณครับ
เลิกประชุม เวลา 12.15 น.

(ลงชื่อ) .......................................................................
(นายจาตุรงค พรหมศร)
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง

(ลงชื่อ).....................................................................
(นายกิตติ จิวะสันติการ)
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
หมายเหตุ ที่ประชุมสภาฯ ไดมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําป 2561 วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ในการประชุมสภาเทศบาล
นครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําป ๒๕61 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕61

๓๖

