
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 2 คร้ังที่ 1  ประจําปี  ๒๕๕๖ 

วันอังคารที่   28   พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๖  เวลา  ๑3.3๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 

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

รายนามผู้มาประชุม 
 ๑.นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๒.จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๓.นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  
 4.นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 5.นายณัฐธนวัฒน์ ปัญญาพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 6.นายสมหมาย พงษไ์พบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 7.นายสุบิน ชุ่มตา สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 8.นายนวพัฒน์ ไหวมาเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 9.นายพิทักษ์ แสนชมภู สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 10.นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 11.นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   
 12.นายนพดล  ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   
 13.นายจรูญ เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   
 14.นางสุดารัตน์ บุญมี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   
 15.นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
 16.นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   
 17.นายสมัย เมฆนคร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   
 18.นายกิตติ จิวะสันติการ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
 19.ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษใ์จสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
 20.พันตรีวิชานนท์ แดงสร้อย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
 21.นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   
 22.นายเกษม ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 23.นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 24.นายประชัญ บุญสูง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.นายกิตติภูมิ   นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 ๒.นายชัยศรี สัชฌะไชย รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 ๓.นางนพวรรณ ธนะสุวัตถิ์ รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 4.นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 5.นางจันทร์สม เสียงดี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 6.นางชนูสี อินดาวงศ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 7.นายสุคนธ์ อินเตชะ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 8.นายอภิชัย สัชฌะไชย เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 9.นายเฉลิม แก้วกระจ่าง ปลัดเทศบาลนครลําปาง 
 ๑0.นางสาวภารดี เสลานนท์ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 
 ๑1.นายชนวน จิระจรัสตระกูล รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 
 ๑2.นางอินทมาศ สมพงษ์ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 
 ๑3.นางสาวอุษา สมคิด ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 
 ๑4.นายอรรณพ สิทธิวงค์ รักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักการช่าง 
 ๑5.นางดวงจันทร์ ทองกระสัน ผู้อํานวยการกองคลัง 
 ๑6.นางวรรณศรี อินทราชา ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
 ๑7.นายพีระยศ วิรัตน์เกษ หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
 18.นายพงศ์กร รัตนประเวศน์ ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 19.นายสุนทร จวงพลงาม ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
 20.นายสวัสดิ์ แก้วกระจ่าง ผู้อํานวยการส่วนการโยธา 
 21.นายสุเทพ บุญมายอง ผู้อํานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง 
 22.นางอรวรรณ แขวงโสภา ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
 23.นายไพศาล ลาภจรัสแสงโรจน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 3 
 24.ส.ต.ต.หญิง ฐิติรัตน์ คุณชมภู หัวหน้าฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร 
 25.นายบรรยง เอื้อนจิตร์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
 26.นางสาวพัฒนี เมืองใจมา หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 
 ๒7.นางเบญจวรรณ จินตนพงค์พันธุ์ หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 ๒8.นางรุ่งทิพย์ กุลโมรานนท์ หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
 29.นายธงชัย พัวศรีพันธุ์ นิติกร 
 ๓0.ส.ต.ท.สวาท จําปาอูป หัวหน้าฝ่ายนิติการ 

ฯลฯ 
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เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 
 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ท่านทั้งหลายที่เคารพ  
วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําปีพุทธศักราช 
๒๕๕6 บัดนี้สมาชิกได้เข้าประชุมครบองค์ประชุม ประกอบกับทางผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงานของ
เทศบาลนครลําปางได้เข้าร่วมประชุมพร้อมแล้ว ตลอดจนได้รับเกียรติจากประชาชนที่สนใจเข้ารับฟัง 
การประชุมในวันนี้ และได้เวลาตามกําหนดนัดหมายแล้ว คือ เวลา ๑3.3๐ น. กระผม นายจาตุรงค์ 
พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอเรียนเชิญ  นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภา
เทศบาลนครลําปาง ได้ขึ้นมาทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในครั้งนี้ ขอเรียนเชิญ 
 นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  วันนี้เป็นการประชุมสภา
เทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๕6 ในนามสภา
เทศบาลนครลําปาง ขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชนทุกท่าน ที่ได้ให้เกียรติเข้ามาร่วมฟังการประชุม
สภาเทศบาลนครลําปางในครั้งนี้ด้วยความยินดียิ่ง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม 
 นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง  
ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลฯ  อ่านประกาศเรียกประชุมสภา
เทศบาลนครลําปาง 

 นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง   กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปาง ที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน กระผมนายจาตุรงค์ พรหมศร 
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนที่ท่านประธานในที่ประชุมจะได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระที่ ๑ ของการประชุมสภาในวันนี้  กระผมมีประกาศของสภาเทศบาลนครลําปาง และหนังสือ
เทศบาลนครลําปาง เพื่อเรียนแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบตามลําดับ ดังนี้ 

ประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี  ๒๕๕6 

........................................ 
ตามประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง เรื่อง กําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี ๒๕๕6  

และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี ๒๕๕7  ลงวันที่  18  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕6 ได้กําหนดสมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี  ๒๕๕6  มีกําหนด ๓๐ วัน  เริ่มต้นตั้งแต่วันที่  ๑-30 พฤษภาคม  
๒๕๕6   ดังความแจ้งแล้วนั้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖แก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จึงประกาศเรียกประชุมสภา
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เทศบาลนครลําปาง  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 2  ประจําปี ๒๕๕6  มีกําหนด ๓๐ วัน  เริ่มต้นตั้งแต่
วันที่ ๑–30  พฤษภาคม  ๒๕๕6 

ประกาศ   ณ   วันที่    23   เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕6 
    ประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ 
(นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ) 

          ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
 

และหนังสือ 
ที่  ลป ๕๒๐๐๑/2615       สํานักงานเทศบาลนครลําปาง  
         ถนนฉัตรไชย   ลป  ๕๒๑๐๐ 
                              23   พฤษภาคม   ๒๕๕6 
เรื่อง มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครลําปางเป็นผู้อภิปรายช้ีแจงหรือแถลงญัตติและตอบกระทู้ 

ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง 
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
อ้างถึง หนังสือสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ ลป ๕๒๐๐๑(สภา)/๔3  ลงวันที่  21  พฤษภาคม  ๒๕๕6 

ตามหนังสืออ้างถึง สภาเทศบาลนครลําปางกําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๑ ประจําปี 
๒๕๕6 ในวันอังคารที่  28  พฤษภาคม  ๒๕๕6 เวลา ๑3.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

เพื่อให้การประชุมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ข้าพเจ้า นายกิตติภูมิ  นามวงค์ ตําแหน่ง 
นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีฯ ที่รับผิดชอบสํานักและกองเป็นผู้อภิปราย
ช้ีแจงหรือแถลงญัตติและตอบกระทู้ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง  ดังรายชื่อต่อไปนี้  

๑. นายชัยศรี  สัชฌะไชย  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
๒. นายสุรทัศน์  พงษ์นิกร  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
๓. นางนพวรรณ  ธนะสุวัตถิ์  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
๔. นายสุวรรณ  นครังกุล  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
กิตติภูม ิ นามวงค์ 

(นายกิตติภูม ิ นามวงค์) 
นายกเทศมนตรีนครลาํปาง 

กระผมมีข้อเรื่องดังที่แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบ จากนี้ไปขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ทําหน้าที่ในการประชุม
ครั้งนี้ต่อไป  ขอเรียนเชิญครับ 
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1.1 เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบกรณีเทศบาลนครลําปางปรับลดยอดลูกหนี้ค้างชําระภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่ ๑  

ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ข้อ 1.1 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบกรณีเทศบาลนครลําปางปรับลดยอดลูกหนี้
ค้างชําระภาษโีรงเรือนและที่ดิน 
เรื่อง ขอเสนอญัตติ แจ้งเพื่อทราบกรณีเทศบาลนครลําปางปรับลดยอดลูกหนี้ค้างชําระภาษโีรงเรือน 

และที่ดิน 
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ข้าพเจ้า นายกิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ
กรณีเทศบาลนครลําปางปรับลดยอดลูกหนี้ค้างชําระภาษโีรงเรือน ตามหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
 เพื่อให้การดําเนินการปรับลดยอดลูกหนี้ค้างชําระภาษีโรงเรือนและที่ดินเป็นไปโดยถูกต้องตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๔๗๗๒ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์
การจําหน่ายหนี้สูญ การลดยอดลูกหนี้ค้างชําระและวิธีการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข้อ ๒ การลดยอดลูกหนี้ค้างชําระ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บข้อมูลลูกหนี้ค้างชําระโดยไม่มี
มูลหนี้หรือจัดเก็บข้อมูลผิดพลาด และได้บันทึกบัญชีเป็นรายได้ประจําปไีว้แล้ว ทําให้ยอดลูกหนี้ค้างชําระ
ไม่ตรงตามความเป็นจริง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรับยอดลูกหนี้ค้างชําระตามความเป็นจริงได้ 
โดยเสนอผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ และแจ้งสภาท้องถิ่นทราบ 

เหตุผล 
เนื่องจากเทศบาลนครลําปางได้แจ้งประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินแก่ ผู้รับประเมินราย 

นางเล็ก ศรีวงค์วรรณ์ ย้อนหลังตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ ต่อมานางเล็กฯ ได้ยื่นคําร้องขอให้พิจารณา 
การประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินใหม่ และคณะกรรมการพิจารณาคําร้องขอประเมินใหม่ ได้มีมติลด 
ค่าภาษโีรงเรือนและที่ดินให้จากจํานวน ๙๑,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๓,๐๐๐ บาท จึงทําให้ยอดลูกหนี้ค้าง
ชําระภาษีโรงเรือนและที่ดินในงบแสดงฐานะการเงินประจําปี ๒๕๕๕ ลดลงจํานวน ๗๘,๐๐๐ บาท 
นอกจากนี้ ได้แจ้งประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินแก่ผู้รับประเมินรายสํานักงานธนารักษ์พื้นที่ลําปาง
ประจําปี ๒๕๕๕ จํานวน ๔ ราย เป็นจํานวนเงิน ๖,๔๑๗ บาท ต่อมาสํานักงานธนารักษ์พื้นที่ลําปาง 
ได้ชําระค่าภาษีเรียบร้อยแล้ว จึงทําให้ยอดลูกหนี้ค้างชําระภาษโีรงเรือนและที่ดินในงบแสดงฐานะการเงิน
ประจําปี ๒๕๕๕ สูงจากความเป็นจริงจํานวน ๖,๔๑๗ บาท และ ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นให้
ปรับลดยอดลูกหนี้ค้างชําระภาษโีรงเรือนและที่ดินเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ตามบันทึกข้อความของงานจัดเก็บ
ภาษี ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ กองคลัง ที่ ลป 52003/008 ลงวันที่ 7 มกราคม 2556 
เรื่อง ขอปรับปรุงการบันทึกบัญชีลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และตามบันทึกข้อความของงานจัดเก็บ
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ภาษี ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ กองคลัง ที่ ลป 52003/333 ลงวันที่ 30 เมษายน 2556 
เรื่อง ขอลดยอดลูกหนี้ค้างชําระภาษโีรงเรือนและที่ดิน 

ดังนั้น ขอได้โปรดนําเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อรับทราบกรณีเทศบาลนคร
ลําปางปรับลดยอดลูกหนี้ค้างชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย     
ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๔๗๗๒ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ ข้อ ๒ ต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
กิตติภูม ิ นามวงค์ 

(นายกิตติภูม ิ นามวงค์) 
นายกเทศมนตรีนครลาํปาง 

 ท่ีประชุม รับทราบ 
 

1.2 เรื่อง  การแตง่ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น
ฝ่ายสภาท้องถิ่น สภาเทศบาลนครลําปาง 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่ ๑  

ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ข้อ 1.2 เรื่อง การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการจริยธรรมของ
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น สภาเทศบาลนครลําปาง  

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มาตรฐาน
ทางจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท เป็นไป
ตามประมวลจริยธรรมที่กําหนดขึ้น ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 สภาเทศบาลนครลําปาง จึงได้จัดทําระเบียบว่าด้วยประมวล
จริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่น สภาเทศบาลนครลําปาง พ.ศ.2553   

ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น  
ฝ่ายสภาท้องถิ่น สภาเทศบาลนครลําปาง พ.ศ.2553 หมวด 3 ข้อ 32 ให้ประธานสภาเทศบาลแต่งตั้ง
คณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่น สภาเทศบาลนครลําปาง  
เพื่อควบคุมกํากับให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ประกอบด้วย 

1)  ประธานสภาเทศบาลเป็นประธานคณะกรรมการจริยธรรม 
2)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จํานวน 4 คน เป็นคณะกรรมการ 
3)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน 4 คน ที่ถูกกํากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ เป็นผู้เลือก เป็นคณะกรรมการ 
ซึ่งในวันนี้ผมได้แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมทางการเมืองตามอํานาจของประธานสภาฯ 

จํานวน 4 ท่าน  
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ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านที่ 1  พันเอกวรเดช  ศรีวรเจษฎีกุล 
ประวัติการทํางานในอดีต   
- หัวหน้าฝ่ายการเงิน  หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่  32  สํานักงานพัฒนา ภาค 3  อําเภอเชียง

ดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 
- หัวหน้าฝ่ายการเงิน  สํานักงานพัฒนา ภาค 3  อําเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่ 
- หัวหน้าหน่วยบริการสนับสนุนเคลื่อนที่ 36  สํานักงานพัฒนา ภาค 3 อําเภอแม่สะเรียง  

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
- ผู้ช่วยการทหารตรวจสอบ สํานักงานตรวจสอบภายใน  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

กองบัญชาการทหารสูงสุด 
- ผู้จัดการโรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร  จังหวัดลําปาง 

ในนามสภาเทศบาลนครลําปางขอต้อนรับครับ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านที่ 2  อาจารย์สุวภรณ์  ชูโต  ท่านก็เคยดํารงตําแหน่ง กรรมการจริยธรรม
ที่เทศบาลแห่งนี้มาก่อน และอดีตผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง ปัจจุบัน ข้าราชการบํานาญ  
ในนามสภาเทศบาลนครลําปางขอต้อนรับครับ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านที่ 3  นายอดิศักดิ์  จําปาทอง 
 ระดับการศึกษา  - ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ MACA 
 ปัจจุบัน   - รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ 
 เว็บไซต์   - เอกสารออนไลน์ adisak 
    - กรณีศึกษาปัญหาพิเศษด้านการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 

   ในชุมชน 
- การออกแบบเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 
- ผู้พิพากษาสมทบ ศาลจังหวัดลําปาง แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 
- ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก, สมศ. 
- หุ้นส่วนผู้จัดการ ห.จ.ก.ดับเบิ้ล เอ็น แอ๊ดเวอรไ์ทซิ่ง 
- ผู้จัดการกองถ่ายทําภาพยนตร์ บ.จ.ก.โอเพ่น อัพ 
- ผู้อํานวยการฝ่ายสื่อและฝ่ายผลิต บ.จ.ก.ซิกซ์ ดไีซน์ 
- Computer Graphic Designer บ.ม.จ.ประกิต แอนด์ เอฟ ซี บี 

ในนามสภาเทศบาลนครลําปางยินดีต้อนรับครับ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านที่ 4  อาจารย์ ดร.อติชาต  หาญชาญชัย 
 ระดับการศึกษา  - ปริญญาเอก  วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต(การจัดการความรู้) 
       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
    - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(ระบบสารสนเทศ 
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   เพื่อการจัดการ) New York Institute of Technology 
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต(คณิตศาสตร์) 
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ปัจจุบัน   - รักษาการคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
       สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ซึ่งท่านไมไ่ด้มโีอกาสมาร่วมในการประชุมฯ ครั้งนี้ได้เนื่องจากติดภารกิจภายนอก 
 ผมได้แต่งตั้งคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการการเมือง
ท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น สภาเทศบาลนครลําปาง และต่อไปจะเป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ  
จากสมาชิกสภาเทศบาลฯ ซึ่งจะแต่งตั้งในระเบียบวาระต่อไป 

 ท่ีประชุม รับทราบ 
 

1.3 เรื่อง  แจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางร่วมเข้ารับการอบรม หลักสูตร “จริยธรรม
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น” ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานของสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ประจําปี 2556 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่  ๑  

ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ข้อ 1.3 เรื่อง แจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางร่วมเข้าอบรม 
หลักสูตร “จริยธรรมข้าราชการการเมืองท้องถิ่น” ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานของสมาชิกสภา
เทศบาลนครลําปาง และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ประจําปี 2556 ในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2556  
เวลา 8.30 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
ทุกท่านเข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว โดยท่านนรศักดิ์  สุขสมบูรณ์  ท่านปลัดฯ ได้ให้เกียรติเป็น
วิทยากรบรรยาย  

 ท่ีประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  สมัยประชุม
สามัญ สมัยแรก ประจําปี  ๒๕๕6 

๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  ครั้งที่ ๑ 
ประจําปี  ๒๕๕6 (วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม ๒๕๕6) 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ในระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก ประจําปี  ๒๕๕6  
ข้อ 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ 



~๙~ 

ประจําปี  ๒๕๕6 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม ๒๕๕6 จะมีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไข เมื่อไม่มี จะขอมติ 
ที่ประชุม สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือขึ้น มติเป็นเอกฉันท์ 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันทใ์ห้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  ครั้งที่ ๑ ประจําปี  ๒๕๕6 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม ๒๕๕6 

 
2.2  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่ 2 

ประจําปี  ๒๕๕6 (วันพฤหัสบดีที่ ๒8 มีนาคม ๒๕๕6) 
นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก ประจําปี  ๒๕๕6  
ข้อ 2.2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 
ประจําปี  ๒๕๕6 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม ๒๕๕6 จะมีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไข เชิญ  นายวิบูลย์  
ฐานิสรากูล  

นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลที่เคารพ  ท่านคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผม นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล  
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ 
สมัยแรก  ครั้งที่ 2 ประจําปี  ๒๕๕6 วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม ๒๕๕6  

- หน้าที่ 2 ยอ่หน้าแรกบรรทัดที่ 1 ความว่า “และตอนนี้เราก็รองบประมาณจากกองทุนประกัน

สุขภาพ สปสช.” ขอแก้ไขเป็น “และตอนนี้เราก็รองบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช.”   
- หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 12 ความว่า “ถ้าท่านทําจัดเต็ม ดีวีลอปเม้นท์(development) แต่ถ้าท่านทํา

ไม่ได้หรือมีจุดน้อยไม่ทั่วถึงประชากรผู้สูงอายุหนึ่งหมื่นสองร้อยสิบสองคนก็ถือว่า ดีวีลอปเม้น 

(development) ไปก่อน” ขอแก้ไขเป็น “ถ้าท่านทําจัดเต็ม ดีวีลอปเม้นท์(development) แต่ถ้าท่านทํา
ไม่ได้หรือมีจุดน้อยไม่ทั่วถึงประชากรผู้สูงอายุหนึ่งหมื่นสองร้อยสิบสองคนก็ถือว่า ดีวีลอปปิ้ง
(developing) ไปกอ่น” ขอบคุณครับ  

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไข 
อีกหรือไม่  เมื่อไม่มี  จะขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ ขอแก้ไข และขอมติ
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่ 2 ประจําปี  
๒๕๕6 วันพฤหัสบดีที่ ๒8 มีนาคม ๒๕๕6 สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือขึ้น มติเป็นเอกฉันท์ 

มติที่ประชุม มีมติให้แก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ  
สมัยแรก  ครั้งที่ 2 ประจําปี  ๒๕๕6 วันพฤหัสบดีที่ ๒8 มีนาคม ๒๕๕6 ตามที่สมาชิกสภาเทศบาลนคร

ลําปาง ขอแกไ้ข คือ  



~๑๐~ 

- หน้าที่ 2 ยอ่หน้าแรกบรรทัดที่ 1 ความว่า “และตอนนี้เราก็รองบประมาณจากกองทุนประกัน

สุขภาพ สปสช.” แก้ไขเป็น “และตอนนี้เราก็รองบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช.”   
- หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 12 ความว่า “ถ้าท่านทําจัดเต็ม ดีวีลอปเม้นท์(development) แต่ถ้าท่านทํา

ไม่ได้หรือมีจุดน้อยไม่ทั่วถึงประชากรผู้สูงอายุหนึ่งหมื่นสองร้อยสิบสองคนก็ถือว่า ดีวีลอปเม้น 

(development) ไปก่อน” แก้ไขเป็น “ถ้าท่านทําจัดเต็ม ดีวีลอปเม้นท์(development) แต่ถ้าท่านทําไม่ได้
หรือมีจุดน้อยไม่ทั่วถึงประชากรผู้สูงอายุหนึ่งหมื่นสองร้อยสิบสองคนก็ถือว่า ดีวีลอปปิ้ง(developing) ไป
กอ่น” 

และที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุม
สามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่ 2 ประจําปี  ๒๕๕6 วันพฤหัสบดีที่ ๒8 มีนาคม ๒๕๕6 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  กระทู้ถาม   
๓.๑) กระทู้ถาม เรื่อง การออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข ข้ันตอนหรือวิธีการ

เลือกประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชนในพื้นที่เทศบาลนครลําปาง(โดย... นายจาตุรงค์  
พรหมศร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง)  

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม  

ข้อที่ ๓.๑ เรื่อง การออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนหรือวิธีการเลือกประธานชุมชน 

คณะกรรมการชุมชนในพื้นที่เทศบาลนครลําปาง(โดย... นายจาตุรงค์  พรหมศร  สมาชิกสภาเทศบาลนคร

ลําปาง) เชิญ นายจาตุรงค์  พรหมศร   

 นายจาตุรงค์  พรหมศร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปาง กระผม  นายจาตุรงค์  พรหมศร  ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ
กระทู้ถาม  ดังนี้ 
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ด้วย ข้าพเจ้า นายจาตุรงค์  พรหมศร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอตั้งกระทู้ถามต่อ
นายกเทศมนตรีนครลําปาง เกี่ยวกับเรื่อง การออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนหรือ
วิธีการเลือกประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชนในพื้นที่เทศบาลนครลําปาง ทั้งนี้ปรากฏข้อเท็จจริง 
นายกเทศมนตรีนครลําปาง ได้ออกระเบียบเทศบาลนครลําปาง ว่าด้วยการจัดตั้งชุมชนและ 
การประกาศใช้ระเบียบดังกล่าวในคราวเดียวกันแล้วนั้น 
 กระผมจึงขอถามนายกเทศมนตรีนครลําปางว่า ท่านได้ออกระเบียบดังกล่าว ซึ่งมีข้อกําหนดหรือ
เงื่อนไขบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล รวมทั้งได้กําหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนหรือ
วิธีการขึ้นไว้ในระเบียบนี้ ท่านยึดหลักการหรือใช้แนวทางใดรองรับในการกําหนดสิ่งซึ่งเป็นสาระสําคัญ
เหล่านั้นขึ้นมาบังคับใช้กับราษฎรในเขตเทศบาลนครลําปาง 



~๑๑~ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับกระทู้ถามนี้ให้ต่อไปด้วย 
ขอแสดงความนับถือ 

          ลงชื่อ     จาตุรงค์  พรหมศร     ผู้ตั้งกระทู้ถาม 
        (นายจาตุรงค์  พรหมศร) 
   สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอเชิญฝ่ายบริหารช้ีแจง 

 นายกิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีตรีลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  กระผม  นายกิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรี 
นครลําปาง  ขอตอบกระทู้ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ขออนุญาตเอ่ยนามท่านสมาชิกฯ จาตุรงค์  
พรหมศร ในเรื่องกระทู้ถามเกี่ยวกับการออกระเบียบชุมชน จริงๆ แล้วระเบียบชุมชนไม่ได้ออกครั้งนี้ 
ครั้งแรกและเริ่มต้นจากตรงนี้ ผมเองอยู่ในเหตุการณ์การออกระเบียบการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน
ฉบับก่อนหน้ามาด้วย หลังจากที่เราออกระเบียบครั้งแรกหรือครั้งก่อนหน้านี้ ก็ทําให้เกิดปัญหา 
หลายอย่าง ซึ่งปัญหาดังกล่าวก็ได้ทําประชาคมไปถึง 2 ครั้ง  ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2555 ขณะนั้นผมไม่อยู่
แล้วนะครับ ที่โรงแรมรีเจนท์ลอร์ด และครั้งที่ 2 ก็อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่  มติดังกล่าวก็ให้ปรับเปลี่ยน
ระเบียบการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน ผมหลังจากที่เข้ามารับตําแหน่งนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 จนถึงวันนี้ก็เป็นเวลาสองเดือนพอดีนะครับ เราก็ได้ดําเนินการเรื่อง
ดังกล่าวให้ต่อเนื่องโดยมีการแก้ไขระเบียบการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน ซึ่งก็ได้มีการเลือกตั้งใหม่ 
ไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา ระเบียบของชุมชนใน 2556 ครั้งนี้ มีสาระ 
ที่แตกต่างจากเดิมไปแค่สองประเด็นเท่านั้น ประเด็นที่ 1 คือ เรื่องของวาระการดํารงตําแหน่งของ
ประธานชุมชนก่อนหน้านั้นเป็นคราวระ 2 ปี ปรับเปลี่ยนใหม่เป็นคราวละ 4 ปี  และประเด็นที่ 2 คือ 
ที่มาของประธานชุมชนของเดิมเราเลือกตั้งแบบยกพวง 9 คน ปรับเปลี่ยนเป็นการเลือกตั้งประธานชุมชน
จากประชาชนโดยตรงนะครับ และระเบียบดังกล่าวในสาระสําคัญอื่นก็ไมไ่ด้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
ซึ่งการออกระเบียบฯ เดิมในขณะนั้นผมก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วย คือ เราอ้างอิงมาจากหนังสือการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการชุมชนย่อย เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2531 ซึ่งใช้เป็นแนวทางในการจัดตั้ง
ชุมชนย่อยในเขตเทศบาลทั่วทั้งประเทศไทยนะครับ แต่แนวทางหรือรายละเอียดทั้งหมดที่ มัน
นอกเหนือจากตรงนี้ก็ให้ใช้กฎหมายที่มีความใกล้เคียงดําเนินการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณสมบัติต่างๆ  
ที่บอกว่าจะไปลิดรอนสิทธิของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล ไม่ว่าจะเป็นอายุ 25 ปี ก็ดี จํากัดสิทธิ
สมาชิกสภาเทศบาลไม่สามารถเป็นประธานชุมชนได้ก็ดี ซึ่งก็ยังอยู่ในระเบียบฯ ปี พ.ศ.2556 อยู่นะครับ 
เพราะฉะนั้นแนวทางทั้งหมดของการดําเนินการในเรื่องของระเบียบเทศบาลนครลําปาง ว่าด้วยการจัดตั้ง
ชุมชนและดําเนินการของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปาง พ.ศ.2556 ที่ผมได้ดําเนินการ 



~๑๒~ 

และได้ดําเนินการเลือกตั้งไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ได้ยึดหลักตรงนี้ และดําเนินการต่อให้ต่อเนื่อง
เพื่อให้กิจการต่างๆ ของชุมชนได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีอะไรซักถามอีกหรือไม่
เชิญ นายจาตุรงค์  พรหมศร   

 นายจาตุรงค์  พรหมศร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปาง กระผม  นายจาตุรงค์  พรหมศร  ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมได้ฟัง
ท่านนายกฯ ช้ีแจงเมื่อสักครู่ผมคิดว่ามันไม่เข้าประเด็นที่ผมถามนะครับ ที่ท่านได้บอกว่าออกระเบียบ 
โดยอาศัยของเดิมๆ ที่ปฏิบัติกันมา จุดประสงค์นะครับท่านประธาน ผมถามเพื่อต้องการทราบว่ามันมี
กฎหมายอะไรมารองรับ โดยเฉพาะที่ท่านตอบผมว่าไปอนุโลมในเรื่องต่างๆ มานั้น ผมคิดว่าท่านใช้ 
ดุลยพินิจตามอําเภอใจนะครับ ผมยังติดใจในเรื่องระเบียบนะครับ ผมจะไม่ลงในรายละเอียดแต่ละข้อ 
นะครับ ซึ่งมันปรากฏอยู่แล้วว่าเป็นการจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนขัดต่อรัฐธรรมนูญครับ ไม่มี
กฎหมายตรงไหนเลยครับที่ให้อํานาจนายกเทศมนตรีที่จะออกระเบียบในการจํากัดสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน ประเด็นตรงนี้แหละครับที่ผมยังคลางแคลงใจอยู่ แต่ไม่เป็นไรครับท่านประธาน ในเมื่อ 
ท่านตอบอย่างนี้ผมคิดว่าผมจําเป็นต้องนําเรื่องนี้ไปสู่ผู้มีอํานาจ ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดก็ดี  
หรือองค์กรอิสระอย่างอื่นก็ดี เพื่อพิจารณาให้กระจ่างแจ้งอีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณครับท่านประธาน 
 

๓.2) กระทู้ถาม เรื่อง สถานะการคลังของเทศบาลนครลําปาง เมื่อวันก่อนหมดวาระ 
การดํารงตําแหน่ง ของนายกนิมิตร  จิวะสันติการ เปรียบเทียบกัน เมื่อวันเข้ารับตําแหน่งของ
นายก กิตติภูมิ นามวงค์ (โดย... นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลําปาง) 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม 

ข้อที่ ๓.2 เรื่อง สถานะการคลังของเทศบาลนครลําปาง เมื่อวันก่อนหมดวาระการดํารงตําแหน่งของ
นายกนิมิตร  จิวะสันติการ เปรียบเทียบกัน เมื่อวันเข้ารับตําแหน่งของนายก กิตติภูมิ นามวงค์  
(โดย... นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง) เชิญ นายแพทย์วัฒนา   
วานิชสุขสมบัติ  

 นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่าน
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  กระผม  นายแพทย์วัฒนา   
วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอกระทู้ถาม  ดังนี้ 
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ต่อท่านนายกเทศมนตรีนครลําปาง เรื่อง สถานการณ์คลังของเทศบาล
นครลําปาง เมื่อวันก่อนหมดวาระการดํารงตําแหน่ง ของนายกฯ นิมิตร จิวะสันติการ เปรียบเทียบกับ 
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เมื่อวันเข้ารับตําแหน่ง ของนายกฯ กิตติภูมิ  นามวงค์  พร้อมการแสดงความคิดเห็นของ ท่านนายกฯ 
กิตติภูมิ  นามวงค์ 
 เนื่องจากข้าพเจ้าได้รับคําถาม จากแม่ค้าหน้าตลาดหลักเมือง 1 ท่าน และจากนักธุรกิจ 1 ท่าน 
จากนักบริหารเอกชน 1 ท่าน ว่าเทศบาลนครลําปางมีการก่อหนี้สินไว้ตั้ง 200 กว่าล้านบาทบ้าง   
ตั้ง 80 กว่าล้านบาทบ้าง ทําให้ฝ่ายบริหารทํางานลําบาก 
 โดยเป็นคํากล่าวของรองนายกเทศมนตรีบางท่าน ซึ่งคํากล่าวเหล่านั้น ก่อให้เกิดผลกระทบ
ในทางเสียหายต่อความเชื่อม่ันในสถานการเงินการคลังของเทศบาล และในทางเสียหายต่อบุคคล 
ที่ถูกกล่าวอ้างว่า เป็นผู้ก่อหนี้สินดังกล่าวได้ 
 จึงใคร่ขอให้ ท่านนายกฯ กิตติภูมิ  นามวงค์ ได้ตอบให้ทราบในสภาด้วย เพื่อประโยชน์แก่คน
ทั่วไป 

ขอแสดงความนับถือ 
         วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ 

           (นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ) 
   สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  คุณหมอครับเมื่อสักครู่ท่าน
กล่าวว่าเทศบาลนครลําปางก่อหนี้สินไว้ตั้งสองล้านกว่าบาท แต่เป็นสองร้อยกว่าล้านบาทนะครับ  
ขอเชิญฝ่ายบริหารช้ีแจง 

 นายกิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีตรีลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรี 
นครลําปาง  ก็ต้องกราบขอบคุณสมาชิกสภาฯ ที่สนในเรื่องดังกล่าว มีการไปพูดไปคุยในเรื่องของการ
เป็นหนี้เป็นสินของทางเทศบาล ผมก็ได้รับทราบมาเบื้องต้นนะครับว่ามีการไปพูดคุยในเรื่องดังกล่าว 
เป็นวงกว้าง ซึ่งตัวผมเองในฐานะที่เป็นนายกเทศมนตรีหรือว่าเป็นผู้บริหารเทศบาลนครลําปางก็ไม่สบาย
ใจในเรื่องดังกล่าวพอสมควร แต่ในความเป็นจริงแล้วผมก็คงไปสอบไปสืบถามว่าใครเป็นคนพูดในเรื่อง
ดังกล่าวมันก็คงจะไม่ใช่วิสัยที่จะไปสืบเสาะอย่างนั้น แต่ในสภาแห่งนี้ผมขออนุญาตบอกกว่าในความ 
เป็นจริงของสถานะการเงินการคลังแห่งความเป็นจริงของเทศบาลนครลําปางแห่งนี้ ตามกระทู้ถามของ
สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ สถานะการเงิน
การคลังของเทศบาลจริงๆ แล้วพี่น้องประชาชนก็สามารถสอบถาม รับรู้ในเรื่องดังกล่าวได้เพราะ
ประชาชนเป็นผู้เสียภาษีโดยตรง และเรื่องดังกล่าวก็ไม่ใช่เป็นเรื่องลับอะไร แต่จริงๆ แล้วถ้าสอบถาม
มายังเทศบาลแล้ว เจ้าหน้าที่เทศบาลเองก็ดี ตัวผมเองก็ดี หรือว่าผู้บริหารโดยตรงก็ดี ก็สามารถตอบ
คําถามดังกล่าวได้อยู่แล้ว สถานะการเงินการคลังผมได้สรุปง่ายๆ สั้นๆ มาให้ทุกท่านในที่ได้รับทราบกัน
นะครับ คือ รายรับ-รายจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 – 2556 น่ันคือก่อนหน้าที่ผมจะเข้ามารับ
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ตําแหน่ง รายรับ-รายจ่ายเมื่อบวก ลบ คูณ หาร เรียบร้อยแล้วเหลืออยู่ 87,478,983.43 บาท 
(-แปดสิบเจ็ดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยแปดสิบสามบาทสี่สิบสามสตางค์-) และตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2555 ถึง 2556 มีทั้งหมด 227,751,876.40 บาท(-สองร้อยยี่สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสน 
ห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบหกบาทสี่สิบสตางค์-) ซึ่งรายรับสูงกว่ารายจ่ายอันนี้เราไม่ว่ากันก็เป็น
กลไกของทางการเงินการคลังอยู่แล้ว แต่ภาระหนี้สินของเทศบาลมีอะไรบ้าง หนี้สินที่แท้จริงของเทศบาล
ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันนี้ คือ 

ภาระหนี้สินที่ 1 คือ เงินกู้ธนาคารออมสิน กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคนะครับ กู้มาเพื่อ
ก่อสร้างห้องสมุดประชาชน ในขณะนั้นกู้มาเป็นวงเงิน 9,264,554 บาท(-เก้าล้านสองแสนหกหมื่น 
สี่พันห้าร้อยห้าสิบสี่บาท-) เราใช้หนี้มาตลอดและในขณะนี้คงเหลืออยู่ 3,699,554 บาท(-สามล้าน 
หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบสี่บาท-)  

ภาระหนี้สินที่ 2 คือ เงินกู้ทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล กู้เพื่อก่อสร้างและปรับปรุงตลาด 
เทศบาล 3 (รัษฎา) วงเงินกู้ในขณะนั้น 6,440,000 บาท (-หกล้านสี่แสนสี่หมื่นบาท-) ซึ่งเราได้ทยอย
ใช้หนี้ไป ขณะนี้คงเหลืออยู่ 1,288,000 บาท (-หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นแปดพันบาท-)  

ภาระหนี้สินที่ 3 คือ เงินกู้ทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล กู้เพื่อก่อสร้างและปรับปรุงตลาด 
เทศบาล 1(หลักเมือง) ซึ่งตรงกับที่ท่านสมาชิกสภาฯ ไปถาม ไปรับรู้ว่ามีการไปกล่าวอ้าง พร้อมครุภัณฑ์
ทั้งหลายเป็นเงินทั้งหมด 77,439,000 บาท(-เจ็ดสิบเจ็ดล้านสี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาท-) 

รวมภาระหนี้สินทั้ งหมดของเทศบาลนครลําปาง ณ ปัจจุบันนี้  เราเป็นหนี้อยู่ จํ านวน 
82,426,554 บาท(-แปดสิบสองล้านสี่แสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบสี่บาท-) แต่ในประเด็นที่ท่าน
สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติบอกว่าคนนั้นไปพูด 200 ล้านก็ดี 80 ล้านก็ดี อะไรทั้งหลายแหล่นั้น ผมก็คง 
ไปสืบเสาะมาตอบความกระจ่างว่าใครเป็นพูด พูดแล้วมันเกิดผลเสียยังไงก็คงจะตอบให้ท่านไม่ได้ แต่ที่ได้
ที่สุดก็คือความจริงที่ผมได้กล่าวข้างต้นว่า ภาระหนี้สินที่แท้จริงของเทศบาลว่าปัจจุบันนี้มีเท่าใด ขอบคุณ
มากครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีอะไรซักถามอีกหรือไม่
เชิญ นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ   

นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่าน
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง กระผม  นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลําปาง  จริงๆ แล้วเรื่องสถานะการคลังนั้นก็เป็นเรื่องที่เปิดเผย แต่ถามว่าคนภายนอกเขาก็คงไม่มี
ความสามารถหรือความรู้เข้าใจว่าเปิดเผยได้ และตัวเลขดังกล่าวก็ยังเป็นตัวเลขที่ยังไม่ได้มีการ
เปรียบเทียบตามกระทู้ที่ผมได้เรียนถามไปว่า สถานการณ์คลังจริง ณ วันที่ท่านนายกฯ นิมิตรฯ  
พ้นตําแหน่งนั้น มันมีเงินสดเหลือในมือเท่าใด มันเป็นยังไงอะไรไว้ หรือใช้ไปเท่าไหร่ เหลือเท่าไหร่ ซึ่งการ
แถลงตัวเลขเปรียบเทียบอันนี้ก็จะได้แก้ไขความข้องใจของผู้ที่ได้รับฟัง ขอกราบเรียนท่านประธานว่า  
ที่บอกว่าเป็นภาระหนี้ทั้งหลายนั้น มันออกมาอยูใ่นห้องช้ัน 4 ที่ห้องทํางานนั้นแหละครับ และอีกสามท่าน
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ที่ผมยกมาในที่นี้ก็พร้อมจะมายืนยันว่าเขาได้รับฟังคําพูดดังกล่าวนั้นจริง กระทู้ของผมตั้งใจจะเรียนถาม
ว่าเจตนาของการพูดเหล่านั้นมันเจตนาดีหรือเจตนาอย่างไร ถึงแม้ว่าถ้านิติบุคคลแห่งนี้เป็นบริษัทจํากัด 
ผู้บริหารก็ยิ่งไม่สมควรที่จะไปกล่าวคําพูดเหล่านี้เลย ขอให้บริษัทฉันเป็นหนี้ ถ้าได้นักบริหารที่ดีแล้วรอบรู้
ในภาวะการเงินก็จะอธิบายให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบว่าหนี้ที่ก่อนั้นมันเป็นหนี้ที่ก่อให้เกิดมีรายได้ ไม่ใช่หนี้ที่
เสียหายแล้วก็ไม่กระทบกระเทือนถึงผู้ที่ก่อหนี้ไว้เดิมด้วย จะต้องขอบคุณเขาว่าเขารู้จักก่อหนี้เพื่อให้เกิด
รายได้เพื่อพัฒนาบ้านพัฒนาเมือง นี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องและชอบธรรมและควรอย่างยิ่งที่จะนําไปกล่าวอ้าง 
ผมเชื่อเหลือเกินว่าในการไปพูดกล่าวอ้างในอีกทางหนึ่งนั้น กระแสความเข้าใจของคนรับฟังก็ดีมันก็รับฟัง
ในทางดีไม่ได้ ขั้นตอนสุดท้ายคือการทําให้การบริหารงานของฝ่ายผู้บริหารนั้นทํางานได้ลําบาก ตรงนี้
ต่างหากคือคําสําคัญหรือคีย์เวิร์ดของกระทู้ถามอันนี้ ว่าการพูดดังกล่าวนั้นมันเกิดผลดีหรือผลร้ายแก่
เทศบาลนครลําปาง ก็ต้องขอขอบคุณที่ท่านได้ตอบเพียงสั้นๆ และอย่างย่อๆ ก็คงจะไม่มีคําถามอื่น 
เพียงแต่จะเรียนให้ท่านสมาชิกได้ทราบว่ากระทู้อันนี้มีจุดประสงค์ต้องการให้ความเป็นจริงได้เกิดขึ้นแล้ว
ก็คนภายนอกก็จะได้เข้าใจเสียใหม่ให้ถูกต้อง ว่าเทศบาลไม่ได้มีหนี้สินจนล้นพ้นตัวจนบริหารงานอะไร
ต่อไปไมไ่ด้ ความกังวลก็จะได้คลายไปผมก็คงมีเรื่องเท่านี้ ขอขอบพระคุณครับ 
 

๓.3) กระทู้ถาม เรื่อง การป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลนคร
ลําปาง (โดย... นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง) 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม 

ข้อที่ ๓.3 เรื่อง การป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลนครลําปาง (โดย...  
นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง)  เชิญ นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  
 นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล 
นครลําปาง และสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กระผม  นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาล
นครลําปาง ขอเสนอกระทู้ถาม  ดังนี้ 
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ข้าพเจ้า  นายณัฐกิตติ์   บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอตั้งกระทู้ถาม 
ต่อนายกเทศมนตรีนครลําปาง เรื่อง การป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาล 
นครลําปาง  ทั้งนี้ปรากฏข้อเท็จจริงเมื่อระหว่างเดือนมกราคม-เดือนเมษายน พ.ศ.2556 มีผู้ป่วย 
เป็นโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลนครลําปาง ได้แก่ ตําบลสบตุ๋ย จํานวน 11 ราย, ตําบลพระบาท 
จํานวน 2 ราย, ตําบลเวียงเหนือ จํานวน 3 ราย, ตําบลหัวเวียง จํานวน 2 ราย, ตําบลสวนดอก จํานวน 
3 ราย, ตําบลชมพู จํานวน 2 ราย และตําบลบ่อแฮ้ว จํานวน 1 ราย  จากสถานการณ์การระบาดของ
โรคไข้เลือดออกดังกล่าวน่าเป็นห่วงอย่างมาก และมีแนวโน้มผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นจากสถิติ
ผู้ป่วยสูงกว่าปีที่แล้วถึง 5 เท่า ของช่วงเวลาเดียวกันนี้ 



~๑๖~ 

 ดังนั้น จึงขอตั้งกระทู้ถามนายกเทศมนตรีนครลําปางว่า ท่านมีแนวทางปฏิบัติหรือวิธีการป้องกัน 
เฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออกร่วมกับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล และชุมชนในเขตเทศบาล 
นครลําปางอย่างไรบ้าง ท่านได้ดําเนินการไปแล้วแคไ่หน และท่านจะดําเนินการได้เมื่อใด 
 จึงขอตั้งกระทู้ถามนี้มาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไป่ 

ขอแสดงความนับถือ 
          ลงชื่อ    ณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์   ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

       (นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์) 
  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

ตัวเลขในปัจจุบันนี้อาจจะคลาดเคลื่อนไปจากกระทู้ถามนี้นะครับ เพราะตัวเลขผู้ป่วยนี้ผมได้มาจาก
สาธารณสุขจังหวัด ผมรับรองว่าเป็นตัวเลขจริงครับ ทั้งนี้ปรากฏข้อเท็จจริงว่าตัวเลขตั้งแต่เดือน
มกราคม-เดือนพฤษภาคม 2556 มีผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออกในเขตเทศบาลนครลําปาง ตําบลสบตุ๋ย 
จํานวน 14 ราย, ตําบลพระบาท จํานวน 4 ราย, ตําบลเวียงเหนือ จํานวน 8 ราย, ตําบลหัวเวียง 
จํานวน 8 ราย ตําบลสวนดอก จํานวน 5 ราย, ตําบลชมพู จํานวน 8 ราย และตําบลบ่อแฮ้ว จํานวน 1 
ราย  รวมผู้ป่วยทั้งหมดที่เป็นไข้เลือดออกในเขตเทศบาล จํานวน 47 ราย ครับท่านประธาน ตามสถิติ 
พ.ศ.2555 ในช่วงเวลาดังกล่าวนี้มีผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออก มีจํานวน 1 รายเท่านั้นครับ แต่ปีนี้ในช่วงเวลา
ดังกล่าวกลับมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นถึง 47 ราย จึงขอตั้งกระทู้ถามต่อนายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอบพระคุณ
ครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอเชิญฝ่ายบริหารช้ีแจง 

 นายกิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีตรีลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  นายกิตตภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรี 
นครลําปาง  ขออนุญาตตอบกระทู้สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติในเรื่องเกี่ยวกับการระบาดของไข้เลือดออก 
ในเขตเทศบาลนครลําปาง ต้องขอขอบคุณมากนะครับที่ท่านให้ความสนใจในเรื่องดังกล่าว ตัวเลขที่ท่าน
ได้มานั้นก็เป็นความจริงนะครับ ตั้งแต่ช่วงระยะเวลาดังกล่าวมันมีแนวโน้มอย่างชัดเจนว่าปีนี้เรื่องของ 
โรคไข้เลือดออกจะระบาดในเขตเทศบาล โดยเฉพาะในเขตตําบลสบตุ๋ย ตรงนี้ในฐานะที่ผมเป็นผู้บริหาร
เทศบาลเราก็กังวลใจ เราได้ร่วมมือกับทางสาธารณสุขจังหวัดว่าจะทําอย่างไรดีในเรื่องดังกล่าวที่จะ
ป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาล ก็อยู่ระหว่างการวางแผนดําเนินการจนถึงวันที่ 
15 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นมา เราได้มีการรณรงค์ใหญ่ โดยมีพิธีเปิดร่วมกับทางสาธารณสุขจังหวัด
โดยพี่น้อง อสม. ในเขตเทศบาลจํานวน 400 กว่าคน รณรงค์ทั้งเมืองเลยนะครับ ไม่ลําพังแต่ตําบล
สบตุ๋ย ตําบลสวนดอก ตําบลหัวเวียง ซึ่งเป็นเขตย่านเศรษฐกิจเท่านั้น เราคิดว่าเราประเมินสถานการณ์
ในเขตพื้นที่ดังกล่าวค่อนข้างจะมีการระบาดอย่างรุนแรง เหตุผลก็คือผู้คนไม่ค่อยได้ให้ความสนใจดูแล 
ในเรื่องของแหล่งเพาะพันธุ์ยุง เพราะมีหน้าที่ค้าขายกันไป และการร่วมมือในย่านเศรษฐกิจนั้นก็ต่างคน
ต่างค้าขาย เวลาพี่น้อง อสม. ไปขอความร่วมมือก็ค่อนข้างลําบากนิดหนึ่ง แต่ด้วยความพยายามของ 



~๑๗~ 

พี่น้อง อสม. ในเขตเทศบาล สามารถที่จะดําเนินการในเรื่องดังกล่าว ซึ่งทําให้สถิติ ณ วันนี้ และผมเอง 
ก็ยังไม่ได้รับรายงานเข้ามานะครับ แต่แนวโน้มในเบื้องต้นสถานการณ์การระบาดของไข้เลือดออกนั้น
ลดลงนะครับ แต่เมื่อลดลงแล้วในทางปฏิบัติแล้ว หลายๆ ท่านก็คงจะเข้าใจว่าในอดีตนั้น การระบาด 
ของโรคนั้นจะใช้เวลาปีเว้นปีอยู่ตลอดเวลา การควบคุมโรคก็คงเป็นไปอย่างง่าย เพราะว่าถ้าปีนี้ไม่ระบาด 
ปีหน้าก็จะต้องระบาดในเรื่องดังกล่าว ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศนั้นก็มีการวางแผน
อย่างค่อนข้างชัดเจนและในทิศทางที่ดี แต่มาระยะหลังนี้เรื่องของการระบาดของโรคไข้เลือดออกมัน 
ไม่สามารถจะกําหนดได้ว่าจะระบาดปีเว้นปีเหมือนแต่ก่อนได้ เพราะว่าสามารถระบาดเป็นปีต่อปีได้  
รวมไปถึง ณ ปัจจุบันนี้แล้วไม่เพียงแต่เฉพาะฤดูหรือช่วงระยะเวลาดังกล่าวเท่านั้น ก็สามารถที่จะเกิด
ระบาดได้ทุกฤดูด้วย เพราะฉะนั้นในการป้องกันการระบาดโรคไข้เลือดในเขตเทศบาลนครลําปางนั้น 
บุคลากรหลักที่เรานําไปสู่ภาคปฏิบัตินั้นก็คือพี่น้อง อสม. ในเขตเทศบาลนะครับ และที่สําคัญอีกส่วนหนึ่ง
ก็คือต้องขอความร่วมมือกับบ้านเรือนครัวเรือนทั้งหลาย ถ้าลําพัง อสม. อย่างเดียวก็คงยากลําบาก 
ถ้าไมไ่ด้รับความร่วมมือจากประชาชน  ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ที่สนใจในเรื่องดังกล่าวรับทราบว่าขณะนี้
นั้นสถานการณ์ของโรคได้ลดลงอย่างเป็นลําดับหลังจากที่เรารณรงค์ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2556 
เป็นต้นมา ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีอะไรซักถามอีกหรือไม่
เชิญ นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ 

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปาง กระผม  นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอขอบคุณท่าน
นายกฯ ที่ท่านตอบกระทู้นะครับ แต่ผมก็มีข้อสังเกตนิดหนึ่งว่าตั้งแต่เดือนมกราคม-เดือนเมษายน  
เรามีคนป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก จํานวน 24 ราย  แต่เดือนพฤษภาคมเพียงเดือนเดียวมีเพิ่มขึ้นอีก 
จํานวน 23 ราย แต่ที่ท่านบอกว่าลดลงผมไม่รู้ว่ามันลดตรงไหนครับท่านประธาน ผมได้ขอข้อมูลจาก
สาธารณสุขจังหวัด นี่คือข้อมูลจริงนะครับ แต่ผมไปขอข้อมูลของเทศบาลไม่มีใครให้ความร่วมมือเลย  
ผมไม่ทราบว่าพนักงานของเราหรือเจ้าหน้าที่ของเทศบาลไม่จะรู้เก็บข้อมูลไว้ทําไมผมขอก็ไม่ให้  
ซึ่งเสียหายตรงไหนครับท่านประธาน ข้อมูลไม่ได้ปกปิดไม่ได้เสียหายต่อองค์ใดครับท่านประธาน  
ผมอยากจะให้ผู้บริหารดูข้อมูลของผม ฝ่ายนิติบัญญัติไปขอก็ไม่ให้ความร่วมมือหาว่าเป็นข้อมูลย้อนหลัง 
ท่านนายกฯ รองนายกฯ ดูแลอยู่ ก็ดูแลตรงไหนครับในเมื่อเพียงเดือนเดียวเพิ่มขึ้นมา 23 ราย นะครับ
ท่านประธานผมอยากเรียนท่านประธานฝากไปยังท่านนายกฯ ด้วยครับ  และยังมีอีกเรื่องหนึ่งครับ  
อย่างที่ท่านไปรณรงค์ไปฉีดสารเคมีผมเห็นแล้วครับไปแถวนาก่วมใต้และศรีปงชัย คือไปฉีดปุ๊บแล้วก็ 
รีบไปและยังมีชาวบ้านมาร้องเรียนผมมาว่ามาฉีดแล้วไม่เน้นเฉพาะจุดนะครับพอฉีดแล้วก็ไปเลยนะครับ 
ขอขอบคุณครับ 



~๑๘~ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอฝากเรื่องนี้ถึงท่านนายกฯ 
ด้วยนะครับ เรื่องการที่ทางสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางได้ขอเอกสารหรือขอคําช้ีแจงจากเจ้าหน้าที่ 
ก็ขอโปรดใหไ้ด้รับความสะดวกด้วยเรียนฝากท่านปลัดด้วย ขอบคุณมากครับ 

๓.4) กระทู้ถาม เรื่อง ผลลัพธ์ของการจัดงานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง ประจําปี 
56 ที่ผ่านมา (โดย... นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง) 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม  

ข้อที่ ๓.4 เรื่อง ผลลัพธ์ของการจัดงานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง ประจําปี 56 ที่ผ่านมา (โดย... 
นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง) เชิญ นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์  

 นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปาง และสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ดิฉัน  นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ สมาชิกสภา
เทศบาลนครลําปาง ขอเสนอกระทู้ถาม  ดังนี้ 
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ข้าพเจ้า นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์  ขอตั้งกระทู้ถามต่อฝ่ายบริหาร เรื่องผลลัพธ์ของการ 
จัดงานสลุงหลวง กลองใหญ่ปีใหม่เมืองประจําปี 56 ที่ผ่านมา เนื่องจากผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยวต่างบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่า นักท่องเที่ยวหายไปกว่าครึ่งเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว จากสถิติ 
การเข้าใช้บริการห้องพักตามโรงแรมต่างๆ ในเขตเทศบาลนครลําปาง ตั้งแต่วันที่ 11-16 เมษายน ปีนี้
เทียบกับปีที่แล้ว ตามตารางดังต่อไปนี้ 

สถิติการเข้าพักของนักท่องเที่ยวจังหวัดลาํปาง 

ลําดับ ชื่อโรงแรม 
เปรียบเทียบการเข้าพักช่วงเทศบาลสงกรานต์ 

ปี 2555 ปี 2556 
1 โรงแรม  A 80% 40% 

2 โรงแรม  B 95% 75% 

3 โรงแรม  C 90% 30% 

4 โรงแรม  D 80% 30% 

5 โรงแรม  E 85% 30% 

6 โรงแรม  F 70% 30% 

7 โรงแรม  G 70% 30% 

8 โรงแรม  H 85% 35% 

9 โรงแรม  I 95% 35% 

10 โรงแรม J  95% 25% 

11 โรงแรม  K 95% 25% 

12 โรงแรม  L 70% 30% 

13 โรงแรม  M 75% 40% 



~๑๙~ 

 จะเห็นได้ว่าเกือบทุกโรงแรมยอดการใช้บริการห้องพัก หายไป 50%-80% ตัวเลขนี้เป็นตัวเลข 
ที่สํารวจจากกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลําปาง และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดลําปาง  
ที่ได้สอบถามข้อมูลไปยังโรงแรมต่างๆ หลังจากช่วงเทศบาลผ่านไป อีกทั้งยังได้มีการแสดงความคิดเห็น
จากผู้ประกอบการเพิ่มเติม มาในแต่ละประเด็นดังต่อไปนี้ 

1. การประชาสัมพันธ์การจัดงาน และรายละเอียดกําหนดการต่างๆ แต่ละโรงแรมไม่ได้รับ
ข้อมูล แผ่นพับ หรือโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งานแม้แต่แผ่นเดียว ทําให้ไม่สามารถแนะนํา
นักท่องเที่ยวได้เต็มที่ 

2. การปิดการจราจรตลอดเวลาที่ จัดงานทั้งกลางวัน และกลางคืน ทําให้นักท่องเที่ยว 
ไม่สามารถเข้ามาในตัวเมือง และหาที่พัก ร้านอาหารที่ต้องการได้สะดวก อาจทําให้
นักท่องเที่ยวขับรถไปเที่ยวที่อื่นแทน เนื่องจากไม่รู้เส้นทางเลี่ยงเหมือนคนในพื้นที่ 

3. กําหนดการจัดงานวันที่ 9-13 เมษายนนั้น เป็นช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากวันที่  
9-12 เมษายน ยังไม่ใช่วันหยุดราชการ ทําให้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวน้อย และมีแต่คน 
ในท้องถิ่นเท่านั้นที่มาเที่ยวชมงาน ซึ่งวันหยุดเทศบาลเป็นวันที่ 13-16 เมษายน แต่เมื่อ
นักท่องเที่ยวขับรถมาถึงลําปาง ก็พบแต่ซากปรักหักพัง ทิ้งไว้ให้ดูจนถึงสิ้นเดือนเมษายน  
เป็นที่น่าอับอายของเมืองลําปางอย่างยิ่ง 

จึงขอถามผู้บริหารว่า ที่ท่านได้จัดทําผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดงาน 
สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลําปาง ประจําปี 2556 ว่ามีความพึงพอใจในระดับ “มาก” นั้น 
ท่านมีเกณฑ์การวัดผลอย่างไร เหตุใดจึงสวนทางกับตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เป็นตัวเลขเชิงประจักษ์ หรือว่า
ท่านจัดงานเพื่อคนในท้องถิ่นเท่านั้น ไม่ได้คํานึงถึงผลลัพธ์ทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว หากย้อน
ไปดูนโยบายของท่านผู้บริหารที่ได้ประกาศไว้ว่า จะยกระดับงานเทศบาลและประเพณีสู่ระดับนานาชาติ 
นั้น งานนี้เป็นเพียงแค่งานแรกของผู้บริหารชุดใหม่ ท่านก็จัดงานได้เพียงแค่ระดับท้องถิ่น 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไป 
ขอแสดงความนับถือ 

ลงชื่อ   อมลยา  เจนตวนิชย์   ผู้ตั้งกระทู้ถาม 
     (นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์) 
    สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอเชิญฝ่ายบริหารช้ีแจง 

 นายกิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีตรีลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  นายกิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรี 
นครลําปาง  ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติที่ให้ความสนใจในเรื่องดังกล่าว 
ด้วยครับ สําหรับในเรื่องของการจัดงานสลุงหลวงกองใหญ่ปี๋ใหม่เมืองนครลําปาง 2556 ที่ผ่านมา คือ



~๒๐~ 

การแบ่งงานนั้นได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบคือตั้งแต่วันที่ 9-11 
เมษายน และส่วนของวันที่ 12-13 เมษายน นั้น เป็นส่วนของเทศบาลนครลําปางเป็นผู้รับผิดชอบ 
นะครับ ในการจัดงานในปีนี้ผมไมไ่ด้แก้ตัวแทนองค์กรหรือหน่วยงานใดนะครับ ขอพูดด้วยความเป็นกลาง
ว่าปีนี้คณะทํางานทั้งทางจังหวัดเองก็ดีทางเทศบาลเองก็ดีค่อนข้างจะวางแผนงานค่อนข้างยาก เพราะว่า
แนวทางและทิศทางเดิมคือจะมีการรับเสด็จฯ ในวันที่ 9 เมษายน ซึ่งพระองค์ท่านจะเสด็จมาเปิดงาน  
แต่ปรากฏว่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าวก็รอคําตอบอยู่ว่าจะเสด็จจริงหรือไม่ แผนงานประชาสัมพันธ์
ตามที่ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติได้ให้ความสนใจว่าการประชาสัมพันธ์ไม่เข้าถึงโรงแรมที่พักทั้งหลาย 
ผมว่าก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับต้องขอขอบคุณท่านมากนะครับ เพราะว่า ณ เวลาดังกล่าวนั้นแผนงาน
ประชาสัมพันธ์ก็มีการปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ จนสุดท้ายไม่มีใครทําแผนงานประชาสัมพันธ์ เทศบาล 
เราเองก็จําเป็นต้องทําแผนประชาสัมพันธ์รองรับในวันที่ 12-13 เมษายน  ผมก็บอกว่าไหนๆ ก็ 
ทําแผนงานเพื่อจังหวัดลําปางแล้วนั้น ไหนๆ เราก็จะออกแผ่นพับให้กับงานสลุงหลวงปีใหม่เมืองแล้วก็ 
ขอพ่วงวันที่ 9-11 เมษายน ไปด้วยให้มันเชื่อมโยงกันซะมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรแค่เพิ่มตัวหนังสือเข้าไป
แค่นั้น นี่แหละครับที่มาของการประชาสัมพันธ์ เพราะฉะนั้นใน 2 ส่วนที่ต้องรับผิดชอบนั้น ในส่วนของ
เทศบาลจริงๆ แล้ววันที่ 9-11 เมษายน เราไม่ต้องไปแตะต้องเลยเพราะเป็นส่วนของจังหวัดทั้งหมด  
แต่ที่คณะผู้บริหารลงมาช่วยงานของจังหวัดเพราะเราเป็นเจ้าของสถานที่เราหนีไม่ออกหรอกครับ เราก็
ต้องอยู่ตรงนี้ภาพเลยออกเหมือนกับว่าเทศบาลก็ร่วมจัดด้วย มันก็ร่วมจัดในส่วนหนึ่งเพราะสถานที่อยู่
หน้าเทศบาลนครลําปาง แต่ปัญหามันเกิดขึ้นจริงๆ ในช่วงเวลาดังกล่าวเหมือนท่านสมาชิกพูดเป๊ะเลย  
ก็คือว่ามีการปิดถนนก่อนจึงเดือดร้อนกันไปหมด ทั้งระบบการจราจร การค้าการขายในช่วงเวลาดังกล่าว 
อันนี้ผมยอมรับความเป็นจริงว่าเดือดร้อนกันจริงๆ แต่ในสัดส่วนของเทศบาลเราในวันที่ 12-13 
เมษายน ซึ่งเป็นประเพณีปฏิบัติก็เป็นลักษณะอย่างนี้ตลอดมาอย่างต่อเนื่อง  สําหรับเรื่องการประเมิน
ความพึงพอใจของพี่น้องประชาชนก็ดี ผู้มาร่วมงานทั้งหมดก็ดี สมาชิกผู้ทรงเกียรติก็บอกว่าผลการ
ประเมินความพึงพอใจออกมาอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีมาก ก็คือ “มาก” น่ันแหละครับ ซึ่งเป็นเรื่องจริง 
แต่ในส่วนนี้ทางเทศบาลของเราก็ไม่ได้ประเมินเอง เราจ้างสถาบันการศึกษาคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนดุสิตฯ เป็นผู้ประเมิน ซึ่งผลมันจะออกมายังไงเราก็ไม่ได้เป็นผู้กําหนด มันออกมามาก เราก็บอกว่า
มาก เราแจ้งให้พี่น้องประชาชนว่าทุกคน ปรากฏว่ายังไม่เสร็จสิ้นนะครับหลังจากการสํารวจความ 
พึงพอใจของพี่น้องประชาชนแล้ว ผมก็ได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้คําแนะนําว่างานในปีนี้เป็นยังไงบ้างเพราะ
มันเป็นปีแรกที่ผมเป็นคนจัดหรือมีส่วนร่วมในการดําเนินงานดังกล่าวนะครับ ผมก็จัดให้มีการประชุม 
เชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาให้คําแนะนําหลายๆ ท่าน ก็ให้คําแนะนําในทางที่ดี เหมือนกับที่ท่านสมาชิกสภา
ท้วงติงในวันที่ 13 เมษายน ด้วยเช่นกัน เพราะฉะนั้นผมถือว่าข้อมูลที่สมาชิกสภาได้ตั้งกระทู้ถาม 
คณะผู้บริหารคือนายกเทศมนตรีนครลําปาง ผมถือว่าเป็นข้อมูลที่ดีและเป็นข้อมูลที่ผมจะนําไปใช้เป็น
ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานทุกๆ งาน ไม่เฉพาะแค่งานสลุงหลวงปี๋ใหม่เมืองอย่างเดียว ทุกๆ งานที่มัน
เกี่ยวข้องกับประเพณีปฏิบัติ กับประเพณีที่จะเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของคนทั้งด้านสังคมหรือทั้งด้าน



~๒๑~ 

เศรษฐกิจหรืออะไรก็ดี ผมก็ขออนุญาตนําข้อมูลของท่านสมาชิกสภานี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และปรับปรุง
ในการทํางานครั้งต่อไป ผมต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาอีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณมากครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีอะไรซักถามอีกหรือไม่
เชิญ นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์  

 นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปาง และสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ดิฉัน นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ สมาชิกสภา
เทศบาลนครลําปาง จริงๆ แล้วงานเทศกาลงานสลุงหลวงนี้เป็นงานประจําปีที่เราจัดทุกปีอยู่แล้วนะคะ 
กําหนดการก็มีทุกปีอยู่แล้วว่าจะมีอะไรบ้าง มันปัดความรับผิดชอบไม่ได้ว่าทําไมท่านไม่มีหมาย 
กําหนดการอะไรออกมาแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบว่าจะมีงานอะไร ส่วนรายละเอียดของงานมันเป็น
ปลีกย่อยมันไม่สามารถเอามาอ้างได้ แสดงว่าท่านทํางานอย่างไม่มีแผนงานนะคะ แล้วก็การ
ประชาสัมพันธ์งานสลุงหลวงจะต้องอลังการอย่างนั้นอย่างนี้ คือมีแต่ภาพออกมาแต่จับต้องไม่ได้ ตัวเลข
มันต้องออกมาชัดๆ แล้วว่านักท่องเที่ยวหายไปเยอะมาก ผู้ประกอบการเดือดร้อนมากๆ ท่านควรจะมี
ความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 
 

๓.5) กระทู้ถาม เรื่อง ทุนส่งเสริมการศึกษา 1,000 บาท และยานพาหนะรับ-ส่ง  
เด็กนักเรียน (โดย... นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง) 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม 

ข้อที่ ๓.5 เรื่อง ทุนส่งเสริมการศึกษา 1,000 บาท และยานพาหนะรับ-ส่ง เด็กนักเรียน (โดย...  
นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง)เชิญ นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล 
นครลําปาง และสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กระผม  นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล
นครลําปาง ขอเสนอกระทู้ถาม  ดังนี้ 
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ข้าพเจ้า นายสมบูรณ์  คุ รุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอตั้งกระทู้ถาม
นายกเทศมนตรีนครลําปาง เรื่อง ทุนส่งเสริมการศึกษา 1,000 บาท และยานพาหนะรับ-ส่ง  
เด็กนักเรียน 
 สืบเนื่องจากการแถลงนโยบายต่อสภาของนายกเทศมนตรีนครลําปาง เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 
2556 ที่ผ่านมา การแถลงนโยบายการบริหารงาน ได้แถลงไว้หลายด้าน หนึ่งในนโยบายที่สําคัญ คือ 
นโยบายด้านการศึกษา ท่านได้แถลงตอนหนึ่งว่า 

1. นักเรียนในเขตเทศบาลที่เรียนในโรงเรียนเทศบาลจะได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาจากเทศบาล
หรือโรงเรียนเทศบาลคนละ 1,000 บาทต่อปี 
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2. จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการสํารวจเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียน
เทศบาลซึ่งประสบปัญหาการเดินทางจากบ้านไป-กลับโรงเรียน เพื่อจัดยานพาหนะทําการ
รับ-ส่งเด็กนักเรียนเทศบาลกลุ่มดังกล่าว 

เนื่องจากขณะนี้อยู่ในช่วงใกล้เปิดเทอม ผู้ปกครองหลายรายได้สอบถามข้าพเจ้าถึงนโยบาย
ดังกล่าวว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด เพราะท่านนอกจากแถลงต่อสภาแล้ว ยังได้ให้สัญญากับชาวบ้านไว้เมื่อตอน
หาเสียงเลือกตั้ง ชาวบ้านที่นิยมนโยบายนี้ ต่างรอคอยการปฏิบัติตามสัญญา กอปรกับท่านนายกฯ มิได้
ตอบข้อซักถามเรื่องนี้ในคราวแถลงนโยบาย 

ข้าพเจ้าจึงขอตั้งกระทู้ถามนายกเทศมตรีนครลําปางทั้ง 2 เรื่องว่า จะปฏิบัติเมื่อใด และวิธีการ
เป็นอย่างไร เพื่อข้าพเจ้าจะได้ทราบและอธิบายต่อชาวบ้านให้เข้าใจต่อไป 

จึงขอตั้งกระทู้ถามนี้มาเพื่อไดโ้ปรดดําเนินการให้ต้อไปนี้ด้วย 
    ขอแสดงความนับถือ 
    สมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 
(นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์) 

      สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอเชิญฝ่ายบริหารช้ีแจง 

 นายกิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีตรีลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  กระผม  นายกิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรี 
นครลําปาง  ขอขอบคุณในอีกหนึ่งกระทู้ที่ท่านสมาชิกได้ให้ความสนใจกับนโยบายที่ผมได้นําเสนอไป 
นะครับ ถ้าผมตอบปฏิเสธมันก็คงจะไม่เหมาะสม จริงๆ แล้วเราต้องเข้าใจนะครับว่า ณ เวลานี้ที่ผมเข้ามา
ดํารงตําแหน่งนายกเทศมนตรีนครลําปางนี้ ผมยังใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2556 ซึ่งตัวผมเอง
ไม่ได้ดําเนินการงบประมาณดังกล่าว เป็นของคณะผู้บริหารชุดที่ผ่านมา ระยะเวลาที่เหลืออยู่ผมก็
ดําเนินการภายใต้ภารกิจงานตามงบประมาณที่มีอยู่เท่านั้น แต่ถามว่านโยบายด้านการศึกษาทั้งสองเรื่อง
นี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุน 1 พันบาท หรือรถรับส่งนักเรียนนั้น ว่าผมจะทําเมื่อไหร่จะทําอย่างไร ก็ตอบได้
เลยว่าขณะนี้ผมอยู่ในระหว่างดําเนินการที่จะปรับแผนพัฒนาเทศบาลทั้งหมดนี้ก็จะไปบรรจุอยู่ใน
แผนพัฒนาเทศบาล แต่สําหรับการนําไปสู่ภาคปฏิบัตินั้น ถ้าสิ่งไหน ระเบียบทางเทศบาลทําได้ผมก็จะทํา
ภายใต้ระเบียบดังกล่าว แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นมันมีอยู่ว่านโยบายดังกล่าวทางคณะผู้บริหาร ในระเบียบ 
ไม่สามารถที่จะเปิดช่องทางเทศบาลทําได้ แต่ในเรื่องดังกล่าวนี้สามารถเปิดช่องทางให้เราได้อยู่แล้ว  
แต่ผมก็บอกผ่านไปว่าถ้าเรื่องไหนมันไม่สามารถหรือเกินความจําเป็น เกินศักยภาพของท้องถิ่นที่จะทําใน
เรื่องดังกล่าว น่ันแหละครับเป็นเรื่องของความรู้และความสามารถของผู้บริหารที่จะไปสรรหามาให้ว่า 
จะไปร่วมมือกับหน่วยงานไหน จะไปขอความร่วมมือจากใคร หน่วยงานไหน องค์กรเอกชนก็ดี หน่วยงาน
ภาครัฐอื่นก็ดี หรือแม้แต่หน่วยงานที่จะให้ความสนใจในเรื่องดังกล่าวนี้มาดําเนินการ เพราะฉะนั้น
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หลังจากแผนพัฒนาเทศบาลได้ถูกประกาศใช้แล้ว เราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของด้านงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี 2557 ตอนนั้นแหละครับมันจะมีทิศทางแล้วว่าสองโครงการนี้มันจะดําเนินการได้เมื่อไหร่ 
แล้วจะดําเนินการอย่างไร ผมก็ขอให้ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติต้องคอยติดตามในเรื่องดังกล่าวต่อไป
นะครับ แตใ่นแผนพัฒนาเทศบาลจะบรรจุเอาไว้ทั้งสองเรื่องดังกล่าวครับ ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีอะไรซักถามอีกหรือไม่
เชิญ นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปาง กระผม  นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ก็ในเมื่อที่ท่าน
ไปบอกชาวบ้าน ไปกระจายเสียงตามตรอกซอกซอยต่างๆ ท่านบอกว่าทุกนโยบายผมทําได้และผมจะทํา
ทันที แต่ตอนนี้ท่านกลับมาพูดอีกอย่างว่า “ถ้า” ใช่มั้ยครับ ถ้าไม่ผิดระเบียบถึงจะทํา ถ้ามันไม่มีระเบียบ 
ที่เปิดช่องให้ทําได้ก็จะหาทางไปทําเป็นอย่างอื่น หาองค์กรอื่นมาช่วยแบบนี้ซึ่งมันก็ไม่จริงตามที่ท่านพูดไว้
กับชาวบ้านที่สัญญาไว้นะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถของท่านที่ออกไปพูดตามตรอกซอกซอยวันละ 
สามเวลาผมยังจําได้อยู่ในบ้านก็ยังได้ยินอยู่ ฉะนั้นเรื่องนี้จะให้ชาวบ้านม่ันใจได้อย่างไรว่าท่านพูดแล้ว
ท่านจะทําได้ ในเมื่อท่านพูดในสภาท่านก็กลายเป็นว่าชักจะไม่แน่ใจแล้ว ผมก็จําเป็นที่จะไปบอกกับ
ชาวบ้านอีกทีว่าเรื่องนี้มันมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นนะครับ อย่างเช่นเมื่อเช้านี้ผมไปที่ตลาดก็มีคนถาม
เหมือนกันว่าตอนนี้ในกระทู้นี้บอกว่าใกล้เปิดเทอมแต่ตอนนี้ก็เปิดเทอมไปแล้วนะครับ จริงๆ ชาวบ้านเขาก็
คิดว่า 4-5 วัน ที่ผ่านมาจะมีรถมารับถึงหน้าบ้าน หรือว่าเงิน 1 พันบาทก็น่าจะได้รับกันแล้ว ซึ่งก็ยัง
ไม่ได้รับ ผมจึงบอกว่าผมจะถามให้ ชาวบ้านก็รอคอยอยู่หลายๆ คน ซึ่งถ้ามันไม่จริงเขาก็อาจจะเข้ามา
พบท่านที่หน้าบ้านหรือว่าที่ห้องทํางานของท่าน เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญและคนหมู่มากรอคอย
เรื่องนี้กันอยู่นะครับ ก็อีกอย่างคือ นอกจากที่ท่านได้พูดไวใ้นเรื่องนี้ว่าจะทําถ้ามีช่องทางของระเบียบที่จะ
ทําได้ ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นนี้ขออนุญาตท่านประธานนะครับ เพื่อที่จะเอาแสดงให้ที่ประชุมทราบ 
เนื่องจากว่าหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ได้ลงไว้ว่าท่านได้ให้สัมภาษณ์ว่าจะมีรถรับส่งก็พร้อมแล้ว นายกกิตติภูมิ
บอกว่าไมไ่ด้ขี้โม้ อันนี้แหละครับสิ่งที่ท่านพูดไปถ้าท่านทําไมไ่ด้มันก็จะมาหลอกหลอนไว้ ถ้าทําไม่ได้แล้วก็
มาให้สัญญากับชาวบ้านแล้วก็กลายเป็นว่าชาวบ้านก็รอคอยอย่างลมๆ แล้งๆ ว่าเมื่อไหร่จะได้นะครับ  
ก็ถ้าท่านสามารถที่จะมาย้ําในประเด็นนี้ว่าการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวนี้จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาไหนของปีนี้ก็
จะเป็นการดีนะครับ ขอบคุณครับ 
 

๓.6) กระทู้ถาม เรื่อง การแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  (โดย... นายบริบูรณ์  
บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง) 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม  

ข้อที่ ๓.6 เรื่อง การแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  (โดย... นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภา
เทศบาลนครลําปาง) เชิญ นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  
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 นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปาง และสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กระผม  นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภา
เทศบาลนครลําปาง ขอเสนอกระทู้ถาม  ดังนี้ 
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ข้าพเจ้า นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอตั้งกระทู้ถามต่อ นายก 
เทศมนตรีนครลําปาง เรื่อง การแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงจาก
เอกสารหาเสียงเลือกตั้งของท่านที่ผ่านมานนั้น ข้อความและภาพที่ปรากฏในเอกสารดังกล่าวทําให้ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเมื่อได้อ่านเอกสารดังกล่าวแล้ว เข้าใจได้ว่า ท่านจะแต่งตั้งผู้มีชื่อตามเอกสารเป็น 
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง เมื่อท่านได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 แต่ปรากฏว่าท่านไม่ได้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีให้เป็นไปตามเอกสารที่ได้โฆษณาหาเสียงไว้  
จึงขอถามว่าทําไมไม่แต่งตั้งบุคคลให้ตรงตามเอกสารที่หาเสียงไวใ้ห้เป็นรองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารรา ดําเนินการต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
ลงชื่อ     บริบูรณ์  บุญยู่ฮง     ผู้ตั้งกระทู้ถาม 
         (นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง) 
  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอเชิญฝ่ายบริหารช้ีแจง 

 นายกิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีตรีลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  กระผม  นายกิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรี 
นครลําปาง  ในเมื่อท่านถามมาก็ต้องตอบให้อีกนะครับ ในเรื่องของการแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีผมจะ
ตอบง่ายๆ สั้นๆ นิดหนึ่งว่าเราต้องเข้าใจนะครับว่าสองส่วนคือ การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมื่อวันที่ 27 
กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เราก็ดําเนินการภายใต้ พ.ร.บ.การเลือกตั้งท้องถิ่น แต่การแต่งตั้งรองนายกฯ  
ทั้ง 4 ท่าน ณ ที่นี้เราเป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล เพราะฉะนั้นในส่วนของการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีก็มี
หลายท่านได้ไปร้องเรียนกับทางคณะกรรมการการเลือกตั้งอยู่แล้ว ก็ขอให้รอผลการตัดสินของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งก็แล้วกันนะครับ ผมคงไม่อาจก้าวล่วงที่จะไปตอบแทนคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งได้ แต่ในส่วนของ พ.ร.บ.เทศบาล ในการแต่งตั้งรองนายกฯ ทั้ง 4 ท่านของผมนั้น ผมม่ันใจ
ว่าทั้ง 4 ท่าน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผมนั้นมีคุณสมบัติพร้อมเป็นไปตามข้อระเบียบและกฎหมาย  
รวมไปถึงมีความรู้ความสามารถพอที่จะบริหารจัดการองค์กรแห่งนี้ให้มีประสิทธิภาพได้ เพราะฉะนั้น 
ถ้าเราเข้าใจใน พ.ร.บ. ทั้งสองเรื่องในคราวเดียวกันแล้วก็คงจะแยกแยะกันได้ ต้องขอบคุณทางสมาชิก
สภามากครับ 



~๒๕~ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีอะไรซักถามอีกหรือไม่
เชิญ นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 

 นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปาง กระผม  นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ก็นี่เป็นประเด็น
ต่อเนื่องนะครับ ตอนที่ท่านนายกได้หาเสียงไว้ว่าจะไม่มีการแต่งตั้งพวกพ้องที่เป็นนามสกุลเดียวกันเป็น
นโยบายที่ออกไปหาเสียงเมื่อคราวเลือกตั้ง แล้วท่านได้ให้คําตอบว่าเป็นสิทธิในการบริหารของท่าน 
ก็เข้าใจได้อยู่นะครับ แต่ต่อเนื่องไปว่า ณ ขณะนี้ในทีมบริหารไม่ว่าจะเป็นรองนายกฯ หรือว่าเลขาฯ ก็มี
บุคคลที่มีนามสกุลเดียวกัน ถ้าท่านจะกรุณาตอบว่าเหมือนหรือไม่เหมือนกับตอนที่ท่านหาเสียงก็จะเป็น
เรื่องที่น่าขอบคุณมาก ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านนายกฯ จะตอบหรือไม่ก็ได้
นะครับ นี่เป็นอํานาจของท่านนายกฯ  
 

๓.7) กระทู้ถาม เรื่อง เกี่ยวกับนโยบายการบริหารของนายกเทศมนตรีนครลําปาง เรื่อง 
ผลกระทบจากการเกิดวาตภัย เมือ่วันที่ 15 เมษายน 2556(โดย... พันตรีวิชานนท์  แดงสร้อย  
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง) 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม  

ข้อที่ ๓.7 เรื่อง เกี่ยวกับนโยบายการบริหารของนายกเทศมนตรีนครลําปาง เรื่อง ผลกระทบจากการ
เกิดวาตภัย เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2556(โดย... พันตรีวิชานนท์  แดงสร้อย  สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลําปาง) เชิญ พันตรีวิชานนท์  แดงสร้อย   

 พันตรีวิชานนท์  แดงสร้อย  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปาง และสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กระผม  พันตรีวิชานนท์  แดงสร้อย  สมาชิก
สภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอกระทู้ถาม  ดังนี้ 
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ข้าพเจ้า  พันตรีวิชานนท์  แดงสร้อย  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอตั้งกระทู้ถาม 
นายกเทศมนตรีนครลําปาง เกี่ยวกับนโยบายการบริหารของนายกเทศมนตรีนครลําปาง ดังนี้ 

ผลกระทบจากการเกิดวาตภัย เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2556 ปรากฏว่าบ้านเรือนของประชาชน
ในเขตเทศบาลนครลําปาง ได้รับความเสียหาย คือ หลังคาบ้านเรือนถูกลมพัด อยากทราบว่าท่านมี 
แนวทางการบรรเทาและช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางอย่างไร 

จึงขอตั้งกระทู้ถามนี้มาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไป 
 
 



~๒๖~ 

ขอแสดงความนับถือ 
        พันตรี      วิชานนท์  แดงสร้อย  ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

   (วิชานนท์  แดงสร้อย) 
  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอเชิญฝ่ายบริหารช้ีแจง 

 นายกิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีตรีลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  กระผม  นายกิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรี 
นครลําปาง  ขออนุญาตตอบกระทู้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติในเรื่องของผลกระทบของวาตภัยเมื่อวันที่ 
15 เมษายน 2556 ที่ผ่านมานะครับ พอเช้าวันที่ 16 เมษายน ผมอยู่กับท่านใช่มั้ยครับ ทั้งหมดนี้ 
เราสํารวจความเสียหายในวันดังกล่าวมีทั้งหมด 89 หลังคาเรือน อยู่ในตําบลพระบาท ตําบลหัวเวียง 
ตําบลเวียงเหนือ และตําบลสบตุ๋ย มีประชาชนผู้ได้รับความเสียหาย 89 หลังคาเรือน แนวทางทั้งหมด 
ที่จะแก้ปัญหาทั้ง 89 หลังคาเรือนนั้น ขนาดวันนั้นเป็นวันหยุดปี๋ใหม่เมืองนะครับ เราก็ประสานไปทาง
ประธานชุมชนทั้งหลายว่าให้ส่งรายละเอียดเข้ามานี่เป็นเรื่องที่ 1  และเรื่องที่ 2 คือ เจ้าหน้าที่เองจาก
กองสวัสดิการสังคมก็ได้ลงสํารวจพื้นที่ในชุมชนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว หลังจากนั้นเราก็จะนําเข้าสู่
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว แต่ที่ปรากฏมีทั้งหมด 7 ราย ที่เป็นบ้านเช่าและโรงจอดรถ 
เราไม่สามารถที่จะให้การช่วยเหลือเขาได้ ฉะนั้นที่ได้รับการช่วยเหลือขณะนั้นคือ จํานวน 82 ราย  
คิดเป็นเงิน 115,069 บาท(-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหกสิบเก้าบาท-) ที่เราได้จ่ายให้เขาไปแล้ว วิธีการ
ดังกล่าวนี้เราใช้หลักเกณฑ์ในการใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  
พ.ศ.2556 ที่เกี่ยวข้อง เป็นเรื่องของการจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน คือ เรื่องของการดํารงชีพซึ่งให้ความช่วยเหลือเป็นสิ่งของหรือช่วยเป็นเงินโดยคํานึงถึงสภาพ
เหตุการณ์ความเหมาะสม ผมเอาเฉพาะที่เกี่ยวข้องมาพูดให้รับทราบว่า ค่าวัสดุซ่อมแซมหรือก่อสร้าง 
ที่อยู่อาศัยประจําซึ่งผู้ประสบภัยพิบัติเป็นเจ้าของที่ได้รับความเสียหายเท่าที่จ่ายจริงหลังละไม่เกิน 
33,000 บาท(-สามหมื่นสามพันบาท-) นี่เป็นกฎเกณฑ์และวิธีการที่เราได้ช่วยเหลือไป 82 หลังคา
เรือนจากทั้งหมด 89 หลังคาเรือน และอีก 7 ราย ที่เหลืออยู่ไม่เข้ากับกฎเกณฑ์ดังกล่าวจึงยังไม่ได้รับ
ความช่วยเหลือ นี่เป็นข้อมูลการเกิดวาตภัยในวันที่ 15 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีอะไรซักถามอีกหรือไม่ 
เชิญ พันตรีวิชานนท์  แดงสร้อย   

 พันตรีวิชานนท์  แดงสร้อย  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปาง กระผม  พันตรีวิชานนท์  แดงสร้อย  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมเข้าใจ 
แล้วครับ ต้องขอขอบคุณสําหรับท่านนายกฯ ด้วยนะครับ  เพราะว่าการเกิดวาตภัยในวันดังกล่าวนั้น 
ผมเองก็ตื่นแต่เช้าเหมือนกันและท่านก็ไปยังชุมชนของผมแต่เช้า เพื่อไปสํารวจความเสียหายที่เกิดขึ้น  



~๒๗~ 

นี่ก็เป็นข้อดีของท่าน และในส่วนของการใช้เงินเกี่ยวกับวาตภัยในครั้งนี้ ท่านบอกว่าท่านได้ชําระเรียบร้อย
แล้วก็ เป็นการชําระที่รวดเ ร็ว ผมจะได้ ไปบอกกับพี่น้องประชาชน เพราะว่าผู้เสียหายผู้ได้ รับ 
ความเดือดร้อนก็เข้ามาแจ้งผม แต่พอเวลารับเงินเรียบร้อยแล้วก็ไม่ได้มาแจ้ง ผมก็เลยมีข้อสงสัยว่า 
ท่านดําเนินการไปแล้วแคไ่หนอย่างไร ขอบคุณมากครับ 
 

๓.8) กระทู้ถาม เรื่อง ให้ชุมชนบริหารจัดการขยะภายในชุมชนตนเอง และจะขุดลอก 
ลําเหมืองและท่อระบายนํ้าในเขตพื้นที่เทศบาลนครลําปางทุกเส้นทาง  
(โดย... นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง) 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม  

ข้อที่ ๓.8 เรื่อง ให้ชุมชนบริหารจัดการขยะภายในชุมชนตนเอง และจะขุดลอกลําเหมืองและท่อระบาย
น้ําในเขตพื้นที่เทศบาลนครลําปางทุกเส้นทาง (โดย... นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาล
นครลําปาง) เชิญ นายสมหมาย  พงษไ์พบูลย์  

 นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปาง และสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กระผม  นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิก
สภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอกระทู้ถาม  ดังนี้ 
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

ข้าพเจ้า  นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอตั้งกระทู้ถาม  

ต่อนายกเทศมนตรีนครลําปาง เกี่ยวกับนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง  เรื่อง  
ให้ชุมชนบริหารจัดการขยะภายในชุมชนชนตนเอง และจะขุดลอกลําเหมืองและท่อระบายนํ้า 
ในเขตพื้นที่เทศบาลนครลําปางทุกเส้นทาง 

ในการนี้จึงขอตั้งกระทู้ถามนายกเทศมนตรีนครลําปางว่า ขณะนี้นโยบายหรือโครงการดังกล่าว
ข้างต้น ท่านจะดําเนินการเมื่อใดหรือดําเนินการไดใ้นระดับไหนแล้ว 

จึงขอตั้งกระทู้ถามนี้มาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไป 
ขอแสดงความนับถือ 

          ลงชื่อ   สมหมาย  พงษไ์พบูลย์     ผู้ตั้งกระทู้ถาม 
   (นายสมหมาย  พงษไ์พบูลย์) 

        สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอเชิญฝ่ายบริหารช้ีแจง 

 นายกิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีตรีลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  กระผม  นายกิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรี 



~๒๘~ 

นครลําปาง  ก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาที่ให้ความสนใจเรื่องของการบริหารจัดการขยะในชุมชน และ
การขุดลอกลําเหมือง  ผมขอเรื่องการบริหารจัดการขยะในชุมชนเป็นเรื่องแรกก่อน การบริหารจัดการ
ขยะในชุมชนจริงๆ แล้วเทศบาลเราก็ดําเนินการมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรแล้ว ล่าสุดก่อนที่จะ
ยกเลิกการบริหารจัดขยะในชุมชนเราได้ยกเลิกการบริหารจัดการขยะในชุมชนไปทั้งหมด 18 ชุมชน  
โดยมีชุมชนบ้านดงม่อนกระทิงเป็นชุมชนต้นแบบ จริงๆ แล้วเรื่องของการบริหารจัดการขยะชุมชนนี้  
มันไม่ได้เป็นความคิดของคนเก่งของใครคนใดคนหนึ่งในบ้านเราหรอกครับ เพียงแต่ว่ามันมีโครงการ 
ที่ทดลอง เป็นโครงการที่นํามาจากองค์การสหประชาชาติ ของ UN ในขณะนั้น ในที่สุดก็เหลืออยู่ที่บ้านดง 
ม่อนกระทิง เราก็มีการปรับปรุงพัฒนาในโครงการดังกล่าวให้เป็นกระบวนการการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน จนมาถึงวาระสุดท้ายก็ยกเลิกไปหมดทั้ง 18 ชุมชน ผมเองที่กลับเข้ามาในวาระนี้ในตําแหน่ง
นายกเทศมนตรีนครลําปาง ผมเห็นว่ากระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น เป็นจุดเริ่มต้นของ
การพัฒนาระบอบประชาธิปไตยและเป็นแนวทางที่ชัดเจนของวัตถุประสงค์หนึ่งที่จัดให้มีการมีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงเพื่อต้องการให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหาร กําหนดทิศทางและ
แนวทางของตนเอง แม้แต่ภายใต้รัฐธรรมนูญ 2550 ที่ผ่านมาก็ระบุไว้ชัดเจนว่าพี่น้องประชาชนสามารถ
กําหนดวิถีชุมชนของตัวเองด้วย เพราะฉะนั้นการบริหารจัดการขยะในชุมชน ผมก็เลยนํามาเป็นหนึ่งใน
นโยบายตามที่ความสนใจของสมาชิกสภา จริงๆ แล้วเวลาเดือนสองเดือนที่ผ่านมานี้ผมจะบอกว่าการ
บริหารจัดการขยะชุมชนจะต้องเริ่มยังไง ไปในทิศทางไหน ก็ขอเวลาให้ผมได้ดําเนินการในเรื่องดังกล่าว
ด้วยนะครับ แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นมันก็ยังไปติดของสัญญาที่ เรามีความผูกพันกับสัญญาที่ เราจ้าง
บริษัทเอกชนเข้ามาดําเนินการเต็มพื้นที่ 22.17 ตารางกิโลเมตร ซึ่งคณะทํางานผมก็ได้ศึกษาว่าเราจะ
ออกไปในทิศทางไหนที่จะรื้อฟื้นการบริหารจัดการขยะในชุมชนให้ได้ ซึ่งเราก็ขอเวลาดังกล่าว ผมคงจะ
ตอบให้ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรตไิมไ่ด้ว่าผมจะเริ่มดําเนินการใหไ้วที่สุดได้เมื่อไหร่  
         สําหรับเรื่องเกี่ยวกับการขุดลอกคูคลองระบายน้ํา นี่ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับ ขณะนี้เราก็ได้ดําเนินการ

โดยการสํารวจอย่างชัดเจนโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ซึ่งส่วนที่ 1 จะแยกออกเป็น 6 ส่วนที่เรา 
จะให้ชุมชนเป็นผู้ดําเนินการในการขุดลอกลําเหมืองตื้นเขินในพื้นที่ของตนเอง  ในจุดที่ 1 คือ ขุดลอก 
คูน้ําไหลบริเวณวิทยาลัยพยาบาลตลอดแนว จุดที่  2 คือ ขุดลอกคูน้ําชุมชนป่าขามบริเวณหลัง
โรงพยาบาลศูนย์ลําปางตั้งแต่แยกปากท่อระบายน้ําซอยข้างวัดป่าขามไปจนถึงหลังโรงพยาบาลลําปาง 
จุดที่ 3 คือ ขุดลอกน้ํายายตองตั้งแต่ถนนวังโค้งไปจนถึงชุมชนประตูตาล จุดที่ 4 คือ ขุดลอกพร้อมกําจัด
วัชพืชคูเมืองตั้งแต่ชุมชนปงสนุกที่ไหลผ่านชุมชนแจ่งหัวริน, ชุมชนปงสนุก, ชุมชนเจริญประเทศ เชื่อมต่อ
ด้านปลายท่อด้านหลังป้อม อปพร.  จุดที่ 5 คือ ขุดลอกพร้อมกําจัดวัชพืชคลองส่งน้ําชุมชนศรีเกิดตั้งแต่
หลังเรือนจําลําปางจนถึงปากท่อระบายน้ําหลังร้านอาหารมังสวิรัติตรงแยกประตูชัย จุดที่ 6 คือ ขุดลอก
พร้อมกําจัดวัชพืชลําเหมืองชุมชนจามเทวีตั้งแต่แยกถนนจามเทวีจนถึงสุดเขตเทศบาล นี่เป็น 6 จุดที่อยู่

ในส่วนที่ 1 ที่ เราจะจ้างเหมาให้กับทางชุมชนเป็นผู้ดําเนินการ  สําหรับส่วนที่ 2 คือ ในบริเวณ 
ย่านเศรษฐกิจคือส่วนของตําบลสบตุ๋ย ตําบลสวนดอก และตําบลหัวเวียงที่มีฝนตกนิดหน่อยน้ําก็ 



~๒๙~ 

ไหลไม่ทันจึงทําให้เกิดน้ําท่วมต่างๆ ก็จะดําเนินการขุดลอกท่อระบายน้ําในจุดที่สําคัญๆ และในขณะนี้ 
มันก็จะไปเกี่ยวพันกับเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณซึ่งมีที่ค่อนข้างจํากัด ผมก็จะดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ก่อนที่ฤดูฝนจะมาถึงก็แล้วกันนะครับ ขอบคุณมากครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีอะไรซักถามอีกหรือไม่ 
เชิญ นายสมหมาย  พงษไ์พบูลย์   

 นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปาง กระผม  นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กระทู้ถามนี้
ผมก็ไม่อยากจะถามหรอกครับ คือถามครั้งที่แล้วเมื่อเปิดสมัยประชุมที่ผ่านมานะครับ แต่ท่านก็ยังไม่ได้
ตอบอะไรแต่ว่าชาวบ้านต้องการรู้ตรงนี้ครับ เมื่อก่อนก็ทําเป็นรูปธรรมขึ้นมา ณ วันที่ท่านไปประกาศ 
หาเสียงว่าจะทําทันทีโดยไม่ต้องรออะไร ชาวบ้านเขาก็ถามมาผมก็ตอบไม่ได้ แต่วันนี้ผมตอบได้แล้วครับ
ว่า “รอไปก่อน” ครับ เพราะนายกฯ ท่านบอกมาเมื่อสักครู่ว่าจะศึกษาดูก่อนว่าจะเป็นยังไง เรื่องของขยะ
มันมีปัญหาทุกที่แหละครับท่านประธาน ชาวบ้านเขาเห็นนโยบายของท่านนายกฯ เขาชอบใจมากเพราะ 
มีปัญหาในทุกๆ ด้านเรื่องขยะตกค้างเอยอะไรเอยนี่แหละครับ พอนโยบายนี้ออกมาชาวบ้านเขาดีใจมาก
ที่จะไม่มีขยะตกค้างเลยในแผ่นประชาสัมพันธ์ แต่ผมมาดูแลระยะเวลาที่ท่านทํางานมาสองเดือนในเรื่อง
ขยะตกค้างนั้นมันยังมีเหมือนเดิมนะครับ ผมยังมีรูปภาพแสดงด้วยนะครับไม่ต้องอธิบายเลยว่าตกค้าง
หรือไม่ตกค้าง ขนาดใบไม้หรือว่าขยะอะไรที่อยู่ในภาพนี้ แห้งจนชนิดที่ว่าใบนี่ปลิวออกจากกิ่งก้านไปแล้ว
ก็แสดงว่ามันตกค้างมาเนิ่นนานจริงๆ ไม่ใช่แค่วันหรือสองวัน ฉะนั้นก็แสดงว่านโยบายตรงนี้ไม่เป็นจริง
ตามที่โฆษณาไว้นะครับ  และในส่วนของเรื่องขุดลอกลําเหมืองหรือว่าบ่อพักในเขตเทศบาลของเรา 
นะครับ โดยเฉพาะในตลาดหลักเมืองเพราะว่าเป็นตลาดและมีประชาชนอยู่เยอะ ผมซึ่งเดินไปจ่ายตลาด
กลิ่นนี่โชยออกมาเลยครับท่านประธาน น้ํามันกักขัง ชาวบ้านที่ตลาดถามว่าไหนว่ามีนโยบายจะขุดลอก
ให้บ่อยครั้ง แต่ทําไมยังมีกลิ่นเหม็นอยู่อย่างนี้ผมก็ตอบไม่ได้ เพราะนโยบายของท่านบอกว่าจะขุดลอก
หรือล้างให้มันเอี่ยมสะอาดอยู่ตลอด ผมก็ตอบเขาไม่ได้ได้แต่ยิ้มอย่างเดียว แต่วันนี้ถ้าเย็นนี้ผมได้ไปผมก็
จะบอกเขาแล้วครับ ว่านายกฯ จะรีบดําเนินการแต่เมื่อไหร่ยังไม่รู้นะครับ ขอบคุณครับ 
 

๓.9) กระทู้ถาม เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาจากนกพิราบและนกเอี้ยงหรือนก 
กระจอกเพื่อรักษาความสะอาดและการป้องกันโรคระบาดจากนก(โดย...นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล  
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง) 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม  

ข้อที่ ๓.9 เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาจากนกพิราบและนกเอี้ยงหรือนกกระจอกเพื่อรักษา 
ความสะอาดและการป้องกันโรคระบาดจากนก(โดย... นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล  สมาชิกสภาเทศบาล 
นครลําปาง) เชิญ นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล  



~๓๐~ 

 นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล 
นครลําปาง และสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กระผม  นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาล
นครลําปาง ขอเสนอกระทู้ถาม  ดังนี้ 
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ข้าพเจ้า  นายวิบูลย์   ฐานิสรากูล  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอตั้งกระทู้ถาม 

นายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรื่อง  แนวทางการแก้ไขปัญหาจากนกพิราบและนกเอี้ยงหรือ
นกกระจอก เพื่อการรักษาความสะอาดและการป้องกันโรคระบาดจากนก   

ด้วยปัจจุบันนี้มีนกพิราบและนกเอี้ยงหรือนกกระจอกเป็นจํานวนมากบริเวณตลาดหลักเมือง 
(ตลาดเทศบาล 1) บริเวณศาลหลักเมือง และที่ประดิษฐานพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ  
(หลวงพ่อดํา) และกําลังแพร่กระจายไปตามบ้านเรือนของประชาชนด้วย ซึ่งสร้างความเดือดร้อน รําคาญ  
ความสกปรกจากมูลนก และอาจนําพาเชื้อโรคจากนก เช่น H1N1, H5N1, H7N9  ซึ่งกําลังระบาดอยู่
ในขณะนี้ หรือโรคเยื่อสมองอักเสบ เป็นต้น เป็นปัญหาต่อสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลนคร
ลําปาง และสร้างความสกปรกต่อบริเวณสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะตลาดหลักเมือง (ตลาดเทศบาล 1)  
ซึ่งประชาชนมาจับจ่ายใช้สอยเครื่องอุปโภค บริโภคต่างๆ อาจได้รับผลกระทบดังกล่าว  นอกจากนั้น 
ยังทําให้ตลาดสร้างใหม่ที่สวยงามเป็นอัตตลักษณ์ของเมืองลําปาง อนาคตต้องเสียภาพลักษณ์ในสายตา
ของประชาชน และนักท่องเที่ยวอีกด้วย หากไม่ได้รับการป้องกันภัยต่างๆ ซึ่งบริเวณที่ได้รับผลกระทบ
เหล่านี้ ทางผู้บริหารเทศบาลชุดก่อนก็ได้มีการดูแลรักษาความสะอาดมาโดยตลอด คือ ทุก 2 วัน 
ต่อสัปดาห์ มีการตัดกิ่งไม้ไล่ที่อยู่อาศัยของนก นอกจากนั้นยังมีการเตรียมการปรับภูมิทัศน์ยกเสาหลัก
เมืองใหมใ่ห้สง่างามไว้เรียบร้อยแล้วด้วย 

ดังนั้น จึงขอตั้งกระทู้ถามนายกเทศมนตรีนครลําปางว่า ท่านมีแนวทางที่จะแก้ไขปัญหา
ผลกระทบจากนกพิราบและนกเอี้ยงหรือนกกระจอกอย่างไร และจะดําเนินการได้เมื่อใด 

ขอแสดงความนับถือ 
    วิบูลย์  ฐานิสรากูล 
(นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล) 

 สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอเชิญฝ่ายบริหารช้ีแจง 

 นายกิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีตรีลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  กระผม  นายกิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรี 
นครลําปาง  ตอนแรกผมก็ตกใจเหมือนกันว่านกดังกล่าวนั้นมันจะมาพร้อมกับนายกฯเมื่อสองเดือนก่อน
หรือเปล่านะครับ ผมก็พยายามอ่านและทําความเข้าใจอยู่ แต่จริงๆ แล้วผมก็ไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมาอยู่ใน
องค์กรแห่งนี้เมื่อสองเดือนในตําแหน่งนายกเทศมนตรีนี้เท่านั้น แต่ผมอยูใ่นพื้นที่และเป็นผู้รับผิดชอบเรื่อง



~๓๑~ 

นกนี้ตั้งแต่ผมเป็นหัวหน้างานสัตวแพทย์แล้ว ผมก็ยังหาวิธีการและแนวทางทุกยุคทุกสมัย นายกก็เปลี่ยน
แล้วเปลี่ยนเล่าจนหัวหน้างานสัตวแพทย์ไม่มีแล้วในเทศบาลขณะนี้ ก็ยังหาวิธีการที่ดีที่สุดไม่ได้นะครับ 
ผมว่ามาเป็นนายกเทศมนตรีสองเดือน ได้มไีปล้างทําความสะอาด แต่พอไปทําอะไรกับนกดังกล่าวก็มีทั้ง
คนรักและคนชัง คนที่รักก็บอกว่าเป็นนักอนุรักษ์ทําลายได้ยังไง ส่วนคนที่เกลียดก็บอกให้ไล่ไปตัดต้นไม้สิ
ทั้งหลายแหล่นะครับ จะตัดต้นไม้มันก็ไปอยู่บนสายไฟ ไล่จากสายไฟมันก็จะเข้าไปอยู่ตลาดหลักเมืองยิ่ง
นานเข้าๆ ตลาดหลักเมืองไม่มีใครมันก็จะเข้าไปอยู่เต็มเลยนะครับมันเยอะขึ้นๆ แต่วิธีที่ดีที่สุดผมคงตอบ
ให้ท่านไม่ได้ว่าจะแก้ไขด้วยวิธีการแบบไหน ผมในฐานะนายกเทศมนตรีอยากรับฟังคําเสนอแนะจากผู้รู้
ผู้สนใจว่าเราควรจะทํากันอย่างไร แก้ไขปัญหานี้อย่างไรในความแพร่หลายนะครับว่าให้มันจบสิ้นอย่าง
ยั่งยืนใหไ้ด้ ผมคงตอบให้ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติในที่นี้ไม่ได้ว่าผมจะแก้ไขด้วยวิธีแบบไหน ก็คงจะใช้
วิธีการแบบเดิมเพราะมันทดลองใช้มาหลายๆ ครั้งแล้ว แต่ที่สําคัญที่สุดก็คือผมต้องการรับฟัง
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขเรื่องดังกล่าวจากทุกคนไม่ใช่เพียงแค่สมาชิกสภาเทศบาลเท่านั้นนะครับ  
ฝากบอกไปยังพี่น้องประชาชนด้วยว่าวิธีที่ดีที่สุดที่จะเอามาใช้ด้วยวิธไีหน ขอบคุณท่านมากครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีอะไรซักถามอีกหรือไม่ 
เชิญ นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล  

 นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล 
นครลําปาง และสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กระผม  นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาล
นครลําปาง ผมขอเสนอแนะวิธีกําจัดนกพิราบ นกเอี้ยงหรือนกกระจอกนะครับ ถ้าเป็นไปได้เราอาจจะ 
ตั้งแผงตาข่ายเหมือนกับสนามไดร์กอล์ฟ ถ้ามันบินชนตกลงมาข้างล่างให้มีกรงดักไว้ แล้วก็เอาไปทอด
กระเทียมพริกไทย ถ้าเห็นว่ามันเป็นการทําลายนักอนุรักษ์ก็ให้จัดพื้นที่ให้เขาอยู่ อย่างเช่นจัดสร้าง 
สวนสัตว์เล็กๆ ทํากรงล้อมรอบแล้วปล่อยมันบินข้างในนั้นแหละครับ ใครใจบุญก็ไปให้อาหารได้ และ
กําหนดจุดซะอาจจะเป็นที่ว่างตรงไหนก็ได้ บ้านสุขสวัสดิ์ก็ได้กว้างขวางดี อาจารย์สุคนธ์ยิ้มเลยนะครับ 
อันนี้เป็นข้อเสนอแนะนะครับ ให้มันบินไปชนตาข่ายใหญ่ๆ เหมือนสนามไดร์กอล์ฟข้างแมนช่ันนะครับ 
แล้วพอตกลงมาใส่กรงถ้าใครอยากจะกินเอาไปทอดกระเทียมพริกไทยได้ ถ้าเห็นว่ามันจะเป็นบาป 
เวรกรรมจะตามทันก็เอาไปปล่อยแล้วจัดสถานที่ให้เขาอยู่ สร้างตาข่ายหรือมุ้งลวดเลยแล้วให้มันบิน 
อยู่ในนั้น และประกาศให้ประชาชนไปให้อาหารผู้ใจบุญไปวัดไปวาก็ไปให้อาหารได้นี่ก็เป็นแนวทาง
เสนอแนะนะครับ ซึ่งอีกวิธีหนึ่งที่เคยทราบท่านรองนายกก็เคยไปกับผมที่เราไปทานอาหารที่จังหวัดหนึ่ง 
ก็มีนักปราบนกเอารถไปกินอาหารด้วยกับเรา และเขาก็มีกาวสําหรับดักนก ท่านนายกฯ ตอนนั้นเป็น 
รองนายกฯ ฝ่ายสาธารณสุข ก็ได้บอกให้นักกําจัดนกนี้ไปพบที่เทศบาลนครลําปางหน่อย จะปราบให้หมด 
เพราะถ้าไม่ปราบมันเป็นผลกระทบจริงๆ นะครับ เช่น วันนั้นผมไปจอดรถที่ตลาดหลักเมืองดูว่าเปิดใหม่ 
มีอะไรน่าสนใจบ้าง พอกลับมาขี้ราดเต็มหลังคารถเลยครับ และถ้าเอาขี้นกกลับไปที่บ้านดีไม่ดีมือผมไป
สัมผัสแล้วไปสัมผัสกับบุคคลในบ้านซึ่งกําลังป่วยภูมิต้านทานน้อยก็อาจจะได้รับผลกระทบเยื่อสมอง



~๓๒~ 

อักเสบได้หรือ H7N9 ได้ ซึ่งมันสามารถระบาดจากคนสู่คน จากนกสู่คน จากคนสู่นก อันนี้น่าเป็นห่วง
นะครับ ผมก็เสนอแนะแนวทางกําจัดนกไว้แค่นี้ ขอบคุณครับ 
 

๓.10) กระทู้ถาม เรื่อง จัดตั้งหรือให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําชุมชน 
ทุกถนน-ตรอก/ซอย(โดย...จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง) 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม  

ข้อที่ ๓.10 เรื่อง จัดตั้งหรือให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําชุมชนทุกถนน-ตรอก/ซอย เชิญ 
จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์ ผู้เสนอกระทู้ 

 จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่าน
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง และสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กระผม  จ่าสิบเอกสมบูรณ์  
บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอกระทู้ถาม  ดังนี้ 
เรียน ประธานสภเทศบาลนครลําปาง 
 ข้าพเจ้า จสอ.สมบูรณ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอตั้งกระทู้ถามกับ
นายกเทศมนตรีนครลําปาง เกี่ยวกับนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง “เรื่อง จัดตั้งหรือให้
มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําชุมชน-ทุกถนน ตรอก/ซอย” นั้น 
 ในการนี้ จึงขอถามว่า ขณะนี้นโยบายหรือโครงการดังกล่าวข้างต้น ท่านได้ดําเนินการจัดให้มี
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในชุมชน หรือถนน ตรอก/ซอย ใดเป็นที่เรียบร้อยบ้างแล้ว และจะ
ดําเนินการในโครงการดังกล่าวให้เสร็จสิ้นครบถ้วนทุกชุมชน ทุกถนน ตรอก/ซอย โดยเร่งด่วนได้เมื่อใด 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการให้ต่อไปด้วย 

ขอแสดงความนับถือ 
          ลงชื่อ   สมบูรณ์  บรรจงจิตต์  ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

         (สมบูรณ์  บรรจงจิตต์) 
   สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 

แต่ผมขอเรียนท่านนายกฯ ว่า ถ้าท่านจะตอบว่าขณะนี้ใช้งบประมาณปี 2556 และจะบรรจุในแผนในปี
ต่อไปก็ท่านก็ไม่ต้องตอบก็ได้ครับ ผมเข้าใจ ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ท่านผู้ตั้งกระทู้บอกว่าท่าน
นายกฯ ไม่ต้องตอบ ท่านนายกฯ ก็ไม่ตอบนะครับ  และก่อนที่จะถึงระเบียบวาระที่ 4  เราก็ใช้เวลา 
ในการประชุมไปเกือบสองช่ัวโมง ผมขอพักการประชุม 15 นาทีนะครับ จะเริ่มต้นประชุมต่อไป  
เวลา 15.30 น. ตามเวลาของห้องประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง ขอขอบคุณมากครับ 

 

พักการประชุมเป็นเวลา 15 นาที 



~๓๓~ 

 
 

เริ่มประชุมต่อ เวลา 15.30 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  ญัตติ  เรื่อง  เสนอญัตติ ขอรับความยินยอมกรณีเทศบาล 
เมืองเขลางค์นครทํากิจการนอกเขต 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง
เสนอญัตติ ขอรับความยินยอมกรณีเทศบาลเมืองเขลางค์นครทํากิจการนอกเขต เชิญฝ่ายบริหาร 

นายสุวรรณ นครังกุล  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภา และ 
ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพ กระผม นายสุวรรณ  นครังกุล  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีฯ เพื่ออภิปรายช้ีแจงหรือแถลงญัตติฯ แทน 

ญัตต ิ
เรื่อง  เสนอญัตติ ขอรับความยินยอมกรณีเทศบาลเมืองเขลางค์นครทํากิจการนอกเขต  
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ข้าพเจ้านายกิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอรับความยินยอม
กรณีเทศบาลเมืองเขลางค์นครทํากิจการนอกเขต ตามหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
ด้วยเทศบาลเมืองเขลางค์นครมีการอันจําเป็นต้องทําและเป็นการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการ 

ที่ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่อยู่ภายในเขตของตน แต่เนื่องจากที่ทําการสํานักงานเทศบาลเมืองเขลางค์
นครแห่งเดิมตั้งอยู่ในพื้นที่ของที่ว่าการอําเภอเมืองลําปาง ประกอบกับอําเภอเมืองลําปางได้รับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2556 เป็นค่าก่อสร้างอาคารที่ว่าการอําเภอเมืองลําปางหลังใหม่
และได้ขอคืนพื้นที่ เพื่อจะนําไปดําเนินการก่อสร้างที่ว่าการอําเภอเมืองลําปางหลังใหม่ จึงมีความ
จําเป็นต้องย้ายที่ทําการของสํานักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นครมาตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครลําปาง  
อันเป็นการทํากิจการนอกเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล 
แห่งท้องที่เกี่ยวข้องและได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา 57 ทวิ ในการนี้ เทศบาลนคร
ลําปางจึงต้องนําเรื่องนี้เสนอต่อสภาเทศบาลนครลําปางเพื่อขอรับความยินยอมกรณีเทศบาลเมือง 
เขลางค์นครทํากิจการนอกเขต 

เหตุผล 
 เนื่องจากที่ทําการสํานักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นครแห่งเดิมตั้งอยู่ในพื้นที่ของที่ทําการอําเภอ
เมืองลําปางประกอบกับอําเภอเมืองลําปางได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2556    



~๓๔~ 

เป็นค่าก่อสร้างอาคารที่ว่าการอําเภอเมืองลําปางหลังใหม่ และได้ขอคืนพื้นที่อันเป็นที่ตั้งสํานักงาน
เทศบาลเมืองเขลางค์นครแห่งเดิม เพื่อจะนําไปดําเนินการก่อสร้างที่ว่าการอําเภอเมืองลําปางหลังใหม่ 
ดังนั้น เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จึงมีความจําเป็นเร่งด่วนต้องย้ายที่ทําการสํานักงานเทศบาลเมือง 
เขลางค์นครและได้เช่าอาคารสถานที่ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 70 – 70/1-2  
ถนนบุญโยง ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครลําปาง  
เพื่อเปิดใช้เป็นที่ทําการสํานักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นครเป็นการช่ัวคราว ในระหว่างรอการก่อสร้าง 
ที่ทําการสํานักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นครแห่งใหม่ จนแล้วเสร็จต่อไปตามหนังสือเทศบาลเมือง 
เขลางค์นครที่ ลป 52301/1342 ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2556 
 ดังนั้น  ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อขอรับความยินยอมกรณี
เทศบาลเมืองเขลางค์นครทํากิจการนอกเขต ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา 57 ทวิ ต่อไป 
                    ขอแสดงความนับถือ 
       ลงชื่อ        กิตติภูมิ  นามวงค์         ผู้เสนอ 

      (นายกิตติภูมิ  นามวงค์) 
  นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ในระเบียบวาระที่  ๔ ญัตติ 
เรื่อง เสนอญัตติ ขอรับความยินยอมกรณีเทศบาลเมืองเขลางค์นครทํากิจการนอกเขต จะมีสมาชิกฯ 

ท่านใดอภิปรายหรือไม่ เชิญ นายจาตุรงค์  พรหมศร 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  

ที่เคารพ กระผม นายจาตุรงค์  พรหมศร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมได้อ่านญัตติขอรับความ
ยินยอมกรณีเทศบาลเมืองเขลางค์นครทํากิจการนอกเขต และได้ฟังคําแถลงจากตัวแทนของนายกฯ  

ไปเมื่อสักครู่นี้ ผมขอแสดงความคิดเห็นและจะได้ช้ีแจงให้ประธานสภาได้ทราบและเข้าใจว่าเกี่ยวกับญัตติ
นี้ ซึ่งผมจะขอตั้งประเด็นอยู่ 3 ประเด็นนะครับ ประเด็นแรก คือ กรณีเป็นการทํากิจการนอกเขตหรือไม่ 
ประเด็นที่ 2 คือ ญัตตินี้เป็นญัตติเกี่ยวกับกิจการสภาหรือไม่ และประเด็นที่ 3 คือ เกี่ยวกับญัตตินี้  
สภาแห่งนี้มีอํานาจพิจารณาหรือไม่เพียงใด โดยผมจะนําเรียนช้ีแจงต่อท่านประธานเป็นลําดับต่อไป   

ในประเด็นแรก คือ เป็นการทํากิจการนอกเขตหรือไม่ เป็นทั้งข้อเท็จจริง เป็นทั้งข้อกฎหมาย 
แต่ผมจะสรุปให้ท่านประธานได้เห็นชัดเจน กรณีตามข้อเท็จจริงของญัตติ และจากข้อสรุปที่ผู้ทําหน้าที่

แถลงญัตติแทนนายกฯ ไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ ประเด็นคือ กรณีเรื่องการเช่าทรัพย์ครับท่านประธาน 
กรณีที่เทศบาลเมืองเขลางค์นครมาใช้ทรัพย์สินตามที่กล่าวอ้างในญัตติ ก็เป็นการเข้ามาใช้สอยประโยชน์
จากทรัพย์สินที่เช่า ถึงแม้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวนั้นจะตั้งอยู่ในพื้นที่ของเทศบาลนครลําปางก็ตาม แต่เมื่อ 
ไม่ปรากฏว่าทางเทศบาลเมืองเขลางค์นครได้เข้ามาทํากิจการใดๆ ขึ้นแล้ว การนั้นเป็นทรัพย์สินขึ้นมาแล้ว



~๓๕~ 

ทรัพย์สินนั้นได้ตกเป็นของแผ่นดินที่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันซึ่งตรงนี้ไม่มีปรากฏ ผมจะไม่ขอพูด
ถึงว่าเช่าทรัพย์ใคร แต่เขาทําสัญญาเช่าแล้วก็เข้ามาใช้สอยประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่า เมื่อทางเทศบาล 
เมืองเขลางค์นครเข้ามาแล้วไม่ได้ทําให้เกิดทรัพย์สินอะไรขึ้นมาที่ตกเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน  
ไม่ว่าจะเป็นถนนหนทาง ไฟฟ้า น้ําประปา ซึ่งเป็นภารกิจตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
ตรงนี้แหละครับที่จะต้องไปปรับกับมาตรา 57 ทวิ ถ้าท่านประธานมองเห็นแล้วตรงนี้ทรัพย์สินที่เกิดขึ้น
เป็นทรัพย์ของแผ่นดินที่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันนั้นมันไม่มี และเมื่อมันไม่มีก็ไม่เข้าหลักเกณฑ์ 
ที่กําหนดไว้ในมาตรา 57 ทวิ มันก็ไม่มีกฎหมายตรงไหนเลยครับที่กําหนดเอาไว้ว่าการที่เทศบาล 
เมืองเขลางค์นครเข้ามาใช้ทรัพย์สินใช้ประโยชนใ์นทรัพย์สินที่เช่า แล้วเทศบาลนครลําปางซึ่งทรัพย์สินนั้น
ตั้งอยู่จะต้องยินยอม ไม่มีเลยครับเป็นความรู้สึก คิดเอาเอง เข้าใจเอาเอง ก็อย่างที่ผมเรียนกับท่าน
ประธานว่าเป็นเรื่องระหว่างผู้เช่ากับผู้ให้เช่า เมื่อไม่เป็นการกิจการนอกเขตตามมาตรา 57 ทวิ  
ผลที่ตามมาก็คือไม่จําต้องได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาลนครลําปาง เกี่ยวกับญัตติเรื่องดังกล่าว 
และในทางกลับกันสภาเทศบาลนครลําปางก็ไม่มีหน้าที่ต้องไปให้ความยินยอมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

ในเรื่องการเช่าทรัพย์สินเช่นกัน ประการที่สอง คือ จากกรณีที่ไม่ถือว่าเทศบาลเมืองเขลางค์นครมาทํา
กิจการนอกเขตตามความในมาตรา 57 ทวิ เสียแล้ว ญัตติที่ทางผู้บริหารเสนอต่อสภานั้นก็ไม่ถือว่าเป็น
ญัตติเกี่ยวกับกิจการสภา ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ 37 (1) ในเมื่อไม่เป็นการทํากิจการนอกเขต กรณีนี้ก็ไม่ต้องได้รับความ
ยินยอมจากเทศบาลนครลําปาง และเทศบาลนครลําปางก็ไม่มีหน้าที่ ญัตตินี้ผมถือว่าไม่เป็นญัตติ
เกี่ยวกับกิจการสภาท้องถิ่น และเมื่อไม่เป็นญัตติที่เกี่ยวกับกิจการสภาท้องถิ่นแล้วนั้น ซึ่งก็เป็นเรื่อง
นอกเหนืออํานาจหน้าที่ ไม่ใช่เรื่องในหน้าที่ของสภาแห่งนี้ ท่านประธานครับ พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 29 ผมขออนุญาตอ่านให้ท่านประธานฟังนะครับ 
มาตรา 29 ความว่า “ห้ามมิให้สภาเทศบาลประชุมปรึกษาหารือในเรื่องนอกเหนืออํานาจหน้าที่ หรือ
เรื่องที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือเรื่องการเมืองแห่งรัฐ” นี่แหละครับประเด็นที่ผมเรียนให้ท่านประธานสภา 
ได้ทราบ ในเมื่อไมไ่ด้เป็นอํานาจหน้าที่ของสภาหรือไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ และด้วยเหตุผลดังกล่าวครับ
ท่านประธาน ผมจึงไม่อาจจะพิจารณาญัตตินี้ได้นะครับ ไม่ใช่ไม่เห็นชอบนะครับแต่ไม่มีอํานาจหน้าที่ที่จะ
พิจารณา ขอบคุณครับท่านประธาน 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ตามที่สมาชิกฯ ได้ให้
ข้อคิดเห็นในเรื่องการทํากิจการนอกเขตของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตามมาตรา 57 ทวิ และมาตรา 
57 ทวิ (2) และได้อธิบายให้สมาชิกสภาฯ ได้รับฟังว่า สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางเราไม่มีอํานาจ 
ในการพิจารณาในเรื่องนี้ เพราะเป็นญัตติที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการสภาเทศบาลนครลําปาง ที่จะเกี่ยวข้อง
ก็คือทางเทศบาลเมืองเขลางค์นครเพราะเขาต้องทํากิจการนอกเขต และเขาได้นําเข้าสู่สภาเทศบาล 
เมืองเขลางค์นครเรียบร้อยแล้ว และได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เมื่อวันที่ 23 

เมษายน 2556 ที่ผ่านมา และเมื่อเช้าผมได้มีโอกาสได้เจอท่านรองปลัดสุเทพฯ  ผมจึงเรียนถาม 



~๓๖~ 

ในเรื่องนี้เขาได้ผ่านสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556ที่ผ่านมา กรณีที่ทํา
กิจการนอกเขต คือเป็นเรื่องของสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และทางเทศบาลเมืองเขลางค์นครก็ทํา
ญัตติมาเพื่อขอให้สภาเทศบาลนครลําปาง พิจารณายินยอมให้เทศบาลเมืองเขลางค์นครทํากิจการ 
นอกเขตเทศบาล แต่ตามที่ท่านจาตุรงค์ฯ ได้อธิบายไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ว่ามันไม่เกี่ยวกับสภาเทศบาลนคร
ลําปางหรือไม่ และสภาเทศบาลนครลําปางมีอํานาจหรือหน้าที่ในการยินยอมหรือไม่ยินยอมอย่างไร จะมี
สมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ขออนุญาตครับท่านประธาน 
นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   เชิญ นายกิตติภูมิ  นามวงค์ 
นายกิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ   

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผม นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง ก่อนที่ท่าน
สมาชิกจะได้พิจารณาญัตติดังกล่าวนี้ให้ถ่องแท้ ผมขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ให้เจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลเป็นผู้ช้ีแจงในรายละเอียดในเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง ขออนุญาตครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ผมจะให้สมาชิกฯ ได้อภิปราย
ก่อน แล้วค่อยให้เจ้าหน้าที่ได้ช้ีแจงทีหลังได้นะครับ 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ได้ครับ ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใด
อภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ช้ีแจง เชิญ นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  
ที่เคารพ กระผม นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนที่เราจะได้รับฟังคําอธิบาย
จากนิติกร ผมได้ทราบข่าวจากทางหน้าหนังสือพิมพ์ว่าทางเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยท่าน 
นายกฯ ไพฑูรย์  โพธิ์ทอง ได้ดําเนินการทําสัญญาเช่า เคลื่อนย้ายเข้าไปอยู่และทํากิจการไปแล้ว ผมก็คิด
อยู่ในใจว่าหลังจากนี้ไปถ้าสภาแห่งนี้จะมีมติไม่พิจารณา มีมติไม่รับหรืออย่างไร โดยความเห็นของผมก็ 
ไม่มีผลกระทบกับเทศบาลเมืองเขลางค์นครที่จะรอเอามติจากสภาแห่งนี้ไปเพื่อที่จะอยู่ต่อหรือจะ 
ย้ายออก ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
อีกหรือไม่ เชิญ นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ 

นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่าน
ประธานสภาฯ ที่เคารพ  กระผม นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
เกี่ยวกับญัตตินี้ก็คงต้องมองหลายๆ ด้านนะครับ ในเรื่องระเบียบข้อกฎหมายก็ดี หรือตามที่ท่านจาตุรงค์
ได้อภิปรายไป เมื่อดูตามตัวหนังสือก็น่าจะเป็นไปตามนั้น และมีสมาชิกฯ อีกท่านหนึ่งอภิปรายว่า กรณีที่
ขณะนี้เทศบาลเมืองเขลางค์นครก็ได้ดําเนินกิจการไปแล้ว ถ้าเกิดผลจะเป็นอย่างไร แล้วกิจการที่ทําไป



~๓๗~ 

แล้วมันจะถูกหรือผิดกฎหมาย ระเบียบข้อใดบ้างผมก็ยังไม่รู้ ซึ่งในความเห็นส่วนตัวผมนั้น ทางที่ดีแล้ว 
ก็แค่แจ้งเพื่อทราบก็ได้ แต่ก็ไม่ทราบว่าจะถูกหรือผิด เพราะฉะนั้นถ้าได้ฟังคําอธิบายจากนักกฎหมาย
เทศบาลหรือนิติกรด้วยก็จะทําความกระจ่างให้พวกเราได้ความรู้เพิ่มขึ้น ขอบพระคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   เชิญ นายธงชัย  พัวศรีพันธ์ 
นายธงชัย  พัวศรีพันธ์  นิติกร  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ 

ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายธงชัย  พัวศรีพันธ์  นิติกรเทศบาลนครลําปาง  สําหรับเรื่องนี้ 
ตามหนังสือของเทศบาลเมืองเขลางค์นครได้ส่งมานั้น ในความเห็นของฝ่ายกฎหมายแล้วก็มีความเข้าใจ
เบื้องต้นก็คล้ายๆ กับท่านเลขานุการสภาฯ ได้อธิบายช้ีแจง แต่เนื่องจากผมได้มองลึกเข้าไปอีกนิดหนึ่งว่า
ใน พ.ร.บ.เทศบาลฯ เองได้ให้เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล หรือเทศบาลนคร มีอํานาจหน้าที่ซึ่งมีการ 
ทํากิจการในระดับที่สามารถจะมอบเห็นเป็นรูปธรรม เช่น การทําถนนหนทาง แต่ว่าก็ยังมีกิจการอีกแบบ
หนึ่งที่เป็นกิจการที่กฎหมายได้กําหนดไว้เป็นหน้าที่อื่นๆ เช่น พ.ร.บ.ทะเบียนราษฎร พ.ร.บ.การจัดเก็บ
ภาษีอะไรต่างๆ นั้น ซึ่งต้องมองในมุมกว้างมาก การที่เทศบาลเมืองเขลางค์นครจะมาเปิดทําการที่นี่ 
อยากจะให้เป็นที่รับรู้ว่าประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลนครลําปางจะได้ไม่สับสน เพราะบางทีก็เกิดที่ทํา
การของเทศบาลสองแห่ง ประชาชนอาจจะเข้าใจผิดว่าเทศบาลมีแขวงใหม่หรือเปล่า ก็อยากจะให้ทาง
สภาฯ รับรู้ และการทําญัตตินี้เข้ามาที่จริงแล้วถ้าจะไม่ทําก็เป็นข้อหารือกับทางจังหวัดได้ว่าประเด็น
ดังกล่าวไม่เข้ากับกิจการสภา แต่ถ้ามองให้กว้างมองให้ลึกก็จะหมายถึงกิจการอื่นๆ ซึ่งไม่ได้กําหนดไว้ 
ในกฎหมายเพียงแต่บอกว่าเป็นเพียงหน้าที่อื่นๆ ที่มีอีกเยอะแยะมากมาย ทางฝ่ายกฎหมายเองก็เลยเห็น
ว่าการทําญัตติเข้ามาให้สภารับทราบ ก็ไม่เป็นเรื่องที่ ผิดข้อกฎหมายเพราะว่าเราไม่ได้ทําอะไรที่ 
ข้อกฎหมายห้ามชัดแจ้ง เนื่องจากลักษณะกฎหมายก็เขียนไว้ไม่ชัดแจ้งพอ แต่ก็อยู่ที่ลักษณะในการ
ตีความ และเมื่อเราตีความแล้วญัตตินี้ก็ไม่เสียทั้งสองเทศบาลฯ เพื่อเป็นการประสานงานร่วมมือกัน  
ซึ่งก็เพียงแค่ลักษณะที่ให้ทางสภาให้ความเห็นชอบรับรู้ยินยอมแค่กิจการเทศบาลเมืองเขลางค์นครทํา 
เท่านั้นเอง ก็เรียนในความเห็นว่าฝ่ายกฎหมายของเทศบาลมองเห็นในลักษณะนี้ว่ากิจการมีลักษณะ 
โดยชัดเจน และบัญญัติกฎหมายเรื่องอื่นๆ ไม่สามารถจะออกมาเป็นรูปธรรมได้ว่าทําไมฝ่ายกฎหมาย 
ถึงได้มีความเห็นเป็นแบบนี้ และเราก็ได้ปรึกษากับนิติกรเทศบาลอื่นๆ แล้วว่าเราทําเกินดีกว่าทําขาด  
เพราะถ้าทําขาดแล้วอาจจะทําให้กิจการเขาเยิ้นเย้อไปหรือเสียเวลาไปอีก ซึ่งมันเป็นเรื่องเร่งด่วนและ 
เห็นว่าควรจะรายงานให้สภาทราบ ก็เป็นดุลพินิจของสภาเองว่าจะรับไว้พิจารณาหรือไม่ ขอเรียนช้ีแจง
เท่านี้ครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ขอบคุณมากครับท่านนิติกร 
จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายอีกหรือไม่ เชิญ นายจาตุรงค์  พรหมศร 

นายจาตุรงค์  พรหมศร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  
ที่เคารพ  กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านประธานครับ 
การมาประชุมสภานั้นเป็นภารกิจเป็นบทบาทหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติไว้ ผมไม่อาจที่ทําอะไรไป 



~๓๘~ 

ตามความรู้สึก ตามอําเภอใจได้นะครับ ในทางกลับกันสิ่งที่พนักงานเทศบาลท่านได้ช้ีแจงเมื่อสักครู่นี้ 
ผมเข้าใจได้ครับ แต่การตีความกฎหมายนั้น นักกฎหมายย่อมเข้าใจดีว่าการตีความเขาตีความตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมายยิ่งกว่าการตีความตามลายลักษณ์อักษรนะครับ เรื่องนี้นะครับท่านประธานมอง
ให้ชัดเลยครับไม่ต้องเขว มันเป็นเรื่องการเช่าทรัพย์ครับ เขาทําสัญญาเช่ากันเราไม่ต้องไปล่วงรู้ก็ได้และ
เขาก็มาใช้ทรัพย์สินที่เช่า การที่ประชาชนจะเข้าใจผิดอย่างไรหรือไม่ ผมว่ามันเป็นภารกิจของเทศบาล 
เมืองเขลางค์นครนะครับที่จะต้องประชาสัมพันธ์ให้เทศบาลอื่น หรือให้ประชาชนในเขตเขาหรือใครก็
แล้วแต่ให้รับทราบและเข้าใจ แต่สิ่งที่ผมกําลังช้ีแจงกับท่านประธานนั้น ผมพิจารณาตามญัตติครับท่าน
ประธาน ผมไม่หยิบนอกเรื่องนอกประเด็น และประเด็นของผมก็ได้ตั้งไว้ข้างต้นแล้วว่าเป็นการทํากิจการ
นอกเขตหรือไม่ เป็นญัตติเกี่ยวกับกิจการสภาหรือไม่ สภามีอํานาจหรือไม่ ในเมื่อเราทราบแล้วว่าเรื่องนั้น
เป็นการเช่าทรัพย์ ไมใ่ช่เป็นเรื่องการทํากิจการนอกเขตอย่างที่ผมเรียนให้ท่านประธานทราบ และเมื่อเรา
มองให้กว้างภารกิจของเทศบาลแต่ละเทศบาลนั้น พ.ร.บ.เทศบาล เขาก็กําหนดเอาไวไ้ม่ว่าจะเป็นเทศบาล
ตําบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร หรืออาจจะเป็นภารกิจตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนขั้นตอน 
การกระจายอํานาจฯ ก็ดี ก็ต้องดูเป็นเรื่องๆ เป็นกรณีไป ฉะนั้นผมขอยืนยันต่อท่านประธานด้วยความ
สุจริตใจว่าเมื่อเป็นเรื่องการเช่าทรัพย์ ไม่มีข้อเท็จจริงอะไรเลยที่จะไปวินิจฉัยได้เลยว่าเป็นการทํากิจการ
นอกเขต ตามมาตรา 57 ทวิ และมาตรา 57 ทวิ (2) ผมก็ไม่อาจที่จะก้าวล่วงหรือเข้าไปยินยอมอะไรได้ 
กลับกันที่เพื่อนสมาชิกฯ ได้อภิปรายไปเมื่อสักครู่ว่าทางเทศบาลเมืองเขลางค์นครได้เข้ามาดําเนินการไป
แล้วมันจะกระทบหรือไม่ มันไม่ได้กระทบอะไรหรอกครับมันเป็นเรื่องของสิทธิตามสัญญาเช่าที่เขาจะได้
ใช้สอยใช้ประโยชนใ์นทรัพย์สินที่เช่าตามข้อตกลงในสัญญาเช่า ผู้ให้เช่าก็จะได้รับค่าเช่า ส่วนเทศบาลเรา
ที่จะได้ก็เป็นภาษโีรงเรือน จากอาคารและทรัพย์สินที่เขาเช่ากันตรงนี้ผมคงไม่ต้องอธิบายให้กว้างออกไป 
ถึงแม้ว่าเราไม่อาจพิจารณาได้ตามเหตุผลที่ผมได้ช้ีแจงกับท่านประธาน ด้วยผลของกฎหมายไม่ได้มี
ผลกระทบต่อเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ด้วยความเคารพครับเราเป็นเทศบาลที่อยู่ใกล้ชิดกัน และ
ผู้บริหารเทศบาลแห่งนั้นเราก็สนิท แต่วันนี้ที่ผมต้องลุกขึ้นมาพูดนั้น ผมพูดในบทบาทของผม ผมทําหน้าที่
เพื่อความถูกต้องในสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงที่ปรากฏที่กฎหมายรองรับไว้ ผมขอยืนยันต่อท่านประธานอีกครั้ง
หนึ่งว่า ผม นายจาตุรงค์  พรหมศร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง พิจารณาแล้วว่าไม่เป็นการทํา
กิจการนอกเขต ไม่เป็นญัตติที่เกี่ยวกับกิจการสภา ประกอบด้วย พ.ร.บ.เทศบาล มาตรา 29 ตามที่ผม 
ได้เรียนไปแล้ว ผมไม่อาจที่จะพิจารณาญัตตินี้ได้ ขอบคุณครับท่านประธาน 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ตามที่ท่านจาตุรงค์ ได้เรียน
ตั้งแต่แรกแล้วว่า  ประการแรก คือ กรณีที่เป็นการทํากิจการนอกเขตของเทศบาลเขลางค์นครหรือไม่ 
ประการที่ 2 คือ ญัตตินี้เกี่ยวข้องกับกิจการสภาเทศบาลนครลําปางหรือไม่ และประการที่ 3 คือ กิจการ
สภาเทศบาลนครลําปางแห่งนี้มีอํานาจที่จะลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบอย่างไร และตามที่ผมวินิจฉัย
เมื่อไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น ก็เป็นอันว่าญัตตินี้ถือว่าเป็นอันตกไป เพื่อให้ทางสภาเทศบาล



~๓๙~ 

เมืองเขลางค์นครทําหนังสือแจ้งให้สภาเทศบาลนครลําปางว่าได้ทํากิจการแจ้งเพื่อทราบ จะมีสมาชิกฯ 
ท่านใดอภิปรายอีกหรือไม่ เชิญ นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ 

นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่าน
ประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมมี
ความเห็นคนละด้านกับท่านจาตุรงค์ และผมก็ไม่อยากจะให้ญัตตินี้ตกไป ในความเห็นของผมนั้น 
ผมอยากจะให้มองสองด้านในมาตรา 57 ทวิ ก็ดี แต่ผมดูใน (1) ท่านก็พูดแล้วว่าเทศบาลเมืองเขลางค์
นครได้ทํากิจการนอกเขตของเขา คือ เรื่องอาคารที่ทําการหรืออาคารสํานักงาน ซึ่งเดิมก็อยู่ในพื้นที่ของ
ที่ว่าการอําเภอเมืองลําปาง แล้วก็มีเหตุอันจําเป็นที่อยู่ที่เดิมไม่ได้ เพราะว่าที่ทําการอําเภอนั้นจะต้อง 
ปลูกสร้างอาคารใหม่ตามรายละเอียดที่ปรากฏแล้ว ดังนั้น เทศบาลเมืองเขลางค์นครก็ได้ปฏิบัติตาม
ระเบียบเขาจําเป็นจะต้องมาทํากิจการนอกเขตคือ สํานักงานของเขามาอยูใ่นบ้านของเรา และได้รับความ
เห็นชอบจากทางเทศบาลเขาเรียบร้อยแล้วในมาตรา 57 ทวิ (1) ในขณะเดียวกันผมเชื่อเขาทําถูกต้อง
แล้ว และพื้นที่ตรงนั้นก็เป็นทรัพย์สินของเอกชนก็จริง แต่ถ้ามองในมุมความเห็นของผมแล้ว ผมคิดว่าเป็น
เรื่องที่เราซึ่งเป็นเจ้าบ้านก็ควรจะให้ความยินยอมนะครับ เพื่อไมใ่ห้เรื่องมันยืดเยื้อ ประกอบกับท่านนิติกร
เทศบาลนครลําปางก็ได้ให้คําอธิบายแล้วว่าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ก็ไม่มีใครผิดตามกฎหมาย แต่ถ้าเรา 
ไม่ยินยอมก็นึกภาพต่อไปเถอะครับผมว่าต้องเป็นข้อที่ไม่ยุติแน่นอน เทศบาลเมืองเขลางค์นครไม่ได้รับ
การยินยอม แล้วมาอยู่พื้นที่ตรงนั้นเขาจะไปหาที่อยู่ที่ไหนได้ กิจการของเขาที่เป็นอาคารสํานักงานเพื่อ
บริหารกิจการในพื้นที่รอบๆ เทศบาลนครลําปางจะทําอย่างไร ฉะนั้น ในความเห็นของผมๆ คิดว่าน่าจะ
เป็นกิจการนอกเขตของเทศบาลเมืองเขลางค์นครตามที่ญัตติได้เสนอ และซึ่งโดยมารยาทผมว่าก็เป็น
เรื่องที่ดีเมื่อเขาขออนุญาตเจ้าบ้าน สภาเราแห่งนี้ซึ่งในฐานะเจ้าบ้านก็ควรจะให้ความยินยอมเขาและก็ไม่
มีความเสียหายอะไร และจะเป็นไปอย่างถูกต้อง นี่ก็เป็นความเห็นของผมและผมก็ไม่อยากให้ญัตตินี้ต้อง
ตกไป เกิดมีใครไปถามว่าที่ทําเรื่องไปว่ายังไงหรืออย่างไรก็จะยืดยาว ฉะนั้นในความเห็นของผมก็คือ
อยากจะให้สภาเราไดใ้ห้ความยินยอม ขอบพระคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใด
อภิปรายอีกหรือไม่ เชิญ นายณัฐธนวัฒน์  ปัญญาพันธ์ 

นายณัฐธนวัฒน์  ปัญญาพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่าน
ประธานสภาเทศบาลนครลําปางที่เคารพ  และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผม นายณัฐธนวัฒน์  
ปัญญาพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เกี่ยวกับญัตตินี้ผมได้รับฟังแล้วก็ให้ความเห็นชอบด้วย
ความสุจริตใจเช่นกันครับท่านเลขานุการสภาฯ ท่านจาตุรงค์  พรหมศร และพอได้ยินนายแพทย์วัฒนา 
วานิชสุขสมบัติ ได้อภิปรายแล้วผมก็เห็นด้วยกับท่านว่า ในญัตตินี้ไหนก็เป็นญัตติมาแล้วนะครับ พี่น้อง 
เข้ามาเที่ยวหาเราถึงบ้าน เพื่อนฝูงมาเที่ยวหาเราถึงบ้าน เราจะไม่ยินดีต้อนรับเขาเข้าบ้านมาทานน้ํา 
สักแก้วเหรอครับในฐานะเทศบาลนครลําปางกับเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ซึ่งภารกิจของเทศบาลทั้งสอง
แห่ง และอยู่ภายใต้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหมือนกัน เราทํางานเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้อง
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ประชาชนในเขตที่เราอยู่ ทั้งเทศบาลนคร และเทศบาลเมือง การสานประโยชน์ถึงกันมันอาจจะมีเรื่องของ
หรือข้อกฎหมายบ้าง อย่างที่ท่านเลขานุการสภาฯ ได้กล่าวถึงมาตรา 57 ทวิ (1) และ (2) ถ้าเราอ่าน 
(1) การนั้นจําเป็นต้องทําและเป็นการที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่ดําเนินตามอํานาจหน้าที่อยู่ภายในเขตของ
ตนก็ถูกก็ใช่เพราะว่าเทศบาลเมืองเขลางค์นครได้เข้ามาเช่าพื้นที่ในอาคารองค์การโทรศัพท์ คือพูดง่ายๆ 
นะครับว่าเทศบาลเมืองเขลางค์นครได้เข้ามาเช่าพื้นที่ขององค์การโทรศัพท์ อย่างน้อยๆ เราได้แน่นอน
อย่างที่ท่านเลขาฯ พูดในเรื่องของภาษีโรงเรือน อาจจะไม่ถูกต้องมากนักที่เป็นหน้าที่ของพี่น้องสมาชิก
สภาเทศบาลนครลําปางว่าเราจะมีอํานาจในการเห็นชอบหรือไม่  แต่ถ้าน้องเข้ามาหาพี่ด้วยความสุจริต
ใจนะครับ เราเปิดอ้าแขนรับด้วยความยินดีเขาจะภาคภูมิใจมาก และการทําประโยชน์ร่วมกันเพื่อพี่น้อง 
ในเขตพื้นที่ทั้งสองเขต เขตเทศบาลเมืองและเขตเทศบาลนคร เราก็จะทํางานสานประโยชน์พร้อมๆ กัน
เพื่อการพัฒนาจังหวัดลําปางของเราไปพร้อมๆ กัน เพราะฉะนั้นผมเองคิดว่าทั้งสองท่านมีเหตุผลทั้งท่าน
นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ และท่านจาตุรงค์  พรหมศร รวมไปจนถึงท่านนิติกร เจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลมาช้ีแจงความคิดเห็นว่า มันไม่มีอะไรผิดและไม่มีอะไรถูก ถ้าเราจะยินดีต้อนรับเทศบาลเมือง 
เขลางค์นครที่เขาเดินเข้ามาหาเราอย่างสง่างาม และเราก็อ้าแขนต้อนรับเขาอย่างสง่างาม และทํางานไป
พร้อมๆ กัน ผมจึงเห็นความสําคัญของการเสนอญัตติขอรับความยินยอมกรณีเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ทํากิจการนอกเขต ทั้งๆ ที่เขาไม่ต้องเข้ามาหาเราเลยก็ได้ เพราะฉะนั้นความสําคัญตรงนี้มันเกี่ยวพันกับ
ความรู้สึก เราเทศบาลนครเป็นพี่ใหญ่ ส่วนเทศบาลเมืองก็เหมือนกับเป็นน้องที่เราต้องเดินร่วมกันไป 
ในเส้นทางองค์การการปกครองเพื่อพัฒนาบ้านเมืองของจังหวัดลําปางของเราให้พัฒนาไปพร้อมๆ กัน 
ผมขอแสดงความคิดเห็นแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ผมเข้าใจนะครับตามที่
นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ และ นายณัฐธนวัฒน์  ปัญญาพันธ์ ที่ได้อภิปรายไปเมื่อสักครู่ คือ  
เทศบาลนครลําปางเราไม่ใช่ว่าเราไม่ยินยอมหรือยินยอม หรือต้อนรับหรือไม่ต้อนรับ ประเด็นของ 
คุณจาตุรงค์ ฯ สมาชิกสภาฯ ที่อภิปรายไปนั้น คือเรื่องว่าเป็นกิจการสภาของเทศบาลนครหรือไม่ ในกรณี
ที่เทศบาลเมืองเขลางค์นครที่เข้ามาใช้สถานที่ทําการของเทศบาลนครลําปาง ถึงจะต้องเสนอญัตติ 
ต่อสภาขออนุมัตใิห้เขาทําหรือไม่ ในกรณีที่เทศบาลเมืองเขลางค์นครเขาผ่านมติของสภาเขาให้ใช้นอกเขต 
อยู่แล้วแต่เขาใช้สถานที่ของเอกชนเป็นที่เช่า ซึ่งต้องเข้าใจประเด็นนี้ให้ถูกนะครับว่าที่คุณจาตุรงค์
อภิปรายก็คือมันเป็นเรื่องของกิจการสภาเราหรือไม่ ไม่ใช่ว่าเราไม่ต้อนรับ หรือยินยอมหรือไม่ยินยอม 
ฉะนั้นต้องเข้าใจกันตามนี้นะครับเดี๋ยวทางเทศบาลเมืองเขลางค์นครจะเข้าใจผิด เพียงแต่ว่ามันเกี่ยวกับ
กิจการสภาเทศบาลนครลําปางหรือไม่ ผมก็ได้วินิจฉัยไปเมื่อสักครู่ไปแล้วว่า เมื่อไม่มีใครอภิปราย 
เป็นอย่างอื่น ก็เป็นอันว่าญัตตินี้ตกไป เพียงแต่ให้เทศบาลเมืองเขลางค์นครทําหนังสือแจ้งสภาเทศบาล
นครลําปางเพื่อทราบเท่านั้น ไมใ่ช่ไม่ต้อนรับ ตามที่ผมวินิจฉัยนะครับ ผมรับผิดชอบครับ   

มติท่ีประชุม ญัตติเรื่อง เสนอญัตติขอรับความยินยอมกรณีเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

ทํากิจการนอกเขต เป็นอันตกไป  



~๔๑~ 

  
  

ระเบียบวาระท่ี 5  ญัตติ  เรื่อง ขอเสนอญัตติเพื่อขอรับความเห็นชอบให้สถาน 
ธนานุบาลเทศบาลนครลําปาง ทําสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี (ต่อสัญญาใหม่) กับ
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาลําปาง จํานวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้าน
บาทถ้วน) และทําสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี (ต่อสัญญาใหม่) กับธนาคารออมสิน 
สาขาสบตุ๋ย ลําปาง จํานวน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน)  เพื่อเป็นทุน
หมุนเวียนในกิจการฯ  

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง 
ขอเสนอญัตติเพื่อขอรับความเห็นชอบให้สถานธนานุบาลเทศบาลนครลําปาง ทําสัญญากู้เบิกเงินเกิน
บัญชี (ต่อสัญญาใหม่) กับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาลําปาง จํานวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(ยี่สิบล้านบาทถ้วน) และทําสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี (ต่อสัญญาใหม่) กับธนาคารออมสิน สาขาสบตุ๋ย 
ลําปาง จํานวน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน)  เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการฯ เชิญ 
ฝ่ายบริหาร 

นายชัยศรี  สัชฌะไชย  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภา และ 
ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพ กระผม นายชัยศรี  สัชฌะไชย  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีฯ เพื่อเสนอญัตติ 

ญัตต ิ
เรื่อง  ขอเสนอญัตติเพื่อขอรับความเห็นชอบให้สถานธนานุบาลเทศบาลนครลําปาง ทําสัญญากู้เบิกเงิน 
        เกินบัญชี (ต่อสัญญาใหม่) กับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาลําปาง  
        จํานวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) และทําสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี  
        (ต่อสัญญาใหม่) กับธนาคารออมสิน สาขาสบตุ๋ย ลําปาง จํานวน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
        (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน)  เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการฯ   
 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
 

 ข้าพเจ้า นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติ
เพื่อขอรับความเห็นชอบให้สถานธนานุบาลเทศบาลนครลําปาง ทําสัญญากู้ เบิกเงินเกินบัญชี  
(ต่อสัญญาใหม่) กับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาลําปาง จํานวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
(ยี่สิบล้านบาทถ้วน) และทําสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี (ต่อสัญญาใหม่) กับธนาคารออมสิน สาขาสบตุ๋ย 
ลําปาง จํานวน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน)  เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการฯ  
ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้  
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หลักการ 
เพื่อให้เงินทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาลเทศบาลนครลําปางมีสภาพคล่องและเพียงพอ 

ต่อการให้ความสงเคราะห์แก่ประชาชนและการกู้เงินเทศบาลจะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจาก 
สภาเทศบาลและได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตามพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๓ (๘) มาตรา ๕๖ (๑) ประกอบ
มาตรา 66 วรรคสอง ประกอบหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 
๐๘๐๑.๕/ว ๑๓๙๗ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ข้อ ๒ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  
ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๖๒๙ ลงวันที่ ๑๔  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  

เหตุผล 
  เนื่องจากสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาลําปาง จํานวน 

๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท(ยี่สิบล้านบาทถ้วน) จะครบระยะเวลา ๕ ปี ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และ
สัญญาเบิกเงินเกินบัญชีธนาคารออมสิน สาขาสบตุ๋ย ลําปาง จํานวน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบห้าล้าน
บาทถ้วน)  จะครบระยะเวลา ๒ ปี ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖  และเป็นการทําสัญญาใหม่มิได้เป็นการ
กู้เพิ่ม ซึ่งสถาน ธนานุบาลเทศบาลนครลําปาง มีสถานะการเงิน ณ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ ดังนี้ 

 
  ๑. เงินสดในมือ     จํานวนเงิน ๘,๘๐๑.๖๗  บาท 
  2. เงินฝากธนาคารกรุงไทย  (ประจํา)  จํานวนเงิน ๑,๐๓๘.๘๑  บาท 
  3. เงินฝากธนาคารกรุงไทย  (ออมทรัพย์) จํานวนเงิน ๑,๔๐๓.๔๙  บาท 
                     4. หนี้สินต่าง  ๆ  ได้แก่ 
         4.๑  เงินกู้จากกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)  
        จํานวน  ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท  
         4.๒  เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารกรุงไทย จํากัด   (มหาชน) สาขาลําปาง   
                จํานวน  ๔๔,๙๗๕,๖๕๙.๔๔  บาท 
         4.๓  เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน  สาขา สบตุ๋ย   ลําปาง 
      จํานวน  ๘,๕๖๐.๐๐๐.๐๐บาท  
  5. ทรัพย์รับจํานําคงเหลือ จํานวน ๙๖๙๐ ราย จํานวนเงิน  ๑๗๕,๒๘๘,๐๕๐.๐๐ บาท 
 

 ในการนี้ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาลําปาง ได้คิดดอกเบี้ยสําหรับเบิกเงินเกินบัญชี
(O.D.) ในอัตราร้อยละ ๒.๗๕ บาทต่อปี โดยคิดจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา บวก ๑ ต่อปี (ปัจจุบัน
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ร้อยละ ๑.๗๕+๑.๐๐) และธนาคารออมสิน สาขาสบตุ๋ย ลําปาง ได้คิดดอกเบี้ยสําหรับเบิกเงินเกินบัญชี 
(O.D.) ในอัตราดอกเบี้ยเงินเท่ากับ MOR - ๒.๐๐% ต่อปี (ปัจจุบัน MOR เท่ากับ ๗.๒๕ ต่อปี)  
 ดังนั้น ขอได้โปรดนําเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบให้
สถานธนานุบาลเทศบาลนครลําปาง ทําสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี (ต่อสัญญาใหม่) กับธนาคารกรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) สาขาลําปาง จํานวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) และทําสัญญากู้เบิกเงิน
เกินบัญชี (ต่อสัญญาใหม่)  กับธนาคารออมสิน สาขาสบตุ๋ย ลําปาง จํานวน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

(ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการฯ  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๓ (๘) มาตรา ๕๖ (๑) ประกอบมาตรา 
66 วรรคสอง ต่อไป 
                  ขอแสดงความนับถือ 
       ลงชื่อ        กิตติภูมิ  นามวงค์         ผู้เสนอ 

      (นายกิตติภูมิ  นามวงค์) 
   นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ในระเบียบวาระที่ 5 ญัตติ 
เรื่อง ขอเสนอญัตติเพื่อขอรับความเห็นชอบให้สถานธนานุบาลเทศบาลนครลําปาง ทําสัญญากู้เบิกเงิน
เกินบัญชี (ต่อสัญญาใหม่) กับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาลําปาง จํานวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) และทําสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี (ต่อสัญญาใหม่) กับธนาคารออมสิน สาขา
สบตุ๋ย ลําปาง จํานวน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน)  เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการฯ  
จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่ เชิญ นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ 

นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่าน
ประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
สําหรับญัตติเรื่องสถานธนานุบาลหรือโรงรับจํานํานั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญ เพราะว่าเป็นที่บรรเทา
ความเดือนร้อนกับราษฎรผู้ซึ่งมีความจําเป็นในทางการเงินเป็นประการที่ 1 และประการที่ 2 จาก
กิจการที่ผ่านมานั้นก็มีผลกําไรอย่างต่อเนื่อง และในระเบียบก็ได้กําหนดไว้ต้องจ่ายปันผลส่วนหนึ่ง 
เข้าเทศบาลนครลําปาง อีกส่วนหนึ่งก็ให้ท่านนายกฯ กิตติภูมิ  สําหรับในญัตตินี้ก็อยากจะขอเรียนผู้ทํา
ญัตตินิดหนึ่งว่าอย่าทําให้ผมต้องปวดหัวมากขึ้น ในเหตุผลท่านก็บอกว่า “เป็นการทําสัญญาใหม่”  
ถ้าอ่านโดยวิญญูชนก็คือ ฉันจะต้องทําสัญญากู้ใหม่ แต่พอในหน้าที่ 2 ท่านสมาชิกดูนะครับวงเล็บ  
“ต่อสัญญาใหม่” ฉะนั้นสองคํานี้จะเอาความหมายยังไง จะต่อสัญญาใหม่หรือว่าทําสัญญาใหม่ในวงเล็บ
ไปต่อตรงนั้น ก็แทรกให้มันเข้าใจโดยชัดเจน อ่านรวดเดียวเลยแล้วก็ไม่ต้องไปกินไปหาคุณซาร่ามา 
น่ังคลายเครียดหรอกครับ นี่ก็เป็นเรื่องของความไม่ค่อยชัดเจน ทีนี้เราก็มาน่ังดูจํานวนเงินซึ่งในสมัย 
ที่ผ่านมานั้น ก็จะมีการขอกู้เงินเพิ่มเพราะว่าเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ แต่นี่เป็นการต่อสัญญาใหม่ผมก็
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ไม่แน่ใจว่าจะพอหรือไม่ ก็ขอให้ท่านประธานพิจารณาในเรื่องอัตราดอกเบี้ยนะครับ ธนาคารกรุงไทย 
คิดดอกเบี้ยถูกเหลือเกินเมื่อเทียบกับของออมสิน ซึ่งออมสินนั้นอัตราลูกหนี้กู้ช้ันดี 7.25 และลบด้วย 
2% มันก็ยังเหลืออยู่ 5.25  ในขณะเดียวกันของกรุงไทยนั้นในนี้ก็พูดไว้อยู่แล้วว่าร้อยละ 2.75 บาท 
ต่อปี ถูกไปเกือบครึ่งนะครับ ก็ไม่เข้าใจว่าที่มันถูกกว่าครึ่งนั้นทําไมไม่กู้มันทั้งหมดเลยล่ะ 45 ล้านไม่พอ
แน่ ไปต่อสัญญาเดิมอีกสัก 25 กู้เพิ่มอีกสัก 20 เป็นยังไงมันจะได้รวดเดียวจบ ดอกเบี้ยถูกกว่ากันเยอะ
นะครับ นี่ก็เป็นข้อคิดเห็น  และอีกประการหนึ่งก็คือ ถ้าเราดูวันครบอายุนะครับในสัญญาครบอายุวันที่ 
16 พฤษภาคม 2556 ก็ในช่วงนี้ถ้าเป็น OD น่ันก็หมายความว่าจะใช้เงินระหว่างวันที่ 16 จนถึงวันนี้
ไม่ได้ ผมก็ไม่ทราบว่าทางสถานธนานุบาลมีเงินทุนหมุนเวียนพอหรือไม่เพราะเป็นช่วงเปิดเทอมพอดี
ในช่วงนั้นเป็นช่วง 1 สัปดาห์ก่อนเปิดเทอม เดี๋ยวฝ่ายบริหารก็คงจะมีคําตอบให้นะครับว่าเป็นอย่างไร 
ส่วนของธนาคารออมสินจะครบกําหนดในเดือนหน้าก็เหลือเวลาอีก 3 เดือน ก็หมายความว่าวงเงินนั้น
ใช้ได้อยู่นะครับ ในสามประเด็นที่ผมได้กราบเรียนมานี้ผมก็ไม่ขัดข้องที่จะให้ทําสัญญากู้เดิมหรือวงเล็บต่อ
สัญญา ทําสัญญาใหม่ก็ถูกไม่ผิดนะครับแต่ก็ขอวงเล็บไว้หน่อยว่าเป็นสัญญาเดิม ในวงเงินเดิมไม่ได้เพิ่ม
วงเงินแต่ประการใดนะครับ มีเรื่องกราบเรียนท่านประธานเท่านี้ก่อนครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใด
อภิปรายอีกหรือไม่ เชิญ นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  
ที่เคารพ กระผม นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมขออนุญาตสอบถามว่าผม
เข้าใจตรงกันหรือเปล่านะครับ ในส่วนของหนี้สิน สถานธนานุบาลมีหนี้สินอยู่กับธนาคารกรุงไทยสี่สิบ 
สี่ล้านตัวเลขเศษตัดไปนะครับ และมีหนี้สินอยู่กับธนาคารออมสินแปดล้านห้า พี่หมอ เอ่อขอโทษครับ 
ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านนายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ ได้ช้ีให้เราเห็นแล้วว่าดอกเบี้ยของ
ธนาคารกรุงไทยนั้นถูกกว่ามาก ดังนี้เมื่อมาอ่านในวรรคสุดท้ายว่า “จะขอทําสัญญากู้เงินเบิกเงินเกิน
บัญชีกับธนาคารกรุงไทย จํานวน 20 ล้านบาทนั้น ผมไม่เข้าใจว่าแล้วอีก 24 ล้านบาทเศษ เป็นสัญญาที่
ยังไม่หมดอายุใช่หรือไม่ และมาทําสัญญากู้เงินกับธนาคารออมสิน จากตัวเลขที่แสดงไว้ในหนี้สินเดิม
แปดล้านห้า จะทําสัญญากับธนาคารออมสินเป็น 25 ล้าน ถ้าฟังจากท่านนายแพทย์วัฒนาฯ  
ตั้งข้อสังเกตนั้น เหมือนกับว่าสถานธนานุบาลของเรากําลังจะย้ายดอกเบี้ยถูกไปหาเงินกู้ดอกเบี้ยแพง 
ยังไงขอให้ทางผู้บริหารช่วยช้ีแจงตรงนี้ก่อนนะครับ ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใด
อภิปรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี เชิญฝ่ายบริหารช้ีแจง 

นายกิตติภูมิ นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  
ที่เคารพ กระผม นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง ก่อนที่ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
จะพิจารณา ขออนุญาตท่านประธานสภา ขอให้ผู้จัดการสถานธนานุบาลเป็นผู้ช้ีแจงในเรื่องดังกล่าว 
เพื่อให้เกิดความชัดเจนที่แท้จริง ขอบคุณมากครับ 



~๔๕~ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ขอเชิญผู้จัดการสถาน 
ธนานุบาลครับ 

นางอรวรรณ  แขวงโสภา  ผู้จัดการสถานธนานุบาล  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ดิฉัน นางอรวรรณ  แขวงโสภา  ผู้จัดการสถานธนานุบาล   
ขอกราบเรียนให้ทราบดังนี้นะคะ กรณีที่ดอกเบี้ยของธนาคารกรุงไทยถูกกว่าธนาคารออมสิน เนื่องจาก
ธนาคารกรุงไทยเรากู้มาทั้งหมด 45 ล้าน  แต่มี 3 สัญญานะคะ ซึ่งอีก 2 สัญญายังไม่หมดอายุ ยังไม่
ครบ 5 ปี  ที่ดอกเบี้ยถูกกว่าของธนาคารออมสินเพราะว่าเรามีเงินของเทศบาลไปค้ําประกันไว้ 45 ล้าน
บาท จึงได้อัตราดอกเบี้ยถูก ซึ่งมี 3 สัญญามีวงเงินกู้ 10 ล้าน, 15 ล้าน, และ 20 ล้าน ในส่วนของ
ธนาคารออมสินเรามีอยู่ 2 สัญญา คือ 25 ล้าน และล่าสุด 10 ล้าน เท่ากับ 35 ล้าน แต่ที่เราเป็นหนี้นี้
เราใช้ในส่วนของ 35 ล้านไปแล้ว 8 ล้านเศษนะคะ ยอด OD ทั้งหมด ณ วันนี้คือ 100 ล้านนะคะ  
เป็น OD 75 ล้าน และ กบท. 20 ล้าน เงินที่เราจะสามารถใช้ OD ได้อีก 20 ล้าน ณ วันนี้และในสต๊อก
เราจํานวน 175 ล้าน  จนถึงเมื่อวานก็เป็น 180 ล้านแล้ว ขอกราบเรียนเท่านี้ ขอบคุณค่ะ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   สมาชิกเข้าใจหรือไม่ครับ 
ที่ท่านผู้จัดการสถานธนานุบาลช้ีแจง เงินกู้ทั้งหมดของเทศบาลประมาณ 100 ล้าน  แต่เรามีทรัพย์สิน
อยู่ 175 ล้าน  และขณะนี้เรามี 180 ล้าน เพราะทองขึ้นราคา และจะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย 
อีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ผมจะขอมตใินที่ประชุม ในระเบียบวาระที่  ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติเพื่อขอรับความ
เห็นชอบให้สถานธนานุบาลเทศบาลนครลําปาง ทําสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี (ต่อสัญญาใหม่)  
กับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาลําปาง จํานวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)  
และทําสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี (ต่อสัญญาใหม่) กับธนาคารออมสิน สาขาสบตุ๋ย ลําปาง จํานวน 
๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน)  เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการฯ สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ 
ไดโ้ปรดยกมือขึ้น  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้สถานธนานุบาลเทศบาลนครลําปาง ทําสัญญา 
กู้เบิกเงินเกินบัญชี (ต่อสัญญาใหม่) กับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาลําปาง จํานวน 
๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) และทําสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี (ต่อสัญญาใหม่) กับธนาคาร
ออมสิน สาขาสบตุ๋ย ลําปาง จํานวน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน)  เพื่อเป็นทุนหมุนเวียน
ในกิจการฯ 
 
 
 
 



~๔๖~ 

ระเบียบวาระท่ี 6  ญัตติ  เรื่อง ขอเสนอญัตติ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการจริยธรรม
ของข้าราชการการเมอืงท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่น สภาเทศบาลนครลําปาง 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง 
ขอเสนอญัตติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่น 
สภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ  นายจาตุรงค์  พรหมศร ผู้เสนอญัตติ 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภา และ 
ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพ กระผม นายจาตุรงค์  พรหมศร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
ขอเสนอญัตติ 

ญัตต ิ
เรื่อง ขอเสนอญัตติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น  
          ฝ่ายสภาท้องถิ่น สภาเทศบาลนครลําปาง 
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

ข้าพเจ้า  นายจาตุรงค์  พรหมศร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่น สภาเทศบาลนครลําปาง   
ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มาตรฐาน

ทางจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท เป็นไป
ตามประมวลจริยธรรมที่กําหนดขึ้น  ดังนั้น  เพื่อให้ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  สภาเทศบาลนครลําปาง จึงได้จัดทําระเบียบว่าด้วย 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น  ฝ่ายสภาท้องถิ่น  สภาเทศบาลนครลําปาง  
พ.ศ.2553 

ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น  
ฝ่ายสภาท้องถิ่น สภาเทศบาลนครลําปาง พ.ศ.2553  หมวด 3 ข้อ 32 ให้ประธานสภาเทศบาลแต่งตั้ง
คณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่น สภาเทศบาลนครลําปาง   
เพื่อควบคุมกํากับให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ประกอบด้วย  

1)  ประธานสภาเทศบาลเป็นประธานคณะกรรมการจริยธรรม 
2)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จํานวน  4  คน เป็นคณะกรรมการ 
3)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน 4 คน ที่ถูกกํากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ  เป็นผู้เลือก เป็นคณะกรรมการ 



~๔๗~ 

4) หัวหน้าสํานักงานปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเลขานุการคณะกรรมการ ทั้งนี้ 
หัวหน้าสํานักงานปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน  
หากเคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อนให้นายกเทศมนตรีพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการจากตําแหน่ง 
ในฝ่ายบริหาร 

เหตุผล 
เพื่อให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่น  

สภาเทศบาลนครลําปาง พ.ศ.2553  หมวด 3 ข้อ 32 (๒) โดยให้สภาเทศบาลนครลําปางคัดเลือก
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง จํานวน  4 คน เป็นคณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการการเมือง
ท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่น สภาเทศบาลนครลําปาง              

ดังนั้น  จึงขอไดโ้ปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อพิจารณาคัดเลือกสมาชิก
สภาเทศบาลนครลําปาง จํานวนสี่คน  เป็นคณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น  
ฝ่ายสภาเทศบาลนครลําปางต่อไป. 

ขอแสดงความนับถือ 
  (ลงชื่อ)   จาตุรงค์  พรหมศร   ผู้เสนอ 

         (นายจาตุรงค์  พรหมศร) 
    สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

 (ลงชื่อ)     อมลยา  เจนตวนิชย์      ผู้รับรอง  (ลงชื่อ)     วิบูลย์  ฐานิสรากูล     ผู้รับรอง 
          (นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์)     (นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล) 
       สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง         สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
 

นายประสิทธิ์   หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ญัตติ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่น สภาเทศบาลนครลําปาง  
ซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผมได้แต่งตั้งไปเมื่อช่วงเช้าที่ได้แนะนําตัวไปเรียบร้อยแล้ว 4 ท่านนะครับ ต่อไป
เป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่น สภาเทศบาล
นครลําปาง จากสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อคัดเลือกจํานวน 4 คน เป็นคณะกรรมร่วม โดยมีประธานสภา
เทศบาลเป็นประธานคณะกรรมการจริยธรรมโดยตําแหน่ง ต่อไปจะขอเชิญสมาชิกฯ เสนอชื่อบุคคล 
เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่น สภาเทศบาล
นครลําปาง จํานวนสี่คน โดยเสนอทีละหนึ่งท่าน  ท่านที่ ๑ เชิญ นายประชัญ  บุญสูง 

นายประชัญ  บุญสูง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
กระผม  นายประชัญ  บุญสูง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอเสนอบุคคลเพื่อเป็นคณะกรรมการ
จริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่น สภาเทศบาลนครลําปาง  ท่านที่ ๑  คือ 
จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์  ขอบคุณครับ 



~๔๘~ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอผู้รับรอง มีผู้รับรองถูกต้อง 
จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นบุคคลอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มี เป็นอันว่าคณะกรรมการจริยธรรมของ
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่น สภาเทศบาลนครลําปาง  ท่านที่ ๑  คือ  จ่าสิบเอกสมบูรณ์  
บรรจงจิตต์ 

ต่อไปเชิญสมาชิกฯ เสนอบุคคลเข้าทําหน้าที่ เป็นคณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการ
การเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่น สภาเทศบาลนครลําปาง  ท่านที่ ๒  เชิญ  นายพิทักษ์  แสนชมภู 

นายพิทักษ์  แสนชมภู สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
กระผม  นายพิทักษ์  แสนชมภู  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอเสนอบุคคลเพื่อเป็นคณะกรรมการ
จริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่น สภาเทศบาลนครลําปาง  ท่านที่ ๒  คือ  
นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ขอผู้รับรอง มีผู้รับรอง
ถูกต้อง จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นบุคคลอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มี เป็นอันว่าคณะกรรมการจริยธรรมของ
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่น สภาเทศบาลนครลําปาง  ท่านที่ ๒  คือ  นายแพทย์วัฒนา  
วานิชสุขสมบัติ 

ต่อไปเชิญสมาชิกฯ เสนอบุคคลเข้าทําหน้าที่ เป็นคณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการ
การเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่น สภาเทศบาลนครลําปาง  ท่านที่ ๓  เชิญ  พันตรีวิชานนท์  แดงสร้อย 

พันตรีวิชานนท์  แดงสร้อย  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ  
ที่เคารพ กระผม พันตรีวิชานนท์  แดงสร้อย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอเสนอบุคคลเพื่อเป็น
คณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่น สภาเทศบาลนครลําปาง   
ท่านที่ ๓  คือ  นายกิตติ  จิวะสันติการ  ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ขอผู้รับรอง มีผู้รับรอง
ถูกต้อง จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นบุคคลอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มี เป็นอันว่าคณะกรรมการจริยธรรมของ
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่น สภาเทศบาลนครลําปาง  ท่านที่ ๓  คือ  นายกิตติ   
จิวะสันติการ   

ต่อไปเชิญสมาชิกฯ เสนอบุคคลเข้าทําหน้าที่ เป็นคณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการ
การเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่น สภาเทศบาลนครลําปาง  ท่านที่ 4  เชิญ  นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล 

นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
กระผม นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอเสนอบุคคลเพื่อเป็นคณะกรรมการ
จริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่น สภาเทศบาลนครลําปาง  ท่านที่ 4  คือ   
นายจรูญ  เติงจันต๊ะ  ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ขอผู้รับรอง มีผู้รับรอง
ถูกต้อง จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นบุคคลอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มี เป็นอันว่าคณะกรรมการจริยธรรมของ



~๔๙~ 

ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่น สภาเทศบาลนครลําปาง  ท่านที่ 4  คือ  นายจรูญ   
เติงจันต๊ะ   

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบให้สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางจํานวนสี่คนเป็นคณะกรรมการ
จริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่น สภาเทศบาลนครลําปาง  คือ 

๑. จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์    สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
๒. นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
๓. นายกิตติ  จิวะสันติการ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
4. นายจรูญ  เติงจันต๊ะ   สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ระเบียบวาระที่  7 ผมขอ
เชิญ จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ขึ้นทําหน้าที่ประธานสภา
เทศบาลนครลําปาง ต่อไปจนหมดวาระการประชุม ขอเรียนเชิญครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี 7  ญัตติ  เรื่อง ขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลนครลําปางพิจารณา
คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางเพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการกําหนดพื้นท่ี
ผ่อนผัน และเป็นคณะกรรมการจัดระเบียบการจําหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จําหน่าย
สินค้า  

จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ในระเบียบวาระที่ 7 
เรื่อง ขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลนครลําปางพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกําหนดพื้นที่ผ่อนผัน และเป็นคณะกรรมการจัดระเบียบการจําหน่ายสินค้า
และคัดเลือกผู้จําหน่ายสินค้า  เชิญฝ่ายบริหาร 

นายสุวรรณ  นครังกุล  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภา และ 
ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพ กระผม นายสุวรรณ  นครังกุล  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีฯ เพื่ออภิปรายหรือแถลงญัตติฯ แทน 

ญัตต ิ
เรื่อง   ขอเสนอญัตตใิห้สภาเทศบาลนครลําปางพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกําหนดพื้นที่ผ่อนผัน และเป็นคณะกรรมการจัดระเบียบ 
การจําหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จําหน่ายสินค้า  

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
ข้าพเจ้านายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตตใิห้สภาเทศบาลนคร

ลําปาง พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกําหนดพื้นที่ 



~๕๐~ 

ผ่อนผัน และเป็นคณะกรรมการจัดระเบียบการจําหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จําหน่ายสินค้า  
ตามหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ 
เพื่อให้มีคณะกรรมการกําหนดพื้นที่ผ่อนผันโดยทําหน้าที่ให้คําแนะนําแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ในการกําหนดพื้นที่ผ่อนผัน  และคณะกรรมการจัดระเบียบการจําหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จําหน่าย
สินค้าโดยทําหน้าที่ให้คําแนะนําแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ในการจัดระเบียบการจําหน่ายสินค้าและคัดเลือก
ผู้จําหน่ายสินค้า เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาลนครลําปาง ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดพื้นที่ผ่อนผัน ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่น
คัดเลือก จํานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ และคณะกรรมการจัดระเบียบการจําหน่ายสินค้าและคัดเลือก 
ผู้จําหน่ายสินค้า ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่น ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จํานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดระเบียบการจําหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ พ.ศ. 2546 
ข้อ 6 ประกอบข้อ 7 (2) และข้อ 9 (2) 

เหตุผล 
เนื่องจากในเขตเทศบาลนครลําปางมีพ่อค้าแม่ค้านําสินค้ามาวางจําหน่ายในที่สาธารณะไม่ว่า 

จะเป็น ถนน ทางเท้า สถานสาธารณะ เป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะที่สาธารณะซึ่งอยู่ใกล้โรงเรียนเทศบาล
และเอกชนในช่วงเวลาเลิกเรียน จะมีการตั้งวางขายสินค้าบริเวณทางเท้าหน้าโรงเรียนทําให้เกิดความ 
ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และเทศบาลนครลําปางเห็นสมควรให้มีการจัดระเบียบ 
การจําหน่ายสินค้าในที่สาธารณะในเขตเทศบาลนครลําปาง เพื่อเป็นการควบคุมและกําหนดหลักเกณฑ์
การจําหน่ายสินค้าให้เป็นไปโดยเรียบร้อยตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ดังนั้น ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อพิจารณาคัดเลือก
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกําหนดพื้นที่ ผ่อนผัน และเป็น
คณะกรรมการจัดระเบียบการจําหน่ายสินค้ าและคัด เลือก ผู้ จําหน่ายสินค้ า  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดระเบียบการจําหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ พ.ศ. 2546 ข้อ 6 
ประกอบข้อ 7 (2) และข้อ 9 (2) ต่อไป 
                  ขอแสดงความนับถือ 
       ลงชื่อ        กิตติภูมิ  นามวงค์         ผู้เสนอ 

      (นายกิตติภูมิ  นามวงค์) 
   นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

 

จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ในระเบียบวาระที่ 7 
เรื่อง ขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลนครลําปางพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางเพื่อ



~๕๑~ 

แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกําหนดพื้นที่ผ่อนผัน และเป็นคณะกรรมการจัดระเบียบการจําหน่ายสินค้าและ
คัดเลือกผู้จําหน่ายสินค้า จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่ เชิญ นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ 

นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่าน
ประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
จริงๆ ญัตตินี้นั้นในความคิดเห็นของผมคิดว่าไม่จําเป็นต้องทําเป็นญัตติเสนอต่อสภาก็ได้ เพราะฝ่าย
บริหารนั้นมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายเทศบัญญัติในเรื่องของการควบคุมความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่แล้วตาม พ.ร.บ. ปี 2535 ฉะนั้นการจัดระเบียบผ่อนผันก็ดี กําหนด 
ผู้จําหน่ายสินค้าก็ดี แต่ให้ขายในที่สาธารณะซึ่งผมได้รับแจ้งเรื่องความเดือดร้อนที่ประชาชนเขาขอ 
ทางเท้าคืนในถนนเกือบจะทุกสายโดยเฉพาะถนนบุญวาทย์ เขาบอกว่าเขาอยากจะไปจับจ่ายสินค้า  
ไปซื้อของ พาลูกเต้าไปเดินเล่นเดินชมเมืองก็ดี เสี่ยงต่อการถูกรถชนเพราะต้องมาเดินบนถนน  
ท่านประธานครับเทศบาลเราไม่ได้มีความแออัดยัดเยียดจนกระทั่งไม่มีที่วางขายสินค้าหรืออะไร ที่จริง
แล้ว พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยนั้น เขาว่าไว้ดีมาก แต่ในญัตติที่ยกข้ออะไร
มาน่ันผมก็ไม่เห็นรายละเอียด ก็ยังฝากเรียนผู้ที่ยื่นญัตติด้วยว่าต่อไปถ้าจะอ้างมาตราไหนก็ตามกรุณา
แนบสําเนามาสักนิดหนึ่งเถอะ ทําให้ผมปวดหัวหาคุณซาร่ามากินก็ไม่หายปวดนะครับ เทศบาลเรา 
เจอปัญหานี้มานานหลายปี และนี่แหละครับที่จะเป็นสิ่งท้าทายฝ่ายบริหารว่าจะสามารถใช้กลยุทธ์อะไร
ทําให้บ้านเมืองของเราเป็นนครที่น่าอยู่ แล้วผู้คนเป็นสุขสนุกกับการเดินทางท่องเที่ยวตามที่สาธารณะ
และทางเท้า แต่ดูเถอะครับท่านประธาน ริมเขื่อนตอนนี้สวยหรูดูสง่ามีโต๊ะอาหารเพียบ เพราะฉะนั้น 
เราจะหวังอย่างไรที่เขามีที่ดินพอมีเงินลงทุนหรือมีเงินไม่พอแต่จะกู้เงินมาทําตลาดสดก็ดี ตลาดอะไรก็ดี
สักอย่างหนึ่ง แม้แต่ตลาดของเทศบาลเราเองนี้ แม่ค้าก็ไม่ค่อยอยากจะเข้าไป ผมก็อยากจะเรียนท่าน
ประธานและเพื่อนสมาชิกว่าต้องคํานึงถึงจุดหลักแห่งเบื้องต้นก่อน เราจะมีการผ่อนผันนี่ล่ะก็  
แล้วเมื่อไหร่เราจะหยุดได้ ปลอดวินัยของกฎหมายก็ดี ของเทศบัญญัติก็ดี จริงๆ เขาทํามาอย่างดีแล้ว  
เขาทํามาตั้งแต่ปี 2496 ด้วยซ้ํา แล้วผมยืนยันว่า พ.ร.บ.ความสะอาดความเป็นระเบียบของเราดีกว่า
ต่างประเทศเยอะ ใครมาลื่นล้มบนทางเท้าเจ้าบ้านต้องรับผิดชอบครับท่านประธาน แต่คนที่จะ
ควบคุมดูแลปฏิบัติตามนั้นต่างหาก เขาจะทําอย่างไรให้ราษฎรในพื้นที่รู้ว่าสิ่งที่เขาต้องทํา ไม่ทิ้งสิ่งของ 
บนถนนหรือทางเท้าหรือที่สาธารณะ แล้วก็มีอีกเยอะแยะ ตั้งวางสินค้าไม่ลุกล้ํา การวางขายต้องเป็น 
ในตลาดหรืออะไรที่เหมาะสมและสมควรเท่านั้น สิ่งนี้เป็นเรื่องที่ท้าทายมาก ย้อนหลังไปเมื่อ 20 กว่าปี 
คณะเทศมนตรีขณะนั้นเมื่อปี 2526-2527 ไม่เคยทํา แต่จะเป็นกลยุทธ์อะไรก็ทางฝ่ายบริหารก็ต้อง
ลองไปศึกษาดู เรียบร้อยครับทุกตลาดอย่างสบตุ๋ยก็เข้าในตลาดโชคชัยหมดไม่มีออกมาเลยแม้แต่ 
ร้านเดียว เขาเรียกหน้าถังนะครับท่านประธาน  แผงประตูเหล็กก็ดีประตูลากประตูม้วนอะไรก็ดี ฉะนั้น 
ในความคิดเห็นของผมนั้น ไม่สมควรที่จะให้มีการผ่อนผันนะครับ และฝ่ายบริหารนั้นจะตั้งใครก็ตั้ง แต่ผม
จะไม่เสนอใครและก็จะไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการผ่อนผันใน 2 เรื่อง ทั้งเรื่องการผ่อนผันและเรื่องการ
กําหนดจุด  ตอนแรกอ่านดูก็นึกว่าจะกําหนดจากโซนผู้จําหน่ายสินค้าในตลาด แต่ไม่ใช่ครับท่านประธาน



~๕๒~ 

เป็นในที่สาธารณะ ถ้าเกิดคณะกรรมการให้ที่สาธารณะเป็นที่หน้าบ้านผมยิ่งตอนนี้กําแพงผมร่นเข้ามา
จากหลักหมุดประมาณ 1 เมตร เกิดมีใครเอาล้อเข็นมาปิ้งไก่ผมก็คงหิวทั้งวันเพราะกลิ่นมันหอม แล้วถ้า
เขาขายถึงเที่ยงคืนล่ะครับท่านประธาน เสียงลูกค้าก็ดี ทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งควัน ปัจจุบันนี้ข้างโรงเรียน 
บุญวาทย์ก็ดี ตลาดหลักเมืองใหม่ผมทราบมาว่ามีคณะกรรมการบริหารจัดการตลาด ก็ได้กําหนดจุด 
ให้เขาเข้ามาค้าขายเพียงพอครับ แต่ท่านเหล่านั้นไม่เข้ามาเอง เพราะฉะนั้นผมจึงไม่เห็นด้วยที่ฝ่ายบริหาร
จะนําญัตตินี้เข้ามา ก็ขอแรงสมาชิกสภาไปเป็นกรรมการ แต่ก็สุดแท้แต่ท่านจะเสนอใครก็ตาม แต่ผม 
ไม่เห็นด้วยและก็จะไม่เสนอใครด้วย ขอบพระคุณครับ 

จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ขอความกรุณาทางฝ่าย
บริหารด้วยนะครับคราวต่อไปถ้าจะมีระเบียบข้อบังคับอะไรกรุณาช่วยแนบมาด้วยนะครับ จะมีสมาชิกฯ 
ท่านใดอภิปรายอีกหรือไม่ เชิญ นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  
ที่เคารพ กระผม นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง นายแพทย์วัฒนาได้อภิปราย
อย่างนี้ไปผมก็หนักใจแทนฝ่ายบริหารนะครับ แต่ก็จําเป็นนะครับเพราะว่าในบรรทัดที่ 3 ของวรรค
สุดท้ายในเหตุผลนั้นได้มีการช้ีแจงพาดพิงถึงโรงเรียนเอกชนในช่วงเวลาเลิกเรียน ตัวผมเองก็มี
ประสบการณ์ตรงวันที่พบเห็นปัญหาคือฟุตบาทด้านข้างโรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง เทศบาลนครลําปาง
จัดงบไปทําศาลาก็กลับกลายเป็นสถานที่ที่ให้พ่อค้าแม่ค้า ผมก็เห็นใจเขานะครับ เขาก็อยากจะทํามา
อาชีพเหมือนกับที่ท่านนายกฯ บอกว่าค้าขายก็จําเป็นต้องดูแลตัวเอง การที่เขากระทําความผิดอยู่แล้ว 
ผิดระเบียบ แล้วเราจะมาผ่อนผันให้ผิดระเบียบ ผ่อนผันไปผมว่ามันก็คงไม่ใช่วิธีการแก้ไขปัญหา ผมเคย
ถามไปยังผู้บริหารของโรงเรียนอัสสัมชัญว่าทําไมปล่อยให้ลูกเด็กเล็กแดงเดินข้ามถนนอย่างอันตราย 
ผู้ปกครองจะเลี้ยวรถก็มองไม่เห็นเพราะว่ามีร้านค้าแผงลอยไปตั้งกีดขวางทางเท้า เด็กนักเรียนต้องลงมา
เดินบนถนนเสี่ยงกับอันตราย คําตอบที่ได้รับก็คือได้ร้องเรียนมายังทางเทศบาลแล้วเทศบาลก็ไม่ได้
ดําเนินการอะไร วันนี้เข้ามาในสภาท่านผู้บริหารก็พยายามผ่อนผันให้เขาขายได้ในที่สาธารณะต่อไป  
ถ้าความเข้าใจของผมไม่ถูกต้องก็ขอทางผู้บริหารช่วยอธิบายด้วยนะครับ แต่ถ้าเป็นอย่างที่ผมเข้าใจว่าทํา
ไม่ถูกระเบียบแล้วจะตั้งกรรมการผ่อนผันให้ถูกระเบียบ แล้วก็ให้จัดขายในที่สาธารณะบนทางเท้าหรือ 
กีดขวางการจราจรต่อไป ผมก็บอกไว้เลยว่าไม่เห็นด้วยเหมือนกันครับ ขอบคุณครับ 

จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใด
อภิปรายอีกหรือไม่ เชิญ ฝ่ายบริหารช้ีแจง 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  
ที่เคารพ กระผม  นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ในเรื่องของคณะกรรมการ 
การผ่อนผันนี้นะครับ เรื่องของการหาบเร่แผงลอยก็ดี การขายตรงที่สาธารณะ ตรงถนนหนทาง ทางเท้า 
ที่ทุกคนเป็นห่วง ผมก็เป็นห่วงไม่ต่างกับท่านสมาชิกสภาเทศบาลนะครับ แต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่สาธารณะ
ก็ดี เรื่องถนนหนทาง ทางเท้าก็ดี มันเป็นปัญหาเรื้อรังมาเป็นระยะเวลานานพอสมควร ผมก็เห็นว่าเมื่อเรา



~๕๓~ 

ปล่อยไปอย่างนี้มันคงจะยากลําบาก ฉะนั้นจึงนําญัตติขอแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวเข้าสู่สภา คือ
คณะกรรมการจะช่วยพิจารณาดูว่าตรงไหนควรผ่อนผัน บริเวณไหนควรขายไม่ควรขาย บริเวณไหนที่จะ
ห้ามหรือที่จะจํากัดไม่ให้เพิ่มไม่ให้ลดทั้งหลายเหล่านี้ คณะกรรมการชุดนี้จะต้องมาช่วยกันกําหนด 
ทิศทางตรงนี้ให้ได้ แต่ถ้าเราไม่มีคณะกรรมการชุดนี้แล้วมันก็จะลําบาก เพราะปัจจุบันนี้เรายังไม่เคย 
มีเลยก็ว่าไปอีกแบบหนึ่ง แต่ขณะนี้มันเป็นแผงลุกลามอยู่แล้ว สถานที่ต่างๆ นั้นมันถูกบุกรุกเป็นสถานที่
ขายของทั้งนั้นแหละครับ ไม่ว่าจะเป็นถนนบุญวาทย์ หน้าตลาดจริงๆ แล้วความรับผิดชอบทางผิวจราจร
ก็เป็นหน้าที่ของทางตํารวจเขา แต่ถ้าเป็นฟุตบาททางเท้าจะเป็นหน้าที่ของเทศบาล ฉะนั้นคณะกรรมการ
ชุดนี้ก็จะเข้ามาแกไ้ขปัญหาในเรื่องดังกล่าวให้มีทิศทางที่แน่นอนชัดเจนมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ก็เลย
มีญัตติดังกล่าวเข้ามาเพื่อขอรับความเห็นชอบจากสภานี้ นี่ก็เป็นแนวความคิดหรือแนวทางที่ผมเห็นว่า
เรื่องดังกล่าวมันมีความจําเป็นในสถานการณ์ปัจจุบัน ขอบคุณท่านมากครับ ขอเรียนท่านประธานสภา
อีกนิดหนึ่งนะครับว่าเพื่อให้ความกระจ่างมากกว่านี้ผมขออนุญาตให้ทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคือ 
สํานักปลัดเทศบาลเป็นผู้ช้ีแจงในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณครับ 

นายพีระยศ  วิรัตน์เกษ  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
กระผม นายพีระยศ  วิรัตน์เกษ  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล สืบเนื่องมาจากท่านผู้บริหารได้กล่าวถึง
เหตุผลความจําเป็นในเรื่องดังกล่าว คือเหตุผลความจําเป็นมันมีปัญหาเรื้อรังมาตั้งนานแล้วนะครับ  
ทางเทศกิจก็ได้เริ่มดําเนินการในการบังคับใช้กฎหมาย บางส่วนก็ได้รับความร่วมมือและบางส่วนก็มีการ
ต่อต้านขึ้น เพราะฉะนั้นเหตุผลหลักที่อยากจะทําให้การจัดระเบียบความเป็นระเบียบเรียนร้อยในเรื่อง
ของการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยให้มันถูกระเบียบซะ ประเด็นที่เราไม่อยากจะให้เกิดขึ้นก็คือในเรื่อง
ของการฝ่าฝืนระเบียบ ซึ่งการฝ่าฝืนระเบียบก็จะทําให้บ้านเมืองไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย แต่เราจะจัดการ
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยก็คือ เขตไหนที่เขาห้ามไม่ให้ขายเราก็จะบังคับใช้กฎหมายให้เด็ดขาด ในเขตไหน 
ที่อนุญาตให้ขายเราก็สามารถที่จะผ่อนปรนให้กับพ่อค้าแม่ค้าเขาเข้ามาค้าขายได้สุจริต เป็นแนวทางหลัก
ที่ทางผู้บริหารเทศบาลไดใ้หไ้ว้กับเจ้าหน้าที่ ขอบคุณครับ 

จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใด
อภิปรายอีกหรือไม่ เชิญ นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ 

นายวัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 
ที่เคารพ กระผม นายวัฒนา  วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง จริงๆ ปัญหาเรื่องนี้เป็น
เรื่องที่จะต้องทําทันทีก็ได้ แต่ถ้าผมเป็นฝ่ายบริหารสิ่งที่ผมจะทําทันที ประทานโทษความเห็นของผมก็คือ
ถ้าจะทําทันทีได้ขณะนี้บ้านเมืองนี้ก็เปลี่ยนคณะผู้บริหารที่ทําได้ทันที ปัญหาทั้งหลายมีไว้ให้แก้ 
โดยเฉพาะในเรื่องของในสภานี้แล้วผมก็คิดอะไรได้หลายๆ อย่าง เห็นปัญหาอะไรแล้วใช้หลัก “คอควาย” 
คือ คิดก่อนรับข้อมูล แล้ววิเคราะห์ว่าเป้าหมายของเราจุดหมายของเราปลายทางหรือสามัญที่เขา
เรียกว่าต้อง “ปักธง” เอาไว้ก่อนว่าจะอยู่ตรงไหนจะใช้เวลานานแค่ไหนจะไปถึงธง เหมือนกับว่าปัญหา
ทั้งหลาย ก็เหมือนซิปนี่แหละครับถ้าปัญหามันไม่ยาก เป็นซิปนี้รูดครั้งเดียวแก้ได้หมด ไม่ใช่ติดกระดุม 



~๕๔~ 

ติดกระดุมเม็ดหนึ่งก็ต้องติดเม็ดสองติดเม็ดสาม ปัญหานี้เหมือนซิปนะครับ เพียงแต่ว่าถ้าผู้บริหาร 
มีวิสัยทัศน์ดี มียุทธศาสตร์ดี ซิปมันก็สั้นนิดเดียว  และในข้อ 6 ที่เมื่อสักครู่เจ้าหน้าที่ได้ส่งผ่านเข้ามาบอก
ไว้ชัดเจนว่า “องค์กรปกครองท้องถิ่นใดเห็นสมควรผ่อนผัน” ก็แสดงว่า อปท. แห่งนี้ เทศบาลแห่งนี้ 
ยังเห็นสมควรผ่อนผันอยู่ ไม่ได้มีธงเป้าหมายไว้เลยว่า การผ่อนผันจะเริ่มเมื่อใด จะไม่ให้มีการผ่อนผัน
ตั้งแต่เมื่อใด คําถามผมก็คือ “แล้วเมื่อใด” ล่ะครับ นครที่น่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สนุกกับการเดินใน 
ที่สาธารณะและทางเท้ามันจะเกิดขึ้น ต้องเริ่มทํานะครับ กรรมการไม่ต้องตั้ง แต่จะถามว่ากลยุทธ์ 
ทําอย่างไรเท่านั้นแหละครับ ถ้าจะขอคําปรึกษาผมก็แพงหน่อยนะครับ ผมไม่เห็นด้วย ขอบคุณครับ 

จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใด
อภิปรายอีกหรือไม่ เชิญ นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  
ที่เคารพ กระผม นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง พอดีมันมีเหตุการณ์เมื่อเช้า 
นะครับว่าตลาดรถไฟมีการผ่อนผัน ยืดเยื้อ ผ่อนปรน ให้ผู้เช่าที่ขนาดหมดสัญญาเช่าแล้วยังไม่ออก แต่นี่
ของเราไม่มีสัญญาเช่าไม่มีอะไรเลย ผิดระเบียบก็อยู่กันไป ผมอยากจะขอให้สภาแห่งนี้ได้ตระหนักว่า 
ในขณะที่ที่จะทําให้ถูกต้องตามระเบียบแล้วไม่ทํา มาชวนกันผ่อนผันผมว่ามันจะไปกันใหญ่นะครับ 
ขอบคุณครับ 

จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ฝ่ายบริหารมีอะไรช้ีแจง
อีกหรือไม่  เมื่อไม่มี  ผมจะขอให้สมาชิกสภาได้เสนอบุคคลเป็นกรรมการจํานวน 2 คณะ คือ 
คณะกรรมการการกําหนดพื้นที่ผ่อนผัน และคณะกรรมการจัดระเบียบการจําหน่ายสินค้าและคัดเลือก 
ผู้จําหน่ายสินค้า ผมขอเชิญสมาชิกฯ เสนอบุคคลเข้าทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการการกําหนดพื้นที่ผ่อนผัน
จํานวน 1 ท่าน  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอแล้วเราจะพิจารณา
ญัตตินี้หรือเปล่าครับ เชิญ นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 
ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภา กระผม นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมขอ
เสนอบุคคลเพื่อเป็นคณะกรรมการการกําหนดพื้นที่ผ่อนผัน คือ นายจาตุรงค์  พรหมศร 

จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ขอผู้รับรองครับ  
จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นบุคคลอื่นหรือไม่ เชิญ  นายณัฐธนวัฒน์  ปัญญาพันธ์ 

นายณัฐธนวัฒน์  ปัญญาพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่าน
ประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ กระผม นายณัฐธนวัฒน์  ปัญญาพันธ์ สมาชิกสภา
เทศบาลนครลําปาง ผมขอเสนอบุคคล คือ นายสุบิน  ชุ่มตา 

จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   มีสองคณะนะครับ 
จะเสนอคณะกรรมการชุดใดครับ คณะกรรมการการกําหนดพื้นที่ผ่อนผันใช่หรือไม่ 



~๕๕~ 

นายณัฐธนวัฒน์  ปัญญาพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   ขออนุญาตครับ 
คณะกรรมการจัดระเบียบการจําหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จําหน่ายสินค้าครับ 

จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ผมขอเป็น
คณะกรรมการการกําหนดพื้นที่ผ่อนผันก่อนนะครับ จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นบุคคลอื่นหรือไม่ เชิญ 
นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ผมกําลังจะทักท้วงท่านประธานว่า
ต้องสรุปคณะกรรมการชุดแรกก่อนนะครับ 

จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  สมาชิกฯ ได้เสนอ  
นายจาตุรงค์ พรหมศร เป็นคณะกรรมการกําหนดพื้นที่ผ่อนผัน จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นบุคคลอื่น
เป็นคณะกรรมการการกําหนดพื้นที่ผ่อนผันเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอผู้รับรอง มีผู้รับรองถูกต้อง   

ต่อไปเชิญสมาชิกฯ เสนอบุคคลเข้าทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการจัดระเบียบการจําหน่ายสินค้า
และคัดเลือกผู้จําหน่ายสินค้า  เชิญ  นายณัฐธนวัฒน์  ปัญญาพันธ์ 

นายณัฐธนวัฒน์  ปัญญาพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่าน
ประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภา กระผม นายณัฐธนวัฒน์  ปัญญาพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล
นครลําปาง ผมขอเสนอบุคคลเพื่อทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการจัดระเบียบการจําหน่ายสินค้าและ
คัดเลือกผู้จําหน่ายสินค้า  คือ นายสุบิน  ชุ่มตา 

จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใด
เสนออีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอผู้รับรอง ทั้งนี้ ผู้เสนอและผู้รับรองต้องเป็นคนละคนกันนะครับ ขอผู้รับรอง 
ด้วยครับ ผู้รับรองคนเดียวไมไ่ด้นะครับต้องสองคนขึ้นไป และผู้เสนอไม่สามารถจะรับรองได้นะครับ จะมี
สมาชิกฯ รับรองหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกฯ รับรอง เป็นอันว่าญัตตินี้ตกไปนะครับ เพราะสมาชิกฯ เสนอ
บุคคลเป็นผู้ทําหน้าที่คณะกรรมการไม่ครบนะครับ 

มติที่ประชุม  เนื่องจากสมาชิกฯ เสนอบุคคลเป็นผู้ทําหน้าที่คณะกรรมการไม่ครบ ดังนั้น ญัตติ 
เรื่อง ขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลนครลําปางพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกําหนดพื้นที่ผ่อนผัน และเป็นคณะกรรมการจัดระเบียบการจําหน่ายสินค้า

และคัดเลือกผู้จําหน่ายสินค้า ให้เป็นอันตกไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 8 ญัตติ  เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนสิทธิการเช่าหรือการ
เปลี่ยนตัวผู้เช่าอาคารพาณิชย์ จํานวน ๓ คูหา ท่ีมีอายุสัญญาเช่าเหลืออยู่เกินสามปี
ในตลาดเทศบาล ๑ (ตลาดหลักเมือง) ของเทศบาลนครลําปาง 

จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่ 8 
เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนสิทธิการเช่าหรือการเปลี่ยนตัวผู้เช่าอาคารพาณิชย์ จํานวน ๓ คูหา 



~๕๖~ 

ที่มีอายุสัญญาเช่าเหลืออยู่เกินสามปใีนตลาดเทศบาล ๑ (ตลาดหลักเมือง) ของเทศบาลนครลําปาง เชิญ
ฝ่ายบริหาร 

นายชัยศรี  สัชฌะไชย  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภา และ 
ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพ กระผม นายชัยศรี  สัชฌะไชย  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีฯ เพื่ออภิปรายหรือแถลงญัตติฯ แทน 

ญัตต ิ
เรื่อง  ขอเสนอญัตติ ขออนุมัตโิอนสิทธิการเช่าหรือการเปลี่ยนตัวผู้เช่าอาคารพาณิชย์ จํานวน ๓ คูหา  
       ที่มีอายุสัญญาเช่าเหลืออยู่เกินสามปี ในตลาดเทศบาล ๑ (ตลาดหลักเมือง) ของเทศบาล 
       นครลําปาง 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

ข้าพเจ้า นายกิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ     
โอนสิทธิการเช่าหรือการเปลี่ยนตัวผู้เช่าอาคารพาณิชย์ จํานวน ๓ คูหา ที่มีอายุสัญญาเช่าเหลืออยู่เกิน
สามปี ในตลาดเทศบาล ๑ (ตลาดหลักเมือง) ของเทศบาลนครลําปาง ตามหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
 เพื่อให้การบริหารกิจการตลาดเทศบาล ๑ (ตลาดหลักเมือง) ของเทศบาลนครลําปาง 
ในส่วนอาคารพาณิชย์ จํานวน ๓๑ คูหา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและก่อเกิดรายได้ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๖ (๖) 
มาตรา ๖๖ (๓) (๔)ประกอบกับการให้เ ช่าช่วง การโอนสิทธิการเ ช่าหรือการเปลี่ยนตัวผู้เ ช่า
อสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ที่มีอายุสัญญาเช่าที่เหลืออยู่เกินสามปี ให้สภาท้องถิ่น
มีอํานาจอนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ 20(2) และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกําหนดประโยชน์ขั้นตํ่าของ
การจะให้เช่า ระยะเวลาการให้เช่าและต่ออายุสัญญาเช่าและอัตราค่าเช่ารวมตลอดถึงค่าตอบแทน 
การต่ออายุสัญญาเช่า การให้เช่าช่วง การโอนสิทธิการเช่าและการเปลี่ยนตัวผู้เช่าอาคารพาณิชย์  
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลนครลําปางในการประชุม  
ครั้งที่ ๔ /๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ ประกอบกับผู้เช่าจะนําสถานที่เช่าทั้งหมดหรือบางส่วน
ไปให้เช่าช่วง โอนสิทธิการเช่า ยอมให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์อื่นนอกจากเพื่อวัตถุประสงค์การ
เช่าไมไ่ด้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ให้เช่าก่อนตามสัญญาเช่าข้อ 10  

เหตุผล 
เนื่องจากมีผู้เช่าอาคารพาณิชย์ในตลาดเทศบาล ๑ (ตลาดหลักเมือง) ของเทศบาลนครลําปาง 

จํานวน ๓ ราย ได้ยื่นคําร้องขอโอนสิทธิการเช่าให้กับผู้อื่น ดังนี้ 



~๕๗~ 

 ๑. นายปกรณ์  สุเมธพันธุ์ ผู้เช่าอาคารพาณิชย์ตามสัญญาเลขที่ 1/2556 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 
2555 ห้องหมายเลขที่ ๕ ทําเลที่ ๑ ค่าเช่าเดือนละ ๒,๕๐๐ บาท ขอโอนสิทธิการเช่าให้แก่ นายพูนศักดิ์  
จิตวัชรนันท์ เพื่อเปิดร้านขายทองรูปพรรณและอัญมณี 

๒. นางกัญญาวีร์  การหม่ัน ผู้เช่าอาคารพาณิชย์ตามสัญญาเลขที่ 5/2556 ลงวันที่ 9 
พฤศจิกายน 2555 ห้องหมายเลขที่ ๔ ทําเลที่ ๑ ค่าเช่าเดือนละ ๒,๕๐๐ บาท และห้องหมายเลขที่ ๒๔  
ทําเลที่ ๒ ค่าเช่าเดือนละ ๒,๒๐๐ บาท ขอโอนสิทธิการเช่าห้องหมายเลขที่ ๒๔ ทําเลที่ ๒ ให้แก่ 
นางเอื้ออารีย์  ลี้เลิศภูวิวัฒน์ เพื่อเปิดร้านขายสินค้าเบ็ดเตล็ด 

๓. นางวาสนา  ชัยชีวกุล ผู้เช่าอาคารพาณิชย์ตามสัญญาเลขที่  8/2556 ลงวันที่  22 
พฤศจิกายน 2555 ห้องหมายเลขที่ ๑๘ ทําเลที่ ๑ ค่าเช่าเดือนละ ๒,๕๐๐ บาท ขอโอนสิทธิการเช่า
ให้แก่ นายบุรินทร์รัฐ  ธนะสุวัตถิ์ เพื่อเปิดร้านขายสลากกินแบ่งรัฐบาล 

ซึ่งหากได้รับการอนุมัตใิหโ้อนสิทธิการเช่าดังกล่าว จะทําให้เทศบาลฯ ได้รับค่าตอบแทนการโอน
สิทธิการเช่า รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 540,000 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 

ดังนั้น ขอได้โปรดนําเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อพิจารณาขออนุมัติ โอนสิทธิ
การเช่าหรือการเปลี่ยนตัวผู้เช่าอาคารพาณิชย์ จํานวน ๓ คูหา ที่มีอายุสัญญาเช่าเหลืออยู่เกินสามปี  
ในตลาดเทศบาล ๑ (ตลาดหลักเมือง) ของเทศบาลนครลําปาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดหาประโยชนใ์นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ 20 (2) ต่อไป 
            ขอแสดงความนับถือ 
       ลงชื่อ        กิตติภูมิ  นามวงค์         ผู้เสนอ 

      (นายกิตติภูมิ  นามวงค์) 
   นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

 

จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ในระเบียบวาระที่  8  
ญัตติ เรื่อง  ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนสิทธิการเช่าหรือการเปลี่ยนตัวผู้เช่าอาคารพาณิชย์ จํานวน ๓ 
คูหา ที่มีอายุสัญญาเช่าเหลืออยู่เกินสามปใีนตลาดเทศบาล ๑ (ตลาดหลักเมือง) ของเทศบาลนครลําปาง 
จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่ เชิญ นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ 

นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่าน
ประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผม นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ 
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เนื่องจากว่าตลาดหลักเมืองนี้ที่ผมได้ดูในสัญญาแล้ว เพิ่งจะทําไป 
เมื่อเดือนพฤศจิกายน ไม่ได้มีเรื่องเดิมประกอบกับวาระของสมาชิกสภาฯ นั้นหมดวาระลงเมื่อวันที่ 27 
กันยายน 2555 เพราะฉะนั้นก่อนจะอภิปรายในเรื่องต่างๆ ผมก็อยากจะขอช้ีแจงกับฝ่ายบริหารกับ
นายกฯ ผู้เสนอญัตตินี้ว่าตลาดหลักเมืองหรือตลาดเทศบาล 1 นั้นเปิดดําเนินการเมื่อใด ผู้เช่ารายแรก
จ่ายค่าอะไรบ้าง สัญญาเช่ามีกี่ปีเริ่มนับจากวันไหนถึงวันไหน การโอนสิทธิการเช่าต้องจ่ายค่าอะไรบ้าง 



~๕๘~ 

และมีคณะกรรมการตลาดหรือไม่และทําหน้าที่อะไรบ้าง เพื่อจะได้เข้าใจได้ถ่องแท้ขึ้นว่าการโอนสิทธิ 
การเช่านั้นต้องเสียอะไรบ้างนอกจากค่าเช่าเดือนละ 2,500 บาท หรืออะไรอีกตามรายละเอียดนี้  
ขอบพระคุณครับท่านประธาน 

จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใด
อภิปรายอีกหรือไม่ เชิญ นายจาตุรงค์  พรหมศร 

นายจาตุรงค์  พรหมศร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  
ที่เคารพ กระผม นายจาตุรงค์  พรหมศร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านประธานครับเมื่อผม 
ได้อ่านญัตติแล้ว ฟังคําแถลงก็แล้ว ก็สรุปเรื่องได้ตามหลักการและเหตุผลแล้วว่า ญัตตินี้ความประสงค์ 
ก็คือการโอนสิทธิการเช่าตามสัญญาเช่าระหว่างผู้เช่ารายเดิมกับผู้ที่ประสงค์จะรับโอนสิทธิการเช่า
จํานวน 3 รายที่ปรากฏในญัตติ ผมอ่านแล้วผมเข้าใจได้ว่าการให้เช่าตลาดหลักเมืองหรือตลาดเทศบาล 
1 ตอนนั้น เพราะว่าตอนที่เขาทําสัญญาเช่าก็ดี ขอความยินยอมจากสภาก็ดี เมื่อสมัยที่ผ่านมานั้น 
ผมดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาฯ แห่งนี้อยู่ด้วย ผมอ่านแล้วเข้าใจว่าเป็นการเช่าอาคารพาณิชย์ที่แบ่งเป็น
ห้องๆ ไมใ่ช่การโอนสิทธใิห้เช่าล็อคหรืออะไร เป็นการโอนสิทธิการเช่าอาคารพาณิชย์ แต่อย่างไรก็ดีครับ
ผมมาพิจารณาในญัตตินี้แล้ว ผมมีความเข้าใจว่าระหว่างผู้เสนอญัตติกับผมในฐานะสมาชิกสภาฯ ที่ต้อง
พิจารณานั้น อาจจะมีความเข้าใจในข้อกฎหมายที่ไม่ตรงกัน เพราะว่าข้อเท็จจริงนั้นรับกันได้แล้วว่าเป็น
เรื่องการโอนสิทธิการเช่า แต่ในเรื่องของข้อกฎหมายนั้นผมอยากเรียนท่านประธานว่า  ตามระเบียบ 
การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 ที่ปรากฏในญัตติดังกล่าว 
มีประเด็นเกี่ยวข้องอยู่หลายอย่าง ถ้าเรามองเผินๆ มันอาจจะเกี่ยวข้องอยู่นิดเดียว แต่ที่จริงแล้วมัน
มากกว่านั้น มันยังเกี่ยวข้องกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วยครับท่านประธาน เพราะว่าเรื่อง
การโอนสิทธิการเช่ามีบัญญัติเอาไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วย แต่ผมจะช้ีให้ท่านประธาน
เห็นก่อนว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กร 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 ที่เกี่ยวข้องกับการโอนสิทธิการเช่าผมขออนุญาตอ่าน ในข้อ 24 ความว่า  
“การให้เช่าช่วงหรือการโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์จะกระทําได้ก็ต่อเมื่อคู่สัญญาได้ตกลงกันโดย
ระบุไว้ในสัญญาเช่าเดิมว่าผู้ให้เช่ายินยอมให้ผู้เช่านําอสังหาริมทรัพย์ที่เช่าไปให้บุคคลอื่นเช่าช่วงหรือ 
โอนกรรมสิทธิ์การเช่าได้และให้บันทึกต่อท้ายสัญญาเช่าเดิมแสดงความยินยอมระหว่างผู้เช่ากับผู้เช่าช่วง
หรือผู้โอนสิทธิการเช่ากับผู้รับโอนสิทธิการเช่าตามแบบท้ายระเบียบนี้” ตรงนี้แหละครับท่านประธาน 
ที่ผมจะช้ีให้เห็นว่าผู้เสนอญัตติกับผมที่ลุกขึ้นอภิปรายมีความเห็นในข้อกฎหมายที่แตกต่างกันอยู่ เพราะ
ผมดูในญัตติแล้วสิ่งที่เขากําหนดไว้ในข้อ 24 ดังกล่าวนั้นไม่ปรากฏในญัตตินี้ ประกอบกับสัญญาเช่า 
ในญัตติที่อ้างถึงตามข้อ 10 ระบุเอาไว้ชัดเจนเลยครับ ผู้เช่าจะนําสถานที่เช่าทั้งหมดหรือบางส่วนไปให้
เช่าช่วง โอนสิทธิการเช่ายอมให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์นอกเหนือจากวัตถุประสงค์การเช่าไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับ
ความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ให้เช่าเสียก่อน ถ้าเรามองผิวเผินอาจจะไม่มีอะไร ผมจะโยงให้ 
ท่านประธานนึกภาพให้เห็นอีกนิดหนึ่งครับ สิทธิการเช่านั้นตามกฎหมายถือเป็นทรัพย์สิน นึกออกไหม



~๕๙~ 

ครับว่าเมื่อก่อนสิทธิสัญญาเช่าสัญญาณโทรศัพท์นั้นมันอยู่ในข่ายบังคับคดีนะครับ เจ้าหนี้ตาม 
คําพิพากษานั้น เมื่อเขาชนะคดีศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ต้องชําระหนี้ก็สามารถจะไปยึดสิทธิการเช่า
ดังกล่าวมาได้นะครับ เมื่อมันอยู่ในข่ายบังคับคดีนั้นประกอบกับเรื่องนี้มันมีคําพิพากษาฎีกาเอาไว้ด้วย
อย่างชัดเจน คือคําพิพากษาฎีกาที่ 4222/2536 โดยวินิจฉัยไว้ว่า “สิทธิการเช่าเป็นทรัพย์สิน” และ 
ไม่มีกฎหมายบัญญัติว่าไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี เมื่อเป็นทรัพย์สิน เมื่อสิทธิการเช่า  
ซึ่งในสัญญา ข้อ 10 บอกว่าจะโอนกันได้หรือโอนกันไม่ได้เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเสียก่อน แต่ก็ 
ไม่ปรากฏว่าเทศบาลได้ดําเนินการได้รับความยินยอมให้ผู้โอนสิทธิทั้ง 3 รายนั้นโอนสิทธิได้หรือไม่  
ซึ่งตรงนี้ก็ไม่ปรากฏครับท่านประธานและผมก็ไม่เห็นเอกสาร แต่ท่านประธานครับเมื่อสิทธิการเช่าเป็น
ทรัพย์สิน การโอนสิทธิการเช่าเป็นการโอนสิทธิเรียกร้องอย่างหนึ่งนะครับ ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 306 กําหนดไว้ว่า “การโอนสิทธิการเช่าเป็นการโอนสิทธิเรียกร้องอย่างหนึ่ง จึงต้องอยู่
ในบังคับของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 306 ด้วย” ฉะนั้นถ้าไม่ได้ทําเป็นหนังสือแล้วก็คือถ้าเรา
ยอมใหโ้อนมันจะไม่สมบูรณ์นะครับท่านประธาน และนี่เป็นประเด็นแรกนะครับ นอกจากนี้ยังมี  ข้อ 24 
ก็ยังมีบอกอีกว่าเมื่อยินยอมให้โอนสิทธิการเช่าได้ตามข้อกําหนดในสัญญาข้อ 10 นั้น ต้องทําบันทึก
ต่อท้ายสัญญาเช่าเดิมแสดงความยินยอมระหว่างผู้เช่า แต่ในกรณีนี้มันต้องมีความยินยอมระหว่างผู้รับ
โอนสิทธิการเช่ากับผู้โอนสิทธิการเช่านะครับ ซึ่งในระเบียบก็ได้กําหนดแบบสัญญาไว้ ฉะนั้นผมจึงบอกว่า
ทางผู้เสนอญัตติอาจจะเข้าใจผิดพลาดคาดเคลื่อนไป แต่ผมในฐานะสมาชิกสภาฯ ผู้มีบทบาทในการ
ติดตามตรวจสอบดูแลตรงนี้ผมก็ไม่อาจนิ่งเฉยเสียได้ ผมจึงจําเป็นต้องช้ีให้ท่านประธานได้เห็น ทีนี้ 
เมื่อไม่ได้ทําตามข้อ 24 ที่กําหนดไว้ถือว่าการดําเนินการในทางบริหารมันยังไม่เสร็จสิ้น ยังไม่มีหนังสือ
ยินยอมให้ โอนสิทธิยังไม่ ได้ทําบันทึกระหว่าง ผู้โอนสิทธิกับ ผู้ รับโอนสิทธิตามแบบที่ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2543 ข้อ 24 ได้กําหนดไว้ ตรงนี้เป็นสาระสําคัญนะครับท่านประธาน ถือว่าเป็นวิธีการ ถือเป็น
ขั้นตอนอันเป็นสาระสําคัญที่กฎหมายกําหนดไว้สําหรับการนั้นที่จะต้องปฏิบัติ แต่การจะได้ปฏิบัติหรือไม่
ปฏิบัติตรงนี้ผมจะไม่ก้าวล่วงหรือว่ามันเกิดขึ้นจากอะไร แต่ด้วยความสุจริตใจของผมนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็น
เรื่องของการตีความในกฎหมายคาดเคลื่อน ผมยังมีเจตนาอย่างนี้นะครับ ฉะนั้นเมื่อไม่ได้ดําเนินการ 
ตรงนี้ให้แล้วเสร็จหรือถ้าได้ดําเนินการเสร็จแล้วจึงจะไปดูข้อ 20เมื่อดําเนินการตามข้อ 24 เสร็จแล้ว 
ก็ไปดูข้อ 20 ว่าสัญญาเช่าเดิมเหลืออยู่กี่ปี ถ้าเหลือไม่เกินสามปีก็เข้าข้อ 20 (1) ถ้าเหลืออยู่เกินสามปี
ตามข้อเท็จจริงในญัตตินี้ก็เข้าสู่ข้อ 20 (2) คือให้สภาท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัติ ฉะนั้นเมื่อการดําเนินการ
ดังกล่าวตามข้อ 24 ที่ผมได้กล่าวยังไม่เสร็จสิ้นก็นํามาให้สภาท้องถิ่นพิจารณาตามข้อ 20 (2) นั้น  
มันอนุมัติไม่ได้นะครับท่านประธานเพราะไม่มีอะไรจะให้อนุมัตินะครับ หรือถ้าผมจะพูดให้ชัดลงไปอีก 
ก็คือมันเป็นเรื่องที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีการอันเป็นสาระสําคัญที่กฎหมายกําหนดไว้ในข้อ 24  
ให้เสร็จสิ้น เป็นเรื่องที่ยังไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับ ถ้าผมจะยก พ.ร.บ.เทศบาล มาตร 29 ขึ้นมาอีก 
ก็แปลความว่าสภาแห่งนี้ก็ไม่อาจพิจารณาได้นะครับ ผมจึงช้ีให้เห็นว่าจากข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย 



~๖๐~ 

ระเบียบที่ผมนําเรียนต่อท่านประธานแล้ว ผมคิดว่าไม่อาจจะอนุมัติได้นะครับ แต่ความผิดพลาดตรงนี้มัน
จะเกิดขึ้นด้วยประการใดก็แล้วแต่ แต่ผมยังเชื่อด้วยสุจริตว่าเป็นการเข้าใจกฎหมายที่คาดเคลื่อนนะครับ
ผมจึงไม่ขอก้าวล่วงในส่วนนั้นมากมาย ผมจะทําอยู่ในกรอบหน้าที่ของผม ด้วยเหตุผลดังกล่าวผมยังไม่
อาจพิจารณาอนุมัติเห็นชอบให้มีการโอนสิทธิการเช่าทั้งสามราย ดังที่ปรากฏในญัตตินี้ได้ ขอบคุณครับ 

จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใด
อภิปรายอีกหรือไม่ เชิญ ฝ่ายบริหาร 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  
กระผม นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ท่าน
เลขานุการสภาฯ ที่ให้ความกระจ่างค่อนข้างเยอะมากขอบคุณมากครับ แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก่อนที่จะ
พิจารณาเป็นในทิศทางใดผมขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบตั้งแต่ต้นได้ช้ีแจงในทิศทางและ
แนวทางและเหตุผลที่แท้จริงคืออะไร ขออนุญาตท่านประธานสภาขออนุญาตให้ ผู้อํานวยการกองคลัง
หรือว่าจะให้ฝ่ายกฎหมายช่วยช้ีแจงในเรื่องดังกล่าวก็จะเป็นการดีนะครับ ก่อนอื่นขอเชิญผู้อํานวยการ
กองคลังก่อนขอเชิญครับ 

จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ขอเชิญผู้อํานวยการ
กองคลัง นางดวงจันทร์  ทองกระสัน 

นางดวงจันทร์  ทองกระสัน ผู้อํานวยการกองคลัง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ   
และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ดิฉัน นางดวงจันทร์  ทองกระสัน  ผู้อํานวยการกองคลัง  ดิฉันขอช้ีแจง 
ในส่วนของการที่เราจะให้เช่าอาคารพาณิชย์ คือตรงนี้เราได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์ 
ในทรัพย์สิน ซึ่งมติคณะกรรมการจัดหาประโยชน์กําหนดในเรื่องของประโยชน์ตอบแทนการเช่า ค่าเช่า 
การต่ออายุสัญญา การโอนสิทธิการเช่า เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555 ในการที่เราให้ผู้เช่ารายเดิม 
ที่ตลาดหลักเมืองเก่าเราได้ขอยกเว้นการประมูลในสภาเมื่อคราวที่แล้ว มีจํานวนทั้งหมด 11 รายที่ขอเช่า
อาคารพาณิชย์ 11 ห้องนี้นะคะ ซึ่งก็ได้ทําสัญญากันเสร็จเรียบร้อยแล้ว และในสัญญาเช่าข้อ 10 เราก็
ระบุไว้ว่าการให้เช่าหรือการโอนสิทธิจะกระทําได้ก็ต่อเมื่อคู่สัญญาได้ตกลงกันโดยระบุไว้ในสัญญาเช่า
ตามแบบฟอร์มของกรมส่งเสริมฯ และการจะอนุญาตใหโ้อนสิทธไิด้หรือไม่นั้นก็จะต้องได้รับความยินยอม
เป็นหนังสือจากผู้ให้เช่าก่อน มีผู้เช่าจํานวน 3 ราย ที่ได้ทําคําร้องขอโอนสิทธิการเช่าเข้ามาที่เทศบาล 
และเราก็จะเสนอให้ฝ่ายนิติกรเสนอความเห็นว่าสามารถโอนสิทธิการเช่าได้โดยให้ผู้บริหารพิจารณาเพื่อ
ส่งให้กองสาธารณสุขฯ พิจารณาในความเหมาะสมของประเภทสินค้าที่จะขายหรือว่าผลกระทบต่างๆ  
ซึ่งทางกองสาธารณสุขฯ ก็ได้ช้ีแจงว่าไม่มีผลกระทบอะไรนะคะ  ผู้ค้ารายนายปกรณ์ สุเมธพันธุ์  
ขายทองรูปพรรณและอัญมณี  ผู้ค้ารายนางกัญญาวีร์  การหม่ัน ขายสินค้าเบ็ดเตล็ด  และผู้ค้าราย 
นางวาสนา ชัยชีวกุล ขายสลากกินแบ่งรัฐบาล ทางผู้บริหารก็ให้โอนสิทธิการเช่าแล้วให้ทําเรื่องเสนอต่อ
สภาเพื่อให้สภาอนุมัติตามระเบียบฯ ข้อ 20 (2) เพราะว่าอายุสัญญาการเช่านั้นมีอายุเกินสามปีนะคะ  
ในการยินยอมของผู้บริหารตอนนี้ในเบื้องต้นเรายังไม่ได้แจ้งให้ผู้เช่าทราบเพราะเรารอผลการพิจารณา



~๖๑~ 

อนุมัติจากสภาก่อนแล้วเราจึงแจ้งไปทางผู้เช่าในคราวเดียวกัน เมื่อสภาพิจารณาอนุมัติแล้วเราถึงจะ
ปฏิบัติตามระเบียบการจัดหาผลประโยชน์ฯ ข้อ 24 นะคะ คือ เรียกให้ผู้เช่ามาทําบันทึกข้อตกลงการโอน
สิทธิการเช่าตามแบบ ร.ส. 4 นะคะ ซึ่งในการโอนสิทธิการเช่านั้นผู้เช่าเดิมก็จะต้องชําระค่าธรรมเนียม
ให้กับเทศบาลรายละหนึ่งแสนแปดหมื่นบาท และผู้รับโอนสิทธิรายใหม่จะต้องวางเงินประกันสัญญาด้วย 
บันทึกข้อตกลงก็เหมือนกับสัญญา ไม่ว่ายังไงเราก็ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากสภาก่อน ขอเรียน
ช้ีแจงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ 

จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ขอเรียนถามท่าน
ผู้อํานวยการกองคลังว่าขณะนี้ได้ทําหนังสือยินยอมใหโ้อนสิทธิการเช่าระหว่างผู้โอนสิทธิกับผู้รับโอนสิทธิ
หรือไม่ครับ 

นางดวงจันทร์  ทองกระสัน ผู้อํานวยการกองคลัง  ทางฝ่ายผู้บริหารได้ยินยอมแล้ว แต่คือ
ตามระเบียบแล้วอายุสัญญาการโอนสิทธิมีอายุเกินสามปี เราก็ต้องให้ทางสภาฯ พิจารณาอนุมัติก่อน  
แต่ถ้าสภายังไม่พิจารณาอนุมัติแล้วเราทําหนังสือแจ้งยินยอมไปมันก็เหมือนจะผูกมัดกับเทศบาลหรือ 
ยังไม่ครบกระบวนการตามระเบียบการจัดหาผลประโยชน์ฯ ฉะนั้นเราจึงต้องรอการพิจารณาอนุมัติจาก
สภาก่อนเราจึงจะแจ้งไปยังผู้เช่าในคราวเดียวกันนะคะ ก็มีการทําบันทึกข้อตกลง มีการจ่ายค่าโอนสิทธิ
การเช่า และวางเงินประกันสัญญากับทางเทศบาลเรา 

จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   เมื่อสักครู่ท่าน
นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ ถามว่าจะได้รับเงินค่าเช่าเมื่อไหร่ และเริ่มทําสัญญาเมื่อไหร่ 

นางดวงจันทร์  ทองกระสัน ผู้อํานวยการกองคลัง  เมื่อสักครู่ได้เรียนช้ีแจงในประเด็นที่ว่า 
สัญญาเช่าจํานวน 11 ราย ที่มติคณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์กําหนดอัตราค่าตอบแทนก็จะมี
ประโยชน์ตอบแทนจากการเช่า เช่น ทําเลที่ 1 ประมาณหนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อย 
เก้าสิบบาท  ค่าเช่าสองพันห้าร้อยบาทต่อเดือน  จะมีการต่ออายุสัญญา อัตราการโอนสิทธิการเช่า 
รายละหนึ่งแสนแปดหมื่นบาท  ทําเลที่ 2 ประโยชน์ตอบแทน หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยหกสิบ
บาท ค่าเช่าสองพันสองร้อยบาทต่อเดือน อัตราการโอนสิทธิการเช่ารายละหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทเช่นกัน 
แต่อัตราการโอนสิทธิการเช่านั้นอาจจะตํ่าลงมาเพราะว่าเราอิงตามระเบียบของกรมธนารักษ์นะคะ  
เราจะคิดจากค่าเช่าหกเท่าในหนึ่งปีของค่าเช่าในขณะนั้นซึ่งก็แล้วแต่ทําเลที่ตั้งว่าจะมีค่าเช่าเท่าไหร่   
และทําเลที่ 3 ประโยชน์ตอบแทน หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันแปดร้อยบาท ค่าเช่าหนึ่งพัน 
เก้าร้อยบาทต่อเดือน 

จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใด
อภิปรายอีกหรือไม่ เชิญ นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ 

นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่าน
ประธานสภาฯ ที่ เคารพ ผมยั งมีข้อสงสัยอีกประเด็นเดียวคือ ตลาดหลัก เมืองแห่งนี้มีการ 



~๖๒~ 

ตั้งคณะกรรมการตลาดหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์หรือภายในมีการ
เปลี่ยนแปลงอะไรก็แล้วแต่ 

นางดวงจันทร์  ทองกระสัน ผู้อํานวยการกองคลัง  มีค่ะ มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร
จัดการตลาด ซึ่งทางผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ เป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้ 

นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  และในเรื่องของการ
โอนสิทธิทั้งหลายนั้น คณะกรรมการจําเป็นต้องรับรู้ รับทราบหรือว่าเห็นชอบด้วยหรือไม่ก่อนที่จะมาถึง
เทศบาล 

นางดวงจันทร์  ทองกระสัน ผู้อํานวยการกองคลัง  คณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์ในส่วน
ของจังหวัดนะคะ ก็มีนายอําเภอ สํานักงานที่ดินจังหวัด กรมธนารักษ์ ผู้บริหารท้องถิ่น ส่วนราชการ 
ที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการในการจัดหาผลประโยชน์ทรัพย์สิน ในการที่จะกําหนดอัตราประโยชน์ตอบแทน
ค่าเช่า การต่ออายุสัญญาเช่า การโดนสิทธิการเช่า ตามระเบียบจัดหาประโยชน์ฯ ค่ะ 

นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ขออภัยครับ คําถาม 
ผมคือคณะกรรมการตลาดซึ่งจัดตั้งจากกลุ่มพ่อค้าแม่ขายในนั้นแหละครับที่เป็นกรรมการ ไม่ใช่
กรรมการจัดหาผลประโยชน์ ไม่ทราบว่ามีหรือไม่ และเขามีหน้าที่อะไร มีบทบาทหน้าที่ดูแลอะไรบ้าง  
ถ้ามใีครเข้ามาค้าขายหรือจะโอนสิทธินั้นจะต้องผ่านเขาหรือไม่ 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ 

จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญครับ 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  
กระผม นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง คณะกรรมการภาคประชาชนนั้นคือพ่อค้า
แม่ขาย ขณะนี้ในตลาดหลักเมืองเรายังไม่ได้แต่งตั้งนะครับ แต่ก็มีคณะกรรมการที่ดูแลในเรื่องของความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยที่ทางผู้อํานวยการกองคลังเสนอเมื่อสักครู่ว่ามีท่านผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
เป็นประธานอยู่และคณะกรรมการนั้นก็มีของเทศบาลอยู่ชุดหนึ่ง และกรรมการอีกชุดหนึ่งก็เป็นกรรมการ
สิทธิประโยชน์ แต่กรรมการที่ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่านนายแพทย์วัฒนา ได้เอ่ยถึงยังไม่ได้มีการ
แต่งตั้งนะครับ แต่ขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับว่าขณะนี้จริงๆ แล้วในตลาดหลักเมืองมีทั้งหมด 31 ห้อง  
มีผู้ที่เช่าจริงๆ แล้ว 11 ห้อง ยังคงเหลืออีก 20 ห้อง แต่เรายังติดอยู่ตรงประเด็นที่ว่า ผมได้รับคําช้ีแจง
จากท่านผู้อํานวยการกองคลังและท่านเลขานุการสภาฯ มันมีมุมมองที่แตกต่างกันนะครับ ข้างบนเป็น
ข้างล่าง และข้างล่างเป็นข้างบนนั้น มันต่างประเด็นกันตรงนี้แหละครับ แต่ในแนวทางการนําไปสู่
ภาคปฏิบัตินั้น คือ 3 ราย เขามีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนถ่ายให้อีก 3 คน แต่ทางเจ้าหน้าที่กองคลังก็
ขอให้ดําเนินการไปตามระเบียบดังกล่าวก่อน คือ เหตุผลที่แท้จริงแล้วขณะนี้นั้นสภาพจิตใจของพนักงาน
เทศบาลก็ดี ทุกคนจะทําอะไรเกี่ยวกับข้อระเบียบกฎหมายก็กลัวกันไปหมด ก่อนที่เราจะนําญัตติดังกล่าว
เข้ามาสู่การพิจารณาของสภา เราก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง ซึ่งผมให้ปลอดจาก
นักการเมืองคือมีทั้งท่านปลัดเทศบาลเป็นประธานในการพิจารณาญัตติต่างๆ เพื่อให้ทุกคนเกิดความ
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สบายใจและให้เป็นไปตามข้อระเบียบกฎหมาย ในเมื่อผมเห็นด้วยในเรื่องดังกล่าวแล้วก็ขอให้เป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมาย เช่นเดียวกันกับญัตติดังกล่าวก็ได้ผ่านกระบวนการตรงนี้มา ก็ขอให้ทางสภาได้ช่วยกัน
พิจารณาในการขับเคลื่อนตรงนี้ต่อไป ขอบคุณมากครับ 

จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใด
อภิปรายอีกหรือไม่ เชิญ นายจาตุรงค์  พรหมศร 

นายจาตุรงค์  พรหมศร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  
ที่เคารพ กระผม นายจาตุรงค์  พรหมศร  ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนอื่นผมต้องเรียน
ท่านประธานนะครับว่า เวลาผมขึ้นมาน่ังอยู่ตรงนี้ผมทําหน้าที่สองบทบาท บทบาทที่หนึ่งก็คือที่ผมน่ังอยู่นี้
ในฐานะบทบาทเลขานุการสภาเทศบาลฯ และอีกบทบาทหนึ่งที่ผมมายืนอภิปรายนี้ผมทําหน้าที่ในฐานะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ฉะนั้นเวลาผมยกมืออภิปราย ผมไม่ได้ทําหน้าที่ในฐานะเลขานุการสภาฯ ซึ่งเวลา
ผมขออนุญาตท่านประธานผมพูดชัดเจนนะครับ ฉะนั้น ผมขอความอนุเคราะห์จากท่านสมาชิกฯ  
ผู้ทรงเกียรติทุกท่านรวมไปถึงทางฝ่ายผู้บริหารด้วยนะครับว่าช่วยเข้าใจบทบาทตรงนี้ของผมด้วย  
ท่านประธานครับ ยังไงก็ตามด้วยความเคารพต่อผู้อํานวยการกองคลังของเทศบาลนครลําปางแห่งนี้  
ผมได้พินิจพิเคราะห์แล้วผมย้ําคําเดิมอีกครั้งนะครับท่านประธานว่า การตีความกฎหมายนั้นต้องตีความ
ตามเจตนารมณ์ยิ่งกว่าการตีความตามลายลักษณ์อักษร ท่านดูในสัญญาข้อ 10 สิครับ โดยหลักแล้ว
ห้ามโอนนะ โอนไมไ่ด้ครับ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ให้เช่า ซึ่งก็ไปเข้าข้อ 24 ที่ผมว่า 

การยินยอมนั้นต้องทําเป็นหนังสือแล้วเข้าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ผมบอกว่า “สิทธิการเช่า
เป็นทรัพย์สิน” การโอนสิทธิการเช่าต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 306 
และคําพิพากษาฎีกาบอกไว้ว่าการโอนสิทธิการเช่านั้นจะต้องทําเป็นหนังสือ  แต่เพียงขั้นตอนตรงนี้ทางผู้
ปฏิบัติเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครลําปางกับผมในฐานะสมาชิกสภาฯ เหมือนกับท่านนายกฯ พูดว่ามันเห็น
จากล่างขึ้นบน จากบนลงล่างกันอยู่ น่ันเป็นความคิดเห็นของท่านนะครับผมเคารพ แต่ว่าในบทบาท
หน้าที่ที่ผมอยู่ในที่ประชุมแห่งนี้ ผมเป็นสมาชิกสภาฯ และผมมีหน้าที่จะต้องอนุมัตินั้น ผมก็จะต้อง

พิจารณาให้ละเอียดรอบคอบ ผมก็ยังเห็นเช่นเดิมนะครับว่าต้องทําตามข้อ 24 ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน 
ถ้ามิฉะนั้นแล้ว ศาลปกครองเคยวินิจฉัยว่ากระบวนการในทางบริหารยังไม่เสร็จสิ้นสภาไม่มีอํานาจ
พิจารณานะครับ ผมขอพูดภาษากฎหมายสักนิดหนึ่งเพื่อให้มันชัดเจน ผมนําเรียนต่อท่านประธานสภา
แห่งนี้ และที่ท่านนายกพูดเมื่อสักครู่นี้ว่ามีประธานพิจารณาญัตติอะไรตรงนั้นผมไม่ก้าวล่วงนะครับ  
ผมเองอยู่ฝ่ายสภาผมก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ของผม หากผมจะไปก้าวล่วงตรงนั้นผมก็มีจริยธรรมของผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมืองที่เราพิจารณาอยู่นี้ ผมไม่อาจเข้าไปก้าวล่วงได้ในขณะที่ท่านทําญัตติหรืออะไรก็
แล้วแต่ ผมก็ปล่อยให้เป็นการบริหารจัดการของท่าน แต่มาวันนี้เป็นญัตติเข้ามาสู่สภา บรรจุเข้าระเบียบ
วาระแล้วก็เป็นหน้าที่ของผมนะครับที่ผมจะพิจารณาและให้ความเห็น ฉะนั้นผมก็ต้องยืนยันต่อท่าน
ประธานสภาว่า การดําเนินการทางบริหารในเรื่องของการยินยอม การบันทึกของผู้โอนสิทธิการเช่ากับ
ผู้รับโอนสิทธิการเช่ายังทําไม่เรียบร้อย เมื่อท่านทําไม่เรียบร้อยท่านจะเสนอให้สภาอนุมัติก่อนอย่างที่ท่าน
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บอกนั้นมันไม่ได้นะครับท่านประธาน ให้ทําตามข้อ 20 ก่อนแล้วกลับไปทําข้อ 24 มันไม่ใช่นะครับ  
ขอพูดตามภาษาตลกนะครับว่า “ตีเช็คเปล่า” นะครับ ผมไม่กล้าเซ็นต์นะครับแล้วให้ท่านไปเติมตัวเลขเอา
ทีหลัง และผมจะนําเรียนให้ลึกลงไปอีกนะครับว่า การโอนสิทธิการเช่านั้นโดยหลักแล้วมันโอนไม่ได้นะ
ครับ ถ้าผู้ให้เช่าไม่ยินยอมเป็นหนังสือมันก็โอนไม่ได้ เพราะอะไรหรือครับท่านประธาน ผมจะยกตัวอย่าง
ให้เห็นนะครับท่านประธานฟัง คือ สัญญาเช่าที่มีกําหนดระยะเวลาเช่านานๆ 15-20 ปี เกิดผู้เช่าราย
เดิมใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินไปแล้วระยะหนึ่งโดยเฉพาะทรัพย์สินนั้นเป็นของเทศบาล ใช้โดย 
ไม่ประหยัดเพราะไม่ใช่ทรัพย์สินของตัวเองไม่ดูแลรักษา ที่จริงสัญญาเช่านั้นเขาจะต้องมองถึงคุณสมบัติ
ของผู้เช่าด้วยนะครับ ไมใ่ช่ใครก็ได้เข้ามาเช่า เช่าแล้วไม่ดูแลทรัพย์สิน เสียค่าเช่าไม่ได้จะทํายังไง แล้วทีนี้
มันใช้ไปสักระยะหนึ่ง นี่ผมเพียงแค่ยกตัวอย่างนะครับไม่ได้มองในแง่ร้าย โปรดเข้าใจตรงนี้ด้วยครับ   
แล้วยังคิดจะมาโอนสิทธิโดยที่ทําสถานที่เช่าเละเทะหมดแล้ว ไม่ต้องไปรับผิดชอบซ่อมแซมให้เทศบาล 
ไปโอนสิทธิสัญญาเช่าให้ผู้อื่นดีกว่า ไปหาตุ๊กตามาหนึ่งตัวเป็นผู้รับโอนสิทธิการเช่า ใครก็ได้บริเวณ 
หน้าตลาดมาช่วยสมอ้างหน่อยเถอะ แล้วถ้าเทศบาลไม่พิจารณาให้ดีถึงผู้รับโอนและยินยอมไป และเมื่อ
โอนเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้เช่ารายเดิมถือว่าสิ้นสุดนะครับท่านประธาน จากนั้นก็เป็นหน้าที่ของผู้เช่า 
รายใหม่กับเทศบาลแล้วนะครับ นี่ผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับ  เพราะฉะนั้นก่อนที่จะเสนอสภานี้ เจ้าของ
ทรัพย์สินนั้นๆ ซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์คืออาคารพาณิชย์นี้ ทางเทศบางต้องสํารวจตรวจสอบให้ถี่ถ้วน
เสียก่อนว่าผู้จะรับโอนสิทธิการเช่านั้นเป็นใครหรือเชื่อม่ันได้หรือไม่ ผมเปรียบเทียบให้ฟังนะครับ และเมื่อ
เชื่อม่ันได้อะไรได้ก็ยินยอม พอยินยอมเสร็จทางผู้เช่ารายเดิมหรือผู้โอนสิทธิก็จะต้องมาทําบันทึกตกลงกัน
ว่าผู้เช่ารายเดิมยอมที่จะโอนสิทธิ เทศบาลก็ยอมให้โอนสิทธิ ผู้รับโอนสิทธิก็ยอมที่จะรับโอนสิทธิ  
ทําบันทึกตามแบบในข้อ 24 ได้กําหนดไว้ ตรงนี้ยังไม่มีการผูกพันเทศบาลท่านไม่ต้องกังวลหรอกครับ 
แค่ทําขั้นตอนตรงนี้ทางฝ่ายบริหารให้มันเสร็จสิ้น เพราะข้อ 20 บอกไว้ว่าการให้เช่าช่วงการโอนสิทธิการ
เช่าตาม (1) (2) จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อถ้าไม่เกินสามปีต้องให้นายกฯ อนุมัติก่อน ถ้าเกินสามปีต้องให้สภาฯ 
อนุมัติก่อน ถ้านายกฯ ยังไม่อนุมัติหรือสภาฯ ยังไม่อนุมัติการโอนสิทธิตรงนั้นก็ยังไม่มีผลบังคับ เพราะ
อย่างที่ผมบอกว่าถึงแม้จะยินยอมแล้วและบันทึกการโอนสิทธิแล้วที่จะต้องให้สภาพิจารณานั้นเนื่องจาก
สัญญาเช่านานปี ทางกฎหมายเขามองประเด็นอย่างนี้นะครับ เขาให้กลั่นกรองอีกช้ันหนึ่งโดยสภา
พิจารณาอนุมัติ แต่ถ้ายังไม่ได้ทําตรงนั้นมันก็ไม่ได้ปรากฏอะไรที่จะให้ทางสภาอนุมัติได้ และกลับกัน
อย่างที่ผมบอกไปแล้ว ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยังไม่ถูกต้อง แต่ผมก็เข้าใจด้วยสุจริตว่าเนื่องจากมีการหลงผิด
หลงประเด็นคาดเคลื่อน ผมไมไ่ด้มีเจตนาอย่างอื่น ผมยังยืนยันอย่างนี้ต่อท่านประธานสภาอีกครั้งหนึ่งว่า 
เมื่อการดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินฯ พ.ศ.2543 
ข้อ 24 กําหนดไว้ซึ่งทางเทศบาลแห่งนี้ยังไม่ได้ดําเนินการให้เสร็จสิ้น ผมในฐานะสมาชิกสภาฯ ไม่อาจใช้
อํานาจหน้าที่ตามข้อ 20 (2) เห็นชอบด้วยได้  ขอบคุณครับ 

จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญฝ่ายบริหารช้ีแจง 



~๖๕~ 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ 
และท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ  กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง ผมว่าเป็น
การดีนะครับที่เราจะคุยหาข้อเบ็ดเสร็จตรงนี้ให้ได้ ผมขออนุญาตท่านประธานสภาขอให้ฝ่ายบริหาร 
ท่านปลัดหรือท่านปลัดจะมอบให้ฝ่ายนิติการซึ่งรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวได้ช้ีแจงอีกครั้งหนึ่ง 
เพื่อประกอบการพิจารณาของสภาแห่งนี้ ขออนุญาตท่านประธานเชิญท่านปลัดเทศบาลครับ 

จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   เชิญครับท่าน
ปลัดเทศบาล หรือท่านจะให้ฝ่ายนิติการช้ีแจง 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ผมขออนุญาตท่านประธานครับ ให้ทาง
ฝ่ายนิติกรเป็นผู้ช้ีแจงครับ 

จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   เชิญฝ่ายนิติการครับ 

สิบตํารวจโทสวาท จําปาอูป หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป ฝ่ายนิติการ  กราบเรียน 
ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผม สิบตํารวจโทสวาท จําปาอูป 
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายนิติการ ขออนุญาตเสนอความเห็นในญัตตินี้มากกว่า จากข้อเท็จจริงที่ได้รับ
จากท่านผู้อํานวยการกองคลังได้นําเรียนช้ีแจงไปเมื่อสักครู่ว่าทางท่านนายกฯ ได้เห็นชอบอนุมัติ 
ในหลักการไปแล้วว่ายินยอมให้มีการโอนสิทธิในห้องอาคารพาณิชย์จํานวน 3 รายดังกล่าว แล้วขั้นตอน
ต่อไปทางด้านเจ้าหน้าที่ปฏิบัติก็คือกองคลังได้นําเสนอญัตติต่อผู้บริหารเพื่อนําเข้าสู่สภาให้ความเห็นชอบ 
ฉะนั้น จึงมีประเด็นว่าการที่ท่านนายกฯ ได้อนุมัติในหลักการ และถามว่าได้ยินยอมให้มีการโอนสิทธิ 
แล้วหรือยัง หรือว่าอย่างที่ท่านสมาชิกฯ ได้อภิปรายไปเมื่อสักครู่นี้ว่าจะต้องมีรูปแบบขั้นตอนคือจะต้องมี
หนังสือถึงผู้เช่าที่เขามีความประสงค์ขอโอนสิทธิมาก่อนที่จะนําเสนอต่อสภาเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
เพราะฉะนั้นในประเด็นนี้ผมคิดจึงว่าน่าจะเป็นอํานาจของสภามากกว่าที่จะพิจารณาว่าตรงนี้เป็นรูปแบบ
ที่เป็นสาระสําคัญหรือไม่ ซึ่งในความเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติที่ได้นําเสนอต่อฝ่ายบริหารก็เข้าใจว่า 
การที่เราได้มีการเสนอนายกฯ และอนุมัติให้มีการโอนสิทธิแล้วจึงได้เสนอญัตติให้สภาถือว่าเป็น 
การอนุมัตใินหลักการแล้วครับ นี่คือในส่วนของฝ่ายผู้ปฏิบัติ ขอบคุณครับ 

จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกฯ ท่านใด
อภิปรายอีกหรือไม่ เชิญ นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ 

นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่าน
ประธานสภาฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผม นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ 
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เป็นเรื่องแปลกครับท่านประธานไม่น่าเชื่อ คําพูดจากฝ่ายบริหารพูดว่า
ขณะนี้พนักงานนั้นน่ังตัวเกรงกันหมดแล้ว ก็ญัตตินี้ใครเป็นผู้ลงนามถ้าไม่ใช่ท่านนายกกิตติภูมิ  นามวงค์ 
ความบกพร่องทั้งหลายสลักเอาไว้หมด ก่อนลงนามท่านรู้เรื่องดีหรือท่านรู้อะไรหมดหรือเปล่า ถึงแม้จะ
ผ่านมาไม่รู้แต่ตอนที่เสนอเข้าสภา ถ้าอ่านตามญัตตินี้ผมก็มีคําถามอยู่ 5-6 คําถาม ท่านเลขาฯ ก็ต้อง
ถามนู่นถามนี่ว่าได้ทําอะไรมาหรือยัง แต่ถ้าเสนอญัตติพร้อมก็บอกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอะไรยังไม่ได้ทํา



~๖๖~ 

หรือผมพร้อมจะทํา เอาให้มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไปเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ตบท้ายอย่างนี้ก็ได้ สมาชิกฯ พวกนี้
จะไดไ้ม่ต้องกลัวคุกกลัวตะราง ข้าพเจ้าพร้อมจะรับผิดชอบสิ่งที่ข้าพเจ้าทําบกพร่องนี้เสนอต่อสภา แต่ผม
ไม่เชื่อว่าเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลขณะนี้น่ังตัวเกรงกันหมดเพราะกลัวพวกเรา กลัวเราจะมาจับผิดท่าน
หรือครับ ไมใ่ช่อย่างนั้นนะครับ ผู้อํานวยการบริษัท ผู้จัดการบริษัทกล้าพูดอย่างนี้ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือ
ครับ ผมเปรียบเทียบให้ฟัง ก็เจ๊งสิครับบริษัททั้งพนักงานตัวลีบกันหมดอย่างนี้ฉันไม่ทําอะไรเลยดีกว่า 
แสดงว่าเขาก็ไม่ได้ค่าตอบแทน จิตใจของคนที่จะรอการลงทุนอยู่ล่ะ เขาเตรียมพร้อมบอกลูกบอกเต้าว่า
ฉันเตรียมพร้อมที่จะมาขายทอง ฉันจะมาขายลอตเตอรี่แล้วเตรียมแล้วแต่ก็ไม่ได้สักที ไม่ต้องรอ 
สมัยประชุมสามัญหรอกครับท่านประธาน การรีบด่วนอย่างนี้ฝ่ายบริหารที่คิดจะเอาเงินเข้าเทศบาล 
ผมจะไม่เห็นดีด้วยได้อย่างไร ขอเปิดวิสามัญสิครับท่านประธานก็ต้องอนุญาตใช่ไหมครับ เขียนมาอย่างนี้
ผมก็ต้องท้วงติง ไม่มีการยกตัวอย่างมาสักนิดหนึ่ง ผมรับญัตตินี้เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม ตอนบ่าย  
อ่านแล้วก็ปวดหัวต้องไปหาไอ้โน่นไอ้นี่อีก แล้วนี่จะถามใครล่ะครับมันได้คําตอบไม่เหมือนกัน บางคนก็
ทราบคําตอบบางคนก็ไม่ทราบ แล้วเอกสารพวกนี้ผมไปอยู่ที่ไหนใช่มั้ยครับ แล้วญัตติต่อไปสําคัญกว่านี้
อีกเรื่องเงินสะสม ผมก็ไปเปิดตําราดูว่าญัตตินี้เอกสารไม่ครบเดี๋ยวผมจะอภิปรายอีก และผมได้รับ
เอกสารเพิ่มเติมในที่นี้อีก 2 ฉบับ แล้วทําไมไม่เอาไปพร้อมกันซะตอนที่ส่งให้สมาชิกสภาฯ ได้รับแล้วเรา
จะได้ปรึกษาได้ทําความเข้าใจได้เรียนรู้ สิ่งใดที่เป็นประโยชน์ต่อสภาเรารีบทํารีบให้ความเห็นชอบ อะไรที่
มันเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องต่อการพัฒนาบ้านพัฒนาเมือง ผมว่าไม่ได้อยู่ที่พนักงานหรอกครับมันอยู่ที่ 
คนเซ็นคือ นายกกิตติภูมิ นามวงค์ เซ็นแล้วรู้หรือไม่ว่าคนอ่านเขาเข้าใจหรือไม่ ขออะไรกําหนดอะไร 
ญัตติก่อนๆ ผมก็ไม่ได้ทักท้วงตั้งหลายอย่าง จะขอโน่นขอนี่ไม่พูดให้มันชัดเจนเลยครับว่าต้องการอะไร  
ไปเขียนคํากฎหมายนั้นมันลําบากครับ จะอ้างว่าผมอ่านกฎหมายรู้ดูกฎหมายเป็น แต่เจตนาก็ดีหรือความ
ลึกลับซับซ้อนก็มีอยู่ ถ้าท่านพูดมาให้ชัดเจนหมดแล้วเข้าใจแจ่มแจ้งแล้ว ผมเชื่อว่าคงไม่มีใครขัดขวาง  
ไม่มใีครขัดข้อง สําหรับในประเด็นนี้ผมก็คงไม่มีอะไรอภิปรายเพิ่มเติม ขอบคุณครับ 

จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใด
อภิปรายอีกหรือไม่ เชิญ นายจาตุรงค์  พรหมศร 

นายจาตุรงค์  พรหมศร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  
ที่เคารพ กระผม นายจาตุรงค์  พรหมศร  ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมขอเรียนท่าน
ประธานนะครับว่าผมน่ังฟังท่านสมาชิกฯ ผู้อาวุโส ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ ท่านนายแพทย์วัฒนา  
วานิชสุขสมบัติ พูดเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ทําให้ผมต้องลุกขึ้นมาพูดตรงนี้อีกครั้งหนึ่งว่า การทําหน้าที่ของผมนี้
ผมไม่ได้มุ่งหมายจับผิดลิดรอนอะไรทั้งสิ้นนะครับ ผมพิจารณาตรงประเด็นนะครับท่านประธาน เมื่อมี
ญัตติเข้ามาผมก็พิจารณาในข้อเท็จจริงและในข้อของกฎหมาย ผมไม่มีเจตนาที่ว่าจะไปจับผิดหรือไปทํา
อะไรเลยครับผมขอยืนยันผมยังเข้าใจโดยสุจริตนะครับว่าทางเจ้าหน้าที่ ทางพนักงานเทศบาลทั้งหลาย 
ทั้งปวงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้ ท่านอาจจะเข้าใจผิดหลงเพราะว่ามันเป็นข้อกฎหมาย และในเมื่อ
มันเป็นข้อกฎหมายท่านประธานถ้าคนที่เขาไม่ครํ่าหวอดอยู่กับเรื่องนี้จริงบางทีมันคงจะเข้าใจได้ยาก  



~๖๗~ 

ผมไม่ได้โทษใครทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับ แต่ผมทําเพื่อความถูกต้องผมไม่อาจที่จะไปก้าวล่วงได้ว่าเมื่อผม
อภิปรายอย่างนี้แล้วท่านจะต้องไปทําอย่างไรต่อไปอะไรตรงนี้ ผมไม่อาจจะพูดในที่ประชุมแห่งนี้ได้นะ
ครับ แต่ถ้าญัตตินี้ไปทํามาให้ถูกต้องตามที่ผมได้กราบเรียนต่อท่านประธานสภาไปแล้ว ก็ไม่มีเหตุผลใดๆ 
ที่ผมจะไม่อนุมัติ ที่ผมไม่อาจพิจารณาก็ด้วยเหตุผลตามที่ผมเรียนช้ีแจงไปแล้วนะครับ ผมไม่ได้เจตนาจะ
จับผิดใคร ขอบคุณครับท่านประธาน 

จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใด
อภิปรายอีกหรือไม่ เชิญ นายสันติ  เขียวอุไร 

นายสันติ  เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ   
กระผม นายสันติ  เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง จริงๆ แล้ววันนี้ผมร้อนในครับพูดไม่ค่อยได้ 
ผมว่าจะไม่พูดแล้วแต่เห็นญัตติที่เสนอมาแล้ว ผมน่ังฟังอยู่นานนะครับและมีประเด็นข้อสงสัยอยู่ที่  
ข้อ 24 สัญญาเดิมถูกต้องไหมครับ ผู้เช่าคนแรกกับเทศบาลยินยอมกันหรือยัง ในเบื้องต้นในสัญญาว่า
ถ้าเช่าของเทศบาลแล้วจะให้เช่าช่วงต่อได้ถ้าเทศบาลอนุญาตหรือสัญญาอยู่ในนั้น วันนี้มันก็จบแล้ว
ถูกต้องไหมครับ เราขอคําตอบแค่ข้อ 24 ว่าสัญญาเดิมนั้นคุยกันไว้แล้วหรือยัง เพราะว่าญัตติที่เสนอมา
มันมีแค่สองแผ่น เราก็ไม่รู้ว่ามันมีหรือยัง ถ้ามีแล้วมันก็จบได้นะครับ อย่างที่ท่านสมาชิกฯ บอกไว้ว่า
รายได้เข้ามาอีกตั้งห้าแสนกว่าบาท เราก็อยากให้เทศบาลได้เงิน แต่คําตอบที่เราได้รับมันไม่ตรงมันก็จะ
คุยอยู่อย่างนี้ ถ้าจะกรุณาก็กรุณาตรวจสอบดูนิดหนึ่งผู้เสนอญัตตินะครับว่าที่เขาถามนี้ ข้อ 24 สัญญา
แนบท้ายมีหรือยัง ยินยอมกันหรือยัง ทั้งนี้สภาแห่งนี้เป็นสภาที่จะต้องพิจารณาเรื่องข้อกฎหมายถูกต้อง
ไหมครับ และผมเคยอภิปรายเรื่องตลาดนี้เมื่อประชุมคราวที่แล้วก่อนที่จะมีการเปิดตลาด ผมกําชับ 
อยู่แล้วนะครับว่าให้ท่านไปเปิดในรายงานการประชุมได้นะครับว่า ให้พิจารณาสัญญาการเช่าให้ละเอียด  
เรามีบทเรียนมาแล้วนะครับ กว่าที่จะทําให้เขาออกได้ก็เลยเวลามาตั้งหกเจ็ดปี เพราะสัญญานี้มันใช้เวลา 
25 ปี คนมันลืมได้นะครับ ถ้าไม่ลืมก็ต้องแกล้งลืม ผมเคยเสนอไปแล้วนะครับ จนวันนี้ก็ยังมาตรงนี้อีก 
แล้วนี่ต้องเช่าอีกกี่ปี 20 ปใีช่ไหมครับ และสัญญาตรงนี้ละเอียดถ้วนถี่หรือยัง เราพิจารณาตามกฎหมาย
นะครับ พ.ร.บ.ก็มีบอกไว้ชัดเจน แล้วถ้าเราอนุมัติวันนี้และยังไม่ได้คําตอบข้อ 24 นั้น ท่านม่ันใจได้ยังไง
ว่าหลังจากพรุ่งนี้จะมีคนอื่นฟ้องเราหรือเปล่าในการทํากฎหมายที่ไม่ถูกต้อง ถ้าข้อ 24 วันนี้ท่านช้ีแจง 
ได้ว่าเขาเขียนไว้ชัดเจนนะครับ ในการให้เช่าช่วงหรือการโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์จะกระทําได้ 
ก็ต่อเมื่อคู่สัญญาได้ตกลงกันโดยระบุไว้ในสัญญาเช่าเดิมว่าผู้ให้เช่ายินยอมให้ผู้เช่านําอสังหาริมทรัพย์ 
ที่เช่าไปให้บุคคลอื่นเช่าช่วงหรือโอนกรรมสิทธิ์การเช่าได้ ชัดเจนเลยครับ ผมจึงถามแค่นี้นะครับว่าตกลง
กันไว้หรือยัง เรื่องราคาไม่ใช่ประเด็นปัญหานะครับเพราะมีคณะกรรมการเรียบร้อยอยู่แล้ว แต่ถ้าเราจะ
อนุมัติในวันนี้ก็อย่างที่ท่านเลขาฯ ได้พูดไว้เมื่อสักครู่นี้มันต้องทําอันหน้ามาก่อนหรืออันหลังมาก่อน  
ถ้าเราทํากระบวนการไม่ถูกต้องตามระเบียบมันก็จะมีปัญหา ผมขออนุญาตแสดงความคิดเห็นนะครับ  
ถ้าข้อ 24 ดังกล่าวนี้มีมันก็จบ เราก็จะได้พิจารณาต่อไป แต่นี่เราไม่มีเราจะต้องรอจากตรงไหนไม่ทราบ
ว่าจะต้องให้มาอธิบายกันยังไงหรือจะให้เห็นกันยังไงก่อนที่จะพิจารณา ขอบคุณครับท่านประธาน 



~๖๘~ 

จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใด
อภิปรายอีกหรือไม่ เชิญ นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  
ที่เคารพ  กระผม นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง จริงๆ ผมก็ไม่มีอะไรจะถาม
แล้วนะครับถ้าไมไ่ด้รับคําอธิบายจากท่านหัวหน้างานนิติกรนะครับ ขออภัยถ้าเอ่ยผิดนะครับ ท่านบอกว่า
เรื่องนี้ได้รับการอนุมัติหลักการจากผู้บริหารแล้วและส่งเรื่องมาให้ทางสภาเห็นชอบ ผมก็เลยกังวลว่า
ระหว่างเอกชนกับเอกชนด้วยกันเขามีการจ่ายประโยชน์ซึ่งกันและกันหรือเปล่า หรือว่าเขาได้มีการ 
จ่ายประโยชน์หรือจ่ายเงินมัดจําเอาไว้บ้างหรือเปล่า เพราะผมเอาความรู้สึกผมนะครับว่าถ้าผมเป็น 
ผู้มาขอเช่านั้น แล้วรู้ว่ามันเช่ายากเช่าเย็น ถ้าเขามีเจตนาที่จะให้ผมผู้มาเช่าแทนได้นั้นผมจะมัดจําไว้ก่อน
เลย แล้วเมื่อผ่านสภาแล้วก็จะจ่ายส่วนที่เหลือ ตรงนี้ผมก็แสดงความเป็นห่วงเอกชนกับเอกชนด้วยกัน 
นะครับ ขอบคุณครับ 

จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใด
อภิปรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผมจะขอมติจากสมาชิกฯ มีผู้เห็นด้วยกับท่านสมาชิกฯ จาตุรงค์ได้อภิปราย 
โปรดยกมือขึ้น มีสมาชิกฯ ท่านไหนไม่เห็นด้วย โปรดยกมือขึ้นปรากฏว่าไม่มีสมาชิกฯ ออกความเห็น 
สักคน 

นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอความกรุณาครับ
ท่านประธาน ผมยังไม่เข้าใจคําถามว่าท่านจะถามอะไร หรือจะให้เห็นด้วยญัตติในเรื่องอะไรครับ ขออภัย
ครับ 

จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเชิญท่านประสิทธิ์  
หรรษ์หิรัญ ขึ้นทําหน้าที่ประธานสภาเทศบาลนครลําปางครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ผมขออนุญาตดูเอกสารสักครู่ 
ในระเบียบวาระที่ 8 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัตโิอนสิทธิการเช่าหรือการเปลี่ยนตัวผู้เช่าอาคารพาณิชย์ จํานวน 
๓ คูหา ที่มีอายุสัญญาเช่าเหลืออยู่เกินสามปีในตลาดเทศบาล ๑ (ตลาดหลักเมือง) ของเทศบาล 
นครลําปาง ที่ท่านสมาชิกฯ ได้อภิปรายรวมทั้งฟังคําช้ีแจงจากเจ้าหน้าที่ไปเรียบร้อยจนครบหมดแล้ว  
ท่านรองประธานสภาฯ ที่ได้มาทําหน้าที่แทนเมื่อสักครู่นี้ ก็ได้ขอมติจากที่ประชุมในญัตติดังกล่าวนี้  
ก็คงจะมีความคลุมเครือหน่อย ผมจึงกลับขึ้นมาทําหน้าที่ต่อ ทางสภาเทศบาลแห่งนี้ก็ได้รับฟังคําช้ีแจง
และคําอภิปรายของสมาชิกฯ เรื่องขั้นตอนจบไปแล้ว ผมจะขอมติในที่ประชุมในญัตติ  ขออนุมัติโอนสิทธิ
การเช่าหรือการเปลี่ยนตัวผู้เช่าอาคารพาณิชย์ จํานวน ๓ คูหา ที่มีอายุสัญญาเช่าเหลืออยู่เกินสามปี 
ในตลาดเทศบาล ๑ (ตลาดหลักเมือง) ของเทศบาลนครลําปาง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ ได้โปรดยกมือ
ขึ้น มีผู้เห็นชอบ จํานวน 3 ท่าน และสมาชิกฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือขึ้น มีผู้ไม่เห็นชอบ จํานวน 
15 ท่าน 



~๖๙~ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติให้โอนสิทธิการเช่าหรือการเปลี่ยนตัวผู้เช่าอาคารพาณิชย์ 

จํานวน ๓ คูหา ที่มีอายุสัญญาเช่าเหลืออยู่เกินสามปีในตลาดเทศบาล ๑ (ตลาดหลักเมือง) ของเทศบาล
นครลําปาง ด้วยมติเสียงข้างมาก จํานวน 15 เสียง มีผู้เห็นชอบ จํานวน 3 เสียง  และงดออกเสียง 
จํานวน 6 เสียง ทั้งนี้ ให้ฝ่ายบริหารทบทวนระเบียบ วิธีการและขั้นตอนการดําเนินการโอนสิทธิการเช่า
หรือการเปลี่ยนตัวผู้เช่าอาคารพาณิชย์ จํานวน ๓ คูหา ที่มีอายุสัญญาเช่าเหลืออยู่เกินสามปีในตลาด
เทศบาล ๑ (ตลาดหลักเมือง)  
 

ระเบียบวาระท่ี 9 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาล
นครลําปางเพื่อดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลากลางจังหวัดลําปาง 
(หลังเดิม) เพิ่มเติมระยะท่ี ๓ โดยทําการติดต้ังระบบปรับอากาศ เป็นจํานวนเงิน 
๕,๘๐๐,๐๐๐ บาท(ห้าล้านแปดแสนบาทถ้วน)  ตามโครงการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
เมืองลําปาง (มิวเซียมลําปาง) 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่ 9 เรื่อง  
ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลําปางเพื่อดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
ศาลากลางจังหวัดลําปาง(หลังเดิม) เพิ่มเติมระยะที่ ๓ โดยทําการติดตั้งระบบปรับอากาศ เป็นจํานวนเงิน 
๕,๘๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านแปดแสนบาทถ้วน)  ตามโครงการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลําปาง 
(มิวเซียมลําปาง)  เชิญฝ่ายบริหาร 

นายสุวรรณ  นครังกุล  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภา และ 
ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพ กระผม นายสุวรรณ  นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีฯ เพื่ออภิปรายหรือแถลงญัตติฯ แทน 

ญัตต ิ
เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัตใิช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลําปางเพื่อดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซม 

อาคารศาลากลางจังหวัดลําปาง (หลังเดิม) เพิ่มเติม ระยะที่ ๓ โดยทําการติดตั้งระบบ 
ปรับอากาศ เป็นจํานวนเงิน ๕,๘๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านแปดแสนบาทถ้วน)  ตามโครงการ 
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลําปาง (มิวเซียมลําปาง) 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
ข้าพเจ้านายกิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ 

ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลําปางเพื่อดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลากลาง 
จังหวัดลําปาง(หลังเดิม) เพิ่มเติม (ระยะที่ ๓) โดยทําการติดตั้งระบบปรับอากาศ เป็นจํานวนเงิน 
๕,๘๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านแปดแสนบาทถ้วน) ตามโครงการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลําปาง (มิวเซียม
ลําปาง) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 



~๗๐~ 

หลักการ 
เพื่อบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครลําปาง ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน 
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๘) (๑๑) และตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๐ (๘) 
มาตรา ๕๓ (๑) มาตรา ๕๔ (๖) มาตรา     ๕๖ (8) มาตรา ๕๗ อันเป็นการบริการชุมชนและสังคมด้านการ
สาธารณูปโภคตามแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง  ๓ ปี (๒๕๕๖ - ๒๕๕๘) เพิ่มเติม ฉบับที่  ๒  
จึงจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง เพื่อการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลากลาง
จังหวัดลําปาง (หลังเดิม) เพิ่มเติม ระยะที่ ๓ โดยทําการติดตั้งระบบปรับอากาศ  เป็นจํานวนเงิน  
๕,๘๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านแปดแสนบาทถ้วน) ตามโครงการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลําปาง (มิวเซียม
ลําปาง) ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นได้
เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม 
หรือกิจการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเพื่อบําบัดความเดือดร้อนของประชาชนตาม
ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่  ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ ประกอบหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว๓๑๖๑ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ 
ดังกล่าวจากผู้ว่าราชการจังหวัดลําปางเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือจังหวัดลําปางที่ ลป 0023.4 / 
8951 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2556 เรื่องขอทําความตกลงเพื่อยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  

เหตุผล 
เนื่องจากเทศบาลนครลําปาง กับ สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน)  

โดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) จังหวัดลําปาง และเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัด
ลําปางได้ทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (M.O.U.) ในการดําเนินโครงการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมือง
ลําปาง (มิวเซียมลําปาง) ลงวันที่  ๑๕  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๔ โดยกําหนดให้เทศบาลนครลําปางปรับปรุง
อาคารศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลําปาง ภายในปี พ.ศ.๒๕๕๕ 
และสภาเทศบาลนครลําปางได้อนุมัตใิหใ้ช้เงินสะสมดําเนินการเป็นจํานวนเงิน 5,6๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อทํา
การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลากลางจังหวัดลําปาง (หลังเดิม) ระยะที่ ๑ โดยเปลี่ยนกระเบื้อง 
มุงหลังคา ก่อสร้างหลังคากันสาดรอบอาคาร งานระบบท่อสุขาภิบาล พร้อมทาสีอาคารภายนอก
เรียบร้อยแล้ว ต่อมาสภาเทศบาลนครลําปางได้อนุมัติให้ใช้เงินสะสมดําเนินการเป็นจํานวนเงิน 
๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อทําการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลากลางจังหวัดลําปาง (หลังเดิม) ระยะที่ 2 
โดยรื้อถอนฝ้าเพดาน ผนัง พื้นและส่วนอื่นๆ ที่ดัดแปลงต่อเติมจากอาคารเดิม ปรับปรุงห้องน้ํา ปรับปรุง
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ซ่อมแซมฝ้าเพดาน ผนังและพื้น ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและงานอื่นๆ และขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการ
ก่อสร้าง โดยห้างหุ้นส่วนจํากัด เพชรลําปางก่อสร้าง ประกอบกับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน 
ฝ่ายกายภาพ ในคณะกรรมการอํานวยการโครงการพิพิธภัณฑ์ โดยเทศบาลนครลําปาง พร้อมตัวแทน
จากเครือข่ายภาคประชาชน ตัวแทน สพร. และศูนย์ประสานงานโครงการ ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และมีมติโดยความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง ให้เทศบาลนครลําปาง
ดําเนินการปรับปรุงทางกายภาพ      งานระบบพื้นฐานที่สําคัญ (ระยะที่ ๓) ในการเตรียมความพร้อม
อาคารศาลากลางหลังเก่าให้เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ โดยให้ดําเนินการติดตั้งระบบปรับอากาศ ระบบ PRV 
เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น ๕,๘๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ เทศบาลฯ ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ เนื่องจากยอด
ประมาณรายรับมีไม่เพียงพอที่จะดําเนินการตามโครงการ สาเหตุจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ค่อนข้างสูง และยอดเงินรายรับประเภทเงินอุดหนุนจาก    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในรอบปี 
ที่ผ่านมาตํ่ากว่าที่ประมาณรายรับไว้ และไม่มีรายการใดที่สามารถโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายได้ ประกอบ
กับจังหวัดลําปางได้แจ้งให้เทศบาลฯ เร่งดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ในระยะที่ ๓ ให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว เพื่อส่งมอบอาคารให้กับสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) ตามบันทึกข้อตกลง 
ความร่วมมือดังกล่าว (เอกสารแนบท้าย) 

 

เงินสะสม ณ วนัท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖   ๒๔๙,๖๗๑,๖๒๙.๖๗ 
หัก   เงินฝาก กสท. ๘๔,๘๑๗,๘๔๔.๗๓  

  ลูกหนี้เงนิยืมสะสม ๔,๘๒๑,๓๘๑.๕๐   
 ลูกหนี้ภาษโีรงเรือน ๒,๔๔๙,๘๕๗.๐๐  
 ลูกหนี้ภาษีท้องที ่ ๑๓,๓๘๑.๒๘  
 ลูกหนี้ภาษีป้าย ๑๘๘,๓๙๐.๐๐  
 ผลต่างจากการชําระหนี้เงินกู ้ ๑๐,๓๔๖,๐๐๐.๐๐  
 เงินเดือน ค่าจา้ง ค่าตอบแทน  ๑๑๐,๐๐๐.๐๐๐.๐๐ ๒๑๒,๖๓๖,๘๕๔.๕๑ 

  ๓๗,๐๓๔,๗๗๕.๑๖ 

หัก สํารองจา่ยกรณีฉุกเฉินอื่น ๆ ร้อยละ ๒๕%  ๙,๒๕๘,๖๙๓.๗๙ 

  ๒๗,๗๗๖,๐๘๑.๓๗ 

หัก      จ่ายขาดเงินสะสมและเงินยมืสะสม (คงค้างเบิกจ่าย)   
๑. กองวิชาการ จ่ายขาดเงินเพิ่มของพนักงาน 
   สําหรับตําแหน่งทีม่ีเหตุพิเศษ ตําแหน่งนิติกร(พ.ค.-ก.ย.๕๖) 

๓๐,๐๐๐.๐๐  

๒. กองสวัสดิการ ยืมจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ (ม.ีค.๕๖) ๒๕๙,๕๐๐๐.๐๐  
๓. กองสวัสดิการ ยมืจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ม.ีค.๕๖) ๔,๒๑๙,๒๐๐.๐๐  
๔. ค่าก่อสร้างซ่อมแซมอาคารศาลากลางจงัหวัด 
    (ระยะที่ ๒) 

๒,๗๙๗,๐๐๐.๐๐  
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๕. กองสวสัดิการ ยมืจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ (เม.ย.๕๖) ๔๐๔,๐๐๐.๐๐  
๖. กองสวสัดิการ ยืมจา่ยเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เม.ย.๕๖) ๕,๐๕๕,๘๐๐.๐๐ ๑๒,๗๖๕,๕๐๐.๐๐ 

เงินสะสมคงเหลือในมือที่พอจา่ยได้ ณ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖  ๑๕,๐๑๐,๕๘๑.๓๗ 
 

ดังนั้น ขอได้โปรดนําเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ของเทศบาลนครลําปางเพื่อดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) เพิ่มเติม 
ระยะที่ ๓ โดยทําการติดตั้งระบบปรับอากาศ เป็นจํานวนเงิน ๕,๘๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านแปดแสนบาท
ถ้วน) ตามโครงการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลําปาง (มิวเซียมลําปาง) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ ต่อไป 
            ขอแสดงความนับถือ 
       ลงชื่อ        กิตติภูมิ  นามวงค์         ผู้เสนอ 

      (นายกิตติภูมิ  นามวงค์) 
   นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่ 9 ญัตติ 
เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง เพื่อดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 
ศาลากลางจังหวัดลําปาง (หลังเดิม) เพิ่มเติมระยะที่ ๓ โดยทําการติดตั้งระบบปรับอากาศ เป็นจํานวน
เงิน ๕,๘๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านแปดแสนบาทถ้วน)  ตามโครงการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลําปาง  
(มิวเซียมลําปาง) จะมีสมาชิกท่านใดอภิปรายหรือไม่ เชิญ นายจาตุรงค์  พรหมศร 

นายจาตุรงค์  พรหมศร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  
ที่เคารพ  กระผม นายจาตุรงค์  พรหมศร ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านประธานฯ ครับ
เกี่ยวกับญัตติดังกล่าว เรื่องการใช้จ่ายเงินสะสมนั้น มีประเด็นมีข้อสังเกตในแต่ละกรณีที่จะพิจารณา
แตกต่างกันไป สําหรับโครงการที่อ้างในญัตติดังกล่าว คือโครงการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลําปาง  
ผมเรียนต่อท่านประธานฯ ว่าตั้งแต่โครงการนี้เริ่มต้นมาจนถึงบัดนี้ มีระยะที่ 1 ระยะที่ 2 มาวันนี้ 
ระยะที่ 3  ท่านประธานฯ ลองสังเกตสิครับว่าทุกระยะที่ผ่านมานั้นล้วนแต่ขอจ่ายขาดเงินสะสมมาตลอด 
ถ้าเราดูตามญัตติที่ผู้บริหารเสนอมานั้น ทั้งสองครั้งนั้น ครั้งที่ 1 ประมาณห้าล้านหก และครั้งที่ 2 
ประมาณสองล้านแปด รวมเป็นแปดล้านกว่าแล้วนะครับท่านประธานฯ ในส่วนที่ผมเรียนต่อท่าน 
ประธานฯ นี้นะครับ มันสะท้อนหรือบ่งช้ีให้เห็นว่าโครงการดังกล่าวนะครับท่านประธานฯ ผมจะไม่พูดว่า
ใครเป็นคนดําเนินการบ้าง เขาไม่ได้คิดหางบประมาณและวิธีการอื่นๆ เลยครับท่านประธานฯ ที่จะได้มี
การวางแผนงบประมาณไว้ล่วงหน้า หรืออาจจะวางแผนไว้แล้วแต่ไม่ได้ดําเนินการก็มาได้อีกทางหนึ่ง แต่
เท่าที่ผมพิจารณาแล้วนะครับโครงการนี้วิธีการที่สะดวกที่สุดก็คือ การขอใช้เงินสะสม เพราะว่ามัน
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อนุมานเอาไดไ้ม่ยากหรอกครับท่านประธานฯ ว่าจําเป็นอย่างนั้นจําเป็นอย่างนี้ ซึ่งสิ่งที่กล่าวอ้างในบางที
มันก็วัดไม่ได้เช่นกัน แต่สิ่งที่ผมจะเรียนท่านประธานฯ ต่อไปผมไม่ได้เอาความรู้สึกมาวัดนะครับ ในเรื่อง
การใช้จ่ายเงินสะสมเขามีระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตอนนี้แก้ไขถึงฉบับที่ 2 แล้ว  
พ.ศ. 2548 ข้อ 89 และยังมีหนังสือซักซ้อมความเข้าใจอีกที่ได้กล่าวถึงคือ หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.4/ว 3161 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2553 ทั้งที่มีระเบียบอยู่แล้วเขาก็มีหนังสือซักซ้อม
ความเข้าใจอยู่ เพราะอะไรหรือครับท่านประธานฯ เพราะว่าการใช้จ่ายเงินสะสมนี้มันมีปัญหา ในแต่ละที่
ใช้ไม่เป็นในทิศทางเดียวกัน กว่ากระทรวงมหาดไทยจะรู้จะทราบนั้นใช้กันแบบตะพึดตะพือแล้วนะครับ 
ท่านประธานฯ ดูสิครับระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ที่ผมได้กล่าวถึงปี พ.ศ.2548 และหนังสือซักซ้อม
ความเข้าใจลงวันที่ 12 ตุลาคม 2553 แสดงว่าครบทุกปัญหาเยอะถึงได้มีหนังสือตัวนี้ออกมา อีกอย่าง
หนึ่งครับที่ผมจะเรียนท่านประธานฯ ได้เห็น เนื้องานของโครงการนี้ดําเนินการมาสองระยะแล้ว ระยะหนึ่ง  
ระยะสองผมพอเข้าใจได้ว่ามันจําเป็น และจําเป็นยังไงหรือครับท่านประธาน เพราะอาคารหลังเก่าตรงนี้
มันใช้งานมานานแล้วหลายหน่วยงาน ขณะนั้นก็มีหน่วยงานต่างๆ ใช้ จนล่าสุดก็เป็นองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดมาใช้ เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง มีสถานที่เป็นที่เป็นทางเขาก็ย้ายออกไป ตั้งอยู่
บริเวณนั้นประกอบกับทางเทศบาลก็ใช้บริเวณพื้นที่บางส่วนเป็นตลาดช่ัวคราว บริเวณรอบข้างก็เป็น
สถานที่ราชการที่ประชาชนเข้าไปติดต่ออยู่เป็นประจํา มีร้านอาหารมีอะไรตั้งอยู่ ถ้าท่านประธานฯ  
มองนะครับตอนนั้นพวกหลังคาพวกอะไรนั้นมันเสื่อมมันชํารุด เห็นแล้วผมเข้าใจว่าไม่ได้ประสงค์ต่อผล
หรอกครับแต่ว่าผมเล็งเห็นผลแล้วว่า กระเบื้องก็ดี ฝ้าเพดานก็ดีที่มันชํารุดห้อยโตงเตงอยู่น่ันมันหล่นใส่
หัวผู้คนได้ ฉะนั้นผมคิดว่าไม่มีหน่วยงานราชการไหนหรอกครับที่เห็นอาคารมันชํารุด กระเบื้องมันจะหลุด 
ฝ้าเพดานมันจะหล่น แล้วก็ไปเขียนป้ายประกาศว่าอาคารนี้ชํารุด ห้ามเข้า หล่นใส่หัวหรือทรัพย์สินจะไม่
รับผิดชอบ คงไม่มีหรอกครับ ฉะนั้นผมคิดว่ามันไม่จําเป็นต้องมองโครงการนี้หรอกครับ เมื่อสภาพอาคาร
ตอนนั้นมันเป็นอย่างนั้น แล้วบริบทของรอบๆ อาคารมีคนเข้าไปทุกวัน มันแน่นอนนะครับท่านประธานฯ 
ไม่วันใดก็วันหนึ่งกระเบื้องก็ดี อุปกรณ์ก็ดีที่อยู่บนตัวอาคารจะต้องหล่นใส่หัวคนหรือว่าทรัพย์สิน ฉะนั้น
ในระยะแรกที่ขอจ่ายขาดเงินสะสมผมก็อยู่ในสภาแห่งนี้ด้วยและผมเห็นชอบโดยไม่อิดเอื้อนเลยครับ 
เพราะผมเห็นสภาพแล้วมันผัดวันประกันพรุ่งอยู่ไม่ได้ ต่อมาก็มีโครงการระยะที่สองอีกก็ยังพอเข้าใจได้  
ทีนี้การจ่ายเงินสะสมไมใ่ช่ว่าครั้งแรกจ่ายได้ ครั้งที่สองจ่ายได้และครั้งที่สามจะจ่ายได้ ผมว่าถ้าคิดอย่างนี้
ก็อย่างที่ผมบอกท่านประธานฯ มันใช้ความรู้สึกเพราะเหตุการณ์ ความจําเป็นในแต่ละครั้งในแต่ละกรณีนี้ 
ไม่เหมือนกัน ฉะนั้นในญัตติครั้งนี้ซึ่งเป็นโครงการระยะที่สาม ผมขอเรียนย้อนกลับไปยังท่านประธานฯ 
อีกนิดหนึ่ง ไม่ใช่ว่าผมไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้นะครับ มันก็อาจจะเกิดประโยชน์ เพราะว่าที่ผมไม่ได้พูด
อย่างนั้นก็เพราะผมยังไม่เห็นว่ารูปแบบมันเป็นยังไง ถ้าผมมองเห็นพิพิธภัณฑ์แล้วผมมองถึงพิพิธภัณฑ์
สถานแห่งชาติที่กรุงเทพครับท่านประธานฯ ผมเคยเรียนหนังสือเคยเที่ยวเล่นอยู่ที่น่ันผมไม่เคยเห็น 
ผมไม่เคยเข้าดูหรอกครับท่านประธานฯ ผมคิดว่าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ถ้าไม่มีนักท่องเที่ยว
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ต่างประเทศมาเที่ยวคนไทยน้อยนัก ยิ่งยุคปัจจุบันข้อมูลข่าวสารระบบอะไรต่อมิอะไรเยอะแยะที่สามารถ
เข้าไปดูได้ ไม่ต้องมองไกลหรอกครับมองของเราที่นี่ทํามาแล้วคุ้มค่าหรือไม่ ผมยกตัวอย่างให้ท่าน
ประธานฯเห็นหรือจะมองให้ไปไกลอีก ถ้าท่านประธานฯ เดินไปตามถนนต่างๆ ท่านประธานฯ จะเห็น
สะพานลอยสร้างไว้เต็มไปหมด คาดหวังว่าคนจะได้ใช้ ได้ข้าม ลงทุนกันไม่รู้เท่าไหร่เอาเงินภาษีมาใช้  
ไปน่ังนับดูครับหน้าบ้านผมวันๆ ก็ไม่เห็นมีคนข้ามสักคน ที่ไม่ข้ามเพราะไม่รู้ว่าเขามีจิตสํานึกอะไรยังไง  
แต่ผมมองถึงความคุ้มทุนว่าเจตนาดี ลงทุนไปแล้วไม่คุ้ม ทีนี้เรามาเข้าในเรื่องของเรานะครับ การใช้
จ่ายเงินสะสมตามที่ผมบอกนะครับเขามีหลักการกําหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่ผมยกให้ท่าน
ประธานฯ ฟัง พร้อมหนังสือซักซ้อมความเข้าใจว่าจะใช้จ่าย นอกจากดูจากอํานาจหน้าที่แล้วมันต้องดู
เรื่องอื่นด้วย ไม่ใช่ว่าดูแต่อํานาจหน้าที่แล้วทําได้เลย ตรงนี้ครับผมถึงห่วงว่าใช้อํานาจใช้ดุลพินิจ 
ตามอําเภอใจ มันต้องดูในส่วนองค์ประกอบส่วนอื่นๆ ด้วยนะครับว่าจําเป็นหรือไม่ ถ้าไม่ทําแล้วแก้ปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนได้หรือไม่ ซึ่งตรงนี้ครับท่านประธานฯ ต้องยึดหลักการยึดระเบียบ 
ยึดหนังสือซักซ้อมความเข้าใจให้เคร่งครัด โดยเฉพาะในหนังสือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้
จ่ายเงินสะสมตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว3161 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2553  
ถ้าพิจารณาให้ถ่องแท้แล้วนะครับท่านประธานฯ ใช้คุณวุฒิวัยวุฒิเขาเขียนไว้ดูเจตนารมณ์สิครับท่าน
ประธานฯ โครงการที่จําเป็นเร่งด่วนเพื่อแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างที่ผมเปรียบเทียบ
ให้ท่านประธานฯ ฟังว่าระยะโครงการแรกถ้าปล่อยทิ้งไว้แล้วหล่นใส่หัวคนๆ เดียวไม่ต้องห้าคนสิบคน
หรอกครับมันเป็นเรื่องที่ละเลยต่อหน้าที่ มันเป็นเรื่องความเดือดร้อนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
แต่สําหรับวันนี้ผมพิจารณาแล้วว่าโครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศนั้นมันคลายร้อนได้แต่มันคงไม่ใช่
แกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนนะครับท่านประธานฯ และผมคิดว่ามันคงยังไม่จําเป็นด้วย  ผมขอย้อนไปอีก
นิดหนึ่งเมื่อสักครู่ที่ผมได้เรียนท่านประธานฯ ว่าโครงการระยะที่หนึ่งที่สองนั้น เราจ่ายเงินสะสมไปตั้งนาน
แล้วครั้งแรกวันที่เท่าไหร่ผมก็จําไมไ่ด้ ณ ปัจจุบันก็ยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จเลย โครงการที่สองก็เช่นกัน
ยังล่าช้าอยู่ ยังไมไ่ด้นําเงินที่สภาเห็นชอบไปทําเลย และมาตอนนี้จะมาเร่งรัดผมว่ามันขัดกับข้อเท็จจริงนะ
ครับ ฉะนั้น ผมเรียนต่อท่านประธานฯ ว่าทั้งหลักการและเหตุผลของญัตติขอใช้เงินสะสมนี้มันขัดต่อ
ความเป็นจริง มันเป็นการคาดหมายคาดเดาเอาเองตามอําเภอใจนะครับท่านประธานฯ ฉะนั้นเมื่อส่งมาสู่
สภาแล้วมาให้ผมพิจารณาตามบทบาทอํานาจหน้าที่แล้ว ผมจะต้องพิจารณา จําเป็นต้องจําแนกแยกแยะ
เพื่อรักษาหลักการนิติธรรมเอาไว้ โดยเฉพาะเพื่อให้การใช้จ่ายเงินสะสมตามระเบียบฯ ข้อ 89 เป็นไป
ตามนั้นโดยถูกต้อง เพราะฉะนั้นแล้วหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยที่ผมยกตัวอย่างนี้ มันก็แทบ
จะไม่มีความหมายหรอกครับ ขอเรียนกับท่านประธานฯ อีกนิดหนึ่งครับว่าความจริงแล้วการใช้จ่ายเงิน
สะสมนั้น ควรที่ทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารก็ดี เป็นพนักงานเทศบาลก็ดี ต้องช่วยกันสอดส่องดูแลให้การ
ใช้จ่ายเงินสะสมเป็นไปตามระเบียบฯ ถูกต้องเสียก่อนในเบื้องต้น ไม่ใช่มามองว่าหรือคิดว่าเป็นหน้าที่ 
เฉพาะของสมาชิกสภาเท่านั้น ตรงนี้ผมว่าให้ข้อสังเกตไว้นะครับท่านประธานเพื่อที่จะเอาไปพิจารณา 
ด้วยครับ แต่อย่างไรก็ดีเมื่อผมดูในญัตติแล้วนะครับ ทางผู้บริหารก็เสนอหนังสือขอยกเว้นจากหน่วยงาน
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ของรัฐเข้ามา ผมดูแล้วคือหนังสือที่ ลป 0023.4/8951 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 เอามาอ้างเอา
มาเสนอต่อสภาแห่งนี้ด้วย ผมไม่ทราบความมุ่งหวังนะครับแต่ผมฟังแล้วได้เห็นแล้วก็อาจจะทําให้เกิด
ความม่ันใจในทํานองที่ว่าเสี่ยงได้เลยไม่พลาดแน่อะไรทํานองนั้น เสี่ยงได้เลยห้าล้านแปดนี้ แต่ท่าน
ประธานฯ ครับผมไม่กล้าเชื่ออะไรแบบลมๆ แล้งๆ นะครับ เพราะหนังสือดังกล่าวที่ผมอ้างเมื่อสักครู่นี้ 
ถ้าท่านดูให้ดีมันจะมีสาระสําคัญอยู่ โดยเฉพาะหน้าแรกบรรทัดสุดท้ายผู้ทําหนังสือนี้ว่า “ทั้งนี้ให้เสนอ 
ขออนุมัติใช้เงินสะสมต่อสภาเทศบาลนครลําปาง และถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ 
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด” และญัตติหน้าที่ 2 นี้ครับท่านประธานฯ ถัดมาอีกก่อนจะมาถึงบรรทัด
สุดท้ายข้อความนี้ก็เขียนอีกครับท่านประธานฯ ว่า “ทั้งนี้ให้เสนอขออนุมัติใช้เงินสะสมต่อสภาเทศบาล
นครลําปาง และถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด” ผมก็ชักสงสัย 
ในหนังสือแค่ 2 แผ่น ข้อความตรงนี้ที่ปรากฏเอาไว้อยู่ถึงสองส่วน ถ้าคิดให้มันลึกถึงข้อความตอนหลังนี้
เหมือนกับโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างนี้ครับท่านประธาน ฉะนั้น อย่างไรก็ตามนะครับท่านประธานฯ 
ผมก็ขอแปลความให้ท่านประธานฯ เข้าใจอีกครั้งหนึ่งว่า ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 ข้อ 89 และหนังสือสั่งการที่ผมได้กล่าวอ้างมานั้น ผมไม่อาจละเลย
เสียได้นะครับ ผมกังวลนะครับท่านประธานฯ ผมเป็นนักกฎหมายที่วินิจฉัยอะไรไปโดยไม่มีหลักการ
รองรับ ทําไปด้วยอําเภอใจ ทําให้การใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลแบบผิดพลาดนั้น ผมเป็นผู้อนุมัติ 
นะครับท่านประธานฯ ผมต้องรับผิดชอบ และรับผิดชอบไม่พอผมตระหนักนะครับท่านประธานฯ ต่อการ
ทําหน้าที่ของผม และผมจะช้ีให้ท่านประธานฯ เห็นอีกนิดหนึ่งว่าการใช้จ่ายเงินสะสม กระบวนการ 
ทางสภานี้มันถือเป็นช้ันสุดท้ายแล้วของการพิจารณาอนุมัติ ฉะนั้นจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณา
ไตร่ตรองอย่างละเอียดรอบคอบ ผมไม่ได้ไปเที่ยวขัดขวางหรอกครับ เพราะผมเข้าใจว่ามันเป็นประโยชน์
แต่ว่ามันต้องดูบริบทอื่นด้วยอย่างที่ผมได้เรียนต่อท่านประธานฯ นะครับ ไม่ได้ดูหนึ่งอย่างเดียวมันมีสอง
และสามและสี่องค์ประกอบมันมีอยู่ ถ้าดูแต่หนึ่งไม่ดูสองดูสามดูสี่แล้วทําไปเกิดความเสียหายขึ้นมามันก็
ต้องรับผิดชอบ ฉะนั้นโครงการนี้นะครับท่านประธาน ในระยะที่สามนี้ผมขอแสดงความคิดเห็นว่า 
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยเฉพาะผู้บริหารที่เสนอญัตตินี้ควรจะไปดําเนินการทางวิธีการงบประมาณครับ 
ท่านประธาน เพราะตอนนี้ใกล้ถึงเวลางบประมาณแล้วคือ งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2557 ตอนนี้
เดือนพฤษภา, มิถุนา, กรกฎา, สิงหา ไม่ล่าช้าหรอกครับท่านประธาน ระยะหนึ่งระยะสองยังทําไม่เสร็จ
เลยไม่ต้องเอาเงินสะสมไปกองไว้นะครับ ใช้วิธีการทางงบประมาณหน่อยครับท่านประธานมันมีข้อดี ข้อดี
ยังไงครับท่านประธาน ทุกวันนี้ถ้าเราดูนะครับภัยธรรมชาติมันเกิดขึ้นมาโดยไม่คาดคิด ไม่ต้องย้อนดูถึง
ต่างประเทศหรอกครับดูบ้านเรานี่แหละครับ ตอนนี้ภาคเหนือตอนบนกําลังเปลี่ยนฤดูกาลจากฤดูร้อน 
เข้าฤดูฝน ผมไม่ใช่นักพยากรณ์อากาศแต่ว่าท่านก็เห็นๆ อยู่ว่ามีลมแรง ฝนตกหนัก แล้วผมไม่ทราบ
เหมือนกันว่าอะไรจะเกิดขึ้น แล้วถ้าเราไม่รอบคอบเอาเงินส่วนนี้ไปจ่าย แล้วเมื่อเกิดภัยจําเป็นจริงๆ 
เดือดร้อนจริงๆ ท่านจะไปวิ่งยืมใครล่ะครับ ที่จะเอามาบรรเทาทุกข์ราษฎรในเขตพื้นที่ของเรานี้เราจะไป
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หยิบยืมที่ไหนครับ ฉะนั้นผมไม่ได้ขัดขวางใดๆ นะครับสําหรับโครงการนี้แต่ผมก็อยากจะแนะนําให้ไปใช้
วิธีการทางงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2557 ซึ่งสภาแห่งนี้คงไม่ขัดข้องหรอกครับถ้าเอาไปสู่
กระบวนการการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เห็นอยู่หลัดๆ ผมคนหนึ่งล่ะถ้าท่านมีแผนงาน  
มีโครงการ มีเรื่องอะไรก็แล้วแต่เข้าไปสู่วิธีการงบประมาณ ผมจะเห็นชอบทั้งหลักการไม่แปรญัตติ 
ท่าน ยกมือใหใ้นวาระสามให้ท่านไปสร้างพิพิธภัณฑ์ตรงนี้ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ของเมืองลําปางนี้ให้เสร็จ 
แต่สําหรับวันนี้เมื่อผมพิจารณาแล้วให้ท่านนําไปติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ผมยังเห็นว่าไม่ใช่เรื่องจําเป็น
เร่งด่วน ไม่ใช่การแก้ปัญหาความเดือดร้อนของอย่างแท้จริงนะครับ ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
และหนังสือสั่งการซักซ้อมความเข้าใจที่ผมได้เรียนต่อท่านประธานมาแล้ว ผมนายจาตุรงค์ พรหมศร 
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ไม่อาจที่จะให้ความเห็นชอบในญัตติขอใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนคร
ลําปาง เพื่อดําเนินการปรับปรุงอาคารตรงนี้ในระยะที่  3 เพื่อติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จํานวน 
5,800,000 บาท (-ห้าล้านแปดแสนบาทถ้วน-) ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  คุณจาตุรงค์ ก็ได้อภิปรายให้
ท่านสมาชิกทุกท่านได้รับฟังแบบเหมาเข่งหมด จะมีสมาชิกท่านใดอภิปรายอีกหรือไม่  เชิญ นายบริบูรณ์  
บุญยู่ฮง 

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอบคุณครับ กราบเรียนท่าน
ประธานสภาฯ ที่เคารพ  กระผม นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ทีแรกก่อนเข้าสู่
ห้องประชุมสภานี้ก็ไม่ได้มีความเห็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ ก็คิดว่าจะดูพี่ๆ และดูท่านผู้บริหาร 
ขอบคุณที่ยิ้มให้ครับ แต่ว่าหลังจากที่ได้มาพิจารณาเนื้อหาในนี้แล้ว ก่อนอื่นผมขอฝากท้วงติงนิดหนึ่ง 
นะครับว่าญัตตินี้เรียงสลับหน้าสลับแผ่นหน้าที่สองสลับกันระหว่างบทสรุปของผู้บริหารกับหลักการและ
เหตุผล มาดูตรงหน้าหลักการและเหตุผลบรรทัดที่ 6 จากข้างล่างขึ้นมา ในเหตุผลระบุว่า “เทศบาลฯ 
ไมไ่ด้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ เนื่องจากยอดประมาณรายรับมไีม่เพียงพอที่จะดําเนินการตามโครงการ 
สาเหตุจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีค่อนข้างสูง และยอดเงินรายรับประเภทเงินอุดหนุนจาก 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในรอบปีที่ผ่านมาตํ่ากว่าที่ประมาณรายรับไว้ และไม่มีรายการใด 
ที่สามารถโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายได้” โดยข้อบังคับของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2548 ข้อ 89 ความว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายขาดเงินสะสมได้ 
โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ (1) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอํานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริหารชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการ
เพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกําหนด” 
แล้วที่ท่านสมาชิกสภาฯ นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ ทักท้วงผมเมื่อเช้าว่าแผนพัฒนามีหรือเปล่า 
ผมก็เพิ่งได้ทราบจากทางกองแผนฯ ว่าแผนพัฒนาฉบับนี้เป็นแผนเพิ่มเติมฉบับที่ 2 ผมถามเขาว่าแล้วใน
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ฉบับที่ 1 นั้นมีงบประมาณเรื่องเครื่องปรับอากาศหรือเปล่า ก็ได้รับคําตอบว่าไม่มี มีแต่โครงสร้าง ฉะนั้น
ผมก็จะฝากถามว่าแผนพัฒนาสามปีฉบับนี้มีขึ้นมาเมื่อไหร่ครับ ใครทําแล้วใครส่งเข้ามาจากไหน 
เพราะว่าผมมีกรณีศึกษาซึ่งใช้จ่ายเงินสะสมเหมือนกันเลยนะครับแต่มีที่มาที่ไปไม่ตรงกัน ถ้าท่านประธาน
อยากได้ข้อมูลเดี๋ยวผมจะนําส่งให้นะครับ ผมขอสรุปให้ฟังว่า ผมจะยกตัวอย่างว่า อบต.นครราชสีมา  
เขาไมไ่ด้ตั้งไว้ในแผนพัฒนานะครับ แต่เขาใช้จ่ายเงินสะสมไปเพื่อซื้อรถขยะ สตง.ทักท้วงว่ามันไม่ใช่เรื่อง
เดือดร้อนเร่งด่วนเพราะไม่ใช่เรื่องที่บรรจุไว้ในแผน แล้วให้เรียกเงินคืน แต่อีกกรณีหนึ่งคือ อบต.
นราธิวาส มีการตั้งงบประมาณจัดซื้อตามที่ประกาศไว้แล้ว แล้วซื้อรถขนขยะมา 4 คัน มาให้บริการ
ประชาชน แต่โดนเหตุความไม่สงบโดนระเบิดไป 1 คัน นะครับ ทําให้เหลือเพียง 3 คัน จึงทําให้ 
ไม่เพียงพอกับการบริการประชาชน ทาง อบต.นราธิวาส จึงใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อซื้อรถขยะ ทาง สตง.  
ให้เหตุผลว่า เพื่อให้เพียงต่อการจัดเก็บมีเหตุผลมีความเร่งด่วนทาง สตง. ไม่เรียกเงินคืนนะครับ ซึ่งกรณี
นี้ผมก็เลยอยากจะถามเรื่องของเรามันเหมือนมีใครตั้งธงเอาไว้ว่าจะได้ แล้วเมื่อเอกสารอะไรไม่ครบ 
ก็เสียบๆ เข้ามา ถ้ามันเกิดจะต้องเรียกเงินคืนขึ้นมาจริงๆ ใครจะรับผิดชอบ นักธุรกิจเอกชนจะบริจาค
แทนเราหรือเปล่าครับ ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกท่านใดอภิปราย
อีกหรือไม่ เชิญ นายสันติ  เขียวอุไร 

นายสันติ  เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  
กระผม นายสันติ  เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมเข้าใจว่าจากญัตติที่เสนอมา ผมยินดี 
นะครับผมอยากเห็นความสวยงามของมิวเซียมลําปาง ในเอกสารที่แจกก็ดี ในสื่อท้องถิ่นทั่วไปเห็นอาคาร
ศาลากลางหลังเดิมทําภาพมิวเซียมสวยงามเป็นที่เชิดหน้าชูตาของลําปาง เพื่อเป็นเกียรติประวัติของ
ลูกหลานของคนลําปาง ให้กับนักท่องเที่ยว ให้กับคนทั่วไปที่จะมาเห็นว่าลําปางเป็นยังไง ผมอ่านเอกสาร
แล้วก็ติดใจอยู่หน้าหนึ่งนะครับ ในส่วนของ Executive summary หน้าที่ 7 ที่แนบมาให้  ซึ่งมีภาพสรุป
งบประมาณในการดําเนินงานโครงการฯ ฉายอยู่ชัดเจนว่า ใครก็ตามที่อยู่รอบๆ อาคารศาลากลาง 
ที่เรียกว่า “มิวเซียมลําปาง” นั้น จะเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเรียกว่า “ภาคี” ในวงกลมสุดท้ายนั้นที่บอกว่า 
เมื่อทุกอย่างบรรลุเรียบร้อยหมดแล้วจะมีอาคารที่พร้อมทางด้านกายภาพในการเป็นพิพิธภัณฑ์ 
การเรียนรู้เมืองลําปางหรือมิวเซียมลําปาง ที่มีระบบพื้นฐานที่พร้อมในการเปิดใช้งานด้วยงบประมาณ
ที่มาจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ภาพสรุปงบประมาณในการดําเนินงานโครงการพิพิธภัณฑ์ 
การเรียนรู้เมืองลําปาง(มิวเซียมลําปาง) มีอยู่ 3 ส่วน ส่วนที่ 1 คือ เทศบาลนครลําปาง ส่วนที่ 2  
คือ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ และส่วนที่ 3 คือ ภาคีอื่นๆ ในจังหวัดลําปาง และนี่เป็นภาพ
สรุปในการดําเนินงานว่าถ้า 3 ส่วนนี้ทํางานแล้วก็จะมีพิพิธภัณฑ์ที่สวยงาม มีมิวเซียมที่สวยงาม 
พร้อมหมด ในส่วนที่ 1 ของเทศบาลนครลําปางซึ่งในข้อตกลงบอกว่า 1.ปรับปรุงกายภาพภายนอก 
ระยะที่ 1 จํานวน 5.6 ล้านบาท 2.ปรับปรุงกายภาพในระยะที่จํานวน 2.8 ล้านบาท รวมเงินจํานวน 
8.4 ล้านบาท  ถามว่าเราบรรลุหน้าที่ของเราหรือยังในข้อตกลงที่จะมีมิวเซียมลําปางที่สวยงามอย่างนี้ 
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ตลอดระยะเวลากี่ปีก็แล้วแต่ที่มีโครงการนี้ขึ้นมา ผมเห็นด้วยและก็ยกมือให้ทุกครั้ง และในครั้งนี้ก็ยังมี 
2.7 ล้านกว่า ที่ยังค้างอยู่ที่ยังไม่แล้วเสร็จ แต่บรรลุข้อตกลงไปแล้วว่าเราจะให้ 2 ระยะนี้  เสร็จแล้วก็จะ
มีอีกส่วนหนึ่ง ในส่วนที่ 2 มาช่วยอีก 25 ล้านบาท ให้มันสวยงามและพร้อมใช้งาน และในส่วนที่ 3  
คือ ภาคีในจังหวัดลําปาง ที่เขาจะมาปรับปรุงคือ 1.ปรับปรุงกายภาพงานระบบพื้นฐานที่สําคัญอีก 
20 ล้านบาท  2.งานปรับปรุงภูมิทัศน์ลานด้านหน้าอาคารศาลากลางหลังเก่าอีก 15 ล้านบาท รวมเป็น
เงิน 35 ล้านบาท  ซึ่งจะมีลูกศรช้ีลงมาอีกเป็น อบจ.ลําปาง, เทศบาล, อบต., กฟผ., ปตท., SCG, Lotus, 
Makro, Big C, ไทยวัสดุ, Central LP, Seree LP, นิยมพานิช, สยามทีวี, สะอาดลําปาง และอื่นๆ/ 
การระดมทุนด้วยการรับบริจาคทั่วไป  ถามว่าตรงส่วนนี้ในภาคีซึ่งผมไม่ได้อยู่ในที่ประชุมผมก็ไม่รู้ว่าเขา
คุยกันไว้ว่ายังไง แต่เขาบอกว่าทั้งหมดนี้จะนําเงินมา 35 ล้านบาท มาทํา 2 ข้อนี้ให้ศาลากลางหลังเก่า
กลายเป็นมิวเซียมลําปางที่สวยงาม ผมถามว่าญัตติที่เสนอมาวันนี้ผมไม่ทราบว่าใครไปตกลงไว้หรือว่า 
ที่ประชุมมีมติออกมาแบบนี้ได้อย่างไรว่าจะให้เทศบาลออกอีก 5.8 ล้านบาท แล้วก็มาขอเงิน ซึ่งในนี้ 
เราก็บอกอยู่แล้วนะครับ แล้วถามว่าถ้าเราไมใ่หใ้นวันนี้อีก 5.8 ล้านบาท แล้วอีก 35 ล้านบาท จากภาคี
อื่นๆ นั้นเขาให้หรือเปล่า หรือถ้าเราให้วันนี้เสร็จแล้วในการประชุมครั้งต่อไปอาจจะมีระยะที่ 4 เข้ามาอีก
เพราะภาคีอื่นๆ ยังไม่พร้อมหรือไม่ ผมไม่รู้ว่าใครที่เป็นหัวโต๊ะในการดําเนินการโครงการมิวเซียมลําปาง
ครั้งนี้ แต่คิดว่าเทศบาลนครลําปางเราคงไม่ได้เป็นประธานหัวโต๊ะแน่ๆ เพราะเรามีภาคีรับผิดชอบด้าน
เดียวคือ 8.4 ล้านบาทนี้  ทีนี้เราย้อนมาดูนะครับว่าญัตติที่ขอเสนอมานั้นถ้าเรามันมีเงินก็ไม่มีปัญหา
ถูกมั้ยครับ อย่างที่เรียนให้ทราบว่าพรุ่งนี้อาจจะมีอีกหรือว่าประชุมสมัยหน้าก็อาจจะมีอีกที่จะขอ 
ระยะที่ 4 มา ขออย่างนี้ไม่จบสิ้นหรอกครับ ถามว่าคนที่อยู่ในที่ประชุมชุมนี้ผมไม่รู้จักไม่ทราบว่า ภาคี
อนุกรรมการเครือข่ายเป็นใครนะครับ แต่รู้ว่าในหน้าที่ผมจะต้องอนุมัติเงินครั้งแรกครั้งที่สองไปแล้ว
ตามที่เทศบาลหรือว่าจังหวัดหรือว่าภาคีอะไรก็แล้วแต่ 4 ส่วนนี้ที่เขาไปคุยกันมาอยากให้มีมิวเซียม
ลําปางนี้มันเป็นของคนลําปางทั้งจังหวัดลําปางนะครับท่านประธาน เทศบาลนครลําปางเป็นพี่ใหญ่มีเงิน
มากหน่อยก็อาจจะออกให้มากหน่อยถูกมั้ยครับ เพราะพื้นที่ก็อยู่ในเขตเทศบาลนครลําปางเรา อันนี้ไม่มี
ปัญหาแต่เราก็ให้ตามสัดส่วนแล้วในข้อตกลง ผมติดใจหน้า 7 นี้แหละครับใน Executive summary ไม่มี
ใครขยับเลยหรือครับ เราจะได้พิพิธภัณฑ์ที่สวยงามนี้ ในรูปก็บอกอย่างชัดเจนแล้วว่าเทศบาลออก  
2 ข้อนี้ 8.4 ล้านบาท อีก 25 ล้านบาท เป็นสถานบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ภาคีอื่นๆ ออกอีก 
35 ล้านบาท หมดนี้มันก็จบแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นขอมาแบบนี้ผมก็ไม่เข้าใจและไม่รู้ใครจะให้คําตอบ
บ้างนะครับว่า ถ้าเราให้วันนี้แล้วอีก 2 ส่วน ม่ันใจแค่ไหนว่าจะมีให้เรา ถ้าไม่มีก็ไม่เกิดมิวเซียมลําปาง 
ที่สวยงามแบบนี้ และมีคําตอบให้เรามั้ยครับว่าถ้าเราสร้าง 2.7 ล้านบาท เสร็จวันพรุ่งนี้แล้ว มะรืนนี้แล้ว 
หรือว่าสัปดาห์หน้านี้แล้ว อีก 35 ล้านบาท ที่จะมาสวยงามนี้จะเสร็จเมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่ กฟผ.จะให้มั้ย 
ปตท.จะให้มั้ย แต่ประเด็นคือ อื่นๆ/การระดมด้วยการรับบริจาค กฟผ.อาจจะไม่ให้แล้วก็ได้ เพราะว่าเพิ่ง
ให้งบประมาณมาช่วยงานปใีหม่สงกรานต์ที่ผ่านมา  SCG นําเงินงบประมาณประจําปีมาให้แล้วเรียบร้อย
แล้ว ปีหน้าอาจจะไม่มีแล้วนะครับ  ปตท.ให้มาแล้วช่วยงานสงกรานต์หมดแล้วอาจจะไม่มี เราอนุมาน
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ได้มั้ยครับหรือบอกได้ชัดเจนได้มั้ยครับว่าภาคีทั้ง 3 ส่วนนี้เขาจะมาร่วมกับเรา เขาไม่หลอกให้เราสร้าง 
ไปเรื่อยๆ หรือครับ ถ้าเขาชัดเจนมาผมก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ว่าจะชัดเจนแค่ไหน  
แตใ่นสถานการณ์แบบนี้เราก็อยากได้คําตอบ มีคํายืนยันเราก็ไม่มีปัญหา แต่เอกสารมีแค่นี้เราก็พิจารณา
ได้ตามที่สติปัญญาได้เห็นนะครับว่าจํานวนเงินเรามีอยู่ 15 ล้านบาท ถ้าจ่ายไปอีก 5 ล้านบาท ก็จะ
เหลือไม่ถึงสิบล้านบาท แล้วพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้น อะไรที่จําเป็นจะเกิดขึ้นผมก็ไม่แน่ใจ เรานอนอยู่ดีๆ 
แผ่นดินทรุดก็จําเป็นที่ต้องใช้เงินนี้ นอนอยู่ดีๆ  น้ําท่วมฉับพลันตามที่เราเห็นในสื่อเยอะแยะมากมายท่านก็
เห็นอยู่ อันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องมาช่วยกันพิจารณาว่าถ้าเครือข่ายอื่นเขาช่วยขยับ มันเป็นความภูมิใจของ
ชาวลําปางทั้งหมดนะครับ แต่ถ้าบอกว่าถ้าพิพิธภัณฑ์นี้วันนี้เทศบาลไม่มีเงินให้สร้างแล้ว ไม่มีเงินให้ซื้อ
แอร์แล้วเพราะเทศบาลนครลําปางไม่อนุมัติงบให้ เพราะสมาชิกสภาฯ ในนี้ไม่อนุมัติงบให้ แล้วมิวเซียม
ลําปางไม่มีแล้วโทษเทศบาลนครลําปางผมว่ามันไม่แฟร์ มันต้องแฟร์สําหรับใครที่เป็นเครือข่าย 4 คนนี้
ต้องรับผิดชอบร่วมกัน มาโยนให้เทศบาลนครลําปาง เราก็ไม่มีเงินอยู่แล้วถ้าให้แล้วเรากินเกลือกินแกลบ
ท่านยินยอมให้มั้ยครับ ผมก็ฝากเรียนถามไปยังผู้บริหารนะครับว่า คนที่จะต้องรับผิดชอบให้เกิดมิวเซียม
ลําปางที่สวยงามนี้ 4 เครือข่ายนี้คือใคร ใครรับผิดชอบแค่ไหนในนี้ระบุชัดเจนนะครับท่าน ผมก็ไม่
สามารถที่จะเห็นชอบในการอนุมัติงบประมาณครั้งนี้ได้ ขอบคุณครับท่านประธาน 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ผมอยากจะเรียนถามท่าน 
ผอ.อรรณพ สิทธิวงค์ ว่างบ 2.8 ล้านบาทนี้ ก่อสร้างไปถึงไหนและจะเสร็จเมื่อไหร่ เชิญ นายอรรณพ  
สิทธิวงค์ 

นายอรรณพ  สิทธิวงค์  ผู้อํานวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง รก.ผู้อํานวยการ
สํานักการช่าง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่านผู้บริหาร 
และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับ  กระผม นายอรรณพ  สิทธิวงค์  ผู้อํานวยการส่วนควบคุมอาคารและ 
ผังเมือง รก.ผู้อํานวยการสํานักการช่าง ขอเรียนความคืบหน้าในการดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
ศาลากลางหลังเดิม เฟสที่ 2 จํานวน 2.8 ล้านบาท และในรายละเอียดงบประมาณนั้นก็มีการปรับปรุง
ฝ้าเพดาน พื้น ระบบแสงสว่างทั่วไป ปัจจุบันนี้ขั้นตอนการดําเนินการซ่อมแซมฝ้าเพดาน พื้น และติดตั้ง
ไฟฟ้าแสงสว่างใกล้จะเสร็จแล้ว คงเหลือที่จะเยอะหน่อยก็คือปรับปรุงสุขภัณฑ์ห้องน้ํา ซึ่งแผนงาน 
ที่ผู้รับจ้างเสนอมาจะเสร็จภายในสิ้นเดือนหน้าไม่เกินครับ  

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกท่านใดอภิปราย
อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีก็เชิญฝ่ายบริหารช้ีแจง เชิญ นายกิตติภูมิ  นามวงค์ 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ  กระผม นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง ในเรื่องของ
โครงการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลําปาง(มิวเซียมลําปาง)นี้ ก่อนที่จะมาถึงญัตตินําเข้าสู่การพิจารณา
ของสภาในวันนี้นะครับ ผมเองก็ลําบากใจและค่อนข้างจะคิดมากในการตัดสินใจครั้งนี้นะครับ  
แต่กระบวนการตัดสินใจของผมที่เป็นกระบวนการในการตัดสินใจนําญัตติเข้าสู่สภาในวันนี้ก็มีเหตุผลอยู่
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สั้นๆ ง่ายๆ นะครับว่า ผมเองมารับตําแหน่งได้สองเดือน เริ่มแรกก็มีคณะกรรมการของมิวเซียมลําปางมา
พบผมเพื่อหารือในเรื่องดังกล่าวว่าทิศทางที่แท้จริงของมิวเซียมลําปางแล้วมันจะไปในทิศทางใด หลังจาก
นั้นเราก็มีการประชุมนอกรอบกันครั้งหนึ่ง และก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดน่ังอยู่หัวโต๊ะประชุมในการประชุม
ในครั้งนั้น แต่ก่อนที่จะมีการประชุมเราก็ปรึกษาหารือกันพอสมควรว่าการมอบภารกิจตรงนี้ให้กับทาง
เทศบาลมันควรหรือไม่ ควรประการใด มันมีเหตุผลอยู่สองสามประเด็น ประเด็นแรก เป็นเรื่องของบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือซึ่งทางเทศบาลนครลําปางไปลงนามบันทึกความร่วมมือกับสํานักงานบริหารและ
พัฒนาองค์ความรู้องค์กรมหาชนโดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ จังหวัดลําปาง เทศบาลนคร
ลําปาง และเครือข่ายประชาชนจังหวัดลําปาง โดยมีภารกิจหน้าที่ค่อนข้างชัดเจนว่าเทศบาลมีหน้าที่
อะไรบ้าง ก็ระบุไว้ชัดเจนแล้วผมคงไม่ต้องอ่าน ท้ายที่สุดก็ทางคณะกรรมการดังกล่าวก็เสนอขอให้ทาง
เทศบาลใช้เงินสะสมที่มีอยู่ เขาขอ 10 ล้านบาทนะครับ ผมบอกว่าถ้า 10 ล้านบาท ก็คงเป็นไปได้ยากนะ
ครับ ผมคงพูดต่อไปคงไมไ่ด้เพราะว่าขณะนี้เทศบาลมีงบประมาณ มีเงินสะสมอยู่ประมาณ 15 ล้านบาท 
ถ้าผมขออนุมัติสภาอีก 10 ล้านบาท เหลือไว้ 5 ล้านบาท ถ้าเกิดว่าคําถามที่ผมถามในที่ประชุมคราวนั้น
เหมือนกับท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่านจาตุรงค์ ท่านสันติ และอีกหลายๆ ท่านกังวล ถ้าเกิด 
เภทภัยอันตรายขึ้นมาแล้วเทศบาลจะทําอย่างไร ผมก็เลยบอกว่าเพื่อหาทางออกในเบื้องต้นให้ทาง
เทศบาลคือสํานักการช่างของเทศบาลไปคุยกับทาง สพร. ให้ชัดเจนดูว่าเฟสงานที่จะขอเรามานั้นแท้ที่จริง
มันคืองานอะไร และเป็นเงินอะไร ก็เลยลดงบประมาณจาก 10 ล้านบาท เหลือแค่ 8.5 ล้านบาท  
ดูในเอกสารที่ท่านได้รับ ผมก็ว่าไม่ได้อยู่ดีแหละครับลดลงไปแค่ล้านห้ามันเป็นไปไม่ได้หรอก มีเงินอยู่  
15 ล้านบาท จะให้ผมไปจ่าย 8.5 ล้านบาท ท้ายที่สุดมาซึ่งไปพูดยังไงสภาเองก็ไม่ยอม ก็เลยบอกว่าไป
แบ่งเฟสงานออกมาเป็น 2 เฟสดูสิ ในจํานวน 8.5 ล้านบาท นี้ มันก็เลยกลายเป็น 2 ส่วน ซึ่งในวันนี้ที่ขอ
สภาคือ 5.8 ล้านบาท แล้วก็ที่ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติบอกว่ามีครั้งต่อไปบอกเลยว่ามีแน่นอน 
เพราะประมาณการออกมาคือ 8.5 ล้านบาท แต่ยังอีกเมื่อไหร่ไม่รู้ แต่ข้อพิจารณามันอยู่ตรงนี้  
ข้อตัดสินใจมันอยู่ตรงนี้ว่าทาง สพร. หลังจากที่เราดําเนินการในเฟสนี้ไปหรือระยะที่ 3 นี้ไป ในจํานวน 
8.5 ล้านบาทนั้น เราลดเหลือ 5.8 ล้านบาท ทาง สพร. จะสนับสนุนงบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวน 
25 ล้านบาท ถ้าเราอนุมัติจ่ายไปเขาจะดําเนินการในส่วนของ สพร. อีก 25 ล้านบาทนะครับ แล้วเป็น
ข้อบังคับว่าจะต้องส่งมอบพื้นที่ดังกล่าวให้กับ สพร. ภายในเดือนเมษายน ผมก็เลยบอกว่าถ้าในเดือน
เมษายนในหลักการผมเห็นด้วย และผมจะนําญัตตินี้เสนอเข้าสู่สภา แต่ผมไม่ม่ันใจว่าสภาจะให้ความ
เห็นชอบหรือไม่นะครับ ผมก็ตอบผู้ว่าราชการจังหวัดไปแบบนี้ อันนี้คือความจริงทั้งหมดที่นําเข้าสู่สภาให้ 
พิจารณา ถ้าสภาวันนี้เห็นชอบให้ 5.8 ล้านบาท อีก 25 ล้านบาท ของ สพร.ก็จะมาดําเนินงานต่อจาก 
5.8 ล้านบาท  แต่ถ้าวันนี้จบสิ้น 25 ล้านบาทก็ตกไป เพราะมันเป็นงบประมาณของปี พ.ศ.2556  
ผมเห็นว่าเป็นประโยชน์ และได้ดําเนินการมาแล้วครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3  ผมก็มีความเห็นเหมือน
ที่ท่านสันติพูดถึง ผมก็ท้วงติงมาแล้วว่าเฟสมันมี 2 ครั้งนะมันไม่ใช่เราแล้ว แต่การแก้ปัญหาตรงนี้ถ้า
เทศบาลปฏิเสธโครงการนี้ก็จะหยุดชะงัก 25 ล้านบาท ก็ไม่สามารถดําเนินการได้ทุกอย่างก็จบและ
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จํานวน 5.8 ล้านบาท ที่จะแล้วเสร็จ ก็เหมือนกับที่ท่าน ผอ.สํานักการช่างได้พูดเมื่อสักครูก็จบตรงอยู่แค่
ตรงนั้นอะไรเดินต่อก็ไมไ่ด้แล้ว เพราะ 25 ล้านบาท ที่จะเอามาดําเนินการนั้น ผมตอบเลยว่ามันไม่จบสิ้น
จริงๆ โดยจะยังมีครั้ง 4 อีก ก็คือส่วนที่เหลือจาก 8.5 ล้านบาท คือที่เราตัดเหลือ 5.8 ล้านบาท 
น่ันแหละครับ  แต่ผมก็บอกว่าถ้าผมไม่ขอจ่ายขาดเงินสะสมผมจะมาขอใช้ในงบประมาณได้หรือไม่  
ทาง สพร. บอกว่าขอให้ตั้งในงบประมาณ พ.ศ.2557  ผมก็บอกว่าเมื่อเป็นอย่างนี้ถ้าสภาอนุมัติจํานวน 
5.8 ล้านบาท ให้ผม แล้วส่วนที่เหลือผมก็จะเอาไปตั้งในงบประมาณ พ.ศ.2557 ให้เติมเต็มตรงนี้ และ
เพื่อจํานวน 25 ล้านบาท จะมาดําเนินการต่อให้แล้วเสร็จ นี่คือข้อการตัดสินใจของผมทั้งหมดเพื่อให้
สมาชิกสภาฯ พิจารณาและในส่วนของการตัดสินใจตรงนี้สภาจะเห็นชอบก็ได้หรือไม่เห็นชอบก็ได้  
ผมถือว่าผมทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุด และการตัดสินใจตรงนี้ผมม่ันใจว่ารักษาผลประโยชน์ของทาง
เทศบาลของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลําปางได้ระดับนี้แหละครับ ขอบคุณมากครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกท่านใดอภิปราย
อีกหรือไม่ เชิญ  นายจาตุรงค์  พรหมศร 

นายจาตุรงค์  พรหมศร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  
ที่เคารพ  กระผม นายจาตุรงค์  พรหมศร ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ในกรณีที่ผมซึ่งเป็น
สมาชิกสภาฯ ผู้หนึ่งที่ได้อภิปรายในญัตตินี้ไปเมื่อสักครู่ ก็ยังมีบางประเด็นที่ผมจะได้เรียนช้ีแจงเพิ่มเติม
ต่อท่านประธานเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ท่านประธานครับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
ฉบับลงวันที่ 15 มีนาคม 2554 ที่มีการทําบันทึกข้อตกลงกันไว้ และท่านนายกฯ ท่านกิตติภูมิ นามวงค์ 
พูดช้ีแจงต่อที่ประชุมไปเมื่อสักครู่ ผมอยากทําความเข้าใจตรงนี้ให้กระจ่างชัดนะครับท่านประธานตาม
ระเบียบดังกล่าวมันจะมีเอกสารแนบท้ายของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเอาไว้ ว่าแต่ละฝ่ายนั้นจะต้องมี
บทบาทหน้าที่อย่างไร ผมจะไม่พูดถึงว่ามีฝ่ายไหนบ้าง แต่ผมจะพูดในส่วนของเทศบาลนครลําปาง 
นะครับ ผมไม่ทราบว่าท่านประธานมีเอกสารหรือเปล่า ถ้าไม่มีผมขออนุญาตอ่านนะครับ มันเป็น
เอกสารแนบท้ายความร่วมมือเกี่ยวกับโครงการในญัตตินี้แหละครับท่านประธาน ทําเมื่อวันที่ 15 
มีนาคม 2554 ส่วนใครจะลงนามบ้างผมไม่ขอกล่าวในที่นี้ มันมีเอกสารแนบท้ายข้อตกลงเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานโครงการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลําปาง (มิวเซียมลําปาง) มันจะมีเป็นส่วนๆ อยู่ และในส่วน
ของเทศบาลนครลําปางเขาเขียนเรื่องบทบาทหน้าที่ไว้ชัดเจนเลยนะครับ ในข้อ 2.3.2 “ให้เทศบาลนคร
ลําปางรับผิดชอบปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดลําปาง(หลังเดิม) ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม 
2554” ผมขออ่านเท่านี้ก่อนนะครับ ตรงนี้แหละครับคําว่า “รับผิดชอบปรับปรุง” ถ้าผมตีความก็คือ
เทศบาลมีช่างอยู่ก็ให้ช่างเข้าไปดําเนินการ แต่จะเอางบประมาณจากตรงไหนนั้นในนี้ไม่ได้พูดเอาไว้ แต่ถ้า
ว่าย้อนไปยังบทบาทหน้าที่ของจังหวัดนะครับท่านประธาน อยู่ในข้อที่ 2.2.4 “จังหวัดต้องให้การ
สนับสนุนงบประมาณและดําเนินการจัดหางบประมาณโดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่ง
ต่างๆ” ถ้าเอาสองส่วนนี้มาเปรียบเทียบและพิจารณาร่วมกัน ก็แปลความว่า “เทศบาลนครลําปาง
รับผิดชอบเรื่องแรงงานการปรับปรุง”  ในส่วนงบประมาณต้องเป็นไปตามข้อที่ 2.2.4 นะครับ ไม่ใช่ว่า
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แปลความว่า “เมื่อเทศบาลรับผิดชอบปรับปรุงอาคารแล้วเทศบาลจะต้องออกงบประมาณด้วย” ผมว่า
ถ้าแปลความอย่างนี้นะครับ มันผลักภาระความเดือดร้อนมาให้เทศบาลอย่างใหญ่หลวงเลย ไม่อาจที่จะ
แปลความเช่นนั้นได้ อย่างไรก็ตามที่เพื่อนสมาชิก และผู้บริหารได้อภิปราย ได้ช้ีแจงต่อสภานี้ว่าโครงการ
นี้ต้องมีส่วนร่วมหลายๆ ส่วน ซึ่งตรงนี้ผมเข้าใจได้ พิพิธภัณฑ์นี้เมื่อสร้างมาแล้วก็เป็นของคนจังหวัด
ลําปาง แต่ผมยังมีความรู้สึกที่ไม่สบายใจเลยครับท่านประธานที่ไปกล่าวอ้างเงินจํานน 25 ล้านบาท 
หรืออะไรต่อมิอะไรนั้น และพูดในทํานองว่าจะต้องให้เทศบาลดําเนินการก่อนนั้น ถ้าผมจะพูดให้ชัดเจน 
ก็เหมือนกับเอาเทศบาลมาเป็นตัวประกันนะครับ ไม่รู้ว่าผมเข้าใจถูกหรือผิดนะครับท่านประธาน  
ผมเข้าใจด้วยสุจริตอย่างนี้นะครับ ผมเป็นสมาชิกสภาอยู่ตรงนี้ ชาวบ้านมอบหมายให้ผมมาทําหน้าที่ผมก็
ต้องทําด้วยความสุจริต ฉะนั้นถ้าจะมากล่าวอ้างว่าเงินส่วนอื่นที่ยังไม่ได้นั้นเพราะติดขัดอยู่ที่เทศบาลนคร
ลําปาง ผมว่าต้องดูบริบทโดยรอบ ดูบันทึกข้อตกลง ดูถึงความเป็นธรรมอะไรหลายๆ ส่วน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งบันทึกข้อตกลงฉบับดังกล่าวนี้แหละครับท่านประธาน ในบทบาทของเทศบาลนครลําปางนี้ไม่ใช่
ว่าทั้งทํางาน ทั้งออกเงิน ทั้งรับผิดชอบทั้งอะไร มันไม่ใช่นะครับ ผมจึงช้ีแจงให้มันเห็นชัดเจนขึ้นมา ไม่ได้
ไปเจตนาที่จะมุ่งหมายทําลายองค์กรใดองค์กรหนึ่งเพียงแต่ว่าต้องการช้ีแจงให้ท่านประธานได้เห็นว่า
บทบาทหน้าที่ตามข้อตกลงของเทศบาลนครลําปางนั้นมีอยู่อย่างไร ท่านไปดูบันทึกต่อท้ายฉบับลงวันที่ 
15 มีนาคม 2554 เถอะครับ แล้วท่านจะกระจ่างชัด ขอบคุณครับท่านประธานครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกท่านใดอภิปราย
อีกหรือไม่ เชิญ นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ 

นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอบคุณครับ  
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  กระผม นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล
นครลําปาง ไม่ทราบท่านประธานหิวบ้างหรือยัง ก็อย่าเครียดนะครับผมจะขอถามท่านประธาน 2 ข้อ 
และคําตอบที่ผมได้รับคือ “ไม่ได้” ข้อที่ 1.ท่านประธานหิวก่อครับ ข้อที่ 2.ผมขออนุญาตอู้คําเมืองได้ก่อ
ครับ ท่านตอบไม่ได้ไม่อนุญาตแน่นอน คลายเครียดนะครับท่านประธาน ตอนนี้ผมจะให้ท่านผู้มีเกียรติ
หายหิว ผมเลยจะแกะห่อหมก ญัตตินี้เป็นห่อหมกนะครับ หลายเรื่องผมได้กราบเรียนแล้วว่า ผมได้กราบ
เรียนแล้วว่า ขอประธานโทษ อย่างที่ท่านประธานแจ้งแล้ว ผมก็เพิ่งเตาะแตะเปิดเฟสบุ๊คไปเจอคําคม คือ 
“ตอนนี้สังคมต้องการคนจริง คนกล้า คนมีคุณธรรม ถ้ารู้ตัวว่าทําผิดก็ออกมายอมรับ ไม่ต้องขอโทษ
สังคมนี้พร้อมที่จะให้อภัย” และ “การให้อภัยนับเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ ส่วนที่เหลือเขาจะสํานึกหรือไม่  
ก็คงต้องแล้วแต่บุญใครกรรมมัน” ญัตตินี้ผมได้รับแล้วก็อย่างที่ผมได้กราบเรียนในญัตติก่อนที่ผมได้
อภิปรายไป ความไม่สมบูรณ์ของเอกสารก็ดี ความไม่ชัดเจนเรื่องตัวอักษรผิดถูกก็พออภัยได้ แต่ถ้า 
ในกรณีที่เกี่ยวกับการเงินการทองแล้วผิดขึ้นมานั้น สาหัสนะครับ เพราะฉะนั้นก็เรียนท่านประธานฯ ว่า
คนลงนามเขาอ่านหรือเปล่า เขาต้องรับผิดชอบไม่ใช่โยนให้พนักงานเขารับผิดชอบ เอกสารบอกบันทึก
ข้อตกลงในหน้าที่ 2 ที่บอกว่าแนบท้ายมันเป็นบันทึก MOU เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2554 หรือไม่อ่าน
แล้วไม่เข้าใจ ผมหามาตั้งหลายวันก็ไม่พบครับท่าน ที่แนบมาก็คือบทสรุปของผู้บริหารต่างหาก ถามว่า



~๘๓~ 

เรื่องเงินเรื่องทองแม้แต่บาทเดียวถ้าเป็นเงินหลวงมันก็ไม่มีโอกาสรอดคุกหรอกครับ แล้วยิ่งเรื่องนี้เป็น
เรื่องสําคัญด้วย ถ้าเรามาไล่เรียงกันดูผมจะไม่เล่าเรื่องประวัติเก่าหลายท่านได้อภิปรายไปแล้ว แต่จะมา
เรียนให้ท่านประธานว่า เราท่าจะมานิยามคําใหม่มาให้ สพร. มันนิยามคําว่าอะไร จริงอยู่นายกฯ กิตติภูมิ 
บอกเพิ่งเข้ามารับหน้าที่ได้สองเดือน แต่ท่านบอกท่านพร้อมทุกเมื่อพร้อมที่จะทําทุกอย่างทันที ท่านต้อง
เตรียมพร้อมมาก่อนลงนามแล้ว ท่านมีประสบการณ์ท่านก็รู้เรื่องนี้มาก่อนแล้วใช่มั้ยครับ ตั้งแต่วันที่ 15 
มีนาคม 2554 จนถึง 2555 แล้วนี่ก็ 2556 ท่านสมาชิกฯ ท่านอื่นถามหาความรับผิดชอบของภาคี
ส่วนอื่นๆ โดยเฉพาะประธานโครงการ เอาล่ะยังไงก็ตามภาคีสามส่วนสี่ส่วนก็ต้องรับผิดชอบไปตามส่วน 
และเงินที่เราถ้าจะสูญเสียไป 2 ระยะ รวมกันทั้งสิ้น 8.4 ล้านบาท ผมว่าไม่สูญเปล่าถ้าผู้บริหาร 
มีกลยุทธ์ดีๆ  เอามาทําประโยชนไ์ด้ ที่สําคัญที่ผมเรียนไปว่า สรพ. คืออะไรมานิยามดูนะครับ ในเอกสารที่
ให้มานี่แหละ MOU ของวันที่ 15 มีนาคม 2554 ไม่ต้องไปหามันผมก็หาไม่เจอ ในบทสรุปที่ว่า 
Executive summary หน้าที่ 2 ในมติที่ประชุมข้อที่ 2 บรรทัดที่ 3 “เพื่อเป็นการยืนยันความเป็นไปได้ 
ในการดําเนินกระบวนการสรรหาผู้รับจ้างจัดทํานิทรรศการถาวร และป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับ 
สพร. โดยการปรับปรุงทางกายภาพ” อ่านเข้าใจความว่าอย่างไร ผมบอกว่า สพร. นั้น มีมติ 
ที่ป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับตัว สพร. เอง ผมคิดว่าผมเข้าใจไม่ผิด แล้วสภาเทศบาลมีความเสี่ยง
อะไร อุทาหรณ์ที่ท่านสมาชิกทุกท่านเพิ่งได้รับหนังสือจากจังหวัด ด่วนที่สุด เทศบาลนครภูเก็ต 
รายละเอียดทุกท่านทราบทีก็เรื่องจากสภานี่แหละ น่ันแค่ญัตติร่างงบฯ มันก็เป็นงบการเงินเหมือนกัน  
นี่ยิ่งหนักกว่านั้นอีกเป็นงบใช้จ่ายเงินสะสม ผมว่ามันสาหัสกว่านะครับกว่างบประจําปี นี่ก็เป็นเรื่อง
เอกสารและถ้าเราดูในนี้ดีๆ หนังสือของจังหวัด ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 เรื่อง ขอทําความตกลง
เพื่อยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ท่านประธานครับในที่นี้หรือผมกล้ากล่าวได้ว่า 
ในเทศบาลนครลําปางหรือจังหวัดลําปางหรืออาจจะในประเทศก็ได้ มีสมาชิกสภาที่มีประสบการณ์ 
อันยืนยาวมานานที่สุดเท่าผมเคยพบนะครับ แล้วก็ดํารงตําแหน่งประธานสภาติดต่อกันบ้างเว้นกันบ้างถึง 
33 ปี ไม่มใีครเกินท่านประธานครับ 33 ปี ในประสบการณ์ของท่านที่ทําหน้าที่สมาชิกสภา ท่านเคยเห็น
นี้มั้ยเรื่องที่ขอยกเว้นการใช้ระเบียบกฎหมายนี้ และเป็นกฎหมายสําคัญด้วย เป็นกฎหมายใช้จ่าย 
เงินสะสมในมาตรา 89 ใช่มั้ยครับท่านเลขาฯ ท่านประธาน ผมประสบการณ์แค่ 22 ปี เว้นช่วงไป 8 ปี 
ผมก็ไม่เคยเจอครับ อาจจะมีกฎหมายแทรกมาได้มั้ย แต่ในประสบการณ์ไม่เคยมีญัตติแบบนี้เข้าสู่สภา
หรือว่าเท่าที่ผมเคยพบ แปลความได้อย่างไร ต้องดูเจตนา แต่ผมก็ไม่อยากมองคนในแง่ร้าย ปกติผมเป็น
คนมองทุกคนเป็นคนดีมีสุขภาพที่ดีอยู่แล้ว แต่เรื่องบ้านเมืองเป็นเรื่องสําคัญนะครับ ถ้าคนเสนอเรื่อง
ขึ้นมาเจตนาดีก็เอาของเย็นๆ มาให้สภาผมก็เป็นส่วนหนึ่งของสภาก็ไม่เกิดโทษ แต่ถ้าเอาของร้อนมาให้ผม
แน่นอนมันลวกไม้ลวกมือผมก็ได้ และอาจจะลวกมือเพื่อนๆ ในห้องนี้ก็ได้ ฉะนั้นต้องพิจารณาให้ดี 
ความไม่เหมาะสมในเรื่องนี้อย่างที่ผมกราบเรียน มันชุลมุนยุ่งเหยิงไปหมดมันเหมือนกับว่าก็ไม่โทษใคร
โทษคนที่ลงนามเท่านั้นแหละครับว่าก่อนที่ท่านจะลงนามทําอะไรนั้นคิดรอบครอบไตร่ตรองดีหรือยัง 
อย่าไปโทษว่าลูกน้องเขาทําไม่ถูกทําบกพร่องนะครับ ท่านประธานครับวันนี้เป็นประวัติการณ์แห่งนี้ที่เป็น



~๘๔~ 

การประชุมที่ยาวนานที่สุด แล้วก็ได้เนื้อหาสาระมากที่สุดด้วย ในเรื่องของระเบียบกฎหมายก็มีท่าน
สมาชิกได้พูดไปบ้างแล้ว ผมก็ไม่ได้รํ่าเรียนมาทางนี้ก็เลยไปปรึกษาสมาชิกผู้รู้เพื่อนเราท่านหนึ่งที่เป็น
มหาบัณฑิตนี่แหละครับ ก็ให้ความรู้ผมพอสมควรว่าการขอยกเว้นระเบียบกฎหมายที่จะไม่ให้ 
การใช้จ่ายเงินสะสมในมาตรา 89 นั้น มันไม่ได้เพราะว่ามันมีหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.4/ว 4288 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2552 เขาบอกเลยว่าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่สามารถยกเว้น
ระเบียบ มท. ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินได้ ปกติผมไม่ทราบแต่ผมก็ได้ศึกษาจากผู้รู้เขาก็บอกว่า
มันไม่น่าจะถูกต้องนะครับ ท่านสมาชิกอีกท่านได้พูดไว้แล้วถูกใจผมเหลือเกินให้ปฏิบัติโดยเคร่งครัดก็คง
ไม่ค่อยดีนัก ที่จริงถ้าจะทําเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายผมว่ามันมีหลายวิธีการและท่านสมาชิกหลายท่านก็
แนะนําไปแล้ว ขอใช้จ่ายเงินสะสมมันแค่กระดาษแผ่นเดียวก็เขียนไม่หมดถ้าปฏิบัติตามนั้น ผมก็ขอสรุป
นะครับท่านประธานเพราะตอนนี้ก็ใกล้จะ 2 ทุ่มแล้ว ผมก็เปิดห่อหมกได้หมดแล้วว่ามีการหมกเม็ด ขอให้
พิจารณาดีๆ ความรับผิดชอบ ประเด็นที่ 1 ความรับผิดชอบของเทศบาลตามบันทึกข้อตกลงเมื่อปี 
2554 ผมพิจารณาว่ามันน่าจะสิ้นสุดลงแล้ว ประเด็นที่ 2 ความรับผิดชอบของโครงการนี้จริงอยู่ถึงแม้
จะมีประโยชน์ แต่ขอเรียนท่านประธานผมยังไม่เห็นรูปแบบที่มันจําลองจริงๆ ว่ามันเป็นขนมที่กินได้ 
หน้าตาเป็นยังไง รสชาติเป็นยังไง หรือแม้แต่โทรศัพท์มือถือมันกดอะไรยังไง ยิ่งมาดูบทสรุปของผู้บริหาร
นี้ รอการออกแบบงบประมาณไม่ได้สักอย่าง เพราะฉะนั้นประเด็นที่ 2 ก็คือ ภาคส่วนอื่นไม่มีภาคไหน
แสดงเจตนาว่าจะมาร่วมตามบันทึกข้อตกลง และในประเด็นที่ 3 จุดสิ้นสุดของโครงการนี้มันอยู่ที่ไหน  
ไม่มีจุดสิ้นสุดครับ เมื่อประเด็นสองเรื่องในประเด็นความเหมาะสมของโครงการและประเด็นข้อกฎหมาย
ผมจึงไม่สามารถให้ความเห็นชอบกับญัตติที่เสนอมานี้ได้ ขอบคุณครับท่านประธาน 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เราใช้เวลาการประชุมมาเกือบ 
6 ช่ัวโมง ผมเชื่อว่าจะไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายแล้วเพราะอภิปรายแล้วถ้วนหน้า ก็อยากให้ทาง 
ฝ่ายผู้บริหารจะมีบทสรุปหรือไม่ เมื่อไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของ
เทศบาลนครลําปางเพื่อดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลากลางจังหวัดลําปาง(หลังเดิม) เพิ่มเติม
ระยะที่ ๓ โดยทําการติดตั้งระบบปรับอากาศ เป็นจํานวนเงิน ๕,๘๐๐,๐๐๐ บาท(ห้าล้านแปดแสน 
บาทถ้วน)  ตามโครงการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลําปาง (มิวเซียมลําปาง) สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ 
โปรดยกมือขึ้น มีผู้เห็นชอบ จํานวน 3 เสียง และสมาชิกฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือขึ้น มีผู้ 
ไม่เห็นชอบ จํานวน 17 เสียง งดออกเสียง จํานวน 4 เสียง 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลําปางเพื่อดําเนินการ

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลากลางจังหวัดลําปาง(หลังเดิม) เพิ่มเติมระยะที่ ๓ โดยทําการติดตั้งระบบ
ปรับอากาศ เป็นจํานวนเงิน ๕,๘๐๐,๐๐๐ บาท(ห้าล้านแปดแสนบาทถ้วน)  ตามโครงการพิพิธภัณฑ์การ
เรียนรู้ เมืองลําปาง (มิวเซียมลําปาง)  ด้วยมติ เสียงข้างมาก จํานวน 17 เสียง มี ผู้ เ ห็นชอบ  
จํานวน 3 เสียง  และงดออกเสียง จํานวน 4 เสียง  
 



~๘๕~ 

ระเบียบวาระท่ี 10  เรื่องอื่นๆ 
นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่ 10 เรื่อง

อื่นๆ จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ เชิญ นายสันติ  เขียวอุไร 

นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม  
นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ผมก็หิวเหมือนกันนะครับแต่ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่อง
สําคัญที่เราจะต้องช่วยกันคิดแล้วฝากไปยังผู้บริหารนะครับว่า สถานการณ์ของผู้ประสบปัญหาทางสังคม
ในบ้านเราในเขตเทศบาลนครลําปางนี้มีขึ้นและจะเริ่มมีมากขึ้น ผมไปพบประชาชนหลายๆ ที่ ก็ได้
รับทราบปัญหาสําคัญอันหนึ่งนะครับเกี่ยวกับผู้สูงอายุหรือกับผู้ป่วยยากไร้ไม่มีญาติพี่น้องไม่มีคนดูแล  
ที่ขณะนี้ตัวเลขเพิ่มขึ้นในเขตเทศบาลนครลําปางของเราทราบว่ามีประมาณ 5-6 คนแล้วจากที่เรา
ช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหาเหล่านี้เป็นผู้ยากไร้ เป็นผู้สูงอายุ บางส่วนไม่มีญาติพี่น้องดูแล อยู่อย่างอดมื้อ
กินมื้อแถมหนําซ้ํายังเจ็บป่วย แล้วไม่มีเงินรักษาพยาบาล ไม่มีที่อยู่อาศัย ทางฝ่ายบริหารอาจจะเข้าไป 
ดูตัวเลขได้ และมีประเด็นหนึ่งเมื่อปีงบประมาณที่ผ่านมาสภาเราได้เห็นชอบพิจารณาหลักการอันหนึ่ง
ของงบประมาณปีที่ผ่านมาในส่วนของการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีศูนย์แรกรับผู้ประสบปัญหาทาง
สังคมของเทศบาลนครลําปางเรา ศูนย์นี้เป็นศูนย์แรกรับผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคม ไม่มีที่อยู่อาศัยและ
เจ็บป่วยในเบื้องต้น ซึ่งตั้งงบประมาณไว้จํานวน 640,000 บาท(-หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน-) ผมก็
อยากจะฝากเรื่องตรงนี้ไปยังฝ่ายบริหารที่ดูแลงบประมาณเรื่องพวกนี้ได้โปรดเข้าไปช่วยดูแลผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคมเหล่านั้น เพราะเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของเทศบาลนครลําปางเรา เป็นชีวิตชีวิตหนึ่งที่เรา
จะต้องช่วยดูแลเขา ก็มีเรื่องสั้นแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ในระเบียบวาระที่ 10 เรื่อง
อื่นๆ จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ ในนามของสภา
เทศบาลนครลําปางขอกราบขอบคุณท่านสื่อมวลชน ตลอดจนข้าราชการทุกท่าน ที่ได้ให้เกียรติร่วมการ
ประชุมวันนี้ ในนามของสภาเทศบาลผมขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ผมขอปิดการประชุม 
 

เลิกประชุมเวลา 19.30 น. 
 
 
 

ประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ                       จาตุรงค์  พรหมศร 
             (นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ)                (นายจาตุรงค์  พรหมศร) 
       ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง           เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง 


