
 

 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1 ประจําปี พ.ศ.2559 

วันท่ี  26  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2559  เวลา  10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 

------------------------- 
 
รายนามผู้เข้าประชุม 

 1. นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
 2. จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  
 3. นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง 
 4. นายพิทักษ์ แสนชมภู สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
 5. นายณัฐธนวัฒน์ ปัญญาพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 6. นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 7. นายสุบิน ชุ่มตา สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
 8. นายนวพัฒน์ ไหวมาเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
   9. นายนพดล  ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
 10. นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
 11. นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 12. นายจรูญ เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 13. นางสุดารัตน์ บุญมี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
 14. นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
     15. นายสมัย เมฆนคร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
 16. นายณัฐกิตต์ิ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   
  17. พันตรีวิชานนท์ แดงสร้อย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 18. นายเกษม ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 19. นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 20. นายประชัญ บุญสูง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 1. นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ลาป่วย) 
     2. นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ลากิจ) 
 3. นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ลากิจ) 
 4. ร้อยเอกศักด์ิชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ลากิจ) 
 

รายนามผู้เข้าประชุม (ฝ่ายบริหาร) 
  1. นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง 
  2. นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
  3. นายสุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 4. นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 



๒ 
 

 

 5. นางนพวรรณ ธนะสุวัตถ์ิ รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 6. นางจันทร์สม เสียงดี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 7. นางชนูสี อินดาวงศ์ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 8. นายสุทธิพันธ์ รัตนรังสรรค์ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 9. นายสุคนธ์ อินเตชะ เลขานุการนายกเทศมนตรี 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
  1. นายพิชิต โมกศรี ปลัดเทศบาลนครลําปาง 
 2. นายพีระยศ วิรัตน์เกษ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 
 3. นางวรรณศรี อินทราชา ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
 4. นายพงค์กร รัตนประเวศ ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 5. นายสุนทร จวงพลงาม ผู้อํานวยการกองสวัสดิการและสังคม 
 6. นายอรรณพ สิทธิวงศ์ ผู้อํานวยการสํานักการช่าง 
 7. นายวิสิษฐ์ ดวงแก้ว รก.ผู้อํานวยการส่วนควบคุมอาคารฯ 
 8. นายบรรยง เอ้ือนจิตร์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
 9. ส.ต.ต.หญิงฐิติรัตน์ คุณชมภู หัวหน้าฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร 
 10. นางสาวพัฒนี เมืองใจมา หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 
 11. นางพีรภาว์ ใหม่กิติ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
 12. นางชัญญานุช ทองคํา หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
 13. นายธงชัย พัวศรีพันธุ์ นิติกรชํานาญการ 
 14. นางเบญจวรรณ จินตนพงค์พันธุ์ หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 15. นายมนัสพี เดชะ หัวหน้างานสถาปัตยกรรม 
 16. นางสาวฉลัทชา ปัดสาพันธุ์ นักวิชาการพัสดุชํานาญการ 
 17. นางสุพิน จันทร์ทิพย์ เจ้าพนักงานธุรการ 
 18. นางศศิธร คํากุณะ นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
 19. นางเลิศลักษณ์ ทรัพย์รุ่งทวีผล เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 

ฯลฯ 
เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 
 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ท่านท้ังหลายท่ีเคารพ วันน้ี 
เป็นการนัดประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1 ประจําปีพุทธศักราช  
2559 บัดน้ีสมาชิกได้เข้าประชุมครบองค์ประชุม ประกอบกับทางผู้บริหารเทศบาลนครลําปาง  หัวหน้าส่วน
การงานของเทศบาลนครลําปางส่วนหนึ่ง  ได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมครั้งนี้ด้วย  และได้เวลาตามกําหนด
นัดหมายแล้ว คือ เวลา 10.00 น. ในการนี้กระผม  นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาล
นครลําปาง ขอเรียนเชิญ นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ได้ข้ึนมาทําหน้าที่เป็น
ประธานในท่ีประชุมครั้งน้ี ขอเรียนเชิญครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  วันน้ีเป็นการประชุมสภาเทศบาลนคร
ลําปาง  สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจําปีพุทธศักราช 2559  ในนามสภาเทศบาลนครลําปาง 
ขอต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เจ้าหน้าท่ี  ผู้นําชุมชน  ท่ีมาร่วมรับฟังการประชุมในครั้งน้ีด้วยความยินดียิ่ง 



๓ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธาน
จะแจ้งต่อท่ีประชุม ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลฯ 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล
นครลําปาง ท่ีเคารพและสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะ
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนท่ีท่านประธานฯ จะได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระของการ
ประชุมสภาในวันน้ี  กระผมมีประกาศของสภาเทศบาลนครลําปาง และหนังสือของเทศบาลนครลําปาง  เพ่ือ
เรียนแจ้งให้ท่ีประชุมได้รับทราบ ดังน้ี 

     ประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  ประจําปี  ๒๕๕9 

........................................ 
ตามประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง เรื่อง กําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี ๒๕๕8  และ

สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  ประจําปี  ๒๕๕9  ลงวันท่ี  11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕8 ได้กําหนดสมัยประชุม
สามัญ สมัยแรก  ประจําปี  ๒๕๕9  มีกําหนด 28 วัน เริ่มต้นต้ังแต่วันท่ี ๑ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕9 ดังความ
แจ้งแล้วน้ัน 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี 13) พ.ศ.2552  ประธานสภาเทศบาลนครลําปางจึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี 2559  มีกําหนด 28 วัน เริ่มต้นต้ังแต่วันท่ี  1 – 28  กุมภาพันธ์  2559 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑2  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕9 
กิตติ  จิวะสันติการ 

(นายกิตติ  จิวะสันติการ) 
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

 
และหนังสือ 
ท่ี  ลป 52001/1041               สํานักงานเทศบาลนครลําปาง  

                ถนนฉัตรไชย ลําปาง 52000 
                               25  กุมภาพันธ์  2559 

เรื่อง  มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครลําปางเป็นผู้อภิปรายชี้แจง หรือแถลงญัตติและตอบกระทู้ 
       ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
อ้างถึง  หนังสือสภาเทศบาลนครลําปาง ท่ี ลป 52001(สภา)/13  ลงวันท่ี  19  กุมภาพันธ์  2559 

ตามหนังสืออ้างถึง สภาเทศบาลนครลําปางได้นัดประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ 
สมัยแรก  ครั้งท่ี 1 ประจําปี 2559 ในวันศุกร์ท่ี  26 กุมภาพันธ์  2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลนครลําปาง ความละเอียดแจ้งแล้ว น้ัน 

เพ่ือให้การประชุมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 48 เอกาทศ  
และมาตรา 48 วีสติ  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  และอํานาจ
ตามความในข้อ 56 วรรคสอง  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.  2554 ข้าพเจ้า นายกิตติภ ูม ิ นามวงค์ ตําแหน่ง  



๔ 
 

 

นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ขอมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  ที่รับผิดชอบสํานักและกอง  
เป็นผู้อภิปรายชี้แจงหรือแถลงญัตติและตอบกระทู้ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง ดังรายชื่อต่อไปน้ี 

1. นายสมเกียรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
2. นายสุรทัศน์  พงษ์นิกร  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
3. นายสุวรรณ  นครังกุล  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
4. นางนพวรรณ  ธนะสุวัตถ์ิ รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 
กิตติภูมิ  นามวงค์ 

(นายกิตติภูมิ  นามวงค์) 
นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

กระผมมีข้อเรื่องเก่ียวกับประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  
ประจําปี ๒๕๕9 และหนังสือมอบหมายของท่านนายกเทศมนตรีนครลําปาง ดังที่แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบ  
เพ่ือประกอบการประชุมในครั้งน้ี  จากนี้ไปขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ทําหน้าท่ีในการประชุมต่อไป  
ขอเรียนเชิญครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 4 
ครั้งท่ี 2  ประจําปี  2558  เม่ือวันท่ี  28  ธันวาคม  2558   

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 2 ประจําปี 2558  เม่ือวันท่ี 
28  ธันวาคม  พ.ศ. 2558  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไขหรือไม่  เชิญ นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และท่าน
สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ขอแก้ไข
รายงานการประชุม  ในหน้าท่ี 12 สองบรรทัดสุดท้าย  ข้อความ  “และผมได้รับมอบมาจากโรงพยาบาลอีกคัน
หน่ึง  เพ่ิงปรับปรุงให้กับทางโรงเรียนเทศบาลเรา 3 โรงเรียนในเบ้ืองต้น”  ขอแก้ไขเป็น  “และผมได้รับแจ้ง
เป็นเอกสารรับมอบมาจากโรงพยาบาลอีกคันหน่ึง  เพ่ือท่ีจะส่งมอบให้กับทางโรงเรียนเทศบาลท้ัง 3 โรงเรียน
ในเบ้ืองต้น”  ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ 
และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
ผมพิจารณาจากท่ีท่านนายกฯ ขอแก้ไขรายงานการประชุม  ผมว่าทําให้ประเด็นเน้ือหาสาระหรือสิ่งท่ีได้เกิดข้ึน
แล้วเปลี่ยนไป เพราะคําว่า เพ่ิงปรับปรุง หมายถึงว่า ได้รับรถคันน้ันมาแล้ว และได้มีการเอาไปดําเนินการ
ซ่อมแซม ซ่ึงทําให้มีค่าใช้จ่ายเกิดข้ึน ผมเข้าใจอย่างน้ัน  แต่ว่าพอเวลาผ่านไปมาถึงวันน้ี กลับย้อนเหตุการณ์
กลับไปว่า เพ่ิงได้รับจดหมายแจ้งมา เหมือนกับว่ายังไม่ได้รับรถคันนั้นมา ก็อยากจะเรียนถาม ปรึกษาใน
ท่ีประชุมแห่งน้ีว่า การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําอภิปราย ปกติแล้วการขอแก้ไขรายงานการประชุม เราจะแก้ไข
กันเพียงแต่ว่า คําพูดผิด ตก ยกเว้นคําสองคํา หรือรายงานการประชุมทางผู้พิมพ์ ได้พิมพ์วรรณยุกต์ สระผิด 
ทางกรรมการก็ได้ตรวจและแก้ไขไปแล้ว แต่ในการท่ีจะมาขอแก้ไขรายงานการประชุมเพ่ือให้ผลของการกระทํา
เปลี่ยนแปลงไป ก็อยากจะปรึกษากันนะครับว่ากระทําได้หรือไม่ น่ีคืออย่างท่ี 1  และอย่างท่ี 2 คือ ถ้าทาง
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นายกฯ จะตอบได้ ก็อยากจะขอให้ชี้แจงให้ทางสมาชิกได้ทราบถึงรายละเอียดข้อเท็จจริงท่ีเก่ียวข้องกับเรื่อง
ของรถยนต์คันน้ีว่าได้มีการรับไปแล้ว  เอาไปใช้แล้ว เกิดมีการซ่อม มีการใช้จ่ายในงบประมาณ ถูกต้องตาม
ระเบียบหลักเกณฑ์ปฏิบัติของทางราชการหรือไม่  ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จริงๆ แล้ว รายงานการประชุมน้ีก็มา
จากการถอดเทป  แต่ผมจะยังไม่พูดเรื่องการถอดเทปนะครับว่าถูกต้องหรือไม่  ตามท่ีคุณบริบูรณ์ได้ถามว่า
เรื่องน้ีจริงๆ แล้วเป็นอย่างไร  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีนครลําปางชี้แจง 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ  และ
ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  จริง ๆ ท่ี
ผมได้ขอแก้ไขรายงานการประชุม เป็นความจริง เพราะรถท่ีทางโรงพยาบาลได้แจ้งมาน้ี  ขณะน้ีรถยังไม่ได้ส่ง
มาให้เรา  เรายังไม่ได้รับมอบรถใดๆ ท้ังสิ้น เพียงแต่ส่งมาเป็นเอกสารตามเอกสารท่ีผมได้พูดถึงครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ 
และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง คือ 
ผมได้อ่านข้อความท่ีย้อนหลังข้ึนไป 3 – 4 บรรทัดแล้ว ถ้ายังไงก็ให้มีการถอดเทปก็ดีนะครับ ท่านนายกบอกว่า 
ขอแก้ไขสองบรรทัดสุดท้าย ผมขอให้อ่านข้อความท่ีต่อเน่ืองข้ึนไปสัก 3 – 4 บรรทัด คือ ในเรื่องถัดมา จริงๆ 
แล้วผมอยากจะบอกด้วยซํ้าไปว่าได้ดําเนินการไปถึงไหนในเรื่องของรถบัส  จริงแล้วขณะน้ีผมส่งมอบรถตู้ให้กับ
ทางโรงเรียนไปแล้ว 3 โรงเรียน 3 คัน โดยได้รับเอารถของทางเทศบาลท่ีเราถอดจาก Carpool จํานวน 2 คัน 
และผมได้รับมอบมาจากโรงพยาบาลอีกคันหน่ึง เพ่ิงปรับปรุง ผมว่าโดยสามัญสํานึกของคนซ่ึงทํางานรับผิดชอบ
ระดับน้ี ถ้ามีแต่เอกสารกระดาษมาคงไม่สามารถใช้คําพูดแบบน้ีได้หรอกครับว่า รับมาแล้ว และเพ่ิงปรับปรุง 
และให้กับทางโรงเรียนเทศบาล 3 แต่ก็แล้วแต่ทางท่ีประชุมจะพิจารณานะครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในส่วนน้ี กระผมจะขอมติในท่ีประชุม  
สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขรายงานการประชุม  ตามท่ีท่านนายกฯ ได้ขอแก้ไขข้อความในรายงานการ
ประชุมครั้งน้ี  ขอได้โปรดยกมือข้ึน 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ยกมือข้ึนสูง ๆ นะครับ  ท่านประธาน
ขอมติท่ีท่านนายกฯ ขอแก้ไขถ้อยคําในรายงานการประชุมหน้าท่ี 12 ตามท่ีได้เรียนต่อท่ีประชุมไปแล้ว  
สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้แก้ไข ยกมือข้ึนสูง ๆ นะครับ ผมจะได้นับ มติเห็นชอบให้แก้ไขรายงาน  10 เสียง
ครับท่านประธาน 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  สมาชิกฯ ท่านใดไม่เห็นชอบครับ 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ท่านใดไม่เห็นชอบให้แก้ไขรายงาน
การประชุมฯ โปรดยกมือข้ึนครับ   มีจํานวน  4  เสียงครับท่านประธาน 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ท่ีประชุมมีมติเสียงข้างมากให้แก้ไข
รายงานการประชุมตามท่ีท่านนายกฯ ขอแก้ไขนะครับ  มีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมอีก
หรือไม่ ไม่มีนะครับ  เม่ือไม่มีผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยท่ี ๔ ครั้งท่ี  2 
ประจําปี ๒๕๕8 เม่ือวันท่ี  28  ธันวาคม  พ.ศ. 2558 ขอได้โปรดยกมือข้ึน   
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นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ท่านประธานฯ ขอมติเห็นชอบให้
รับรองรายงานการประชุมนะครับ ยกมือข้ึนสูงๆ นะครับ  เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม จํานวน 15  เสียง
ครับท่านประธาน   

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ท่ีประชุมเห็นชอบให้รับรองรายงานการ
ประชุมฯ จํานวน  15  เสียง  ท่ีเหลืองดออกเสียงนะครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเสียงข้างมากเห็นชอบให้แก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนคร
ลําปาง สมัยท่ี ๔ ครั้งท่ี 2 ประจําปี ๒๕๕8 เม่ือวันท่ี  28  ธันวาคม  พ.ศ. 2558  ในหน้าท่ี 12 สองบรรทัด
สุดท้าย  ข้อความ  “และผมได้รับมอบมาจากโรงพยาบาลอีกคันหน่ึง  เพ่ิงปรับปรุงให้กับทางโรงเรียนเทศบาล
เรา 3 โรงเรียนในเบ้ืองต้น”  แก้ไขเป็น  “และผมได้รับแจ้งเป็นเอกสารรับมอบมาจากโรงพยาบาลอีกคันหน่ึง  
เพ่ือท่ีจะส่งมอบให้กับทางโรงเรียนเทศบาลท้ัง 3 โรงเรียนในเบ้ืองต้น” 

และท่ีประชุมมีมติเสียงข้างมากเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัย
ประชุมสามัญ สมัยท่ี ๔ ครั้งท่ี 2 ประจําปี ๒๕๕8 เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

3.1 รายงานผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ช้ีวัด และค่าเป้าหมายข้ันตํ่าการ
จัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครลําปาง รอบท่ี 3 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอใหม่  
ข้อ 3.1  รายงานผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัด และค่าเป้าหมายข้ันตํ่าการจัดบริการ
สาธารณะของเทศบาลนครลําปาง รอบท่ี 3 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558  เชิญ ฝ่ายบริหาร 

นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนคร
ลําปาง กระผม นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรี  ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
ให้รายงานติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัด และค่าเป้าหมายข้ันตํ่าการจัดบริการ
สาธารณะของเทศบาลนครลําปาง รอบท่ี 3 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558   ดังน้ี 

หนังสือ 

เรื่อง  การรายงานติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายข้ันตํ่า  
การจัดบริการสาธารณะของเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล รอบท่ี 3 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
ด้วยสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) โดยสํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ก.ก.ถ.) ได้ขอความร่วมมือเทศบาลดําเนินการตามข้ันตอนและวิธีการประเมิน
ตนเอง  และดําเนินการบันทึกข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผล จํานวน 2 แบบ ได้แก่ แบบเทศบาล 1 และ
แบบเทศบาล 2-1 ถึง 2-6  ลงในโปรแกรมระบบประมวลผลเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายข้ันตํ่าการจัดบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.ก.ถ. (www.odloc.go.th) ช่องรายการ
ระบบการประเมินการจัดบริการสาธารณะปี 58 ซ่ึงข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลท่ีถูกต้องสําหรับใช้เป็นเกณฑ์
ประกอบพิจารณาการจัดสรรเงินอุดหนุน และรายงานคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป  สําหรับการติดตามประเมินผล
เพ่ือประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ข้ันตํ่าการจัดบริการสาธารณะ  ดําเนินการโดยกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้กลไกของคณะผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ทําหน้าท่ีกํากับดูแลและรับรองผลการประเมิน มีข้ันตอนและวิธีการประเมินตนเอง  



๗ 
 

 

ท้ังน้ี  ข้ันตอนและวิธีการประเมินตนเองตาม ข้อ 2 (5) กําหนดให้นําข้อมูลท่ีได้รับจากการประเมินตนเอง
รายงานท่ีประชุมสภาของเทศบาลนครลําปาง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งท่ีส่งมาด้วย 

ดังน้ัน  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น  จึงขอนําส่ง
ข้อมูลรายงานติดตามประเมินผลฯ ตามแบบเทศบาลนําเสนอต่อสภาเทศบาลนครลําปาง 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
  ขอแสดงความนับถือ 

(ลงชื่อ)     กิตติภูมิ  นามวงค์ ผู้เสนอ 
(นายกิตติภูมิ  นามวงค์) 

           นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

อน่ึง ข้อมูลดังกล่าว เทศบาลนครลําปางได้จัดส่งไปยังสํานักปลัด  สํานักนายกเทศมนตรี เม่ือวันท่ี 18 
มกราคม  2559 ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลท่ีมีรายละเอียดค่อนข้างมาก เป็นข้อมูลท่ีบ่งบอกถึงภารกิจของ
เทศบาลนครลําปาง ซ่ึงสํานักนายกรัฐมนตรีจะใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดสรรเงินอุดหนุนต่างๆ ให้กับเทศบาลนคร
ลําปางต่อไป จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เรื่องรายงานผลการประเมินการจัดบริการ
สาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัด และค่าเป้าหมายข้ันตํ่าการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครลําปาง รอบท่ี 3 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558  สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีข้อสอบถามหรือไม่  ไม่มีนะครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัด และค่า
เป้าหมายข้ันตํ่าการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครลําปาง รอบท่ี 3 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

 
3.2 ญัตติ  เรื่อง  ขอเสนอญัตติกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําปี  ระยะเวลาและ

วันเริ่มต้นประชุม  สมัยประชุมสามัญ ประจําปี ๒๕๕9  สมัยที่ ๒  สมัยที่ ๓  และสมัยที่ ๔  วันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญ ประจําปี ๒๕60 และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ ประจําปี ๒๕60 สมัยแรก 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอใหม่  
ข้อ 3.2  ญัตติ  เรื่อง ขอเสนอญัตติกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําปี 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 ท่ีเคารพ 
และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  กระผม  นายจาตุรงค์  พรหมศร  ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางขอ
เสนอญัตติ 

ญัตติ 

เรื ่อง  ขอเสนอญัตติ  เรื ่อง  ขอเสนอญัตติกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําปี 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  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒  

มาตรา ๒๔  ในปีหน่ึงให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย  สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ



๘ 
 

 

ประจําปี ให้สภาเทศบาลกําหนด และในมาตรา ๒๔ น้ี วรรคท้าย  ได้บัญญัติไว้ว่า สมัยประชุมสามัญสมัยหน่ึงๆ 
ให้มีกําหนดไม่เกินสามสิบวัน  แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด  
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๑ (๒) สําหรับเทศบาลให้สภาเทศบาลกําหนดว่าการประชุมสมัยสามัญ
ประจําปี  แต่ละสมัยในปีน้ันจะเริ่มเม่ือใด  แต่ละสมัยในปีน้ัน มีกําหนดก่ีวัน  กับให้กําหนดวันเริ่มประชุมสมัย
ประชุมสามัญประจําปี สมัยแรกของปีถัดไป  และมีกําหนดก่ีวัน  และข้อ ๒๑ การกําหนดจํานวนสมัยประชุม
สามัญประจําปี   ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม   สมัยประชุมสามัญประจําปีของแต่ละสมัยในปีน้ัน วันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญประจําปีของปีถัดไป  และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปีถัดไป   
ให้ประธานสภาท้องถ่ินนําปรึกษาในท่ีประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของแต่ละปี  โดยให้นําความในข้อ ๑๑  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ดังน้ัน  เพ่ือถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ.
๒๕๕๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมฯ ดังกล่าวข้างต้น  จึงเสนอญัตติดังกล่าวต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง   เพื่อให้ประธานสภา
เทศบาลนครลําปางนําปรึกษาในท่ีประชุมสภาน้ีเก่ียวกับการกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี  ระยะเวลา
และวันเริ่มต้นประชุมสามัญ ประจําปี ๒๕๕9  สมัยท่ี ๒  สมัยท่ี ๓  และสมัยท่ี ๔  และกําหนดสมัยประชุม
สามัญ สมัยแรก ประจําปี ๒๕60 ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม  ของสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  
ประจําปี ๒๕60 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครลําปางพิจารณาต่อไปด้วย 
 ขอแสดงความนับถือ 

        ลงชื่อ      จาตุรงค์  พรหมศร  ผู้เสนอ 
      (  นายจาตุรงค์  พรหมศร  ) 

             สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

 ลงชื่อ     สันติ   เขียวอุไร ผู้รับรอง  ลงชื่อ   วิบูลย์  ฐานิสรากูล ผู้รับรอง 
     (  นายสันติ  เขียวอุไร  )           (  นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล  ) 
  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง       สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ในญัตติ เรื่อง  ขอเสนอญัตติกําหนด
จํานวนสมัยประชุมสามัญประจําปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม  สมัยประชุมสามัญ ประจําปี ๒๕๕9  
สมัยท่ี ๒  สมัยท่ี ๓  และสมัยท่ี ๔  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจําปี ๒๕60 และระยะเวลาของสมัยประชุม
สามัญ ประจําปี ๒๕60 สมัยแรก  สมาชิกท่านใดจะเสนอ  เชิญ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ 
กระผม  นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ผมขอเสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๒  
ประจําปี ๒๕๕9  มีกําหนดระยะเวลา ๓๐ วัน  เริ่มต้นต้ังแต่วันท่ี  ๑ – ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕9 

นายกิตติ  จ ิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอสมาช ิกฯ ร ับรองตามท่ี   
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ เสนอ  มีผู้รับรองถูกต้อง จะมีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ไม่มีนะครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ต่อไปเป็นการกําหนดสมัยประชุมสามัญ 
สมัยท่ี ๓ ประจําปี ๒๕๕9 เชิญ นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ 

 



๙ 
 

 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ 
และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ดิฉัน นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอเสนอ
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปี 2559  มีกําหนดระยะเวลา 30 วัน เริ่มต้ังแต่วันท่ี 1-30 สิงหาคม 
พ.ศ. 2559 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอสมาชิกฯ รับรองตามท่ี  นางสาวอมลยา  
เจนตวนิชย์ เสนอ  มีผู้รับรองถูกต้อง  จะมีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ไม่มีนะครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ต่อไปเป็นการกําหนดสมัยประชุมสามัญ  
สมัยท่ี ๔ ประจําปี ๒๕๕9  เชิญ นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ กระผม  
นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ผมขอเสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจําปี ๒๕๕9 
มีกําหนดระยะเวลา ๓๐ วัน  เริ่มต้นต้ังแต่วันท่ี  ๑ – ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕9  

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอสมาชิกฯ รับรองตามท่ี  นายบริบูรณ์  
บุญยู่ฮง เสนอ  มีผู้รับรองถูกต้อง  จะมีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  ไม่มีนะครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ต่อไปเป็นการกําหนดสมัยประชุมสามัญ 
ระยะเวลาและวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปี สมัยแรกของปีถัดไป เชิญ นายนพดล  ผดุงพงษ์ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และท่าน
สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  กระผม นายนพดล  ผดุงพงษ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมขอเสนอสมัยประชุม
สามัญ สมัยแรก ประจําปี ๒๕60  มีกําหนดระยะเวลา 28 วัน  เริ่มต้นต้ังแต่วันท่ี  ๑-28  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕60  

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอสมาชิกฯ รับรองตามท่ี  
นายนพดล  ผดุงพงษ์  เสนอ  มีผู้รับรองถูกต้อง จะมีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ไม่มีนะครับ   

มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ กําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําปี  
ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม  สมัยประชุมสามัญ ประจําปี ๒๕๕9  สมัยที่ ๒  สมัยที่ ๓  และสมัยที่ ๔  
วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจําปี ๒๕60 และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ ประจําปี ๒๕60 สมัยแรก  
คือ 

- ระยะเวลาการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี ๒ ประจําปี ๒๕๕9  มีกําหนดระยะเวลา 
๓๐ วัน เริ่มต้ังแต่วันท่ี ๑-๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕9  

- ระยะเวลาการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี ๓ ประจําปี ๒๕๕9  มีกําหนดระยะเวลา 
๓๐ วัน เริ่มต้ังแต่วันท่ี ๑-๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕9  

- ระยะเวลาการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี ๔  ประจําปี ๒๕๕9  มีกําหนดระยะเวลา  
๓๐ วัน  เริ่มต้นต้ังแต่วันท่ี  ๑ – ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕9 

- ระยะเวลาการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก ประจําปี ๒๕60  มีกําหนดระยะเวลา 
28 วัน เริ่มต้นต้ังแต่วันท่ี ๑-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕60 

 
3.3 ญัตติ  เรื่อง  ขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบการจ่ายเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559  

หมวดเงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์อํานวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด จังหวัดลําปาง (ศอ.ปส.จ.ลป.) จํานวนเงิน  300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) 



๑๐ 
 

 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอใหม่  
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  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปราม
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  เพ่ือจ่าย
เป็นเงินอุดหนุนศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดลําปาง (ศอ.ปส.จ.ลป.) จํานวนเงิน  
300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผล ดังน้ี 

หลักการ 
เพ่ือขอรับความเห็นชอบการจ่ายเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559  หมวดเงินอุดหนุน  ประเภท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัด
ลําปาง (ศอ.ปส.จ.ลป.) จํานวนเงิน  300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)  ท้ังน้ี ตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 67  เทศบาลอาจมีรายจ่ายดังต่อไปน้ี 
(8) เงินอุดหนุน และมาตรา 67 ทวิ การจ่ายเงินตามมาตรา 67 (8) เทศบาลจะกระทําได้ต่อเม่ือได้รับความ
เห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว 

เหตุผล 
เน่ืองจากศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลําปาง (ศอ.ปส.จ.ลป.) ได้ขอรับการ

อุดหนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ีจังหวัดลําปาง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  ซ่ึงจังหวัดลําปางพิจารณาแล้วเห็นว่า  โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลําปาง 
(ศอ.ปส.จ.ลป.) เป็นส่วนหน่ึงท่ีจะส่งเสริมสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
จังหวัดลําปางให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และประสบความสําเร็จตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล 
ตามหนังสือจังหวัดลําปาง ด่วนท่ีสุด ท่ี ลป 0023.4/ว 28714  ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2558  เรื่อง 
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์อํานวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลําปาง  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559  และเทศบาลนครลําปาง 
ได้บรรจุโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์
อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลําปาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวนเงิน 
300,000 บาท  (สามแสนบาทถ้วน)  ไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) เพ่ิมเติมฉบับท่ี 3 ซ่ึง
โครงการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ระดับจังหวัดลําปาง ในการประชุมฯ ครั้งท่ี 2/2559 เม่ือวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2559 (เอกสารแนบท้าย) 
ประกอบกับเทศบาลนครลําปางไม่ได้ต้ังงบประมาณเพ่ือการน้ีไว้  จึงจําเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย



๑๑ 
 

 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งาน
ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  งบเงินอุดหนุน  หมวดเงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนส่วน
ราชการ  รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินฯ (เอกสารแนบท้าย) ซ่ึงในกรณีการจ่ายเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 หมวดเงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์อํานวยการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด จังหวัดลําปาง (ศอ.ปส.จ.ลป.) จํานวนเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) จะ
กระทําได้ก็ต่อเม่ือได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลฯ และผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว 

ดังน้ัน ขอได้โปรดนําเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการ
จ่ายเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลําปาง (ศอ.ปส.จ.ลป.) จํานวนเงิน  
300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับ
ท่ี 13 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (8) ประกอบมาตรา 67 ทวิ ต่อไป 

  ขอแสดงความนับถือ 
(ลงชื่อ)     กิตติภูมิ  นามวงค์ ผู้เสนอ 

(นายกิตติภูมิ  นามวงค์) 
           นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

 
นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่  

เชิญ  นายณัฐกิตต์ิ  บรรจงจิตต์ 

นายณัฐกิตต์ิ  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ  
และเพ่ือนสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  กระผม  นายณัฐกิตต์ิ  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ก่อนท่ี
ผมจะอภิปรายญัตติน้ี ผมขออนุญาตท่านประธานใช้เอกสารประกอบการอภิปราย เป็นเอกสารคําสั่งของ
กระทรวงมหาดไทย และเอกสารคําสั่งของจังหวัดลําปาง  (ประธานอนุญาต)  ญัตติท่ีเสนอขอรับความเห็นชอบ
การจ่ายเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559  หมวดเงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ  เพ่ือจ่าย
เป็นเงินอุดหนุนศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดลําปาง (ศอ.ปส.จ.ลป.) จํานวนเงิน  
300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ผมดูตามหลักการก็เข้าข่ายเงินอุดหนุน ตามมาตรา 67 ทวิ  แต่เหตุผล
เราต้องดูท่ีมาท่ีไป  ซ่ึงท่ีมาท่ีไปในญัตติน้ีคือ เทศบาลเราได้รับหนังสือจากผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง ตาม
หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี ลป 0023.4/ว28714  ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง โครงการขออนุมัติรับเงิน
อุดหนุนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดจังหวัดลําปาง ประจําปี พ.ศ. 2558  แต่หนังสือน้ีแจ้งมาถึงเทศบาลของเรา  เทศบาลของเราไม่ได้
ต้ังงบประมาณในส่วนน้ีไว้ตามท่ีเราผ่านงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2559 ไป มีหนังสือของทางจังหวัดท่ี
ซักซ้อมเรื่องการจัดทํางบประมาณ ให้เราต้ังงบประมาณในส่วนน้ีไว้ด้วยเก่ียวกับเรื่องยาเสพติด  แต่ประเด็น
ไม่ได้อยู่ตรงน้ันครับท่านประธาน ผมจะชี้แจงให้เห็นว่า เราได้รับหนังสือจากจังหวัดขออุดหนุนเงินน้ีในวันท่ี  
26 พฤศจิกายน  2558  และจากบันทึกของกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครลําปาง ท่ี ลป 52007/73  
ลงวันท่ี  19  มกราคม  2559  เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2559 ครั้งท่ี 1  
เก่ียวกับเรื่องท่ีขอโอนเงินงบประมาณเพ่ิมเพ่ือไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ และนายกฯ ได้อนุมัติโอนเงิน
งบประมาณจํานวนน้ีเข้าเป็นงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2559  ในวันท่ี  29  มกราคม  2559  แต่
ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย หนังสือด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 74  ลงวันท่ี 8 มกราคม 2553 
ระบุไว้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะช่วยเหลืออุดหนุนส่วนราชการต่าง ๆ มีอยู่ 2 ภารกิจท่ีจะสามารถ
ช่วยเหลือหรือต้ังงบประมาณได้ คือด้านการศึกษา และการสาธารณสุข  นอกเหนือจากภารกิจน้ีแล้ว ต้องขอ
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ความเห็นชอบไปทางคณะอนุกรรมการกระจายอํานาจของจังหวัดก่อน  ในกรณีนี้เป็นเงินเก่ียวกับการช่วยเหลือ 
ด้านยาเสพติด ทางเทศบาลไม่ไ ด้ขอไปทางคณะอนุกรรมการจั งหวัดลํ าปาง  จากหนังสือของ
กระทรวงมหาดไทยดังกล่าว เขาให้ไปดูประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ข้อท่ี 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาล  องค์การบริหารส่วนตําบล อาจสนับสนุนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ 
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐในจังหวัด ในด้านการศึกษา หรือด้านการสาธารณสุข ตามหลักเกณฑ์หรือเง่ือนไขท่ี
กําหนดไว้ในประเภทน้ี  ภารกิจอ่ืน นอกเหนือจากภารกิจด้านการศึกษา ด้านการสาธารณสุข องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ตามวรรคหน่ึง จะสนับสนุนได้เม่ือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ระดับจังหวัด เป็นรายกรณีไป ในกรณีน้ีเทศบาล ฝ่ายบริหารได้โอน
งบประมาณไปในวันท่ี 29 มกราคม  2559 แต่ตามหนังสือท่ีขออนุมัติความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ดังกล่าวท่ีแนบมาในญัตตินี้ อนุมัติเห็นชอบครับ ลงวันท่ี  16 กุมภาพันธ์ 2559  ซ่ึงเป็นการอนุมัติย้อนหลังนะ
ครับ หลังจากท่ีนายกฯ ได้ประกาศใช้ไปแล้ว คือ ผมอาจเข้าใจผิด หรือทางฝ่ายบริหารเข้าใจผิดเก่ียวกับ
งบประมาณท่ีได้โอนไปแล้ว แต่ท้ังน้ีท้ังน้ันเก่ียวกับภารกิจนอกจาก  2 ด้านท่ีกล่าวไปว่า ต้องขออนุญาตขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกระจายอํานาจของจังหวัดก่อน  ก็ไม่มีอะไรครับ ผมชี้ให้เห็นว่ามีการทํางาน
ผิดข้ันตอนไปเล็กน้อย ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไร เขาก็อนุมัติแล้ว แต่การจ่ายเงินประจําปีงบประมาณ  ทางสภาฯ 
ก็ให้ความเห็นชอบ  เรื่องจ่ายเงินไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้ว  เพราะเราได้อนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมผ่านไปแล้ว  
ไม่เก่ียวกับทางสภาฯ แต่ขอชี้ข้อสังเกตไปว่า มีการทํางานผิดข้ันตอนไปเล็กน้อย  ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ  ฝ่ายบริหาร 

นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนคร
ลําปาง กระผม นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรี  ขออนุญาตตอบประเด็นข้อซักถามของท่าน
สมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติว่า  การขอต้ังจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่จังหวัด จํานวน  300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) 
เพ่ืออุดหนุนโครงการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของจังหวัดลําปางน้ัน  คณะอนุกรรมการอํานวยการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดลําปาง  ได้มีหนังสือถึงนายกเทศมนตรีนครลําปาง  ท่ี 
ลป  0023.3/4693  ลงวันท่ี  19  กุมภาพันธ์  2559 ส่งรายงานการประชุมของคณะอนุกรรมการ
อํานวยการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดลําปาง ครั้งท่ี 2/2559  เม่ือวันท่ี  16  
กุมภาพันธ์  2559  โดยมีมติอนุมัติให้การขอต้ังจ่ายเงินอุดหนุนดังกล่าว ได้รับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการ
กระจายอํานาจในระดับจังหวัดเรียบร้อย  จึงเรียนให้ท่ีประชุมทราบ  ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ  นายณัฐกิตต์ิ  บรรจงจิตต์ 

นายณัฐกิตต์ิ  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ  
กระผม  นายณัฐกิตต์ิ  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมขอขอบคุณท่านรองนายกฯ ท่ีตอบ ผม
ขอเรียนชี้แจงเล็กน้อย คือ ผมจะชี้ให้เห็นว่า เป็นการได้รับความเห็นชอบหลังจากท่ีท่านนายกฯ ประกาศใช้ไป
แล้วนะครับ ได้ขอชี้เป็นข้อสังเกตเท่าน้ันครับ  ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายอีกหรือไม่ 
เชิญ นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  
ท่ีเคารพ กระผม นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  จริง ๆ ก็ไม่ได้ต้ังใจจะถามอะไรเลย
นะครับ เพราะว่าได้ฟังเพ่ือนสมาชิกฯ ได้อภิปรายแล้ว แต่บังเอิญว่า ได้ยินทางท่านรองนายกฯ ได้ลุกข้ึนมาตอบ
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ข้อสงสัย ข้อซักถามของเพ่ือนสมาชิกเม่ือสักครู่  ตามญัตติระบุว่า ขอเสนอญัตติเรื่องขอเสนอญัตติขอรับความ
เห็นชอบการจ่ายเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559  หมวดเงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ  
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดลําปาง (ศอ.ปส.จ.ลป.) 
จํานวนเงิน  300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) แต่เม่ือสักครู่ท่านรองนายกฯ ลุกข้ึนตอบว่า จะดําเนินการ
อุดหนุนจังหวัดเพ่ือสนับสนุนโครงการของศูนย์อํานวยการดังกล่าว  ผมก็เลยสงสัยข้ึนมาว่า แล้วตกลงอุดหนุน
จังหวัดหรืออุดหนุนศูนย์อํานวยการแน่  ในประเด็นน้ี   และอีกประเด็นหน่ึงก็คือ  ขอซักถามตามสามัญสํานึก
นะครับว่า ปกติแล้วการท่ีผู้ใดผู้หน่ึง หรือส่วนราชการใดจะจ่ายเงินงบประมาณออกไป ก็มักจะต้องได้รับ
ใบเสร็จรับเงินกลับมา ไม่ว่าจะเป็นการจัดซ้ือจัดจ้างอะไร ในประเด็นน้ีผมก็อยากถามทางผู้บริหารว่า หากสภา
แห่งน้ีได้อนุมัติเห็นชอบตามญัตติน้ีแล้ว  และทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้อนุมัติแล้ว  เทศบาลนครลําปางก็
จะจ่ายเงินอุดหนุนจํานวนสามแสนบาทไป  ในกรณีหลังจากน้ันเราจะได้รับใบเสร็จรับเงินจากใครกลับมา
หรือไม่  ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ  ฝ่ายบริหาร 

นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนคร
ลําปาง  กระผม นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรี  ขออนุญาตตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกฯ 
ผู้ทรงเกียรติ ท่ีได้สอบถามว่า การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนจํานวนสามแสนบาทน้ัน ทางเทศบาลนครลําปางจะ
เบิกจ่ายในนามของใคร  ผมเข้าใจว่าทางกองคลัง  เทศบาลนครลําปาง จะต้องจ่ายในนามของศูนย์อํานวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดลําปาง  ซ่ึงมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง เป็นประธานศูนย์อํานวยการฯ  
ในปัจจุบันน้ีกระผมขอเรียนชี้แจงว่า ทางเทศบาลนครลําปางยังไม่ได้อุดหนุนหรือเบิกจ่าย ภายหลังจากท่ีสภา
เทศบาลแห่งนี้ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  ทางเทศบาลนครลําปางก็จะดําเนินการตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินจํานวน
สามแสนบาทดังกล่าวให้กับทางศูนย์อํานวยการฯ ไป  ซ่ึงตามระเบียบแล้วทางศูนย์อํานวยการก็จะออก
ใบเสร็จรับเงินให้กับเทศบาลนครลําปางจํานวนสามแสนบาทถ้วน  ในหลักการของเงินอุดหนุนน้ัน  สํานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน  เขาจะมีหน้าท่ีเข้าไปตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของจังหวัดว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีขอ
มายังเทศบาลนครลําปางหรือไม่  และก็การดําเนินการตามโครงการดังกล่าว มีเงินเหลือหรือไม่ ถ้ามีเงินเหลือ 
จังหวัดโดยศูนย์อํานวยการ ต้องนําเงินท่ีเหลือดังกล่าวส่งคืนมายังเทศบาลนครลําปาง  และหลังจากท่ี
ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ศูนย์อํานวยการจะต้องรายงานผลของการดําเนินการตามท่ีได้รับเงินจาก
เทศบาลนครลําปางไปสามแสนบาทว่า ในจํานวนเงินดังกล่าวทางศูนย์อํานวยการได้ดําเนินการไปในทางใดบ้าง  
ก็คงเป็นไปตามข้ันตอนของระเบียบ  จึงเรียนให้ทราบ  ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่ครับ
เชิญ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ 
กระผม  นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมได้เปิดดูเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี 2559  มีหน่วยงานของเราต้ังงบประมาณไว้เพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติดอยู่แล้ว จํานวน 
150,000 บาท (หน่ึงแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) ซ่ึงท่านนายกฯ เป็นประธานอยู่แล้ว ผมก็มีข้อสังเกตว่า กรณีน้ี 
ถ้าเราจะเอาเงินตัวน้ีไปช่วยเขาอีก จะเป็นการทับซ้อนกับการท่ีเราจะต้องเอาเงินตัวน้ีไปใช้จ่ายอีกประเด็นหน่ึง
หรือไม่  ผมเห็นด้วยนะครับท่ีจะเอาเงินไปช่วยเหลือปัญหายาเสพติดตรงน้ี  แต่ผมมีข้อสังเกตว่า จะถูกต้อง 
หรือจะเป็นการทับซ้อนอะไรหรือเปล่า เก่ียวกับกรณีของเทศบาลก็ทํางานเรื่องยาเสพติด และได้ต้ังงบประมาณ
เรื่องยาเสพติดของปี 2559  อยู่แล้ว  150,000 บาท  (หน่ึงแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน)  แล้วเราจะเอาเงินอีก
สามแสนบาทไป  ผมขอให้เพ่ือนสมาชิกฯ ช่วยพิจารณาดูว่าจะเป็นการทับซ้อนกับโครงการของเทศบาลเรา
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หรือไม่ เพราะว่าเรื่องยาเสพติดก็เป็นหน้าท่ีของทางเทศบาลของเราท่ีจะต้องทําอยู่แล้ว  เงินเราก็ต้ังไว้แล้ว  
และมาขอเงินตัวน้ีผ่านสภาฯ อีก  ผมก็ไม่รู้ว่าจะทับซ้อนกับงบประมาณท่ีเราจะทําหรือไม่  ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ  ฝ่ายบริหาร 

นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนคร
ลําปาง กระผม นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรี  ขออนุญาตตอบข้อสงสัยนะครับ  ด้วยความ
ขอบพระคุณท่ีท่านสมาชิกฯ  ได้ต้ังข้อสังเกตน้ีมา  กระผมขอเรียนชี้แจงว่า  งบประมาณท่ีเทศบาลต้ังไว้ของ
กองสวัสดิการและสังคม เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเก่ียวกับโครงการป้องกันยาเสพติดในปีงบประมาณ 
2559 จํานวน 150,000 บาท  (หน่ึงแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) น้ัน  กับเงินอุดหนุนท่ีต้ังจ่ายให้กับจังหวัดเพ่ือ
ดําเนินการในโครงการยาเสพติดจํานวน  300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)  เป็นการใช้เงินคนละประเภท 
กล่าวคือ จํานวนเงินท่ีเทศบาลต้ังไว้ 150,000 บาท (หน่ึงแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน)  เป็นโครงการท่ีเทศบาลจะ
ดําเนินการเองตามรายละเอียดซ่ึงระบุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ในท้ายคําขอซ่ึงจะมีรายละเอียด
ระบุตรงน้ันว่า  เงินจํานวน  150,000 บาท  (หน่ึงแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน)  เทศบาลนครลําปางจะนําไปใช้จ่าย
ในรายการไหนบ้าง  ส่วนเงินจํานวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ท่ีอุดหนุนให้กับจังหวัดไปน้ัน 
โครงการน้ี เทศบาลไม่ได้ดําเนินการเอง  แต่เป็นไปตามท่ีจังหวัดหรือศูนย์อํานวยการจัดเก็บเพ่ือดําเนินการ  
โดยจังหวัดได้ต้ังวัตถุประสงค์ไว้ว่า จะดําเนินการอบรมเด็ก  เยาวชน และประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับยาเสพติด  ซ่ึงปัจจุบันน้ีกําลังเป็นปัญหาที่ค่อนข้างสําคัญมากของจังหวัด  คืออัตราการระบาดของ
ยาเสพติดได้เพ่ิมทวีข้ึนอย่างรวดเร็ว เป็นปัญหาท่ีทางจังหวัดมีความห่วงใยเป็นอย่างย่ิง จึงมีโครงการท่ีจะ
จัดการฝึกอบรมเด็ก เยาวชน และประชาชน รุ่นละ 750 คน เป็นจํานวน 14 รุ่น รุ่นหน่ึงใช้เวลา 2 วัน จะใช้
เงินท้ังหมด 7,010,000 บาท (เจ็ดล้านหน่ึงหม่ืนบาทถ้วน) จํานวนเงินดังกล่าวก็จะมีเงินของเทศบาลนคร
ลําปางสมทบเข้าไปอยู่จํานวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)  ซ่ึงท้ังเจ็ดล้านหน่ึงหม่ืนบาทเป็นเรื่องของ
ศูนย์อํานวยการฯ  เขาจะดําเนินการเองจนเสร็จสิ้น  การดําเนินการได้ผลเป็นอย่างไร ตามท่ีผมกราบเรียนว่า 
จะมีสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินเขามาตรวจสอบการปฏิบัติงานของจังหวัดอีกชั้นหน่ึงว่า เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ีต้ังโครงการไว้หรือไม่  ตามท่ีท่านเรียนถามว่าซํ้าซ้อนกันหรือไม่  ขอกราบเรียนว่า 
ไม่ซํ้าซ้อนครับ  เงินจํานวนหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท  เป็นรายการที่เทศบาลดําเนินการเอง  ส่วนจํานวนเงิน
สามแสนบาทท่ีอุดหนุนจังหวัด เป็นเรื่องท่ีจังหวัดจะดําเนินการเอง  วัตถุประสงค์อาจจะเหมือนกัน แต่วิธีการ
และเป้าหมายในการฝึกอบรมอาจจะไม่เหมือนกัน  จึงกราบเรียนชี้แจงด ้วยความขอบพระคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ  นายณัฐกิตต์ิ  บรรจงจิตต์ 

นายณัฐกิตต์ิ  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ  
กระผม  นายณัฐกิตต์ิ  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ผมอยากจะเรียนกับท่านสมาชิกสภาทุกท่าน
ว่า ญัตติท่ีทางฝ่ายบริหารเสนอมา เป็นญัตติเก่ียวกับการให้ความเห็นชอบในการจ่ายเงิน ไม่ใช่เรื่องการโอน
งบประมาณอะไร น่ันเป็นเรื่องของฝ่ายบริหารท่ีมีอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2541 หมวด 4 ข้อ 26 เป็นอํานาจของนายกฯ นะครับ เรามีหน้าท่ีเห็นชอบแต่เงินเท่าน้ัน
นะครับ  อย่าหลงประเด็นนะครับ  ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ 
กระผม  นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ก็ต้องขอขอบคุณท่านรองฯ สมเกียรติ 
ท่ีได้ชี้แจงนะครับ ผมก็เป็นห่วง เรื่องยาเสพติดน้ีไม่ใช่เฉพาะท่ีโรงเรียน ท่ีท่านรองฯ อธิบายเม่ือสักครู่ผมก็อยาก



๑๕ 
 

 

ให้สนใจเก่ียวกับชุมชนด้วย  ปกติท่ีผ่าน ๆ มา ก็เห็นมีแต่เอานักศึกษา นักเรียน ไปอบรมถึงเรื่องการป้องกัน
และห่างไกลยาเสพติด แต่จริง ๆ แล้ว ในชุมชนหลายชุมชนไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่น คนแก่  ก็มีเรื่องของยาเสพติด 
ผมก็เป็นห่วงว่า งบประมาณตรงน้ีก็น่าจะเอามาใช้กับทางชุมชนบ้าง  เพราะในเขตเทศบาลของเราก็มีกองทุน
แม่ของแผ่นดินต้ัง 8 – 9 ชุมชนท่ีไม่ได้ขับเคลื่อนอะไรเลย เรื่องเก่ียวกับยาเสพติด กองทุนแม่ของแผ่นดินน้ีเป็น
โครงการท่ีแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยตรงอยู่แล้ว  และท่ีผมสัมผัสมาระยะเวลา 2 – 3 ปี เรื่องกองทุนแม่ของ
แผ่นดินในเขตเทศบาลของเราไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรเลย  ได้เงินมาก็ไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรเลย ผมก็อยาก
ฝากฝ่ายบริหารมาช่วยดูแลตรงน้ี  หรือมาช่วยขับเคลื่อนให้มีกิจกรรมหรือให้มีการทํากิจกรรมเกี่ยวกับเรื่อง
ยาเสพติดด้วย  ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่ครับ  
ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีหรือไม่ครับ  เม่ือไม่มี ผมจะขอมติจากท่ีประชุม ในญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขอรับ
ความเห็นชอบการจ่ายเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559  หมวดเงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนส่วน
ราชการ  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดลําปาง 
(ศอ.ปส.จ.ลป.) จํานวนเงิน  300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือข้ึน 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ยกมือสูงๆ นะครับ ท่ีประชุมมีมติ
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ครับท่านประธาน 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  เห็นชอบให้จ่ายเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
หมวดเงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์อํานวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด จังหวัดลําปาง (ศอ.ปส.จ.ลป.) จํานวนเงิน  300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)  และ
ให้เทศบาลเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ 

 
3.4 ญัตติ  เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.

2559  ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก รายการค่าปรับปรุงตลาดเทศบาล 1 (ตลาดหลักเมือง) 
งบประมาณ 1,298,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอใหม่  
ข้อ 3.4  ญัตติ  เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2559  
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานการพาณิชย์  งานตลาดสด  หมวดค่าที ่ดินและสิ ่งก่อสร้าง  
ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก รายการค่าปรับปรุงตลาดเทศบาล 1 (ตลาดหลักเมือง) 
งบประมาณ 1,298,000 บาท (หน่ึงล้านสองแสนเก้าหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
เชิญ ฝ่ายบริหาร 

นายสุรทัศน์  พงษ์นิกร  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนคร
ลําปาง กระผม นายสุรทัศน์  พงษ์นิกร  รองนายกเทศมนตรี  ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
ขอเสนอญัตติ 
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ญัตติ 
เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2559  ไปต้ังจ่ายเป็น

รายการใหม่ ในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมหรือ
ดัดแปลงอาคารบ้านพัก รายการค่าปรับปรุงตลาดเทศบาล 1 (ตลาดหลักเมือง) งบประมาณ 
1,298,000 บาท (หน่ึงล้านสองแสนเก้าหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
ข้าพเจ้านายกิตติภูมิ นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ  เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการพาณิชย์ งาน
ตลาดสด หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก รายการค่าปรับปรุง 
ตลาดเทศบาล 1 (ตลาดหลักเมือง) งบประมาณ 1,298,000 บาท (หน่ึงล้านสองแสนเก้าหม่ืนแปดพันบาท
ถ้วน) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามหลักการและเหตุผล ดังน้ี 

หลักการ 
เพ่ือการจัดให้มีและควบคุมตลาดของเทศบาลนครลําปาง ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 56 (6) ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถรองรับผู้ค้า
ท่ีเข้ามาขายสินค้าในตลาดได้มากข้ึนและจัดระเบียบการต้ังวางขายสินค้าให้เป็นไปโดยเรียบร้อย  จึงจําเป็นต้อง
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการพาณิชย์ 
งานตลาดสด หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก รายการค่าปรับปรุง
ตลาดเทศบาล 1 (ตลาดหลักเมือง) งบประมาณ 1,298,000 บาท (หน่ึงล้าน สองแสนเก้าหม่ืนแปดพันบาท
ถ้วน) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ท้ังน้ี การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้างท่ีทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอํานาจอนุมัติ
ของสภาท้องถ่ินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ.2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ.2543 ข้อ 27  

เหตุผล 
เน่ืองจากตลาดเทศบาล 1 (ตลาดหลักเมือง) ของเทศบาลนครลําปาง ได้เปิดให้บริการเม่ือ  วันท่ี 25 

ตุลาคม 2555 และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้บริหารจัดการให้ผู้ค้าได้ขายของตามแท่นท่ีกําหนดไว้ 
พบว่ามีจํานวนผู้ค้าเกินกว่าจํานวนแท่นท่ีมีอยู่ถึง 116 ราย จึงจําเป็นต้องจัดให้ผู้ค้าดังกล่าว ต้ังวางขายบน
ถนนด้านหลังตลาด (กาดน้อย)  เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ค้าขาย  แต่เน่ืองจากถนนดังกล่าว
ได้จัดทําไว้ให้เป็นทางรถเข้า-ออก เพ่ือการขนถ่ายสินค้าและเพ่ือความสะดวกในการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
จึงไม่เหมาะสมท่ีจะให้ผู้ค้า ขายสินค้าบนถนนดังกล่าวตลอดไป ประกอบกับเทศบาลฯ ได้เปิดประมูลหาผู้เช่า
อาคารพาณิชย์ท่ีว่างอยู่จํานวน 15 ห้อง มาหลายครั้งแล้ว แต่ไม่มีผู้ใดสนใจประมูลและจําเป็นต้องปิดห้องไว้
เพ่ือมิให้ผู้ อ่ืนเข้ามาใช้ได้ ทําให้การถ่ายเทระบายอากาศไม่สะดวกและเกิดกลิ่นเหม็นอับภายในตลาด 
โดยเฉพาะบริเวณแผนกขายเน้ือสัตว์ต่างๆ กลิ่นเหม็นอับมากกว่าบริเวณอ่ืนๆ  ซ่ึงอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
แก่ผู้ค้าและประชาชนท่ีเข้ามาใช้บริการได้ ดังน้ัน เพ่ือใช้พ้ืนท่ีอาคารตลาดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเพ่ือจัด
ระเบียบให้ผู้ค้าจํานวน 116 ราย ดังกล่าวได้เข้ามาต้ังวางขายสินค้าโดยเรียบร้อย จึงต้องทําการรื้อผนังห้อง
และบันไดอาคารพาณิชย์บางส่วนออกแล้วต่อเติมระเบียบทางเดินชั้นบน ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างและงานอ่ืน ๆ 
แต่เน่ืองจากเทศบาลนครลําปางไม่ได้ต้ังงบประมาณเพ่ือการน้ีไว้ จึงจําเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการพาณิชย์  งานตลาดสด  หมวด
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ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก รายการค่าปรับปรุงตลาดเทศบาล 1 
(ตลาดหลักเมือง) งบประมาณ 1,298,000 บาท (หน่ึงล้านสองแสนเก้าหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ท้ังน้ี เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 แนวทางท่ี 2.3 หน้า 3 รายละเอียดตามเอกสารรายการประมาณราคาและบัญชีโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี 

ดังน้ัน ขอได้โปรดนําเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการพาณิชย์   งานตลาดสด 
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก รายการค่าปรับปรุงตลาด 
เทศบาล 1 (ตลาดหลักเมือง) งบประมาณ 1,298,000 บาท (หน่ึงล้านสองแสนเก้าหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 27 ต่อไป 

 (ลงชื่อ)     กิตติภูมิ  นามวงค์ ผู้เสนอ 
(นายกิตติภูมิ  นามวงค์) 

           นายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  
เชิญ นายณัฐกิตต์ิ  บรรจงจิตต์ 

นายณัฐกิตต์ิ  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ  
กระผม นายณัฐกิตต์ิ  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เก่ียวกับญัตติน้ีเป็นอํานาจของสภาท่ีจะ
อนุมัติว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.2541  และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 3  
พ.ศ.2543 ข้อ 23 เป็นอํานาจของสภาอนุมัติ  ผมเป็นคนข้ีสงสัยครับท่านประธาน  เม่ือสภาพิจารณาอนุมัติ
ผมก็อยากจะเรียนถาม ตามรายงานประมาณการปรับปรุงซ่อมแซม ในงานรื้อถอน ข้อ 1 รื้อถอนผนังห้อง
พาณิชย์ชั้นล่าง + ป้ิงย่าง และรื้อถอนผนัง + หน้าต่างห้องพาณิชย์ชั้นบน ตามรายงานน้ีไม่มีรายละเอียด
ประกอบว่า การรื้อถอนผนังของเขาจะกระทบสิทธิ์ของผู้เช่ารายอ่ืนหรือไม่  หรือว่าเป็นห้องกว้าง ผมก็ไม่ทราบ 
ผมพิจารณาตามรายงานประกอบ ผมอยากให้ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า เป็นห้องว่างหรืออย่างไร สมมุติห้องแถว
ติดกัน หากเราไปรื้อถอนด้านหน่ึง และอีกด้านหน่ึงเป็นห้องติดกับผู้เช่า จะเกิดการฟ้องร้องกันหรือเปล่า และ
หากสภาฯ อนุมัติจะเป็นอย่างไรครับ อยากเรียนให้ฝ่ายบริหารชี้แจงด้วยครับว่าเป็นส่วนไหนของพ้ืนท่ีท่ีเราจะ
ปรับปรุง  กรณีที่มีการปรับปรุงรื้อถอน  และทําให้มีผู้มาเช่าค้าขาย  ก็เป็นรายได้ส่วนหนึ่งของเทศบาล  ผม
เห็นด้วยเป็นอย่างย่ิงครับ และชื่นชมฝ่ายบริหารท่ีสามารถหางบประมาณส่วนท่ีเหลือจากท่ีอ่ืนมาต้ังเป็น
รายการใหม่ เราไม่ต้องไปต้ังงบประมาณท่ีไหน เราเอางบประมาณส่วนท่ีเหลือของเรามาซ่อมแซมปรับปรุงเอง 
และเพ่ือรายได้ของเราในอนาคต  แต่ผมขอคําชี้แจงสักหน่อยว่าเป็นส่วนไหนของตลาดครับ  จะกระทบสิทธิ
ของผู้เช่ารายอ่ืนหรือไม่  ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ ฝ่ายบริหาร 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ 
ผู้ทรงเกียรติ  กระผม นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ขอบคุณครับท่ีให้ความสนใจ จริง ๆ 
แล้วการแก้ไขตลาดหลักเมือง เราก็ทํากันมาเป็นระยะ ๆ แต่ท้ายท่ีสุดก่อนท่ีเราจะตัดสินใจเพ่ือท่ีจะแก้ไขครั้งน้ี
ถือว่าเยอะท่ีสุด ก่อนหน้าน้ีเราได้ใช้งบประมาณประมาณห้าแสนกว่าบาทในการแก้ไขปัญหาลานจอดรถ เงิน
หน่ึงล้านสองแสนกว่าบาทตรงน้ี จะดําเนินการตรงไหน ก่อนหน้าเราได้จ้างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่า  ควร
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จะแก้ไขด้วยวิธีไหนบ้าง เพ่ือท่ีจะให้ตลาดหลักเมืองเป็นตลาดท่ีกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหน่ึง  สําหรับใน
โครงการดังกล่าวท่ีขอรับการพิจารณาจากสภาในครั้งน้ี เราคํานึงตลอดเวลาว่าจะไปกระทบต่อสิทธิของใคร  
ขอให้สบายใจได้ครับ เราคํานึงตลอด กระผมกําชับเจ้าหน้าท่ีตลอดเวลาว่าการกระทําใดๆ ท่ีเก่ียวพันกับเรื่อง
ของสัญญาเก่าท่ีมีกับคู่สัญญาในตลาดหลักเมือง อย่าให้กระทบกับเขา เราแก้ปัญหาให้ตรงจุด และไม่ให้กระทบ
ต่อสิทธิของใคร ขอให้ทุกท่านสบายใจเรื่องดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นจุดท่ีรื้อถอน หรือเป็นจุดท่ีเราจะซ่อมแซม
ปรับปรุง ไม่กระทบต่อสิทธิใด ๆ ของใครท้ังสิ้น  ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ นายณัฐกิตต์ิ  บรรจงจิตต์ 

นายณัฐกิตต์ิ  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ  
กระผม นายณัฐกิตต์ิ  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอบคุณท่านนายกฯ ท่ีได้ตอบข้อสงสัย  
ผมกลัวจะผ่านญัตติน้ีไป  คือเงินอุดหนุนเทศบาลนครลําปาง แต่หลักการทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี  น่ีก็ถือว่าเป็นงบประมาณรายจ่ายประจําปีท่ีโอนมาจากส่วนท่ีเหลือ มีหนังสือจากกระทรวงมหาดไทย
ฉบับหน่ึงว่า จะต้องให้ฝ่ายบริหารแนบเอกสารหรือรายละเอียดประกอบการพิจารณาของสภา ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว888 ลงวันท่ี 14 มีนาคม 2550 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ท่ี มท  0808.2 /ว3773  ลงวันท่ี 4 ตุลาคม 2550  อันน้ีถือว่าสําคัญ 
เพราะผมน่ังพิจารณาตามหลักฐานประกอบ  ไม่ได้เห็นสถานท่ีจริง ขอให้ฝ่ายบริหารหากเสนอญัตติครั้งต่อ ๆ ไป
ขอให้แนบเอกสารประกอบ หรือชี้แจงให้กระจ่างกว่าน้ี  ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ 
กระผม นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  พิจารณาจากญัตติดังกล่าวน้ีก็คล้ายกับว่า เรา
กําลังจะทําการปรับปรุงตลาด  ลักษณะก็เหมือนกับการลงทุนเพ่ือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และเพ่ืออํานวย
ความสะดวกให้กับบรรดาพ่อค้า แม่ค้าจํานวน 116 ราย ทีน้ีจํานวน 116 ราย ในกรณีน้ีระบุว่าเรามีพ้ืนท่ี
อาคารพาณิชย์ว่างอยู่ 15 ห้อง หลังจากพิจารณาจํานวนผู้ได้รับผลกระทบเรื่องกลิ่นหรือเรื่องอะไรท่ีไม่อยู่ใน
พ้ืนท่ีหรือแท่นวางขายอย่างถูกต้อง มีจํานวนมากถึง 116 ราย แต่ผมก็พิจารณาจากรายการประมาณราคา 
งานปรับปรุงภายในตลาดหลักเมืองท่ีแนบมา  ก็มีความสงสัยเหมือนกับเพ่ือนสมาชิกท่ีได้อภิปรายไปนะครับ  
ในเม่ือให้รายการประมาณราคามา แต่ไม่ได้แนบแบบแปลนเพ่ือประกอบการพิจารณาว่า ถ้าได้รับการอนุมัติให้
โอนงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่น้ีแล้ว จะสามารถแก้ไขปัญหาให้กับผู้ค้าท่ีเกินจํานวนแท่นท่ีมีอยู่ถึง 
116 รายได้อย่างไร อยากจะขอให้นําแปลน หรือภาพประกอบมาอธิบาย เพราะหลังจากท่ีได้แก้ไขแล้ว จะ
แก้ไขปัญหาน้ีได้หรือไม่ ซ่ึงก็จะมีผลต่อเน่ืองไปยังการเก็บค่าเช่า ในโอกาสน้ีก็อยากจะขอเรียนถามฝ่ายบริหาร
ผ่านท่านประธานว่า ปัจจุบันผลการดําเนินงานในด้านการบริหารตลาดแห่งน้ี เป็นอย่างไร มีผู้ค้าท่ีอยู่ในระบบ
เท่าไหร่ ผู้ค้าท่ีอยู่นอกแท่นเท่าไหร่  ใครจ่ายค่าเช่าอย่างไร ใครไม่จ่ายค่าเช่าอย่างไร รายละเอียดเหล่าน้ี
อยากจะขอท่านประธานแจ้งให้ทางฝ่ายบริหารได้กรุณาอธิบายเพ่ือท่ีเพ่ือนสมาชิกจะได้ใช้ประกอบการ
พิจารณาญัตตินี้ครับ  ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ ฝ่ายบริหาร 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิก
สภาฯ ผู้ทรงเกียรติ  กระผม  นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขออนุญาตให้ทางฝ่ายพัฒนา
รายได้เตรียมเอกสารให้ข้อมูลตรงน้ี มีหรือไม่ จะได้ชี้แจงต่อสภาฯ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ นายสุวรรณ  นครังกุล 
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นายสุวรรณ  นครังกุล  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิก

สภาเทศบาลนครลําปาง  กระผม  นายสุวรรณ  นครังกุล  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ขออนุญาตตอบ
คําถามท่านสมาชิกสภานะครับ สําหรับอาคารตลาดหลักเมืองจะมีอาคารพาณิชย์ท่ีทําสัญญากับเทศบาลนคร
ลําปาง จํานวน 13 ห้อง สําหรับห้องของชํามีท้ังหมด 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 แท่นป้ิงย่างจํานวน 11 ราย แท่น
หนังสือพิมพ์จํานวน 2 ราย เสื้อผ้าก๊ิฟช็อปจํานวน 1 แท่น มีผู้ใช้ทําสัญญาอยู่จํานวน 8 สัญญา โต้รุ่งจํานวน
แท่น 1 แท่น  และจํานวนสัญญาจํานวนท้ังหมด 30 ราย  ตลาดน้อยหรือกาดน้อยท่ีอยู่ข้างๆ มีท่ีทําสัญญาไว้
จํานวน 90 ราย ด้านห้องนํ้าบุญวาทย์จํานวนสัญญามี 2 สัญญา รวมท้ังสิ้น 340 สัญญา ถ้าไม่รวมอาคาร
พาณิชย์ จะมีสัญญาท้ังหมดประมาณ 347 สัญญา  ขออนุญาตชี้แจงว่า แท่นจะมีท้ังรอบเช้าและรอบบ่าย  จะ
มีสัญญาระหว่างรอบกัน จะมีสัญญาตามท่ีผมแจ้งไว้ 340 สัญญา  สําหรับกาดน้อยจะมีสัญญาท้ังหมด 90 
สัญญา ปัจจุบันมีการต่อสัญญาจํานวน 304 สัญญา ขอชี้แจงเพียงเท่าน้ีครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ 
กระผม นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอขอบคุณท่านรองนายกท่ีได้กรุณาลุกข้ึนมาให้
รายละเอียดว่า มีจํานวนสัญญาอยู่ 340 สัญญา แบ่งเป็นแท่นรอบเช้ารอบบ่าย 327 แท่น และสัญญาในห้อง
อีก 3 ห้อง และได้ให้รายละเอียดว่าเป็นแท่นของชํา 19 ของสด 19 ปรุงสุก เบ็ดเตล็ด ป้ิงย่าง แต่ท่าน
ประธานครับ ผมไม่ได้ถามรายละเอียดตรงน้ี ผมถามว่าการบริหารท่ีผ่านมาสามารถจัดเก็บรายได้ได้เท่าไหร่ 
และเก่ียวเน่ืองกับญัตตินี้ ท่ีบอกว่ามีผู้ค้าเกินจํานวนแท่นมีอยู่ถึง 116 ราย จึงจําเป็นต้องจัดให้ผู้ค้าดังกล่าวไป
ต้ังวางขายท่ีตลาดกาดน้อย  และเป็นการกีดขวางทําให้สุขอนามัยไม่ดี เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม มีกลิ่นตามท่ี
อธิบายมาในหลักการและเหตุผล และเสนอทางออกว่าจะไปปรับปรุงอาคารพาณิชย์ท่ีว่างอยู่ โดยใช้เงิน
งบประมาณหน่ึงล้านสองแสนเก้าหม่ืนแปดพันบาท ผมพิจารณาในแง่ของความเหมาะสม ความคุ้มค่า จึงอยาก
ได้ข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณาของผม หรือเพ่ือนสมาชิกอาจจะได้พิจารณาไปด้วยว่า สมเหตุสมผล
หรือไม่ งบประมาณจ่ายไปแล้วแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่ ผมจึงได้ขอดูแบบแปลน เพราะว่าสิ่งท่ีทางฝ่ายบริหาร
แนบมาน้ี เป็นเพียง BOQ ซ่ึงก็มีข้อสังเกตว่า  มีราคาสูงอยู่หลายรายการ  แต่ข้อมูลเท่าน้ี โดยส่วนตัวผมไม่
เพียงพอท่ีจะใช้พิจารณาญัตติดังกล่าวว่า ถ้าผมในฐานะสมาชิกสภาจะเห็นชอบกับการโอนงบประมาณ 
1,298,000 บาทไป จะสามารถแก้ไขปัญหาให้กับผู้ค้าท่ีเกินจํานวนแท่น 116 รายน้ีได้ หรือจะทําให้เทศบาล
แก้ปัญหาในส่วนของสภาพสิ่งแวดล้อมไม่ดีได้ หรือทําให้เทศบาลได้มีการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ จึงได้ขอ
อนุญาตต่อท่านประธาน  ขอให้ทางฝ่ายบริหารได้ชี้แจงว่า ท่ีผ่านมามีการจัดเก็บรายได้จากตลาดเป็นอย่างไร  
มีปัญหาในการจัดเก็บหรือไม่ มีใครท่ีไม่ยอมจ่าย หรือมีใครท่ีบอกว่าไม่ต้องจ่ายไม่ต้องเก็บก็ได้  ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ นายสุวรรณ  นครังกุล 

นายสุวรรณ  นครังกุล  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิก
สภาเทศบาลนครลําปาง  กระผม  นายสุวรรณ  นครังกุล  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง เรื่องยอดรายได้
จัดเก็บ เม่ือสักครู่ผมไม่ได้แจ้ง  ยอดจัดเก็บรายได้จากการจัดเก็บตลาดหลักเมือง รวมท้ังหมดประมาณ 
325,750 บาท ตัวเลขท่ีมีในมือนะครับ มีท้ังปรับข้ึนปรับลงแล้วแต่ตลาดท่ีไม่ได้ทําสัญญาหรือหยุดขาย แต่
ตัวเลขโดยรวมก็จะประมาณสามแสนกว่าบาทน้ีครับ  และกรณีท่ียังจัดเก็บไม่ได้เน่ืองจากมีการต้องการให้ปรับ
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ราคาก็จะมีบางส่วนท่ียังไม่ได้จัดเก็บ แต่ทางฝ่ายเจ้าหน้าท่ีก็ได้เริ่มดําเนินการจัดเก็บแค่เพียงบางส่วนครับ 
ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ 
กระผม นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอบคุณครับท่ีทางท่านรองนายกฯ ได้อธิบาย
ได้ชี้แจงตัวเลขการจัดเก็บรายได้  และปัญหาในการจัดเก็บรายได้บางส่วนท่ียังเก็บไม่ได้  ถ้าไม่มีแบบแปลนมาให้ 
ก็ไม่เป็นไรครับ ก็จะใช้ข้อมูลเท่าท่ีมีประกอบการพิจารณา  ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เม่ือสักครู่ท่านเลขานุการสภาได้
ประสานงานกับผู้อํานวยการสํานักการช่าง (นายอรรณพ สิทธิวงศ์)  สักครู่จะนําแบบแปลนมาเสนอ  มีส่วนอ่ืน
ท่ีสมาชิกท่านอ่ืนจะอภิปรายหรือไม่ครับ  เม่ือสักครู่ท่านรองนายกชี้แจงรายได้ในการจัดเก็บประมาณสามแสน
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
จะดําเนินการต่อในวาระท่ี 3.4 ท่ีค้างไว้เม่ือสักครู่ ท่ีเราพักการประชุมเพ่ือรอแบบแปลน เน่ืองจากมีสมาชิก
สภาสงสัยว่า รายละเอียดประกอบการเสนอญัตติไม่สมบูรณ์ และไม่ครบถ้วน  เพ่ือประกอบการตัดสินใจ ทาง
ผู้อํานวยการสํานักการช่าง จึงได้นําแบบแปลนมาอธิบาย เชิญ นายมนัสพี  เดชะ 

นายมนัสพี  เดชะ  หัวหน้างานสถาปัตยกรรม  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และสมาชิก
สภาฯ ทุกท่าน  กระผม นายมนัสพี  เดชะ  หัวหน้างานสถาปัตยกรรม งบประมาณท่ีจะทําการปรับปรุงตลาด
หลักเมืองใหม่น้ัน สาเหตุเกิดจากกลุ่มแม่ค้าด้านล่างท่ีขายบนท้องถนนมีปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกับด้าน
กฎหมาย ก็เลยจะผลักดันกลุ่มแม่ค้าตลาดกาดน้อยให้ข้ึนด้านบน สังเกตอาคารตลาดหลักเมืองฝั่งด้านถนน
ภายในตลาดน้อย จะเห็นว่าอาคารพาณิชย์ด้านหลังมีท้ังหมด เราจะทําการรื้อประตูเหล็กม้วน รื้อบันไดออก 
เหลือไว้ 2 ห้องเพราะมีคนเช่าอยู่ ห้องท่ี 7 และห้องท่ี 8 และด้านหลังอีกส่วนหน่ึงคือห้องท่ี 24 มีคนเช่าอยู่ 
เราจะรื้อบันได ปิดช่องบันได เหลือแต่ห้องท่ี 24 เพ่ือท่ีจะทําการให้แม่ค้ามาค้าขายบริเวณห้องแถวสองด้าน 
ส่วนป้ิงย่างโซนผนังทึบฝั่งถนนบุญวาทย์ เราจะทําการรื้อถอนผนังออก  เพ่ือจะเปิดระบายอากาศและรับแสง
เข้ามาในอาคารตลาดของเรา รวมท้ังอาคารประกอบขายอาหารก็จะหายใจสะดวกข้ึน แสงเข้ามากข้ึน  ส่วน
การปรับปรุงจะเห็นได้ว่าเราจะผลักดันกลุ่มแม่ค้าท่ีถนนเข้ามาบริเวณด้านตึกแถว  โดยทําการรื้อผนังฝั่งน้ี   
และปิดช่องบันได เหลือ 2 ห้องไว้ ส่วนชั้นบนจะข้ึนบันไดตรงหน้าห้องนํ้า และเปิดช่องผนังและทําระเบียง
ทางเดินใหม่  เพ่ือท่ีจะให้กลุ่มห้องเช่าแต่ละห้องเปิดเข้ามาในอาคารได้ โดยท่ีเราจะทําการรื้อหน้าต่างบางส่วน
และเปิดประตูเข้าไป ก็ใช้ประโยชน์ภายในเป็นห้องพัก  มีห้องนํ้าและประโยชน์ใช้สอยก็เหมือนเดิม เพียงแต่ว่า
การข้ึนบันไดของเราไม่ได้ข้ึนในตึกแถว เราข้ึนบริเวณบันไดและทะลุผ่านไป  จุดน้ีจะเป็นการปรับปรุงโดยการ
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ทําระเบียง  ส่วนอีกด้านหน่ึงชั้นบนเราจะเว้นบันไดข้ึนหน่ึงช่วง  คือห้อง 28  เพ่ือท่ีจะให้คนเช่าข้ึนไปและจะ
ทําทางเดินใหม่เพ่ิมข้ึน ความยาวประมาณ 39 เมตร เพ่ือท่ีจะเปิดห้องพักและเปิดประตูออกทางระเบียงใหม่
ของเรา  ชั้นล่างก็เหมือนกันครับ เราจะเว้นห้องเช่าหมายเลข 24 ไว้  และจะจัดแผงให้กลุ่มแม่ค้าขายของ  
รวมท้ังหมดจะได้ประมาณ 116 แผง จาก 116 แผง ตอนแรกเราจะทําแท่นขายสินค้า แต่เงินไม่พอครับ จึง
ต้องตัดเหลือเพียง 1,298,000 บาท  น่ีคือจะใช้ประโยชน์ห้องท่ีว่างเปล่า โดยท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์มาให้กลุ่ม
แม่ค้าภายในถนนตลาดน้อยข้ึนมาใช้อาศัย และราวระเบียงทางเดินต่าง ๆ จะติดต้ังไฟใหม่ ผลกระทบของกลุ่ม
แม่ค้าด้านล่าง เป็นชุดทางเดินท่ีเราจะทําระเบียง  ระเบียงจะย่ืนออกไปประมาณ 1.50 เมตร  และใช้น่ังร้าน
ต่อข้ึนไปโครงสร้างเหล็ก  มีราวระเบียง  ก็ไม่กระทบต่อกลุ่มแม่ค้ามากเท่าไหร่ เพียงแต่ทางเดินจะใช้น่ังร้าน
บางส่วนข้ึนไปทํางานเท่าน้ันเองครับ  ส่วนฝ้าเพดานจะปิดหมด เราจะรื้อบันไดออก และก็ปิดหมด  และใช้
งบประมาณตามท่ีขอจากสภาครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  สํานักการช่างได้ชี้แจงแล้ว  ต่อไปมี
สมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกครับ  เชิญ นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ 
กระผม นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอขอบคุณช่างมนัสพี และท่าน ผอ.อรรณพ 
มากนะครับ หลังจากท่ีได้เห็นแบบแปลนและได้รับฟังคําอธิบายแล้ว ก็สบายใจได้ว่าในส่วนของการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม เชื่อว่าน่าจะแก้ไขได้แล้ว ท้ังการกีดขวางการจราจร  ท้ังปัญหาลมระบายอากาศ และเรื่องกลิ่น 
และดูจากแผงท่ีได้วางไว้คือ ถ้าไม่เห็นแผง ไม่เห็นปริมาณพ้ืนท่ี ผมก็ไม่สามารถจินตนาการได้ครับว่า การท่ีระบุ
มาว่า  116 รายน้ี หลังจากทําตามญัตติท่ีเสนอไว้แล้วจะทําให้ท้ังหมดข้ึนไปอยู่บนอาคารได้  เพราะว่าในขณะ
ท่ีนั่งฟังก็คิดตามไปว่า พ้ืนท่ีจํานวนห้องเหล่าน้ี ชั้นล่างหายไปหมด เหลือเฉพาะห้องท่ีมีผู้เช่าตามสัญญาเดิมอยู่ 
ทีนี้เม่ือเราใช้พ้ืนท่ีด้านล่างเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ไปแล้ว พ้ืนท่ีด้านบนก็ยังเป็นห้องตามเดิมถูกหรือไม่
ครับ ก็ฝากถามต่อไปว่า แล้วพ้ืนท่ีท่ีเคยให้เช่าท้ังสองชั้น กลายเป็นพ้ืนท่ีท่ีให้เช่าเพียงชั้นเดียว มีการเตรียมการ
เพ่ือท่ีจะจัดให้มีการเช่าหรือใช้ประโยชน์แล้วใช่หรือไม่  และหลังจากท่ีอนุมัติงบประมาณไปแล้ว เชื่อว่าการ
จัดเก็บรายได้ของเราจะเพ่ิมมากข้ึนหรือไม่  ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ ฝ่ายบริหาร 

นายสุรทัศน์  พงษ์นิกร  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ 
และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ  กระผม  นายสุรทัศน์  พงษ์นิกร  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง สําหรับ
คําถามว่า จะมีรายได้เพ่ิมหรือไม่  คําตอบท่ี 1 กลุ่มท่ีอยู่บนกาดน้อย จะขยับข้ึนมาข้างบน รายได้ก็เท่าเดิม ณ 
วันน้ีเราเก็บเขา 450 บาทต่อแผง 100 แผง ก็ได้ประมาณ 45,000 บาทต่อเดือน  แต่เม่ือมาอยู่ด้านบนก็
สามารถท่ีจะดําเนินการค้าขายได้สองผลัด  ผลัดกลางวันท่ีว่างอยู่ก็สามารถดําเนินการได้คิดว่ารายรับจะเพ่ิมข้ึน
เท่าหน่ึง ก็ประมาณเก้าหม่ืนบาทต่อเดือนครับ 

 นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านอ่ืนอภิปรายอีก
หรือไม่  เชิญ นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ี
เคารพ และสมาชิกสภาฯ ท่ีทรงเกียรติทุกท่าน  ดิฉัน  นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์  สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลําปาง  อยากสอบถามฝ่ายบริหารว่า 116 รายท่ีกล่าวถึงน้ี ได้มีการคุยกันหรือยังว่า ถ้าเทศบาลจัดเตรียม
สถานท่ีให้แล้ว ท้ัง 116 รายยินดีท่ีจะข้ึนไปขายข้างบน หรือจะไปขายริมถนนบุญวาทย์ข้างนอกอีก เพราะว่า 
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ณ ปัจจุบันน้ีถนนบุญวาทย์ช่วงเย็นมีแม่ค้าพ่อค้ามาขายของเยอะมาก ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย และทําให้
การจราจรติดขัด จะกลายเป็นปัญหาของการดันออกไปท่ีถนนบุญวาทย์หรือไม่  ขอบคุณค่ะ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ ฝ่ายบริหาร 
นายสุวรรณ  นครังกุล  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิก

สภาเทศบาลนครลําปาง  กระผม  นายสุวรรณ  นครังกุล  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ผมดูแลงานด้านคลัง 
และการจัดเก็บรายได้  กระผมขอชี้แจงว่า จากผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยเนชั่นได้สอบถามแม่ค้าท่ีตลาด
แล้ว ก็มีความเห็นด้วย และอยากจะข้ึนขายของด้านบน รวมท้ังเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้ก็สอบถามแม่ค้าทุกท่าน
ในแผงกาดน้อยแล้วว่า มีความต้องการท่ีจะข้ึนไปข้างบน เพราะว่าจะสร้างให้ตลาดหลักเมืองมีความคึกคัก 
รวมท้ังมีการซ้ือขายดีมากข้ึน ขอเรียนชี้แจงเท่าน้ีครับ  ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ 
กระผม นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เม่ือสักครู่ขอขอบคุณท่านรองนายกฯ ท่าน
นายแพทย์สุรทัศน์ ท่ีได้ข้ึนมาให้ความม่ันใจ ตอบว่ารายได้ของทางเทศบาลน่าจะจัดเก็บได้มากข้ึน แต่ผมยังมี
คําถามท่ีเหลือค้างไว้อีกคําถามหน่ึงท่ียังไม่ได้รับคําตอบ ก็คือ หลังจากท่ีตัวอาคารมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไป
แล้ว พ้ืนท่ีชั้นสอง เราจะยังได้ใช้ประโยชน์ หรือมีแผนการท่ีจะใช้ประโยชน์ หรือให้เช่า หรือคิดค่าเช่า หรือ
อย่างไร ซ่ึงเป็นความต่อเน่ือง ถ้ามีแผนก็ช่วยกรุณาเรียนให้ทราบ ถ้าไม่มีก็บอกมาครับ  ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ ฝ่ายบริหาร 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิก
สภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง เรื่องของตลาดหลัก
เมืองน่ีเป็นอมตะจริงๆ ก็ขอแจ้งว่า เริ่มต้ังแต่กาดน้อย 116 ราย ถ้าเราเอาความจริงมาพูดในสภาแห่งน้ี ก็จะ
เป็นการดี จํานวน 116 รายท่ีเทศบาลทําสัญญากับแม่ค้าจํานวน  116 ราย พ้ืนท่ีดังกล่าวเป็นตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร เป็นถนนสําหรับเพ่ือป้องกันอัคคีภัย เพ่ือป้องกันด้วยอาคารขนาดเท่าไหร่  แต่
ปรากฏว่าขณะน้ันกาดหลักเมืองไม่สามารถท่ีจะรองรับแม่ค้า ซ่ึงย้ายมาจากตลาดชั่วคราวก็ดี จากตลาดเดิมก็ดี 
ก็เลยจําเป็นต้องเอาท่ีดังกล่าวมาให้แม่ค้าจําหน่ายสินค้า แล้วเทศบาลไปทําสัญญาในพ้ืนท่ีดังกล่าว  ถามว่าเรา
ถูกต้องหรือไม่  ไม่ถูกต้อง ตรงน้ีเป็นอีกประการหน่ึงท่ีเราจําเป็นต้องแก้ไข  ท่ีตรงน้ีถ้าหมดสัญญาลง เราไม่ต่อ
สัญญาแน่นอน เพราะต่อไปก็ผิดกฎหมาย  แต่เราไม่ว่า ใครจะทํามาเม่ือไหร่ ใครจะทําอย่างไร เราไม่ว่ากัน แต่
ด้วยบริบทขณะน้ัน เราจําเป็นต้องแก้ไขตามสถานการณ์ ผมก็ไม่ว่าอะไร เพียงเราต้องการท่ีจะแก้ไข ผมได้
ประชุมแม่ค้าไป 2 – 3 รอบ ท้ังไปประชุมในพ้ืนท่ี และเชิญมาประชุมท่ีเทศบาลด้วย  ทุกคนก็เข้าใจในประเด็น
น้ี และ ณ เวลาน้ี จํานวน 116 ราย บางรายท่ีหมดสัญญาลงแล้ว เราก็ไม่ได้ต่อสัญญาให้กับเขา เพ่ือต้องการให้
เขาข้ึนไปอยู่ในสถานท่ีแห่งใหม่ รวมไปถึงแท่นบางแท่นท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีเดิม ซ่ึงหมดสัญญาลง เราก็ให้ชะลอไว้ก่อน 
จนกว่าการปรับปรุงแก้ไขต่างๆ ของเทศบาลจะดําเนินการได้เรียบร้อย เรามีแผนการท่ีจะทําอย่างไรให้ผู้บริโภค
มาจับจ่าย ซ้ือข้าวของ  การค้าการขายจะได้ดีในพ้ืนท่ีดังกล่าว  แผนการท้ังหมดได้ถูกวางอย่างรอบคอบ  รวม
ไปถึงเพ่ือให้เกิดความม่ันใจในเรื่องของทางวิชาการ เราก็จ้างทางมหาวิทยาลัยมาศึกษาความเป็นไปได้ว่า การ
จะแก้ไขปัญหาตลาดหลักเมืองน้ี ควรท่ีจะแก้ไขอะไรบ้าง อะไรคือปัญหา ความพึงพอใจของพ่ีน้องประชาชน 
รวมไปถึงพ่อค้าแม่ขายพึงพอใจระดับไหน ซ่ึงมีแผนการรองรับอย่างชัดเจน จึงเป็นโครงการท่ีจําเป็นจะต้องขอ
งบประมาณ 1,298,000 บาท เพ่ือเป็นการปรับปรุงแก้ไข เพราะฉะน้ันขอให้ทุกท่านสบายใจ หลังจากท่ี
อาคารดังกล่าวซ่ึงเราได้ทุบ ไม่ใช่ไม่ให้ใครมาประมูล  เราเปิดประมูลไปหลายครั้งแล้ว  แต่ไม่มีใครมาประมูล 



๒๓ 
 

 

เราจําเป็นต้องมีการปรับปรุงให้เข้ากับสถานการณ์ ณ ปัจจุบันน้ี เพราะฉะน้ันท่ีตรงน้ีเป็นตลาดหลักเมือง เป็น
สถานท่ีก่อเกิดรายได้ให้กับทางเทศบาล นอกจากไม่มีในแผนงาน หลังจากทําการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 
สิ่งไหนท่ีก่อเกิดรายได้ เทศบาลจําเป็นท่ีจะต้องพัฒนาให้ก่อเกิดรายได้ทุกหย่อมหญ้า แต่ท้ังน้ีท้ังน้ัน เราต้อง
เข้าใจว่า เพ่ือไม่ให้ใครได้รับความเดือดร้อนให้เป็นไปตามข้อระเบียบกฎหมายอย่างถูกต้องชัดเจน เพราะฉะน้ัน
ขอให้สบายใจได้ว่า ตลาดหลักเมืองถ้าเป็นไปตามแผนงานท่ีผลการศึกษาได้ศึกษาแล้ว รวมไปถึงคณะผู้บริหาร
ได้ประชุมหารือกันแล้ว ก็จะเป็นแหล่งท่ีก่อเกิดรายได้มากข้ึนกว่าเดิมจากท่ีเคยเป็นอยู่ ณ ปัจจุบัน ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ 
กระผม นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ต้องขอขอบคุณทางท่านนายกเทศมนตรีท่ี
กรุณาลุกขึ้นมา  เหมือนกับจะท้าวความอะไรสักอย่าง  แต่ว่าผมไม่ได้ถามประเด็นนั้นนะครับ  ผมแค่ถามว่า 
ชั้นสอง เม่ือปรับเปลี่ยนรูปแบบอาคารแล้ว มีแผนการใช้ประโยชน์อย่างไร ให้เช่าเท่าไหร่ ถ้าท่านตอบว่า 
คณะกรรมการจะประชุมกําหนดราคาเช่าใหม่ และประกาศให้มีผู้สนใจมาเช่า ก็จบแล้ว  ผมก็ได้ทราบว่ามี
แผนการแล้ว เม่ือสักครู่ก่อนท่ีผมจะน่ัง ผมก็ได้บอกว่า ถ้ามีแผนก็บอกมา ถ้าไม่มีก็บอกมา แค่น้ีเองครับ  
ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่ครับ  
ไม่มีนะครับ เม่ือไม่มี ผมจะขอมติจากท่ีประชุม ในญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2559  ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด 
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก รายการค่าปรับปรุงตลาดเทศบาล 1 
(ตลาดหลักเมือง) งบประมาณ 1,298,000 บาท (หน่ึงล้านสองแสนเก้าหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือข้ึน 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ยกมือสูงๆ นะครับ ท่ีประชุมมีมติ
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ครับท่านประธาน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ.2559  ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการพาณิชย์  งานตลาดสด  หมวดค่าท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก  รายการค่าปรับปรุงตลาดเทศบาล 1 
(ตลาดหลักเมือง)  งบประมาณ   1,298,000  บาท  (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอ่ืนๆ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ในระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ จะมี
สมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่  เชิญ นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ 
กระผม นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  จริงๆ จะบอกหลังไมค์ก็ได้นะครับ แต่ก็
อยากจะบอกไว้ตรงน้ีเลยว่า เม่ือเช้าขับรถผ่านมาทางซอยข้างวัดศรีบุญเรือง พ้ืนท่ีบริเวณเขต 3 มีฝาตะแกรง
ท่อระบายนํ้าหายไปฝาหนึ่ง  เกรงว่าจะเป็นอันตรายต่อผู้สัญจรไปมา  ก็อยากจะฝากเจ้าหน้าที่หรือฝาก
ฝ่ายบริหารให้กําชับเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องให้รีบดําเนินการแก้ไขโดยด่วนครับ  ขอบคุณครับ 



๒๔ 
 

 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านอ่ืนอภิปรายอีกหรือไม่  
เชิญ นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ 

 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ 
และสมาชิกสภาฯ ท่ีทรงเกียรติทุกท่าน  ดิฉัน  นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
อยากจะถามฝ่ายบริหารว่า วงเวียนนํ้าพุตรงหน้าสถานีรถไฟ  ซ่ึงคาดว่าจะเกิดอุบัติเหตุชนวงเวียน และมีการ
เสียหาย หลายเดือนมาแล้วยังไม่มีใครทําอะไรเลย อยากจะถามฝ่ายบริหารว่าได้ดําเนินการอะไรหรือยัง 
ขอบคุณค่ะ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ ฝ่ายบริหาร 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิก
สภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอบคุณมากครับ ผม
เพ่ิงตามเม่ือวันสองวันท่ีผ่านมาเก่ียวกับเรื่องน้ี จริงๆ แล้วเป็นประเด็นเรื่องของคดีความ ซ่ึงเราเองได้เรียกเก็บ
จากคนท่ีไปชน ได้ประมาณการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ และแจ้งให้เขามาจ่ายเงินเพ่ือท่ีจะดําเนินการ
ก่อสร้างปรับปรุงให้อยู่ในสภาพเดิม  คงจะแล้วเสร็จในเร็ววันน้ี   แต่ยังไม่สามารถกําหนดได้ว่าจะแล้วเสร็จใน
วันไหน ต้องอยู่ท่ีว่าเขามาจ่ายเงินให้วันไหน ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   เชิญ นายนพดล  ผดุงพงษ์ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ 
กระผม นายนพดล  ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนอ่ืนก็ขอขอบคุณคณะผู้บริหารของเทศบาล
นครลําปางเก่ียวกับเรื่องศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชน พอมีเรื่องราวร้องทุกข์ไปท่ีศูนย์แล้ว ก็ได้รับ
การตอบรับ  ตอบสนองจากฝ่ายบริหารได้จัดเจ้าหน้าท่ีออกไปดําเนินการก็เป็นท่ีเรียบร้อย  ส่วนใหญ่  แต่ก็ยัง
ไม่ครอบคลุมไปถึง 100% เรื่องท่ีผมจะนํามาเสนอข้อร้องเรียนน้ีก็เป็นการขอร้องมาจากประชาชนซ่ึงมี
บ้านเรือนท่ีอยู่อาศัยติดกับร้านอาหารในเขตเทศบาลนครลําปาง มีปัญหาท้ังเรื่องควัน กลิ่น โดยเฉพาะอย่างย่ิง
เรื่องการระบายนํ้าเสีย ครั้งร้องเรียนครั้งสุดท้ายก็ได้แนะนําให้ประชาชนเองได้มาร้องเรียนโดยตรงกับทาง
เทศบาล โดยผู้ร้องเรียนอยู่บ้านใกล้ชิดติดกับร้านอาหารจํานวน 3 ร้าน ก็เอาชื่อกันมา ทราบในวันรุ่งข้ึนว่า
เทศบาลได้ส่งเจ้าหน้าท่ีออกไปดูแล้ว  2  ท่าน  แต่ก็ยังไม่มีการแก้ไขหรือดําเนินการอย่างไรให้ถูกต้อง   คือยัง
ไม่เป็นท่ีพอใจสําหรับผู้ร้องเรียน เขาก็มาบอกผมอีกครั้งหน่ึงว่า เขามาแล้ว แต่ว่ายังไม่ดําเนินการใดๆ 
ร้านอาหารท่ีว่าน้ันก็คือตรงบริเวณแยกขนส่ง ไฟแดง เป็นร้านอาหารติดกับร้านขายเสื้อผ้า  เพราะว่าในร้านเขา
ขุดเป็นบ่อบําบัดนํ้าในบ้าน และก่อให้เกิดการเน่าเสียและมียุง ซ่ึงอาจจะก่อเกิดอันตรายชีวิตของเขาได้ ก็
อยากจะฝากประธานสภา  ได้ช่วยนําคําร้องเรียนน้ีเสนอฝ่ายบริหารอีกครั้งหน่ึง  จะเป็นการรีบแก้ไขโดยเร็วก็
จะเป็นพระคุณอย่างย่ิง  ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   เชิญ นายสันติ  เขียวอุไร 

นายสันติ  เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ 
กระผม นายสันติ  เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมขออนุญาตได้ฝากข้อสังเกตต้ังเป็นประเด็น
ข้อสังเกตในเรื่องของกฎระเบียบหรืออะไรต่างๆ ของเทศบาลนครลําปาง ซ่ึงอาจจะได้รับผลกระทบหรือเป็น
การเตรียมการในอนาคต  จากกรณีของการท่ีประเทศไทยได้เข้าสู่ AEC ช่วงท่ีผ่านมาหลายๆ ท่านคงได้
รับทราบข่าวสารเรื่องของจํานวนนักท่องเท่ียว หลังจากเปิด AEC แล้ว มีหลายๆ จังหวัดในขณะน้ีท่ีได้รับ



๒๕ 
 

 

ผลกระทบเก่ียวกับการท่องเท่ียว ซ่ึงอาจจะเป็นข้อดีสําหรับการท่องเท่ียวท่ีมีผู้มาเท่ียวบ้านเมืองเยอะ แต่ปัญหา
ก็อาจจะติดตามมาหลังจากท่ีผมได้อภิปรายหลายๆ ครั้ง เกือบทุกครั้งเก่ียวกับการเตรียมตัวของเรื่อง AEC 
ปัญหาอยู่ท่ีว่านักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ในขณะน้ี ไม่ใช่กลุ่มของ AEC แต่นักท่องเท่ียวจากประเทศจีนซ่ึงเป็น AEC 
ในอนาคตได้เข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทยมาก เม่ือต้นเดือนท่ีผ่านมา และช่วงเทศกาลตรุษจีนเราคงจะเห็น
แล้วว่า มีนักท่องเท่ียวจากประเทศจีนทะลักเข้ามาเท่ียวในเมืองไทยโดยทางรถยนต์มากข้ึน ผมมีโอกาสได้
เดินทางไปเชียงรายในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ เป็นช่วงเทศกาลตรุษจีนพอดี ขับรถออกจากลําปางออกไปทาง
แม่ขะจานผ่านไปเชียงรายตลอดระยะทาง ขับรถสวนทางกับรถนักท่องเท่ียวจากจีน คร่าวๆ จากสายตา
มากกว่าสองถึงสามร้อยคันในขณะช่วงเวลาแค่สองสามชั่วโมง เม่ือไปถึงเชียงรายก็มีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับ
เพ่ือนท่ีทําธุรกิจอยู่ เขาก็ดีใจส่วนหน่ึง แต่อีกส่วนหน่ึงก็เสียใจและไม่อยากต้อนรับ คือ เรื่องของกฎระเบียบ
อะไรต่าง ๆ  นักท่องเท่ียวจีนสร้างความป่ันป่วน  ความเสียหายให้กับธุรกิจเขาพอสมควร  ซ่ึงน่ันเป็นมาตรการ
ท่ีคิดว่าเราอาจจะต้องหาทางแก้ไข ตอนน้ีสถิตินักท่องเท่ียวจีนท่ีใช้รถยนต์โดยสาร ซ่ึงเป็นท้ังรถยนต์ส่วนตัว 
ตอนน้ีมาถึงรถบ้านท่ีมาเป็นครอบครัว เด๋ียวน้ีลามมาถึงใช้รถบัส พานักท่องเท่ียวทัวร์ของเขาเองมาถึงบ้านเรา
แล้ว เป้าหมายท่ีเขาไปคือเชียงใหม่ ตอนน้ีภูเก็ตได้รับผลกระทบซ่ึงทางท้องถ่ินของภูเก็ตก็ออกมาตรการเรื่อง
ของรถบ้าน เรื่องของทัวร์จีนอยู่ การจะไปภูเก็ตก็จะต้องผ่านลําปางอยู่ดี ช่วงต้นเดือนท่ีผ่านมาผมเห็นรถ
นักท่องเท่ียวจีนเยอะพอสมควรนะครับในจังหวัดลําปางเราเอง   ก็เลยต้ังเป็นประเด็นข้อสังเกตครับว่าเรื่อง
กฎหมายจราจรซ่ึงบ้านเราขณะน้ี หลายๆ ท่านคงเห็นเหมือนผมนะครับ ไม่รู้เป็นอะไรรถติด ไม่ใช่เฉพาะช่วงเช้า 
ช่วงเย็นท่ีโรงเรียนเลิก บางวันวันธรรมดากลางวันก็รถติด  อาจจะเพราะรถพาหนะเยอะข้ึนหรือไม่  บ้านเราย่ิง
มีท้ังรถยนต์ จักรยานยนต์  รถม้า สามล้อเครื่อง สองแถว รับจ้าง เด๋ียวน้ีจักรยานก็เยอะข้ึน ผมไม่แน่ใจว่าเรื่อง
การจราจรของเราเกิดสาเหตุเพราะอะไรท่ีทําให้รถติด แต่ว่าหลักๆ อยู่ท่ีว่า ตอนน้ีนักท่องเท่ียวจากจีนท่ีเข้ามา 
ซ่ึงเขามีกําลังในการท่องเท่ียว กฎหมายก็ต่างกัน ตอนน้ีในสื่อต่างๆ กําลังเป็นประเด็นปัญหาท่ีเขากําลังหาวิธี
เตรียมการอยู่ มีประเด็นหน่ึงท่ีน่าสนใจครับ เม่ือวันก่อนมีข่าวจากทางจังหวัดเชียงราย  เรียกว่าเป็น
ผู้อํานวยการขนส่งเชียงราย ได้แถลงข่าวและออกหาวิธีมาตรการในการจัดการเรื่องของการจราจร การขนส่ง 
สําหรับนักท่องเท่ียวต่างชาติ มีประเด็นท่ีว่า สิ่งหน่ึงท่ีเขาอยากจะให้เป็นข้อสังเกตด้วยเหมือนกันคือ เรื่องของ
ท้องถ่ินท่ีจะออกกฎระเบียบอะไรต่าง ๆ เก่ียวกับการรองรับตรงน้ีซ่ึงไม่แน่บางช่วงอาจจะมีรถบ้านนักท่องเท่ียว
จีนมาจอดท่ีสวนสาธารณะเขลางค์เรา มากินมานอนมาอยู่มาใช้ห้องนํ้า แต่ตรงน้ีปัญหาของเราเตรียมการ
อย่างไร ท่ีผมต้ังประเด็นตรงน้ีข้ึนมาเพ่ือท่ีจะเป็นข้อสังเกตให้เห็นว่า  สิ่งท่ีเราควรจะต้องเตรียมการเรื่องของ
ป้ายการสื่อสาร  ผมมีโอกาสได้ไปร่วมกิจกรรมอันหน่ึงท่ีเชียงราย  เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ก็คือ  ไปช่วยเจรจา
ลดอุบัติเหตุ เป็นของเพ่ือนผมท่ีโดนรถนักท่องเท่ียวมาชน คุยกันก็ไม่รู้เรื่อง จีนก็คุยภาษาไทยไม่ได้ ไทยก็คุย
ภาษาจีนไม่ได้ คุยภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยรู้เรื่องกัน น่ีเป็นช่องโหว่หน่ึงท่ีคิดว่าน่าจะเป็นสาระสําคัญ เม่ือเกิดกับ
คนบ้านเราแล้วในเขตดูแล้วของเรา สิ่งเหล่าน้ีจะเกิดอะไรข้ึนตามมา เราจะช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาล
ของเราได้อย่างไร หรือแม้กระท่ังท่ีเขามาปฏิบัติตนในกลุ่มธุรกิจร้านค้าอะไร ในเขตเทศบาล เราจะช่วยเขา
อย่างไร ประชากรของเราอย่างไร  แม้กระท่ังเรื่องของการติดต่อสื่อสารเรื่องการทําป้ายจราจรก็ดี  ป้ายสื่อสาร
ชี้ทางก็ดี  ผมก็เห็นมีของเราคิดว่าน่าจะเริ่มทํา  แต่ป้ายถนนยังไม่เห็นทํา ยังมีภาษาอังกฤษท่ียังผิด ๆ อยู่ แต่มี
ป้ายชี้แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีภาษาจีน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษอยู่ แต่เราทําท่ัวถึงหรือไม่ อย่างไร และในส่วน
ของหน่วยราชการเราเอง เราจะมีวิธีปฏิบัติอย่างไรว่า เม่ือเกิดเหตุการณ์พวกน้ีเข้ามาแล้ว มาสร้างปัญหาให้เรา
แล้ว เราจะมีวิธีขจัดอย่างไร หรือรวมแม้กระท่ังการจัดหารายได้จากนักท่องเท่ียวท่ีไม่ใช่คนในพ้ืนท่ีท่ีมาเท่ียว
แล้ว มาใช้สาธารณูปโภคของเราแล้ว เขาจะจ่ายอะไร หรือเป็นรายได้ให้กับเราอย่างไร  ถือเป็นโอกาสของเรา 
ท่ีเชียงรายตอนน้ี วัดร่องขุ่นก็เห็นออกมาตรการแล้ว วันท่ี 1 น้ีจะเริ่มเก็บค่าเข้าชมวัดของนักท่องเท่ียวต่างชาติ 
แต่คนไทยยังฟรี อย่างน้ีเป็นต้น ไม่แน่นะครับ เด๋ียวน้ีการท่องเท่ียวลําปางก็เริ่มคึกคัก เห็นนักท่องเท่ียวต่างชาติ



๒๖ 
 

 

เริ่มมามากข้ึน  แต่ว่ามาวนเวียนอยู่ในเขตเทศบาลเราแล้ว  เราจะได้รับประโยชน์อะไรจากสิ่งเหล่าน้ัน  เม่ือ
ไม่ก่ีเดือนผมเห็นมีสถิตินักท่องเท่ียวของลําปางเพ่ิมมากขึ้นร้อยเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์  แต่ดูยอดตัวเลขรายได้
ท่ีเพ่ิมข้ึนจากร้อยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์  เห็นสิบสองเมืองต้องห้ามพลาด  จังหวัดลําปางของเราเป็นอันดับต้น ๆ 
นะครับ แต่ตัวเลขข้ึนมาไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์  จากรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนจากนักท่องเท่ียว  น่ีอาจจะเป็นข้อสังเกตว่า 
สิ่งเหล่าน้ีในขณะท่ีบางจังหวัดยอดนักท่องเท่ียวเพ่ิมน้อย  แต่ยอดรายได้เพ่ิมมากข้ึน น่ีอาจจะเป็นข้อสังเกตท่ีจะ
เป็นตัวเลขในการประเมินศักยภาพในการท่ีจะต้อนรับนักท่องเท่ียวเพ่ือท่ีจะได้รายได้เหล่าน้ันมาพัฒนา
บ้านเมืองเราอีกครั้งหน่ึง  ก็เป็นข้อสังเกตไว้เท่าน้ี ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  มีสมาชิกท่านอ่ืนจะอภิปรายเรื่องอ่ืนๆ 
อีกหรือไม่ครับ เชิญ ฝ่ายบริหาร 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิก
สภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง ก่อนอ่ืนต้องขอขอบคุณ
ท่านนพดล ท่ีให้ข้อเสนอแนะ และท่านสันติ แต่ท่ีผมจะพูดต่อไปน้ีคือ คงไม่ได้เก่ียวกับเรื่องภารกิจงาน แต่จะ
ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาในวันท่ี 2 มีนาคม 2559 ท่ีจะถึงน้ีเวลา 6 โมงเย็น ร่วมต้อนรับศิลปินแห่งชาติท่ีนํา
ผลงานจํานวนเกือบร้อยภาพมาแสดงท่ีหอปูมละกอน และเราได้เรียนเชิญผู้ใหญ่ในจังหวัดลําปางมาร่วมชม
นิทรรศการภาพวาดของศิลปินท้ัง 17 ท่าน แต่ก็ขอขอบคุณทางสมาชิกสภาสันติ ผ่านไปยังประธานสภาด้วย
ครับ ท่ีรับเป็นภาระในการประสานงานศิลปินท้ัง 17 ท่าน เพ่ือท่ีจะนําผลงานมานําเสนอในวันท่ี 1 – 31 
มีนาคม 2559  แต่วันท่ี 2 มีนาคม  2559  จะเป็นวันท่ีเราต้อนรับคณะศิลปินท้ังหมด กราบเรียนเชิญ
สมาชิกสภาทุกท่านอีกครั้งหน่ึงครับ  ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  การประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ 
สมัยแรก ครั้งท่ี 1 ประจําปี 2559   ก็ผ่านพ้นไปด้วยดี   ผมขอขอบคุณทุกท่านท่ีได้เข้าร่วมประชุมในวันน้ี  
ผมขอปิดประชุม ขอบคุณครับ 
 

เลิกประชุม  เวลา  12.15 น. 
 
 

(ลงชื่อ) ....................................................................... 
(นายจาตุรงค์  พรหมศร) 

เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง 
 
 

(ลงชื่อ)..................................................................... 
(นายกิตติ  จิวะสันติการ) 

ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
 

หมายเหตุ   
ท่ีประชุมสภาฯ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 4  

ครั้งที่ 2  ประจําปี 2558  วันที่  28  ธันวาคม  พ.ศ. 2558  ในการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ 
สมัยแรก  ครั้งท่ี 1 ประจําปี 2559  เม่ือวันท่ี  26 กุมภาพันธ์  2559 


