
 

 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2 คร้ังท่ี 1 ประจําปี 2560 
วันท่ี  25  พฤษภาคม  พ.ศ. 2560  เวลา  13.30 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 
------------------------- 

รายนามผู้เข้าประชุม 
 1. นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
 2. จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
 3. นายจาตุรงค์ พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง 
 4. นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 5. นายสมหมาย พงษไ์พบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 6. นายสุบิน ชุ่มตา  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 7. นายพิทักษ์ แสนชมภู  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
 8. นายนวพัฒน์ ไหวมาเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 9. ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงสใ์จสี  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 10. นายนพดล  ผดุงพงษ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 11. นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
 12. นายสันติ เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 13. นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 14. นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 15. นางสุดารัตน์ บุญมี  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 16. นายจรูญ เติงจันต๊ะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   
 17. นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 18. นายสมัย เมฆนคร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 19. นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 20. พันตรีวิชานนท์ แดงสร้อย  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 21. นายเกษม ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 22. นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

ผู้ไม่มาประชุม 
 1. นายณัฐธนวัฒน์ ปัญญาพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ลาป่วย) 
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รายนามผู้เข้าประชุม (ฝ่ายบริหาร) 
  1. นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง 
  2. นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 3. นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 4. นางจันทร์สม เสียงดี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 5. นายสุทธิพันธ์ รัตนรังสรรค์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง 

 6. นายสมภพ สุวรรณปัญญา เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายพิชิต โมกศรี ปลัดเทศบาล 
 2. นางอินทมาศ สมพงษ์ รองปลัดเทศบาล 
 3. นายพีระยศ วิรัตน์เกษ รองปลัดเทศบาล 
 4. นางวรรณศรี อินทราชา ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

 5. นายพงค์กร รัตนประเวศ ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 6. นางดวงจันทร์ ทองกระสัน ผู้อํานวยการกองคลัง 
 7. นายสุนทร จวงพลงาม ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
 8. นางอัญชลี สิทธไิพศาล แทน ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 
 9. นายวันชัย เรืองวไิลรัตน์ แทน ผู้อํานวยการส่วนควบคุมอาคารฯ 
 10. นายมนัส ใหม่คํา หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
 11. นายบรรยง เอื้อนจิตร์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
 12. ส.ต.ต.หญิงฐิติรัตน์ คุณชมภู หัวหน้าฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร 
 13. นางสาวพัฒนี เมืองใจมา หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 
 14. นางสาววไิล วงศ์พรม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
 15. นางพีรภาว์ ใหม่กิติ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
 16. นายธงชัย พัวศรีพันธุ์ นิติกรชํานาญการพิเศษ 
 17. นางสาวฉลัทชา ปัดสาพันธุ์ นักวิชาการพัสดุชํานาญการ 
 18. นายเดชเถียรชัย มธุกันตา เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนชํานาญงาน 
 19. นางเลิศลักษณ์ ทรัพย์รุ่งทวีผล เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 

ฯลฯ 

เร่ิมประชุมเวลา  13.30 น. 
นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ท่านทั้งหลายที่เคารพ วันนี้ 

เป็นการนัดประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2560 บัดนี้
สมาชิกสภาฯ ได้เข้าประชุมครบองค์ประชุม ประกอบกับทางผู้บริหารเทศบาลนครลําปาง พร้อมด้วย
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หัวหน้าส่วนการงานของเทศบาลนครลําปางส่วนหนึ่ง  ได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมครั้งนี้ด้วย และได้
เวลาตามกําหนดนัดหมายแล้ว คือ เวลา 13.30 น. ในการนี้กระผม  นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะ
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเรียนเชิญ นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนคร
ลําปาง ได้ขึ้นมาทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมครั้งนี้ ขอเรียนเชิญครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  วันนี้เป็นการประชุมสภา
เทศบาลนครลําปาง  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2560 เมื่อมีสมาชิกสภาฯ เข้า
ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ผมจึงเปิดการประชุมสภาฯ  ในนามสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอต้อนรับ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่มาร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ด้วยความยินดียิ่ง  ก่อนที่จะดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้  ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลอ่านประกาศฯ ครับ 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปางที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน  กระผมนายจาตุรงค์ พรหมศร 
ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนที่ท่านประธานฯ ในที่ประชุมจะได้ดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระของการประชุมสภาในวันนี้  กระผมมีประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง และหนังสือ
ของสํานักงานเทศบาลนครลําปาง  ซึ่งใช้ประกอบการประชุมในวันนี้  เพื่อเรียนแจ้งให้ที่ประชุม
ได้รับทราบ ดังนี้ 

 

     ประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  สมัยประชุมสามัญ  

สมัยที่ 2  ประจําปี ๒๕60 
------------------------------------------ 

ตามประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง เรื่อง  กําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี  ๒๕60  
และสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจําปี  ๒๕61  ลงวันที่  28  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕60  ได้
กําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี ๒๕60  มีกําหนด 30 วัน  เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๑ – 30  
พฤษภาคม  ๒๕60 ดังความแจ้งแล้วนั้น 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552  ประธานสภาเทศบาลนครลําปางจึงประกาศเรียกประชุมสภา
เทศบาลนครลําปาง  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2560  มีกําหนด 30 วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 
1 – 30 พฤษภาคม  2560 

ประกาศ   ณ   วันที่   7   เมษายน  พ.ศ. ๒๕60 
กิตติ  จิวะสันติการ 

(นายกิตติ  จิวะสันติการ) 
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 



๔ 
 

 

และหนังสือ 
ที่  ลป 52001/2823               สํานักงานเทศบาลนครลําปาง  

                ถนนฉัตรไชย ลําปาง 52000 
                               24  พฤษภาคม  2560 

เรื่อง  มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครลําปางเป็นผู้อภิปรายช้ีแจง หรือแถลงญัตติและตอบกระทู้ 
       ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
อ้างถึง  หนังสือสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ ลป 52001(สภา)/24  ลงวันที่  18  พฤษภาคม  2560 

ตามหนังสือที่อ้างถึง สภาเทศบาลนครลําปางได้นัดประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1 ประจําปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม  2560 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

เพื่อให้การประชุมดังกล่าว  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 48 
เอกาทศ และมาตรา 48 วีสติ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
และอํานาจตามความในข้อ 56 วรรคสอง  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  และแกไ้ขเพิ่มเติม  ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2554  ข้าพเจ้า นายกิตติภูมิ  นามวงค์  
ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ขอมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  ที่รับผิดชอบ
สํานักและกอง  เป็นผู้อภิปรายชี้แจงหรือแถลงญัตติและตอบกระทู้ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง 
ดังรายช่ือต่อไปนี้ 

1. นายสมเกียรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
2. นายสุรทัศน์  พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
3. นายสุวรรณ  นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
4. นางนพวรรณ  ธนะสุวัตถิ์ รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 
กิตติภูมิ  นามวงค์ 

(นายกิตติภูมิ  นามวงค์) 
นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

กระผมมีข้อเรื่องดังที่แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบ  จากนี้ไปขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ทําหน้าที่
ในการประชุมต่อไป  ขอเรียนเชิญครับ 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ืองท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม 

1.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 
เทศบาลนครลําปาง  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  เดือนตุลาคม  2559  ถึงเดือนมีนาคม 2560 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน
จะแจ้งต่อที่ประชุม  ข้อ 1.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 
2562) เทศบาลนครลําปาง  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 เดือนตุลาคม 2559  ถึงเดือน
มีนาคม 2560  ตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับนะครับ 

ท่ีประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  สมัยประชุมสามัญ  
สมัยแรก  คร้ังท่ี 1  ประจําปี  2560  (วันท่ี  27  กุมภาพันธ์  2560) 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่  2  
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  ครั้งที่ 1  
ประจําปี  2560  เมื่อวันที่  27  กุมภาพันธ์  2560  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไขหรือไม่ครับ  เชิญ  
นายสมัย  เมฆนคร 

นายสมัย  เมฆนคร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
กระผม  นายสมัย  เมฆนคร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เขต ๓ ขอแก้ไขรายงานการประชุมสภา

เทศบาลนครลําปาง ในหน้าที่ 11 บรรทัดที่ ๑0  ข้อความ “เชิงปรามาศ”  ขอแก้ไขคําว่า “ปรามาศ” 
เป็น “ปรามาส” ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไข
รายงานอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ  เมื่อไม่มี  กระผมจะขอมติในที่ประชุม สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้
แกไ้ขรายงานการประชุมฯ ตามที่สมาชิกฯ ขอแกไ้ข โปรดยกมือขึ้นครับ 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  มติเห็นชอบครับท่านประธาน 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัย
ประชุมสามัญ สมัยแรก  ครั้งที่ 1 ประจําปี  2560 เมื่อวันที่  27  กุมภาพันธ์  2560  หน้าที่ 11 

บรรทัดที่ 10  ข้อความ “เชิงปรามาศ” เป็น “เชิงปรามาส” 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมนะครับ  สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม  สมัย
ประชุมสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่ 1 ประจําปี 2560  เมื่อวันที่ 27  กุมภาพันธ์  2560  โปรดยกมือขึ้น 
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นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ครับ
ท่านประธาน  

มติท่ีประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัย
ประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจําปี 2560  เมื่อวันที่  27  กุมภาพันธ์  2560 

 
ระเบียบวาระท่ี  3  กระทู้ถาม  เร่ือง  ความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างอาคารศาลหลักเมือง 

โดย  นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม  
เรื่อง ความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างอาคารศาลหลักเมือง เชิญ  นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 
ที่เคารพ  กระผม นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอเสนอกระทู้ถาม 
เรื่อง  ขอเสนอกระทู้ถาม 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

ข้าพเจ้า  นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอกระทู้ถามต่อ
นายกเทศมนตรีเทศบาลนครลําปาง เรื่อง ความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างอาคารศาลหลักเมือง 

โครงการก่อสร้างอาคารศาลหลักเมืองได้ดําเนินการก่อสร้างจากงบประมาณประจําปี 
พ.ศ. 2558 ใช้เวลาก่อสร้างยาวนาน  ขณะนี้ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ  ทราบว่าพ้นกําหนดระยะเวลา
ก่อสร้างตามสัญญาแล้ว  เนื่องจากเป็นโครงการสําคัญ  เป็นองค์อาคารที่เป็นที่สักการะบูชาของ
ประชาชนทั่วไป  จึงขอตั้งกระทู้ถามนายกเทศมนตรีว่า ความก้าวหน้า สถานะของงาน ปัญหาที่เกิดขึ้น
และจะแล้วเสร็จเมื่อใด เพื่อจะได้นําคําช้ีแจงตอบของท่าน ช้ีแจงต่อประชาชนได้ทราบต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาบรรจุกระทู้ถามนี้เข้าสู่วาระการประชุมสภาฯ ต่อไป 
ขอแสดงความนับถือ 

(ลงช่ือ)  สมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ผู้ตั้งกระทู้ถาม 
(นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์) 

สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ ฝ่ายบริหาร 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่าน
สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ  กระผม นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขออนุญาต
ตอบกระทู้ถามของท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติที่ให้ความสนใจในเรื่องโครงการก่อสร้างศาลหลักเมือง  
โครงการก่อสร้างศาลหลักเมืองได้ทําสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 เริ่มสัญญาวันที่ 16 



๗ 
 

 

กันยายน 2558 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 16 มิถุนายน 2559  ใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 285 วัน 
ตามที่พวกเราได้รับทราบกันมา  ผู้รับจ้างได้ส่งงานในงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 เป็นเงิน 
2,065,400 บาท  งานดังกล่าวได้คงค้างตั้งแต่งวดที่ 2 ถึงงวดที่ 6 รวมเป็นเงินที่คงเหลือ ทั้งสิ้น 
6,914,600 บาท งวดที่ 2 ถึงงวดที่ 6 จริงแล้วจะต้องสิ้นสุดในวันที่ 30 เมษายน 2560 และเมื่อ
สิ้นสุดวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ทางเทศบาลได้ส่ังปรับอัตราค่าปรับวันละ 22,450 บาท ตั้งแต่วันที่ 
16 มิถุนายน เป็นต้นมา มาถึงตอนนี้ผู้เหมาได้รับเงินเฉพาะงวดที่ 1 เท่านั้น  งวดที่ 2 ถึงงวดที่ 6 ก็ยัง
ไม่ได้ส่งงาน  ตั้งแต่นั้นมาเราได้ขยายเวลาโดยขออนุมัติสภาไปทั้งหมด 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 แตใ่นช่วงดังกล่าวเราก็ยังคิดค่าปรับอยู่  ล่าสุดผู้รับจ้างได้ยืนยันทํา
หนังสือยืนยันพร้อมทั้งตารางกําหนดเวลามาให้ทางเทศบาลเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา เพื่อ
ขอขยายเวลาอีก 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 แต่ได้หมด
อํานาจหน้าที่ของเทศบาลที่จะขยายให้ จึงได้ทําเรื่องถึงผู้ว่าราชการจังหวัด  ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
ลําปางจึงได้ขยายเวลาให้กับผู้รับจ้างอีก 4 เดือน เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560  ณ  ปัจจุบันนี้ผู้รับจ้างก็
ยังดําเนินการอยู่ในระยะเวลา 4 เดือน แต่ในเวลาดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2560ทุกวัน 
ถึงแม้ว่า ทั้งอํานาจนายกฯ อํานาจสภา ทั้งอํานาจผู้ว่าฯ เราถืออัตราการปรับวันละ 22,450 บาท
ตลอดมา  ผู้รับจ้างจะทํางานถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 แต่หากผู้รับจ้างยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ 
ก็คงจะจบ ยกเลิกสัญญาไป  แต่ถามว่าภายในระยะเวลา 4 เดือนนี้ ตามกรอบเวลาที่ผู้รับจ้างได้
นําเสนอผ่านเราเพื่อขออนุมัติจากผู้ว่าฯ ทางผู้รับจ้างรับปากว่า จะให้แล้วเสร็จภายในสัญญาที่ลงนามไว้  
เพราะฉะนั้นขอให้ครบกําหนดวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ก่อนนะครับว่าผู้รับจ้างจะดําเนินการตาม
แผนงานที่นําเสนอหรือไม่ หลังจากนั้นก็ว่ากันตามข้อระเบียบกฎหมายต่อไป  ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ  นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 
ที่เคารพ  กระผม นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ขออนุญาตนําเสนอด้วย 
power point ครับ (ประธานอนุญาต) เมื่อสักครู่ได้รับฟังคําช้ีแจงจากท่านนายกเทศมนตรี ก็พอสรุปได้
ว่า ขณะนี้การปรับก็ยังปรับไปเรื่อย ๆ นะครับ วันหนึ่งประมาณสองหมื่นกว่าบาท และตอนนี้สิ้นสุด
สัญญามาปีกว่าแล้ว สองหมื่นกว่าบาทคูณด้วยสามร้อยกว่าวัน เงินที่เหลืออยู่หกล้านกว่าบาทนี่ก็คือ
ปรับจนหมดนะครับ  เรียกได้ว่าผู้รับจ้างก็จะไม่ได้รับเงินค่าจ้างที่ค้างอยู่ แม้ว่าจะสร้างแล้วเสร็จก็ตาม
นะครับ ตามที่ผมเข้าใจเป็นแบบนี้ใช่หรือไม่ครับท่านนายกฯ แม้ว่าจะได้รับการขยายเวลาก่อสร้างถึง 
31 กรกฎาคม 2560 คือที่ขอจากผู้ว่าราชการจังหวัดไปอีก 4 เดือน ผมได้ไปถ่ายรูปมาเมื่อประมาณ 
2 – 3 วันที่แล้ว จะเห็นว่างานเหมือนหนึ่งว่าจะใกล้จะแล้วเสร็จ ก็จะเป็นลักษณะงานฉาบปูน งานปูนปั้น
ต่าง ๆ ดูแล้วก็เหลืออยูไ่ม่มาก  แต่ถ้าแรงงานที่มาทํามีจํานวนไม่มากพอ ผมก็ไม่ม่ันใจว่าจะเสร็จภายใน
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 หรือไม่นะครับ เมื่อสักครู่ท่านนายกฯ ก็บอกให้รอดูต่อไป เราก็ต้องรอดู  
แต่ตอนนี้ที่ทราบแน่นอนคือ  เงินค่าปรับน่าจะเกินกว่าเงินที่ค้างจ่ายนะครับ  ผมก็ยังแปลกใจว่าทําไม
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ผู้รับจ้างจึงแข็งใจทําจนแล้วเสร็จนะครับ  ภาพต่อไปเป็นอีกมุมหนึ่ง ภาพขวามือจะเห็นว่าตรงที่ดํา ๆ 
เป็นก้อนคืออาคารศาลหลักเมือง ผมเพียงจะให้ที่ประชุมเห็นว่า เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ เปิดรั้ว
ออกมา เราจะเห็นอาคารศาลหลักเมืองที่ไม่ค่อยสง่างามสักเท่าไหร่ เพราะตําแหน่งที่ตั้ง  ตอนที่มีการ
ประชุมสภา และสภาอนุมัตโิครงการตอนนั้นเราเห็นแต่ในภาพ  ผมก็ได้ทักท้วงแล้วว่า ถ้าอยู่ในตําแหน่ง
ตามแบบแปลนที่เสนอมา น่าจะมีปัญหา ก็ปรากฏว่า โครงการนี้ก็ผ่านออกไป  พอสร้างออกมาก็เป็น
จริงอย่างที่ผมเคยอภิปรายไว้  ซึ่งท่านนายกก็รับผิดชอบการวิพากษ์ วิจารณ์  คําติฉินนินทาต่าง ๆ ไป
นะครับ ท่านไม่มีวิสัยทัศน์เสียเลยนะครับว่า การที่ท่านช้ีตําแหน่งอนุมัติจุดก่อสร้างตรงนี้ จะเกิดผลเสีย
ต่อความสง่างาม ความน่าเคารพสักการะของประชาชนแค่ไหน ภาพต่อไป ผมไปดูศาลหลักเมืองที่
สวรรคโลก  ที่ทราบมาใช้งบประมาณพอ ๆ กัน แต่ว่าทางผู้บริหารเขามีวิสัยทัศน์  มีความรู้
ความสามารถ  สามารถสร้างศาลหลักเมืองออกมาได้สวยงาม  ภาพต่อไป  ศาลหลักเมืองควรจะอยู่
ตรงกลางของพื้นที่ว่าง เพื่อให้มีมุมมองที่ดูสวยงาม  ไม่ใช่สร้างติดถนนตรงมุม  เมื่อมีศาลหลักเมืองที่
สง่างามลักษณะนี้  ก็จะเป็นที่เคารพสักการะบูชา  คนจะมาเสมือนหนึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วย 
ภาพต่อไปเป็นภาพในเวลาคํ่าคืน มีแสงไฟประดับสวยงาม  เป็นที่เชิดหน้าชูตา เป็นสง่าราศีของจังหวัด
นะครับ ภาพต่อไป ก็จะเปรียบเทียบให้เห็นระหว่างศาลหลักเมืองลําปางกับศาลหลักเมืองจังหวัดสุโขทัย  
ดูว่าวิสัยทัศน์  ความรู้ความสามารถของผู้บริหารน่าจะแตกต่าง ก็จะเป็นอัตตลักษณ์ที่เรียกว่าจะติดตัว
ท่านนายกฯ ไปตลอดนะครับ ที่ท่านได้กําหนดตําแหน่ง และมีการก่อสร้างออกมาได้เป็นรูปร่างอย่างที่
เราเห็น  ตอนนี้เราอาจจะยังมองไม่ชัดเจน  แต่ถ้าถอดน่ังร้าน รื้อสังกะสีรั้วออกมาจะเห็นชัด  ตอนนี้
มองดูมีอะไรบังอยู่ แต่หากเสร็จแล้วก็จะเห็นสิ่งปลูกสร้างที่ดูแล้วก็ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่ ถ้าเทียบกับ
ความเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์  สถานที่สักการะของชาวลําปาง มีเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   เชิญ  ฝ่ายบริหาร 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่าน
สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ขอ
อนุญาตเพิ่มเติมนิดหนึ่ง  ความจริงแล้วการกําหนดจุดที่ตั้ง พวกเรารู้กันดี ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
ผู้ที่ตั้งกระทู้ถามก็รู้อยู่แก่ใจดีว่าก่อนที่จะอยู่ตรงนี้ได้  ต้องผ่านการทําประชาคมรับฟังความคิดเห็นทั่ว
ทุกภาคส่วน  ไม่ใช่นายกิตติภูมิเป็นผู้ช้ีว่าจะต้องทําตรงไหน  เราเอาเสียงส่วนใหญ่ของพี่น้องประชาชน
เป็นที่ตั้ง  ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้คําแนะนําตลอดว่า ควรจะอยู่อย่างไร  ในเมื่อเสียงส่วนใหญ่บอกไม่ให้ย้าย
ศาลหลักเมือง ไม่ให้ย้ายเสาหลักเมือง จะให้ทําอย่างไร จะไปทําศาลหลักเมืองอีกที่หนึ่ง และเสาหลักเมือง
อยู่อีกที่หนึ่งหรือ ทุกคนรู้แก่ใจดีครับ พี่น้องประชาชนคนลําปางก็รู้ดี  เพราะฉะนั้นอย่าใช้คารม อย่าใช้
โวหารในการพูดใส่ร้ายคนอื่นครับ สิ่งที่เกิดขึ้นผมปฏิเสธไม่ได้หรอกครับ  เมื่อผมตัดสินใจแล้ว  ผมจะไม่
รับผิดชอบ  เพราะฉะนั้นขอให้สบายใจได้ครับว่า สิ่งที่ผมตัดสินใจให้เกิดขึ้นนั้นมีองค์ประกอบ มีพื้นฐาน
ของการตัดสินใจ ที่ผ่านมาแทบทุกขั้นตอน เพราะฉะนั้นขอให้ท่านสมาชิกสภาต้องกลับไปคิดทบทวน
ตัวเองใหม่เสียมากกว่า  ขอบคุณครับ 



๙ 
 

 

 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ  นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 
ที่เคารพ  กระผม นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ท่านนายกพูดก็ถูกต้อง 
แต่ท่านอย่าลืมว่าท่านเป็นนายกเทศมนตรี ถ้าท่านมีวิสัยทัศน์ ท่านมีเหตุผล มีข้อมูลต่าง ๆ ท่านเป็นคนที่
พูดจามีน้ําหนักเนื่องจากว่าท่านเป็นนายกฯ  คล้าย ๆ ว่าท่านสามารถช้ีให้การพิจารณาตําแหน่งที่ตั้ง
ให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ทราบ ก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ผมไม่เช่ือว่าท่านจะทําขนาดนั้น ก็คล้อยตาม ทําให้
ในที่สุดแล้วงานออกมาเป็นแบบนี้นะครับ  ผมรู้สึกเสียดายที่สร้างด้วยเงินหลายล้านบาท และก็ไม่เสร็จ
ตามสัญญาสําหรับโครงการที่มีความสําคัญ  คิดว่าถ้าเทียบไปแล้ว  โครงการศาลหลักเมืองนี้น่าจะเป็น
โครงการที่น่าจะสําคัญที่สุดในช่วงที่ท่านบริหารอยู่ เนื่องจากว่าเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดลําปางก็ว่าได้  
แต่เมื่อออกมาเป็นแบบนี้ ผมก็รู้ว่าท่านจะต้องหาเหตุผลด้วยการที่จะกล่าวอ้างเพื่อให้พ้นคําติฉินนินทา  
ก็ไม่เป็นไรครับ เมื่อได้ฟังท่านพูด ก็เข้าใจเป็นบางส่วน ในเมื่อไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ เราก็ต้อง
ยอมรับในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ขอบคุณครับท่านประธาน 

 

ระเบียบวาระท่ี  4  เร่ืองท่ีเสนอใหม่ 

 4.1 ญัตติ เร่ือง เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  รายการเบิกตัดปี  ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่
เสนอใหม่  ข้อ 4.1  ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  รายการเบิกตัดปี  ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  
เชิญ ผู้เสนอญัตติ 

นายสุวรรณ  นครังกุล  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภา

เทศบาลนครลําปาง  และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม นายสุวรรณ  นครังกุล  

รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ผู้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอแถลงญัตติ  

ญัตต ิ
เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2559 รายการเบิกตัดปี ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 



๑๐ 
 

 

ข้าพเจ้า นายกิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  รายการเบิกตัดปี ใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  

หลักการ 
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

รายการเบิกตัดปี ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง               
รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ  จํานวน 1 คัน งบประมาณที่ ได้ เบิกตัดปีไว้  จํานวน 
3,300,000 บาท  (สามล้านสามแสนบาทถ้วน) โดยขอแกไ้ขจาก เดิม เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ มีกําลัง
ไม่น้อยกว่า 70 แรงม้า    แก้ไขเป็น เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ มีกําลังไม่น้อยกว่า 90 แรงม้า  ตาม
รายละเอียดบัญชีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2559 
(รายการเบิกตัดปี) ที่แนบมาพร้อมนี้  ทั้งนี้  การโอน  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ
รายการที่ได้เบิกตัดปี หรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจให้
เบิกตัดปีได้ หรือให้ขยายเวลาเบิกตัดปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.  2543 หมวด 4 
ข้อ 31 

เหตุผล  
เพื่อให้คุณลักษณะเฉพาะของรถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ดังกล่าว เป็นไปตามบัญชี 

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณที่ได้มีการปรับปรุงใหม่ เนื่องจากการตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 รายการเบิกตัดปี ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง  รายการรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ของ
สํานักการช่าง  เป็นการตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินเหลือจ่าย โดยการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ตามขนาดและราคาที่กําหนดไว้ ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  ฉบับเดือน  มีนาคม พ.ศ.  2558  และ
ได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาลนครลําปาง ในการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ  
สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2  ประจําปี 2559  เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559 และสภาเทศบาลฯ ได้อนุมัติ
ให้กันเงินรายการรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ในการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัย
ประชุมสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3  ประจําปี 2559  เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559  ซึ่งต่อมา  
สํานักงบประมาณได้ปรับปรุงบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นฉบับเดือน สิงหาคม 2559 และใน
ปัจจุบันได้ปรับปรุง เป็นฉบับเดือน มีนาคม พ.ศ. 2560  โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายการรถตักหน้า

ขุดหลัง  ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ได้กําหนดคุณลักษณะที่เปลี่ยนไปจากเดิม คือ มีกําลังไม่น้อยกว่า 
70 แรงม้า ปรับปรุงเป็น มีกําลังไม่น้อยกว่า 90 แรงม้า (สําหรับราคาไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด) 

จากเหตุผลดังกล่าว  เทศบาลนครลําปาง จึงมีความจําเป็นต้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายการเบิกตัดปี ในแผนงานเคหะและชุมชน 



๑๑ 
 

 

งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 
เพื่อให้มีคุณลักษณะเฉพาะให้ตรงตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ ฉบับปัจจุบัน  
(ฉบับเดือน มีนาคม 2560) ตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559  รายการเบิกตัดปี  ที่แนบมาพร้อมนี้  

 ดังนั้น ขอได้โปรดนําเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  รายการเบิกตัดปี ในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง ชนิด
ขับเคลื่อน  4  ล้อ  จํานวน 1 คัน งบประมาณ 3,300,000 บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน) 
(สํานักการช่าง)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแกไ้ขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 31 ต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 

(ลงช่ือ)     กิตติภูมิ  นามวงค์ ผู้เสนอ 

(นายกิตติภูมิ  นามวงค์) 

นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  รายการเบิกตัดปี  
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปราย  เชิญ  นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
กระผม  นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กระผมมีข้อสงสัยบางประการ
เกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับเดือนสิงหาคม 2559 เพราะผมอ่านจาก
เหตุผลที่ทางฝ่ายบริหารได้เสนอเข้ามาสู่สภาแห่งนี้ให้พิจารณาเพื่อให้แก้ไขคําอธิบาย ผมเห็นว่า เรื่องนี้
เราพิจารณากันไปตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2559 แล้ว สงสัยว่าทําไม  ณ ขณะนั้น คําอธิบายที่บอกว่า 
มีกําลังไม่น้อยกว่า 70 แรงม้า ปรับปรุงเป็น มีกําลังไม่น้อยกว่า 90 แรงม้า เกิดขึ้นตั้งแต่บัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับเดือนสิงหาคม 2559 แล้วหรือไม่  หรือเพิ่งจะเปลี่ยนในเดือนมีนาคม 2560 
ที่ผมสงสัยตรงนี้ก็เพราะว่า ระยะเวลานานพอสมควร แล้วลักษณะของครุภัณฑ์ ลักษณะของรถที่ทาง
เทศบาลต้องการจะซื้อ ก็ไม่ได้เป็นลักษณะพิเศษอะไร  อยากจะทราบว่าในขณะนั้นเกิดกรณีสินค้าขาดตลาด
หรือไม่ หรือเกิดอะไรขึ้น  ทําไมเราจึงไม่สามารถที่จะดําเนินการจัดซื้อได้ตั้งแต่ตอนนั้น  ต้องปล่อยให้
เนิ่นนานมาจนกระทั่งต้องมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้ ขอให้ทางฝ่ายบริหารช่วยอธิบายด้วยครับ  
ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ  ฝ่ายบริหาร 



๑๒ 
 

 

 

นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมเกียรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  
ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีนครลําปางให้เป็นผู้ตอบคําถามในประเด็นคําถามที่ท่านได้
กรุณาถามนั้น  ในงบประมาณเดิมเราได้เขียนในคําช้ีแจงประกอบงบประมาณไว้ว่าเป็นการซื้อรถที่มี
กําลังไม่น้อยกว่า 70 แรงม้า ซึ่งเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณเดือน
สิงหาคม 2559  ต่อมาทางงานพัสดุ กองคลัง ได้ดําเนินการประกวดราคาโดยวิธี e-Auction ไปแล้ว
ครั้งหนึ่ง ก็ปรากฏว่า ทางผู้บริหารได้ทําการยกเลิกการประกวดราคาในครั้งนั้น ด้วยเหตุผลบางประการ 
พอมาถึงเดือนมีนาคม 2560 สํานักงบประมาณก็ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาตรฐานครุภัณฑ์  ทาง
เทศบาลก็มีความจําเป็นที่จะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณจาก  มีกําลังไม่น้อยกว่า 
70 แรงม้า มาเป็นมีกําลังไม่น้อยกว่า 90 แรงม้า โดยที่ไม่มีการเพิ่มวงเงินงบประมาณแต่ประการใด  
ถ้าวิเคราะห์ไปแล้วเทศบาลนครลําปางก็ได้ของดี มีคุณภาพดีขึ้นจากรถซึ่งมีกําลังแรงม้า 70 แรงม้า 
เป็นรถซึ่งมีกําลังแรงม้า 90 แรงม้า สูงขึ้น แต่ราคาเท่าเดิม ไม่มีความเสียหายแต่ประการใด ขอเรียน
ช้ีแจงข้อเท็จจริงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายอีก
หรือไม่ครับ  เชิญ  นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
กระผม  นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ต้องขอขอบพระคุณทางฝ่ายบริหาร
โดยท่านรองนายกฯ สมเกียรติ อัญชนา ที่ได้กรุณาช้ีแจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยปกติแล้วเครื่องจักรหนัก
แต่ละประเภทที่เขาผลิตออกมาขาย ผมเข้าใจว่า สเปคของเขาก็สูงกว่าในรายละเอียดที่กําหนดไว้อยู่แล้ว 
ถ้าผมเข้าใจผิดท่านช่วยอธิบายด้วยนะครับ  ผมเข้าใจว่า ณ ขณะนั้น ผู้ขายก็เอารถ 90 แรงม้ามาขาย
น่ันแหละ ถ้าเราซื้อตอนนั้น เราก็ได้รถ 90 แรงม้าอยู่ดี โดยในราคาเดิม ที่ท่านบอกว่า เวลาเนิ่นนานมา
ทางเทศบาลไม่ได้ซื้อ เพราะการยกเลิกครั้งนั้น  ผมก็สงสัยว่า ยกเลิกเพราะเหตุใด เพราะหลัง ๆ มา
เทศบาลนครลําปางเรา มีอะไรที่ขึ้น ๆ ลง ๆ จะทํา ไม่ทํา ประกาศว่าจะซื้อ แล้วไม่ซื้อ ในลักษณะอย่างนี้  
ผมว่าก็ทําให้เทศบาลเราเสียหายเหมือนกัน  ในการที่มีงบประมาณแล้ว ไม่ได้ใช้ ของควรจะซื้อมา 
แล้วเอามาแก้ปัญหา เอามาบริการพี่น้องประชาชน ก็ไม่ได้ซื้อ ไม่ได้แก้ปัญหา ถ้าจะกรุณาอธิบายได้ว่า 
ทําไมต้องยกเลิกก็จะดี  แต่ถ้าอธิบายไม่ได้ เป็นความลับ ก็ขอให้บอกมาว่าเป็นความลับนะครับ  ผมก็
หมดคําถามเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ  ฝ่ายบริหาร 

 



๑๓ 
 

 

 

นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมเกียรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
ขอบพระคุณครับที่ได้กรุณาถาม  จริง ๆ ก็ไม่ได้เป็นความลับแต่ประการใด ในการประกวดราคาครั้งนั้น
มีผู้เสนอราคาอยู่ 3 ราย  แต่มีรายหนึ่งที่ร้องเรียนว่า  เทศบาลนครลําปางกําหนดสเปคในลักษณะที่เป็น
การกีดกัน  ไม่ให้ร้านใดร้านหนึ่งเข้ามาร่วมในการแข่งขัน  นี่คือข้อเท็จจริง  ทางผู้บริหารพิจารณาแล้ว 
ก็ได้ส่งเรื่องไปให้คณะกรรมการกําหนดราคากลางของเทศบาลทบทวนอีกครั้งหนึ่ง  ในช่วงที่มีการ
ทบทวนนั้น สํานักงบประมาณก็ได้ออกมาตรฐานครุภัณฑ์ใหม่  ทางเทศบาลก็เห็นว่า ให้กําหนดไปตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์ที่ทางสํานักงบประมาณกําหนดไว้  คือ ให้คณะกรรมการกําหนดราคากลางเอา
มาตรฐานกลางมากําหนดเป็นสเปค เพื่อป้องกันการเกิดข้อร้องเรียนขึ้นอีก นี่คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น 
ก็เรียนให้ที่ประชุมทราบ ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายอีก
หรือไม่ครับ  เชิญ นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ 

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 
ที่เคารพ  กระผม  นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เกี่ยวกับญัตติขออนุมัติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับรถตักหน้าขุดหลัง  ผมใคร่ขออนุญาตท่าน
ประธานให้ท่านเลขานุการสภาจาตุรงค์  พรหมศร ช้ีแจงข้อกฎหมาย ข้อระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับสภา คือ
สภาต้องอนุมัติ และเกี่ยวข้องกันตรงไหน ตามข้อระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 31 ขอให้เลขานุการสภา ช่วยช้ีแจงเพื่อประกอบการ
พิจารณาของสมาชิกสภา ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ เลขานุการสภาฯ ได้ช้ีแจงฯ ครับ 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 
ที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน  กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะ
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  เมื่อสักครู่ผมได้ฟังท่านสมาชิกสภาที่ลุกขึ้นขออนุญาตท่านประธาน
เพื่อที่จะให้ผมได้ช้ีแจงระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณที่ทางผู้เสนอได้กล่าวถึง 
เพื่อที่จะให้ที่ประชุมได้พิจารณา  โดยในญัตตินี้ทางผู้เสนอญัตติได้กล่าวไว้ในหลักการเกี่ยวกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่
แกไ้ขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 31 ผมคิดว่าท่านสมาชิกผู้ลุกขึ้นสอบถามเพื่อให้
ผมช้ีแจง คงจะสงสัยว่า ข้อ 31 มาเกี่ยวข้องอะไรกับญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคําชี ้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายการเบิกตัดปี ในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน  กรณีเกี่ยวกับรถตักหน้าขุดหลัง  ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จํานวน 1 คัน ที่สภาได้เห็นชอบ 



๑๔ 
 

 

อนุมัติให้โอนเงิน และต่อมาสภาได้อนุมัติให้กันเงิน ผมเรียนอย่างนี้ครับ เกี่ยวกับระเบียบวิธีการ
งบประมาณ ข้อ 31 ผมขออนุญาตท่านประธานได้อ่านประกอบคําชี้แจง ข้อ 31 บัญญัติในหลักการ
ไว้ว่า “การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปีหรือขยายเวลาให้เบิก
ตัดปไีว้  จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจให้เบิกตัดปไีด้ หรือขยายเวลาเบิกตัดปี” ผมคิดว่า
ตรงนี้ท่านคงจะสงสัย  ผู้มีอํานาจให้เบิกตัดปี หรือขยายเวลาเบิกตัดปี  ท่านคงสงสัยว่าอยู่ตรงไหนที่
บอกว่าเป็นอํานาจของสภา  อย่างนี้ครับ เมื่อสักครู่ผมฟังจากท่านรองนายกฯ ที่ลุกขึ้นช้ีแจงแถลงญัตติ
ประกอบการพิจารณาของที่ประชุมแห่งนี้ได้พูดว่า โครงการรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ
ดังกล่าวนั้น ทางเทศบาลได้เคยดําเนินการตามระเบียบพัสดุในการจัดซื้อจัดหา  แต่ปรากฏว่าการ
ดําเนินการตรงนั้นยังไม่เสร็จสิ้น มีการยกเลิกไป  ตรงนี้ก็แสดงให้เห็นว่า  โครงการดังกล่าวยังไม่มีการ
ก่อหนี้ครับท่านประธาน  เมื่อยังไม่มีการก่อหนี้ ตามระเบียบข้อ  31 จึงเอามานําประกอบในญัตตินี้
เพื่อให้สภาได้พิจารณา คําว่า “งบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปีหรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้  จะ
กระทําได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจให้เบิกตัดปไีด้ หรือขยายเวลาเบิกตัดปี” ในกรณีที่เราเบิกตัดปี
ไว้แล้ว แต่ยังไม่มีการก่อหนี้เป็นอํานาจของสภา  ถ้าเบิกตัดปีไว้แล้วมีการก่อหนี้สําเร็จเสร็จสิ้นแล้วจะ
เป็นอํานาจของผู้บริหาร  ดังนั้น เกี่ยวกับญัตตินี้ที่ได้อ้างตามข้อ 31 ดังกล่าวนั้น  ผมเรียนว่า เมื่อ
ข้อเท็จจริงปรากฏแล้วว่า ยังไม่มีการก่อหนี้ ก็เป็นอํานาจของสภาที่จะพิจารณา  ท่านเข้าใจนะครับ  
ขอบคุณครับท่านประธาน 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายอีก
หรือไม่ครับ  เชิญ นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ 

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 
ที่เคารพ  กระผม  นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ชัดเจนครับท่านประธาน
เกี่ยวกับเรื่องที่เป็นอํานาจของสภา  ญัตตินี้ผมก็ดูแล้ว ขอแกไ้ขเพียงแรงม้า จากไม่น้อยกว่า 70 แรงม้า เป็น 
ไม่น้อยกว่า  90 แรงม้า ราคาก็ไม่เปลี่ยนแปลง โดยส่วนตัวผมเห็นด้วยนะครับ แต่ผมก็ขอให้เพื่อน
สมาชิกสภาพิจารณา  และลงมติต่อไปครับ ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายอีก
หรือไม่ครับ  เชิญ นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ 

นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่าน
ประธานสภาฯ ที่เคารพ  กระผม นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
วันนี้ตั้งใจว่าจะไม่พูด แต่พอถึงญัตตินี้ก็อดไม่ได้ครับ เป็นเรื่องแปลก แปลกอย่างไรท่านประธาน  เมื่อ
สภาได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายไปนานพอสมควรตามที่ผู้เสนอขอมา  การที่เสนอขอซื้อสิ่งของ
เครื่องใช้นั้น ย่อมแสดงถึงมีความจําเป็น ในเหตุผลก็พูดไว้ชัดเจนและรีบด่วน แต่ก็ทําไมไม่ทํา จะโดยวิธี
อะไรก็แล้วแต่ ท่านรองนายกฯ มาตอบบอกว่า ได้ยกเลิกด้วยเหตุผลที่ไม่สามารถบอกได้  จนสมาชิก
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ท่านหนึ่งได้ถามว่าเหตุผลอะไร ถึงได้มาตอบเหตุผลดังกล่าว  ผมไม่เข้าใจ ก็ทําไมไม่บอกเสียตั้งแต่ต้นว่า
เหตุผลที่ยกเลิกนั้นเพราะอะไร เวลานี้ช่ือเสียงเทศบาลหอมกรุ่นไปในผู้ค้าผู้ขายทั้งหลายว่าถ้าเปอร์เซ็นต์
ไม่ถึง  เปอร์เซ็นต์ไม่พอ อย่าเข้ามา แต่เป็นสิทธิของสมาชิกสภาที่จะอภิปรายถึงการทํางานและการ
บริหารงาน  ถ้าเป็นภาคเอกชนผมว่าล้มเหลว  ถ้าท่านมีบริษัทรับเหมาก่อสร้าง  งานประมูลรับเหมา
มันแล้วแต่วัสดุ เครื่องจักรกลหนัก ท่านไม่มี  ท่านผิดสัญญาแน่นอน  และนี่ขยายขอกันเงินตัดปีอีก
ระยะเวลากี่เดือนกี่ปีก็ยังไม่ได้ซื้อเครื่องจักรกลหนักคันที่ว่านี้ ผมว่าเป็นสิทธิที่ท่านสมาชิกจะอภิปราย
และพูดได้ว่า ทําไมไม่รีบจัดการเสียให้ถูกต้องตั้งแต่ต้น ถ้าแน่ใจว่าออกสเปคถูกก็ทําไปเลย ไม่ต้องไป
กลัวใครครหา ท่านประธานครับ และก็แปลกใจอีกเหมือนกันที่มีสมาชิกอีกท่านหนึ่ง มาให้เลขาธิการ
สภา ตําแหน่งใหม่ครับ ช้ีแจงข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุอะไรก็แล้วแต่ ก็ยิ่งทําให้ผมแปลกใจว่าเทศบาลนี้
ชักกระไร ๆ อยู่ อีกหน่อยถ้าท่านจะเสนองบประมาณอะไรมา ควรจะเขียนไว้ด้วย ถ้าไม่สามารถ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประมูล ประกวดราคาได้ในระยะเวลาหกเดือนก็จะขอยกเลิก เอาอย่างนั้น
หรือไม่ น่าจะดีกว่านะครับ หลายโครงการ หลายเรื่อง หลายราว ล่าช้า ถูกทอดทิ้งทั้ง ๆ ที่ได้เสนอ
ของบประมาณมานั้นก็พูดถึงความจําเป็น  ถ้าท่านประธานจําได้ ผมเคยพูดในที่แห่งนี้เรื่องงบประมาณ
ของกองการศึกษา  โรงเรียนเทศบาล เด็กเล็ก น่าสงสาร เราทําร้ายเขา น่าเกลียดมาก ก็มีเรื่องที่
อยากจะพูด อึดอัดใจครับ ก็เลยกราบเรียนท่านประธานขอพูดเท่านี้  ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายอีก
หรือไม่ครับ  เชิญ  นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
กระผม  นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ทีแรกก็ว่าไม่สงสัยแล้วนะครับ แต่
หลังจากที่ได้ฟังเพื่อนสมาชิกได้อภิปรายประกอบกับมาน่ังทบทวนคําตอบของทางท่านรองนายกฯ ที่
บอกว่า การจัดซื้อครั้งแรกมีผู้มาเสนอราคา 3 ราย แต่มีผู้ไปยื่นขอให้ยกเลิกให้คัดค้านเพราะว่าเป็นการ
กีดกัน ผมมาน่ังพิจารณาดู ถ้าว่ามีผู้มาเสนอราคาได้ถึง 3 ราย ก็ไม่น่าเป็นการกีดกันนะครับ การกีดกัน
คือเว้นไวใ้ห้ใครคนใดคนหนึ่งเข้ามา  นี่ประการที่หนึ่งนะครับที่ผมน่ังทบทวนนึกตามไป และใคร่อยากจะ
เรียนถามเพื่อให้ได้คําตอบว่า ถ้าผู้ร้องใครสักคนหนึ่ง เขียนกระดาษสักแผ่นหนึ่ง ร้องเข้ามาว่าตัวเขาถูก
กีดกัน ทางคณะกรรมการไม่มีสิทธิพิจารณาหรือครับว่าคําร้องนั้นเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่ ประกอบ
กับทางท่านรองนายกก็ได้อธิบายว่า เราได้ใช้ข้อความในบัญชีราคามาตรฐานมาเป็นข้อกําหนด  เพื่อน
สมาชิกก็บอกว่า เพียงแต่เปลี่ยนแปลงจาก 70 แรงม้า เป็น 90 แรงม้า ผมก็สงสัยต่อไปอีกว่า ผู้เสนอ
ราคา 3 รายเดิม ซึ่งเขาก็ได้รับผลกระทบ ได้รับความเดือดร้อนจากการบริหาร  การตัดสินใจยกเลิก
การจัดซื้อ การประกวดราคาครั้งที่แล้วไปแล้ว เขาก็เข้ามาเพื่อที่จะยื่นเสนอราคาอีกครั้งหนึ่ง แล้วจะมี
อะไรเป็นหลักประกันว่า เทศบาลก็ทําเหมือนเดิม เพียงแค่เปลี่ยนจาก 70 เป็น 90 แล้วจะไม่มีใครไป
ร้องเรียนว่าเป็นการกีดกันการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมอีก และถ้ามีเพียงกระดาษแผ่นเดียวเข้ามา  
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เทศบาลไม่ต้องทบทวนอีกหรือครับ  ขอช่วยอธิบายข้อสงสัยตรงนี้ด้วยนะครับว่า  การประกวดราคา
ครั้งที่แล้วกับการประกวดราคาครั้งที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่สภาแห่งนี้ ซึ่งผมก็เช่ือว่าก็คงจะเห็นด้วยกับ
ญัตติของท่านนะครับ แต่เป็นห่วงต่อไปในอนาคตว่า จะไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ําสอง ซ้ําสามอย่างเดิมอีกหรือ  
ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ  ฝ่ายบริหาร 

นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมเกียรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
กระผมได้ช้ีแจงไปไม่ครบถ้วน และคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหา  แต่ในเมื่อยังมีปัญหาที่สงสัยอีก ผมก็ขอ
อนุญาตช้ีแจงเพิ่มเติมนะครับ ในการรับซองประกวดราคาครั้งนั้น มีผู้ยื่นซอง 3 ราย คือ 1. ห้างหุ้นส่วน
จํากัด เสรีวิศวกรรม  2. บริษัทพาวเวอร์พลัสกรุ๊ป ประเทศไทย จํากัด  3. บริษัทแจ็ส มอเตอร์เวิร์ค 
จํากัด แต่ว่าคนที่ร้องคือคนที่มาซื้อแบบเสนอราคา  แต่เขาไม่ได้ยื่นซองเสนอราคา คือ ห้างหุ้นส่วน
จํากัด เอ็น วีที เทรดดิ้งทรัค แอนด์อีควิปเมนท์  คือการกําหนดสเปคในครั้งนั้น เราก็เอาสเปคของสํานัก
งบประมาณมาใส่ไว้   และคณะกรรมการเองก็ด้วยความหวังดี ก็ไปเพิ่มคุณสมบัติบางอย่าง 
นอกเหนือจากมาตรฐานกลาง คือไปกําหนดไว้ว่า ขณะที่รถทํางาน สามารถสไลด์ซ้าย ขวาได้ ผมก็ไม่
เข้าใจนะครับ  แต่เข้าใจว่า ปกติแล้วรถประเภทนี้สามารถเดินหน้าได้อย่างเดียว แต่คณะกรรมการ
กําหนดราคาบอกว่า ในการทํางานปัจจุบันน่าจะสไลด์ซ้าย ขวาได้ ซึ่งผู้บริหารก็เห็นด้วยเพราะมัน
ทํางานได้มีประสิทธิภาพมากว่า  แต่คําว่าสไลด์ซ้าย ขวาได้ ไม่มีอยู่ในมาตรฐานของสํานักงบประมาณ 
พอเราประกาศไปแล้ว ก็มีคนที่ซื้อซองรายหนึ่ง เนื่องจากเขาไม่มีคุณสมบัติดังกล่าว  ผมคิดว่าคงจะแพง 
เพราะการจะสไลด์ซ้าย ขวาได้ จะต้องดีขึ้นและแพงขึ้น  คณะกรรมการกําหนดราคากลางของเทศบาล
ก็มีความหวังดีต่อทางราชการ ซึ่งผู้บริหารก็เห็นว่าไม่น่าจะผิด  แต่พอเขาร้องเรียน เราก็มาพิจารณาว่า 
การที่ไปกําหนดอย่างนั้น เป็นการกีดกันผู้ซื้อใบเสนอราคาที่เขาร้องเรียน เพราะเครื่องจักรเขาไม่
สามารถสไลด์ซ้าย ขวาได้ ผู้บริหารก็มาทบทวนแล้วเห็นว่า การกําหนดสเปคดังกล่าวนั้น ไม่น่าจะ
ถูกต้อง เพื่อความถูกต้องควรจะประกาศยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น  และดําเนินการประกวด
ราคาใหม่ โดยเอาสเปคของสํานักงบประมาณมาทั้งหมด ไม่มีการเพิ่มคําว่าสไลด์ซ้าย ขวาแล้ว ได้
กําหนดไว้อย่างนั้น  แต่ในขณะที่กําลังดําเนินการนั้น  สํานักงบประมาณได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
สเปคของเครื่องจักรกลประเภทนี้ ว่าในราคาขนาดนี้ ให้แรงม้าเป็น 90 แรงม้า จะด้วยเหตุผลประการ
ใดก็ไม่ทราบ อาจจะเป็นเพราะเครื่องจักรมีราคาลดลงก็เป็นได้  ถ้าเราไม่แก้ไข เราไปประกาศกําหนด 
70 แรงม้า ในราคาสามล้านสามแสนบาท ราชการก็เสียหายใช่หรือไม่ครับ ถ้าประกาศสเปคเดิมคือ 
70 แรงม้า ราชการเสียหายแน่นอน  เพราะราคาที่สํานักงบประมาณกําหนดให้ ได้กําหนดว่าสามล้าน
สามแสนบาท สามารถซื้อได้ที่ 90 แรงม้า เราก็เห็นว่าราชการได้ประโยชน์  เราก็มีความจําเป็นต้องมา
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ ซึ่งได้ฝากตัดปีไว้แล้ว ซึ่งสภาแห่งนี้ได้อนุมัติให้ฝากตัดปีได้  พอ
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ในวันนี้เราก็ต้องมาขออนุมัติสภาอีกครั้ง ขอแก้ไขจาก 70 แรงม้าเป็น 90 แรงม้า ไม่มีเหตุผลเป็น
ประการใด  เจ้าหน้าที่ได้ดําเนินการตามขั้นตอน ตามระเบียบทุกอย่าง  ในการประกวดราคาก็เป็นอยู่
อย่างนี้ เวลามีผู้เสนอราคา และหากมีการร้องเรียน เราก็จําเป็นต้องพิจารณาคําร้องของเขาทุกเรื่องไป 
เราคงไม่สามารถดึงดันได้ว่า สเปคของเราถูกต้อง ความจริงแล้วการไปกําหนดสไลด์ซ้าย ขวาได้ ไม่มีใน
มาตรฐานกลาง แต่คณะกรรมการมีความหวังดีเพื่อให้งานสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
ขอเรียนช้ีแจงเท่านี้ครับ  ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายอีก
หรือไม่ครับ เชิญ  นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
กระผม  นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอบคุณท่านรองนายกฯ นะครับที่
ช่วยกรุณาอธิบายช้ีแจงจนกระจ่าง ตอนนี้ความสงสัยเรื่อง 70 แรงม้ากับ 90 แรงม้าไม่มีแล้วนะครับ 
แต่มีความสงสัยใหม่ขึ้นมาว่า ในการประกวดราคาครั้งต่อไป ทางคณะกรรมการจะตัดคําว่า สไลด์ซ้าย 
ขวา ออกไปเลยใช่หรือไม่ครับ อันนั้นเป็นความต้องการของกองช่างหรือเปล่าครับ และเหมือนเทศบาล
ได้ของที่ไม่ตรงกับความต้องการหรือไม่ ขอฝากไว้พิจารณาด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ  ฝ่ายบริหาร 

นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมเกียรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
ขอประทานโทษที่ผมไม่ได้ช้ีแจงในประเด็นนี้นะครับ ในการประกวดราคาครั้งต่อไป ทางผู้บริหาร
กําหนดให้คณะกรรมการกําหนดราคากลางให้ใช้สเปคของเดือนมีนาคม 2560 ทุกตัวอักษร ไม่มีการ
เพิ่มเติมหรือตัดทอนข้อความใดข้อความหนึ่งออก ซึ่งจะทําให้มีผู้เสนอราคาได้อย่างหลากหลายครับ 
ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายอีก
หรือไม่ครับ เชิญ นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ 

นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่าน
ประธานสภาฯ ที่เคารพ  กระผม นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ก็
ไม่ได้อยากจะจับผิดใคร แต่คําช้ีแจงเมื่อสักครู่ของท่านรองนายกฯ ท่านหนึ่งพูดถึงว่า กําหนดสเปคไว้ 
70 แรงม้า และซื้อราคาสามล้านสาม  ประสบการณ์ผมเท่าที่ผ่านมา ผมไม่เคยเห็นที่ใดพูดถึง 70 พอดี 
มีแต่ไม่น้อยกว่า ท่านแก้ไขคําพูดของท่านเสียนะครับ ดูในหน้านี้ข้อที่ 2 ไม่น้อยกว่า 70 แรงม้า แล้ว
ท่านมาพูดได้อย่างไร  ระดับนี้แล้วอย่าเสียคําพูดนะครับ  ระมัดระวังด้วย  ผมไม่เคยได้ยิน ประมูล
รถยนต์ กระบะอะไรก็แล้วแต่ต้องกําหนดพอดีเลย มีแต่ไม่น้อยกว่า ถ้ามากกว่านั้นก็เป็นการดี  บริษัทนี้
ยี่ห้อนี้ให้ข้อมูลที่เกิดประโยชน์มากกว่า  แรงม้ามากกว่า กรรมการพิจารณาก็น่าจะพิจารณาตัวนั้น  
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ท่านพูดได้อย่างไร 70 แรงม้าพอดี สามล้านสาม เห็นสมาชิกสภาเป็นเด็กประถมหรืออย่างไร ขอบคุณครับ
ท่านประธาน 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายอีก
หรือไม่ครับ  เชิญ นายจาตุรงค์  พรหมศร 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปางที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน  กระผมนายจาตุรงค์ พรหมศร 
ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เกี่ยวกับญัตติที่ทางผู้เสนอเสนอขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายการเบิกตัดปี ตามหลักการและ
เหตุผลดังกล่าวนั้น ท่านประธานครับเมื่อสักครู่ผมน่ังฟังจากทางผู้เสนอญัตติได้ช้ีแจงแถลงต่อที่ประชุม
เกี่ยวกับข้อความคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ทั้งเดิม และใหม่  ผมมีข้อสงสัยครับที่บอกว่า  บังคับ
เลี้ยวซ้าย ขวา ที่จริงแล้วในข้อความเดิมคําช้ีแจงงบประมาณตรงนี้ไม่เห็นปรากฏนะครับ แล้วข้อความ
ใหม่ตรงนี้ก็ไม่ปรากฏ  ตามที่ท่านมาช้ีแจงในลักษณะอย่างนี้ นอกจากทําให้สับสนไขว้เขวแล้ว มันเป็น
การไปช้ีแจงเพิ่มเติมข้อความที่ผิดแปลกแตกต่างไปจากเดิม  ในทางกลับกันในข้อความที่ท่านจะขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงใหม่เรื่องการบังคับเลี้ยวซ้าย ขวาตรงนี้ท่านก็ไม่พูด  และผมก็ดูข้อความเดิมคําว่า บังคับ
เลี้ยวซ้าย ขวาก็ไม่มีนะครับ  ผมว่าถ้าท่านจะไปแก้ไขตรงนั้น ท่านก็ต้องพูดให้ชัดเจนนะครับ อย่ายกขึ้น
มาเป็นประเด็นใหม่ ทําให้ผมพิจารณาลําบาก และเป็นการที่ไม่ถูกต้องด้วย ผมขออนุญาตท่านประธาน
ว่า เกี่ยวกับญัตติดังกล่าวที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณในเรื่องกําลังจากไม่น้อยกว่า 
70 แรงม้า เป็น ไม่น้อยกว่า 90 แรงม้า ผมเรียนท่านประธานว่า เท่าที่ผมฟังจากที่ท่านผู้บริหารช้ีแจง
ว่า เดิมเริ่มทีมีการขอโอนเงินมาตั้งจ่ายจากเงินที่เหลือจ่าย  และมีการกันเงินไว้  ซึ่งกันไว้ตั้งแต่วันที่  
27 กันยายน 2559 ถ้านับถึงปัจจุบันระยะเวลาก็นานพอสมควร  ผมเข้าใจว่าการจัดซื้อจัดจ้างอาจจะ
ล่าช้า แต่ท่านประธานครับ การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหา บางทีวัสดุครุภัณฑ์บางประเภทเขาก็มีการกําหนด
คุณลักษณะเฉพาะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ซึ่งสํานักงบประมาณได้กําหนดเป็นช่วง ๆ ซึ่งตรงนี้
ตามรายละเอียดของญัตติผมก็พอเข้าใจได้ว่า จากเดิมที่กําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
ประจําเดือนมีนาคม 2558 ถ้าผมดูตามเอกสารนี้นะครับ และต่อมามีการเปลี่ยนแปลงฉบับเดือน
มีนาคม 2560 ผมพิจารณาตามรายละเอียดในญัตติที่เสนอมานี้ ทางผู้ที่เกี่ยวข้องเดิมมีบันทึกข้อความ
ลงวันที่ 11 เมษายน  2560  อ้างถึงราคาพัสดุครุภัณฑ์  และมีการเสนอขึ้นมาตามลําดับ  จากนั้นก็มี
การรายงานผลของคณะกรรมการที่แจ้งว่ามีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของบัญชีราคามาตรฐาน
ประจําเดือนมีนาคม 2560  ตามเอกสารนี้ลงวันที่ 25 เมษายน 2560 หลังจากนั้นก็เสนอทําญัตติ
ตามเอกสารลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 และนํามาเสนอญัตติต่อสภาในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 
เพื่อให้สภาพิจารณา  ท่านประธานครับในการจัดซื้อจัดจ้างจัดหา นอกจากจะต้องเร่งรัดเพื่อให้เกิด
ประโยชน์กับทางราชการ ให้เกิดประโยชน์กับประชาชน  แต่การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ดังกล่าว จะต้อง
เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะของบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ด้วย  ฉะนั้นผมเข้าใจว่าผู้เสนอญัตติ 
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ถึงแม้นสภาจะอนุมัติให้กันเงินฯ ไปแล้วก็จริง แต่ในขณะที่จะมีการจัดซื้อจัดจ้างจัดหา ถ้าในขณะนั้น
คุณลักษณะเฉพาะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงก็จะต้องนํามาประกอบในการ
จัดซื้อจัดหา ผมก็เข้าใจว่าทางผู้เสนอมีความประสงค์ที่จะแก้ไขจากไม่น้อยกว่า 70 แรงม้า มาเป็นไม่
น้อยกว่า 90 แรงม้า เพื่อให้เป็นไปตามเอกสารดังกล่าว  ผมเข้าใจอย่างนี้  แล้วการปฏิบัติอย่างนี้  ผม
ในฐานะสมาชิกสภาผมเห็นด้วยว่า จะต้องทําให้ถูกต้อง ที่จะต้องไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง
งบประมาณที่มีอยู่แต่เดิม แล้วทําให้ถูกต้อง  แล้วในกรณีการเบิกตัดปีเมื่อไม่มีการก่อหนี้ผูกพันก็เป็น
อํานาจของสภา ส่วนในการจัดซื้อจัดจ้างที่จะมีการร้องเรียนกันหรือไม่  ผมคิดว่าไม่ได้อยู่ในอํานาจ
หน้าที่ของผมที่จะไปพิจารณาในส่วนนั้น  ผมก็อยากให้ข้อสังเกตว่าการดําเนินการควรจะต้องรีบเร่ง 
เพราะมิฉะนั้นแล้ว บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณอาจจะต้องมีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงอีกเป็นระยะ  เมื่อได้รับอนุมัตไิปแล้ว  ถ้าท่านยังชักช้าอยู่  ท่านก็อาจจะเจอประเด็นอย่างนี้
อีก  และต้องมาแกไ้ข ต้องมาเบิกตัดปี ต้องมาทําอะไรอยู่อย่างนี้ มันเสียหายต่อทางราชการ  แต่สําหรับ
เหตุผลของท่าน ตอนนี้จากไม่น้อยกว่า 70 แรงม้าเป็นไม่น้อยกว่า 90 แรงม้า เมื่อผมเห็นว่า เพื่อเป็น
การทําให้ถูกต้องตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ผมในฐานะสมาชิกสภาพิจารณาแล้วเห็นว่าอยู่ใน
อํานาจหน้าที่ และมีเหตุจําเป็น ผมอนุมัตใิห้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ภายใต้ข้อสังเกตที่ผมได้กราบเรียนไว้ข้างต้น 
ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายอีก
หรือไม่ครับ  เชิญ นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ 

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 
ที่เคารพ  กระผม  นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขออนุญาตครับ เมื่อ
สักครู่ผมถูกพาดพิงครับ เมื่อสักครู่ผมอาจจะพูดไวไปนิดหนึ่ง ต้องขออนุญาตแก้ไขคําพูดที่ว่า 
เลขาธิการสภา  เป็นท่านเลขานุการสภา จาตุรงค์  พรหมศร นะครับ ส่วนเรื่องที่ท่านสมาชิกสภาสงสัย
ว่าทําไมผมจึงต้องถามท่านเลขานุการสภา  ผมขอนําเรียนด้วยความเคารพนะครับ ที่ผมถามเพราะ
ญัตติที่เสนอมานั้น  เขาได้อ้างถึงว่า  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.  2541 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 หมวด 4 ข้อ 31 ว่า “การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ
รายการที่ได้เบิกตัดปีหรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้  จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจให้
เบิกตัดปไีด้ หรือขยายเวลาเบิกตัดปี”  ซึ่งตรงนี้ผมสงสัย ไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับสภาอย่างไร  ผู้มีอํานาจคือใคร 
คือสภาหรือผู้บริหาร  เพราะผมมีความสงสัย จึงขออนุญาตนําเรียนอธิบายครับ  ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายอีก
หรือไม่ครับ  ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารจะช้ีแจงเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  ไม่มีนะครับ  เมื่อไม่มี  ผมจะขอมติ
ที ่ประชุมนะครับ  ข้อ 4.1 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายการเบิกตัดปี  ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  
สมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ท่านประธานฯ ขอมติ
เห็นชอบนะครับ  ขอให้ยกมือสูง ๆ ครับ  ที่ประชุมเห็นชอบ  17  เสียงครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ 
โปรดยกมือครับ 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ท่านใดไม่เห็นชอบ  ขอให้ยกมือ
สูง ๆ ครับ  ไม่เห็นชอบ  3  เสียงครับ  นอกนั้นงดออกเสียงครับ 

มติท่ีประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 17 เสียง อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายการเบิกตัดปี  ในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 
จากข้อความเดิม “เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ มีกําลังไม่น้อยกว่า 70 แรงม้า แก้ไขเป็น เครื่องยนต์
ดีเซล 4 จังหวะ มีกําลังไม่น้อยกว่า 90 แรงม้า และมีสมาชิกฯ ไม่เห็นชอบ 3 เสียง นอกนั้นงดออกเสียง 

 

4.2  ญัตติ เร่ือง ขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบก่อหน้ีผูกพันงบประมาณรายจ่าย
เกินกว่าหน่ึงปีงบประมาณ ในการจ้างเอกชนเก็บขนมูลฝอย 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่
เสนอใหม่  ข้อ 4.2  ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย
เกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ในการจ้างเอกชนเก็บขนมูลฝอย  เชิญ  ผู้เสนอ 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่าน
สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอ
เสนอญัตติ 

ญัตต ิ

เรื่อง    ขอเสนอญัตติ ขอรับความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ 
ในการจ้างเอกชนเก็บขนมูลฝอย  

เรียน    ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
ข้าพเจ้า นายกิตติภูมิ นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ ขอรับความเห็นชอบ 

ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ในการทําสัญญาจ้างเอกชนเก็บขนมูลฝอย
ต่อเนื่อง ๕ ปีงบประมาณ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ตามหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
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     ขอรับความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ในการทํา
สัญญาจ้างเอกชนเก็บขนมูลฝอยต่อเนื่อง  ๕  ปีงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เป็นจํานวนเงิน  
๑๑๑,๙๒๒,๕๕๑ บาท (หนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) โดย
จ่ายจากงบประมาณ ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ หมวดค่าใช้สอย งบดําเนินงาน งานกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล แผนงานเคหะและชุมชน ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
“ข้อ 38 ภายใต้บังคับข้อ 9 ข้อ 17 ข้อ 21 และข้อ 34 การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่า
หนึ่งปีงบประมาณ ให้กระทําได้โดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น และจัดทําเป็นงบประมาณรายจ่าย
ตามขั้นตอนของกฎหมาย”  

เหตุผล 
เพื่อให้การบริหารจัดการมูลฝอยอันเป็นการบริการสาธารณะ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ประกอบกับในการเตรียมการจัดทํา
ข้อกําหนดรายละเอียดงานจ้าง การกําหนดราคากลาง รวมทั้งขั้นตอนการพัสดุต่างๆ มีความละเอียด
และต้องใช้ระยะเวลานานในการดําเนินการ  ซึ่งหากดําเนินการทําสัญญาจ้างเป็นรายปี  อาจไม่ทันต่อ
การสรรหาผู้รับจ้างมาปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ย่อมเกิดปัญหาในการบริหารจัดการมูลฝอย  สร้าง
ความเดือดร้อนแก่ประชาชน และอาจเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมขึ้นได้  ฉะนั้น  เทศบาลนครลําปาง  
จึงจะดําเนินการจ้างเอกชนเก็บขนมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลําปาง เป็นเวลา ๕ ปีงบประมาณ  ตั้งแต่
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้  ได้ รับอนุมัติให้ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓  
ข้อ ๓๘ วรรคสอง แล้วตามหนังสือจังหวัดที่ ลป ๐๐๒๓.๔/๑๒๑๗๖  ลงวันที่ ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 
เรื่อง ขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ซึ่งแนบมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว 

ดังนั้น ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ  ในการทําสัญญาจ้างเอกชนเก็บขน
มูลฝอยต่อเนื่อง ๕ ปีงบประมาณ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เป็นจํานวนเงิน  ๑๑๑,๙๒๒,๕๕๑ บาท 
(หนึ ่ง ร้อยสิบเ อ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบเ อ็ดบาทถ้วน)   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่
แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๓๘ วรรคหนึ่ง ต่อไป  

  ขอแสดงความนับถือ 

(ลงช่ือ)     กิตติภูมิ  นามวงค์ ผู้เสนอ 

(นายกิตติภูมิ  นามวงค์) 

           นายกเทศมนตรีนครลําปาง 
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นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ในญัตติ เรื่อง ขอรับความ
เห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ในการจ้างเอกชนเก็บขนมูลฝอย  
จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายครับ  เชิญ  นางสุดารัตน์  บุญมี 

นางสุดารัตน์  บุญมี  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  
ดิฉัน  นางสุดารัตน์  บุญมี  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  อยากจะเรียนถามท่านปลัดเทศบาลใน
ฐานะเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณช่วยช้ีแจงเกี่ยวกับญัตตินี้ค่ะ  ขอบคุณค่ะ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   เชิญ  ฝ่ายบริหาร 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่าน
สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง ด้วย
ความกรุณาของสมาชิกสภาฯ คงอยากจะให้ท่านปลัดเทศบาลซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาฝ่ายประจํา  ซึ่งเป็น
ผู้นําเสนอให้ดําเนินการเกี่ยวกับการเริ่มต้นการสร้างญัตติดังกล่าว และความจําเป็นดังกล่าว  กระผมใน
ฐานะนายกเทศมนตรี ขออนุญาตให้ท่านปลัดเทศบาลได้เป็นผู้ช้ีแจงในรายละเอียดความเป็นมาในญัตติ
ดังกล่าวพอสังเขปครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   เชิญ  ปลัดเทศบาลฯ 

นายพิชิต  โมกศรี  ปลัดเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก
สภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม นายพิชิต  โมกศรี  ปลัดเทศบาล ด้วยความเคารพ ผมไม่ค่อยเข้าใจ
คําถามของท่านสมาชิกสภาฯ เกี่ยวกับคําถามของท่านเท่าไหร่ 

นางสุดารัตน์  บุญมี  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอให้ท่านปลัดช้ีแจงเกี่ยวกับญัตตินี้
ว่าเป็นอย่างไรค่ะ ข้อ 38 วรรคสอง 

นายพิชิต  โมกศรี  ปลัดเทศบาลนครลําปาง  ขอบคุณท่านสมาชิกครับ ญัตติที่ขอรับความ
เห็นชอบสภาเพื่อขอก่อหนี้ผูกพันเป็นระยะเวลา 5 ปีงบประมาณ ซึ่งตามระเบียบข้อ 38 วรรคสอง 
บัญญัติไว้แต่ว่า “โครงการที่จะขอก่อหนี้ผูกพันได้นั้น จะต้องเป็นโครงการในหมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างเท่านั้น  และก่อหนี้ผูกพันได้ไม่เกินปีงบประมาณถัดไป” แต่ของเราที่เสนอขอรับความ
เห็นชอบ เป็นโครงการเก็บขนขยะ และกําจัดขยะมูลฝอย  ซึ่งเป็นโครงการที่จ่ายจากรายจ่ายประจํา 
จากหมวดค่าตอบแทนและใช้สอย ซึ่งไม่มีบัญญัติไว้ในข้อ 38 วรรคสอง  ในกรณีที่ไม่มีบัญญัติไว้ใน
ระเบียบเราจะทําอย่างไร ซึ่งก็มีข้อ 4 ในระเบียบซึ่งสามารถยกเว้นได้ โดยเป็นอํานาจของท่าน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย  และปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบอํานาจให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
ผู้ใช้อํานาจแทน  ในเมื่อในระเบียบข้อ 38 วรรคสอง ไม่ได้บัญญัติในเรื่องการก่อหนี้ผูกพันในงบประจํา 
เราก็ต้องจําเป็นใช้ระเบียบข้อ 4 คือขอยกเว้นไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อ 38 วรรคสอง ซึ่งท่านผู้ว่าก็ได้
อนุมัตใิห้ยกเว้นระเบียบโดยไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อ 38 วรรคสอง  เพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูข้อ 38 
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วรรคหนึ่ง ก็จะพูดถึงเรื่อง  การเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในกรณีที่ทางเทศบาลขออนุมัติก่อหนี้ผูกพัน 
ก็พิจารณาได้อย่างนี้นะครับ  ผมก็ยืนยันว่าทําถูกต้องนะครับ  ก็เทียบเคียงได้กับปี 2555  ที่ได้มีการ
ก่อหนี้ผูกพัน 5 ปี เหมือนกับที่กําลังขอความเห็นชอบอยู่ครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายอีก
หรือไม่ครับ  เชิญ นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ 

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 
ที่เคารพ  กระผม  นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เกี่ยวกับญัตตินี้ครับท่าน
ประธาน จากหนังสือที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้อนุมัติยกเว้นให้เรา บทบาทหน้าที่ของสภาเราอยู่
ตรงไหน ผมขออนุญาตท่านประธาน ขอให้ท่านจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภา ช่วยช้ีแจงข้อ
กฎหมาย และบทบาทหน้าที่ของสภาในหนังสืออนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง เกี่ยวกับญัตตินี้
ครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจง
ข้อกฎหมายฯ ที่สมาชิกสภาฯ สอบถามครับ 

 นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 
ที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน  กระผมนายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะ
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านประธานครับเมื่อสักครู่ท่านสมาชิกที่ลุกขึ้นขออนุญาตท่าน
ประธานให้กระผมช้ีแจงระเบียบข้อกฎหมาย ผมประมวลดูแล้วที่ท่านถาม น่าจะเกี่ยวกับระเบียบ
หลักการของญัตตินี้ที่ทางผู้บริหารเสนอขอรับความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่า
หนึ่งปีงบประมาณในการจ้างเอกชนเก็บขนขยะ เป็นอย่างนี้ครับท่านประธาน เกี่ยวกับการก่อหนี้ผูกพัน 
ตามระเบียบวิธีการงบประมาณจะกล่าวไว้ในข้อ 38  มีอยู่สองวรรค  ผมเรียนสรุปเพื่อความเข้าใจ
นะครับ วรรคแรก มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อความว่า “ภายใต้บังคับข้อ 9 ข้อ 17 ข้อ 21 
และข้อ 34 การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ให้กระทําได้โดยความ
เห็นชอบของสภาท้องถิ่น และจัดทําเป็นงบประมาณรายจ่ายตามขั้นตอนของกฎหมาย” แปลความว่า 
การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณนั้น จะกระทําได้ก็ด้วยความเห็นชอบ
ของสภาท้องถิ่น และจัดทําเป็นงบประมาณรายจ่ายตามขั้นตอนของกฎหมาย ทีนี้ประเด็นต่อมาข้อ 38 
วรรคสอง  บัญญัติหลักการว่า “การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ 
สําหรับโครงการใด โครงการหนึ่งจะกระทําได้เมื่อมีความจําเป็นที่ไม่อาจแยกงบประมาณตั้งจ่าย และ
ดําเนินการในแต่ละปีงบประมาณได้ ซึ่งเป็นโครงการประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ไม่อาจแยกการ
จัดซื้อจัดจ้างได้เป็นส่วน ๆ และมีรายไดไ้ม่เพียงพอที่จะดําเนินการในปีงบประมาณเดียว ให้ก่อหนี้ผูกพัน
ไดไ้ม่เกินปีงบประมาณถัดไป...ฯ”  สําหรับในวรรคสองที่เกี่ยวข้องกับญัตติของผู้บริหาร ถ้าเราพิจารณา 



๒๔ 
 

 

เขาจะกล่าวไว้จําเพาะเจาะจงในเรื่องการก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณในโครงการที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง เขากําหนดไว้เลย ถ้าไม่เกี่ยวกับที่ดินและสิ่งก่อสร้างจะใช้ข้อ 38 วรรคสองไม่ได้ ตามญัตติ
นี้เหมือนกับที่ท่านปลัดเทศบาลนครลําปางได้บอกแล้วว่า  การที่จะก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย
เกินหนึ่งปีงบประมาณในการจ้างเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยนั้น  จะอยู่ในหมวดค่าใช้สอย  ประเภท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ท่านบอกว่าจะจ่ายจากรายจ่ายประจําในหมวดค่าใช้สอย  ก็ไม่เข้า
หลักเกณฑ์ข้อ 38 วรรคสองนะครับ และในส่วนที่บอกว่า ให้ก่อหนี้ผูกพันได้ไม่เกินปีงบประมาณถัดไป 
ข้อความตรงนี้ก็ใช้บังคับเฉพาะโครงการประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้างเท่านั้น  ถ้าไม่ใช่โครงการประเภท
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก็ไม่อยู่ในบังคับที่ว่าก่อหนี้ผูกพันได้เกินปีงบประมาณถัดไป แปลความว่า ถ้าเป็น
โครงการอื่นก็ก่อหนี้ได้เป็นปี ๆ ไป  ด้วยเหตุนี้เมื่อญัตติดังกล่าวไม่เข้าข้อ 38 วรรคสอง  ทางผู้บริหาร
ก็ได้กล่าวถึงหนังสือจังหวัดลําปางที่ได้ยกเว้นระเบียบตามข้อ 38 วรรคสองให้กับเทศบาลนครลําปาง 
ตามหนังสือจังหวัดลําปาง ที่ ลป 0023.4/12176 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ขออนุมัติ
ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย แต่ปรากฏว่าตามญัตติดังกล่าว ถึงแม้นว่าจะไม่เข้า
ข้อ 38 วรรคสอง แต่ได้รับการยกเว้นจากจังหวัดฯ ทางผู้บริหารก็ได้เสนอญัตติก่อหนี้ผูกพันรายจ่าย
งบประมาณเกินกว่าหนึ่งปีในการจ้างเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอย โดยกล่าวในญัตติว่า มีจํานวน 
5 ปีงบประมาณ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ถึงพ.ศ. 2565  เมื่อเกินหนึ่งปี  สภาก็ต้องพิจารณาตามข้อ 38 
วรรคหนึ่ง  ส่วนข้อ 38 วรรคสองนั้นได้ยกเว้นระเบียบแล้ว เมื่อยกเว้นระเบียบก็แปลความว่า เขา
ยกเว้นให้เทศบาลนครลําปางที่จะดําเนินการในหมวดค่าใช้สอย เกี่ยวกับจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะ แต่
เมื่อเสนอต่อสภา 5 ปี ก็ให้สภาพิจารณานะครับ ดังนั้น สภาก็พิจารณาว่าการก่อหนี้ผูกพันจ้างเอกชน
เก็บขนขยะ 5 ปีนี้จะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ  ท่านก็ฟังเหตุผลจากเจ้าของญัตติ  ตรงนี้ท่านเข้าใจแล้ว
นะครับว่า อํานาจหน้าที่ของท่านอยู่ตรงนี้ เมื่อท่านเข้าใจผมก็ขอให้ท่านประธานดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบในญัตตินี้ต่อไป ขอบคุณครับท่านประธาน 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายอีก
หรือไม่ครับ  เชิญ นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 
ที่เคารพ  กระผม  นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เกี่ยวกับญัตตินี้ก็เข้าใจ
ถึงความจําเป็นของผู้ปฏิบัติที่จะต้องดําเนินการด้านการกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล เนื่องจากว่า
จะต้องมีการดําเนินการลักษณะต่อเนื่อง 5 ปี  จึงได้มีการขอยกเว้นระเบียบนะครับ  แต่สิ่งที่ผมอยาก 
จะให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตก็คือเรื่องการประมูล การบริหารให้ผู้รับจ้าง
ปฏิบัติตามสัญญาก็คือ เนื่องจากว่ามูลค่างานร้อยสิบเอ็ดล้านบาท และมีต้นทุนค่าใช้จ่ายหลัก ๆ ก็จะมี
ข้อที่ 3 คือ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ  ซึ่งเป็นเงินเกือบเจ็ดสิบล้านบาท  มีทั้งรถอัดขยะ 10 ลบ.ม. และ
รถอัดขยะ 6 ลบ.ม. รถเก็บกิ่งไม้ รถคอนเทนเนอร์ รถขยะอันตราย  ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้มีมูลค่าสูง 
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รถต่าง ๆ ที่ได้ประมาณการมาเป็นรถที่ซื้อใหม่ ผมเข้าใจว่าเป็นรุ่นใหม่นะครับ  เพราะฉะนั้นถ้าหากการ
ประมูลหรือการประกวดราคาที่จะได้ผู้รับจ้างมาดําเนินการตามสัญญาก็ขอให้ดูเรื่องนี้ด้วยนะครับ 
อย่าให้เทศบาลเสียประโยชน์  เทศบาลคิดเงินให้เป็นรถใหม่ ไม่ใช่รถมือสอง มือสามที่เอามาย้อมแมว 
มาทําให้ดูใหม่ มาตบตากับเทศบาล ซึ่งทําให้เทศบาลเสียประโยชน์ไป  ขอฝากไว้ด้วย  และการได้มาซึ่ง
ผู้รับจ้าง ก่อนการประชุมสภาก็ได้ทราบว่าจะมีการประมูลราคา ก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วครับ เพราะว่า 
การประมูลจะเป็นการแข่งขันด้านราคา ก็จะทําให้ผู้ประกอบการแข่งขันกัน ผู้ที่ได้รับประโยชน์คือ
เทศบาลน่ันเอง เพราะฉะนั้นก็ขอให้ดําเนินการประมูลเพื่อเกิดความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการ
โดยทั่วไป และเกิดประโยชน์ต่อเทศบาลสูงสุด  ผมก็ขอตั้งข้อสังเกตไว้สองประการครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายอีก
หรือไม่ครับ  เชิญ นายสมหมาย  พงษไ์พบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 
ที่เคารพ  กระผม  นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ญัตตินี้ผมก็เห็นด้วย
ที่จะให้เอกชนรับจ้างเก็บขนขยะ ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ไม่รู้ว่าจะได้ผ่านสภาไปหรือไม่ หรือถ้าผ่านสภาไปแล้ว
ผมก็เป็นห่วงอยู่ประเด็นหนึ่ง อยากฝากให้ผู้บริหารนึกถึงบริษัทที่มีความพร้อม ที่จะรับเหมาตรงนี้ 
เพราะว่าที่ผ่านมาก็เจอปัญหาอยู่หลายด้าน เช่น บุคลากรไม่เพียงพอ รถชํารุดบ่อย หรือรถไม่เพียงพอ  
และที่ประสบปัญหาบ่อยมากคือ  ตามตรอกซอกซอย ไม่มีรถเล็กเข้าไปเก็บ เพราะมีแต่รถใหญ่ พอรถใหญ่
เข้าไปเก็บจะมีปัญหาเรื่องทาง กับฝาท่อระบายน้ํา เพราะความกว้างของรถ และท่อระบายน้ําจะอยู่
ด้านข้าง รถก็ไปเหยียบฝาท่อระบายน้ําแตกหักบ่อย ชาวบ้านก็มาร้องเรียนอยู่บ่อย ๆ บางครั้งเวลา
รีบเร่งก็อาจจะเว้นช่วงไป บางที 2 วันเข้ามาเก็บครั้งหนึ่งหรือ 3 วันเข้ามาเก็บครั้งหนึ่ง แต่ผมก็ได้
สอบถามทางบริษัท บริษัทบอกว่า บางครั้งเป็นซอยเล็ก รถเข้าไปไม่ได้ ต้องให้คนเดินเข็นล้อเข็นเข้าไป
เก็บ และใช้เวลามาก บางครั้งจึงอาจผ่านไปก่อน แล้วอีก 2 -3 วันค่อยเข้าไปเก็บ และอีกสิ่งหนึ่งคือ 
ขยะมีน้อย เขาก็คิดถึงความคุ้มค่าตรงนั้น  ฉะนั้นผมก็ฝากฝ่ายบริหารสักหน่อยว่า ถ้าเราจะคัดเลือก
ผู้รับจ้างที่ประมูลมาแล้ว ขอให้เน้นเรื่องความคุ้มค่า การได้ประโยชน์ของประชาชนตรงนี้ด้วย ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายอีก
หรือไม่ครับ  เชิญ  นายสันติ  เขียวอุไร 

นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
กระผม  นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ความจริงผมก็ไม่อยากจะอภิปรายนะครับ 
เนื่องจากเจ็บคอ  ในญัตตินี้ในส่วนตัวผมเห็นด้วยนะครับ ต้องเกริ่นนํานิดหนึ่งว่า ในญัตตินี้  ผมโชคดีที่
ในอดีตที่ผ่านมา ผมไม่แน่ใจ แต่ว่าอย่างน้อยหนึ่งครั้งที่ผมเห็นญัตติแบบนี้เข้ามาในสภาเรา การขอ
ก่อหนี้ผูกพันในเรื่องของขยะมูลฝอยต่อเนื่อง 5 ปี ซึ่งในอดีตเราก็ได้อภิปรายถึงความจําเป็น เหตุผล 
ต่าง ๆ พอสมควรในสมัยที่แล้ว หลังจากที่ผมเข้ามาเป็นสมาชิกสภาได้ 2 สมัย สมัยที่แล้วก็ได้พิจารณา
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เรื่องนี้ ซึ่งเหตุผลความจําเป็นเราก็ได้อภิปรายกันไปพอสมควรว่า ความสําคัญหรือประโยชน์ที่จะได้รับ
ในเรื่องของการยกเว้นระเบียบปฏิบัติที่ทางราชการออกมา ซึ่งเป็นระเบียบปฏิบัติที่อาจนานมา
พอสมควร ซึ่งอาจจะยังไม่เห็น หรือเห็นแล้ว ผมก็ไม่แน่ใจ ถึงทําให้สภาเล็ก ๆ ของเรามาแก้ไขปัญหาใน
ลักษณะก่อหนี้ผูกพันแบบนี้  จากเหตุผลที่ให้มาก็คงปฏิเสธไม่ได้นะครับเรื่องของความต่อเนื่องทุกปีที่
พอหมดสัญญา เราก็ได้รับคําบ่นจากประชาชนบ่อย ๆ ว่าช่วงนี้ทําไมไม่มาเก็บ ช่วงนี้ทําไมเก็บช้า ทาง
เจ้าหน้าที่ก็บอกว่า เนื่องจากหมดสัญญาบ้าง อะไรบ้าง ที่เราได้รับฟังปัญหาอยู่เรื่อย ๆ ในการแก้ไขใน
แต่ละครั้ง  แต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญที่ผมอยากอภิปรายก็คือเรื่อง  ต้องขออนุญาตท่านสมาชิกที่ได้อภิปราย
ไปก่อนหน้านะครับ ที่เรื่องฝากไว้ ผมเห็นด้วยนะครับ เพราะในการบริหารจัดการ ภูมิประเทศใน
เทศบาลเราไม่เหมือนกัน เดิมปัญหาคือเราใช้รถใหญ่ รถเล็ก หรืออะไรที่จะคุ้มค่ากับการลงทุนของ
บริษัทที่จะมาประมูล ผมอยากจะฝาก ถ้าเป็นไปได้อาจจะต้องดูภูมิประเทศในการจัดเก็บขยะ อย่างที่
ท่านสมาชิกได้อภิปรายไปก่อนหน้านี้บอกว่าซอยเล็ก ๆ รถก็เข้าไปไม่ได้  บ้านผมก็เหมือนกันนะครับ 
บ้านผมรถใหญ่เข้าไม่ได้  ตีสองตีสามก็จะได้ยินเสียงสุนัขเห่า  เพราะมีพนักงานเดินลากถังขยะใบใหญ่
มาถ่ายเอาขยะใส่ แล้วก็ลากไป  ซึ่งภาชนะมันก็ไม่สมบูรณ์นะครับ เช้ามาเราก็มาเดินเก็บขยะที่กระจาย
เรี่ยราดในซอยบ้านเรา  นี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ทํางานเสร็จ มันไม่เสร็จซะที คือเก็บแล้ว  เราก็ต้องมา
เก็บกวาดต่อ  ก็กระทบเรื่องของปัญหาความสะอาด  อีกประเด็นหนึ่งเรื่องของสิ่งแวดล้อม ที่คิดว่า
น่าจะสําคัญในยุคนี้นะครับ  ตามเหตุผลที่ท่านให้มาว่า เพื่อแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดผลกระทบความ
เดือดร้อนต่อประชาชน และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ถ้าขยะทิ้งไว้หลาย ๆ วัน สิ่งแวดล้อมก็ไม่
เหมาะสม ไม่น่าดู ไม่น่าเชยชม ไม่น่าดม ก็เป็นปัญหาที่เราแก้ไขมาตลอด แต่ผมก็ไม่รู้ว่า ในอนาคตเมื่อ
ครบ 5 ปีรอบนี้ไปก็ต้องมีต่ออีกหรือไม่ในสภาชุดอื่น ๆ ที่ไม่รู้ผู้บริหารหรือสภาไหนจะมาบริหารต่อ 
ก็อาจจะต้องมีประเด็นนี้ แต่ผมอยากจะเรียนให้เห็นความสําคัญว่า จะมีวิธีการแก้ไขนอกเหนือจาก
กฎหมายอย่างไร ว่า ต่อไปก็ทําไปเลย 3 ปี  5 ปี เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง ผมก็อยากสะท้อนให้เห็นว่า 
เราแก้ไขปัญหามาทุก ๆ ครั้ง ผู้ออกกฎหมายยกเว้นมา เขาได้รับทราบ หรือว่ามีเวทีไหนบ้างที่เราจะ
สามารถไปเสนอแนะเปลี่ยนแปลงวิธีการหรือแก้ไขกฎระเบียบเหล่านี้ให้เกิดขึ้นได้บ้าง  ก็เป็นมุมมองใน
ความคิดเห็นส่วนตัวผมนะครับ  ขออนุญาตได้อภิปรายและขอฝากประเด็นที่สําคัญในเรื่องของการที่เรา
จะไม่ต้องต่อยอดอย่างนี้ทุก ๆ ครั้งในอนาคต เพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อน  เราจะทําอย่างไรได้บ้าง
นะครับ  ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายอีก
หรือไม่ครับ เชิญ  นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
กระผม  นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ผมพิจารณาจากเอกสารประกอบ
ญัตติเรื่องขออนุมัติยกเว้นที่เพื่อนสมาชิกหลายท่านได้อภิปรายไปนี้นะครับ  ผมก็เห็นว่ามีหนังสือของ
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ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง เรื่อง ขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย เมื่อ
วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ผมอ่านและพิจารณาดูแล้ว ประกอบกับที่ได้ฟังทางท่านเลขานุการสภาฯ 
ได้อธิบายเพิ่มเติมถึงข้อระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยส่วนตัวผมแล้ว ผมอยากจะเห็นหนังสือราชการที่ทาง
นายกเทศมนตรีนครลําปางได้นําเรียนเพื่อขออนุมัติที่ ลป 52005/2365 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 
2560 ถ้าเอาให้ดูได้ก็ดี  แต่ถ้าเอาให้ดูไม่ได้ผมก็จะพิจารณาไปตามคําตอบ หนังสือที่ท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดได้ตอบกลับมาเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ผมเห็นว่าในหนังสือดังกล่าวมีความเห็นตอบ
กลับมาว่า “การจ้างเหมาเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครลําปางเป็นเวลา  5 ปี จึงไม่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบกําหนด  แต่เนื่องจากการเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอยเป็นกิจการที่
เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประโยชน์ของประชาชนโดยตรง การถือปฏิบัติตามระเบียบโดย
เคร่งครัดอาจะเป็นอุปสรรคต่อการบริหารกิจการขยะมูลฝอย จึงอาศัยอํานาจตามข้อ 4 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม  ประกอบคําส่ังกระทรวงมหาดไทย 393/2541 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2541  อนุมัติ
ให้เทศบาลนครลําปางยกเว้นการปฏิบัติตามข้อ 38 วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ ก่อน
ดําเนินการจ้างเหมาเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอยดังกล่าว  ให้เทศบาลนครลําปางดําเนินการให้เป็นไป
ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป” ผมไม่เห็นข้อความที่อนุญาต หรืออนุมัติให้ทําสัญญา 5 ปี  
ตรงนี้ผมจึงอยากจะเรียนถาม อยากจะขอดูว่า หนังสือที่เทศบาลนครลําปางได้เรียนถามขออนุมัติ
ยกเว้นไป ได้ขออนุมัติยกเว้นเพื่อทํากิจการการจ้างเหมาเก็บขนเป็นเวลา 5 ปีเลยหรือไม่ เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจในญัตตินี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ  ฝ่ายบริหาร 

นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมเกียรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
การขอก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าปีงบประมาณที่กําหนดไว้ ปกติแล้วระเบียบวิธีการงบประมาณของเทศบาล
นครลําปาง รายจ่ายที่เกิดในปไีหน จะต้องเบิกจ่ายในปีนั้น  ซึ่งงบประมาณจะต้องเบิกจ่ายในแต่ละปี ๆ ไป 
แต่ก็มีข้อยกเว้นว่า รายการไหนที่ดําเนินการในปีนั้นไม่ได้ ก็สามารถที่จะตัดฝากปีในปีถัดไป สุดแล้วแต่
ว่าจะเป็นอํานาจของผู้ใด  อาจเป็นอํานาจของท่านนายกเทศมนตรี  หรือว่าบางอย่างที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
ก็เป็นอํานาจของสภาเทศบาลนครลําปาง  แต่ตอนที่เราขออนุมัติยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยก็
หมายความว่า  การขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าปีงบประมาณหนึ่ง  ปกติแล้วจะทําได้เฉพาะหมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น การก่อสร้างอาคาร ถนนหนทางต่าง ๆ แต่ว่า ข้อเท็จจริงของการเก็บขน
ขยะมูลฝอย ไม่ใช่ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แต่อยู่ในลักษณะของค่าใช้สอยที่เราจ้างเหมาให้เอกชน
ดําเนินการจัดเก็บ ถ้าพูดถึงตามหลักการแล้ว ไม่สามารถที่จะก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณได้  
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แต่ก็มีข้อหนึ่งของระเบียบฯ วิธีการงบประมาณคือ ข้อ 4 ว่า ระเบียบข้อไหนที่อาจจะไม่ได้กําหนดไว้หรือ
ว่ามีปัญหาในวิธีปฏิบัติ ระเบียบวิธีการงบประมาณก็ให้อํานาจแก่ปลัดกระทรวงมหาดไทยในการที่จะ
ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบข้อนั้นได้  และต่อมากระทรวงมหาดไทยก็ได้ทําหนังสือมอบหมายให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยในปัญหานี้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย  ผู้ว่า
ราชการจังหวัดลําปางตามหนังสือที่ได้เรียนส่งให้ท่านสมาชิก ก็ได้อนุมัติข้อจํากัดเหล่านี้ไป คือถึงแม้ว่า
การเก็บขนขยะมูลฝอย รวมทั้งการกําจัดขยะด้วย จะไม่ใช่ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แต่ผู้ว่าราชการ
จังหวัดก็อาศัยอํานาจตามข้อ 4 ของระเบียบวิธีการงบประมาณ อนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันได้  นี่คือขั้นตอน
การก่อหนี้ผูกพัน  ส่วนการก่อหนี้ผูกพันซึ่งท่านผู้ว่าราชการว่า ก่อนดําเนินการจ้างเหมาเก็บขนและ
กําจัดมูลฝอยดังกล่าว ให้เทศบาลนครลําปางดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 
ก็เป็นที่มาของการนําเสนอญัตตินี้ต่อที่ประชุมสภาเทศบาล เพราะหลังจากนี้ไป  เทศบาลนครลําปางก็
จะไปดําเนินการประกวดราคาเพื่อหาผู้รับจ้าง ซึ่งในประกาศประกวดราคาจะระบุสัญญาจ้างมีกําหนด 
5 ปี ที่กําหนดไว้ 5 ปีเพราะว่า ในการลงทุนของผู้ประกอบการต้องอาศัยเวลาที่ยาวนาน  เพื่อต้นทุน
ในการประกอบการที่ตํ่า ยิ่งเวลานาน ต้นทุนค่าใช้จ่ายก็จะถูกลง ความจริงผู้รับจ้างต้องการถึงสิบปี แต่
วิธีปฏิบัติของเทศบาลแห่งนี้ เราขอเป็น 5 ปีติดต่อกันมาแล้ว เราก็จะขอสภาแห่งนี้ว่า เราจะประกาศ
ประกวดราคาโดยมีลักษณะที่เราจะทําสัญญาข้ามผูกพันปีงบประมาณถัดไป ก็เป็นระเบียบกฎหมายที่
ทางจังหวัดไดใ้ห้เทศบาลปฏิบัติ  ผมช้ีแจงมา ไม่ทราบว่าจะเป็นที่เข้าใจหรือไม่นะครับ ถ้าหากยังไม่เข้าใจ
ขอความกรุณาสอบถามอีกได้ครับ ขอบคุณครับ   

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายอีก
หรือไม่ครับ เชิญ  นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่าประธานสภาฯ 
ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอสอบถามฝ่ายบริหารที่
ช้ีแจงเมื่อสักครู่นะคะ  กรณีก่อหนี้ผูกพัน 5 ปี เนื่องจากต้นทุนในการบริหารค่อนข้างสูงทําให้ต้องมี
ระยะเวลาสัญญายาวขึ้น ทีนี้ผู้ประกอบการที่ดําเนินการจัดเก็บขยะ ส่วนมากก็จะอยู่ในธุรกิจอยู่แล้ว  
อุปกรณ์เครื่องมือก็น่าจะมีอยู่แล้ว  ในรายละเอียดงานค่าจ้างเหมายานพาหนะ รายการรถอัดขยะต่าง ๆ 
ประมาณเจ็ดสิบล้านบาท เป็นรถใหม่หรือว่ารถที่เขามีอยู่แล้วเอามาใช้ ถึงทําให้ต้นทุนการประกอบการ
สูงถึงร้อยกว่าล้านบาท แล้วเอามาอ้างระยะเวลาสัญญายาวขึ้น  ขอบคุณค่ะ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ  ฝ่ายบริหาร 

นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมเกียรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  
ผมขออนุญาตเรียนช้ีแจงว่า ค่าใช้จ่ายที่สูงถึงเจ็ดสิบเก้าล้านบาท จะรวมทั้งค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 
รวมทั้งค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาด้วยนะครับ  คําว่าจ้างเหมาบริการรถ จะรวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างในนั้น 
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ส่วนในการที่จะเป็นรถเก่าหรือรถใหม่ ก็จะอยูใ่น TOR ที่กําหนดไว้ท้ายประกาศประกวดราคา ปกติทั่วไป
ที่เราปฏิบัติ เราใช้รถใหม่ทั้งหมดนะครับ  เหตุที่ต้องขออนุมัติสภาอีกครั้งก็คือว่า ในการทํางบประมาณ  
สมมติเราทําสัญญาเพียงปีเดียวก็คงจะหาผู้ที่มาประกอบการค่อนข้างยาก เพราะพอครบหนึ่งปีเราก็
จะต้องดําเนินการประกวดราคาใหม่ ไม่สามารถต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการทํางบประมาณ
ปีถัดไปก็จะเป็นการผูกพันต่อที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่า จะมีรายจ่ายตัวนี้ปรากฏอยู่ในปีงบประมาณต่อไป
อีกสี่ถึงห้าปีนะครับ มันเป็นเหตุผลที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนดไว้ว่า กรณีที่ก่อหนี้ผูกพันเกิน
กว่าหนึ่งปีงบประมาณ  ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลก่อน  ด้วยเหตุผลสองประการที่ผม
ได้เรียนช้ีแจงครับ  

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายอีก
หรือไม่ครับ เชิญ นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ 

นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่าน
ประธานสภาฯ ที่เคารพ  กระผม นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ก็
มีเรื่องนิดหนึ่งครับคือ เรื่องสุขภาพ หรือสุขภาวะของพนักงานที่เก็บขนขยะ กระผมไม่ติดใจของระเบียบ
ที่นําเสนอขออนุมัติยกเว้น นี่ก็คงเป็นไปอย่างถูกต้องแล้ว แม้แต่ราคาที่นําเสนอก็เป็นประมาณการ 
เพียงแต่ว่า ถ้าท่านจะเพิ่มเติมให้สภาชัดอีกสักนิดว่า ราคากลางหกร้อยแปดสิบเอ็ดบาทนั้น เทียบกับ
จังหวัดอื่นเป็นอย่างไรบ้าง เท่านั้นก็จะเป็นการดี แต่อย่างไรก็ตามผมก็ไม่ห่วง เพราะจะมีการประกวด
ราคาต่อไปแล้ว  สิ่งที่เป็นห่วงก็คือสุขภาพของพนักงานผู้เก็บขนขยะ ถึงแม้จะเป็นขยะทั่วไปก็ตาม ก็ยังมี
มูลฝอยที่อาจจะทําให้ก่อโรคได้ แต่อาจจะไม่ร้ายแรงหรือร้ายแรงก็ตามสภาพ  ผมไม่ทราบว่า TOR  ได้มี
ข้อกําหนดหรือข้อแนะนําอย่างไรบ้างที่จะให้บริษัทผู้รับเหมาที่ประมูลได้นั้น ได้กําชับกวดขันให้พนักงาน
ของเขาได้ปฏิบัติตนให้ถูก อาทิเช่น ใส่หน้ากาก หรือสวมMask  ใส่ถุงเท้า หรือแม้แต่ถุงมือ  เพราะการ
ไปสัมผัสกับมูลฝอยทั้งหลายเราบอกไม่ได้ว่ามูลฝอยช้ินไหนจะไปสัมผัสเช้ือน้ําลาย น้ํามูก อะไรของใคร 
นี่ก็เป็นสิ่งหนึ่ง เรียนท่านประธานว่า อยากจะให้มีข้อกําหนดนี้ไว้ด้วย ถ้าไม่ขัดต่อระเบียบของการ
ประมูลอะไร ด้วยความเป็นห่วง  ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายอีก
หรือไม่ครับ  เชิญ นายจาตุรงค์  พรหมศร 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปางที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน  กระผมนายจาตุรงค์ พรหมศร 
ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ท่านประธานครับ ญัตติที่ทางผู้บริหารเสนอก่อหนี้ผูกพัน
งบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณในการจ้างเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยนั้น โดยหลักการ
แล้วผมเห็นด้วยนะครับ  แต่เหตุผลที่ทางผู้บริหารเสนอนั้น ผมอยากให้ข้อสังเกต  โดยเฉพาะที่กล่าวใน
ทํานองว่า ความละเอียดและต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินการ  ตรงนี้ครับท่านประธานที่กล่าวไว้ใน
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เหตุผล  ผมยังขัดต่อความรู้สึกครับ เพราะการเตรียมการ การดําเนินการเป็นสิ่งที่ รู้อยู่ล่วงหน้า  
เทศบาลของเราเป็นเทศบาลนคร มีบุคลากรหลายระดับ มีเครื่องมือในการที่จะดําเนินการและทํางาน 
ผมว่าเพียบพร้อม ท่านประธานครับแม้นแต่งบประมาณรายจ่ายประจําปี ซึ่งถือว่ามีขั้นตอนหลาย
ขั้นตอน อาจจะต้องฟังความคิดเห็นเพื่อจะนํามาจัดทําแผน ประชุมคณะกรรมการแผน ประกาศใช้แผน 
หรืออะไรก็แล้วแต่ เราก็ยังจัดทําในปีต่อปี ฉะนั้นรายละเอียดที่บอกว่า ต้องใช้ระยะเวลาในการ
ดําเนินการตรงนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่เตรียมการได้ และรู้อยู่ว่า ปัญหาในเรื่องการเก็บขนขยะ กําจัดขยะ มี
อะไรบ้าง เพราะทํามาต่อเนื่องยาวนาน และเป็นหน้าที่อันสําคัญอย่างหนึ่ง ฉะนั้นเหตุผลตรงนี้ ผมว่า
กลับไปทบทวนเสีย ส่วนเรื่องการสรรหาผู้รับจ้างมาปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  ตรงนี้ก็เป็นไปตามระเบียบ
พัสดุ ผมก็ไม่ก้าวล่วง เพราะใครจะมาประมูล หรือมาเสนอ ก็เป็นเรื่องที่คาดคิดไม่ได้ แต่งบประมาณ
ที่ตั้งไว้หนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านบาทเศษนี้ ตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่ประมาณการไว้เท่านั้น ในเรื่องวิธีการพัสดุก็
ต้องมาแข่งขันกันอีกครั้งหนึ่ง  ก็อาจจะสูงตํ่าว่ากันไป  อีกส่วนหนึ่งในเรื่องที่ว่า น่าจะสร้างความ
เดือดร้อนให้กับประชาชน กระทบต่อสิ่งแวดล้อม  เหตุผลส่วนนี้ ผมว่าน่าจะรับฟังขึ้น เพราะปัญหา
ความเดือดร้อนที่กระทบต่อพี่น้องประชาชน เราต้องตระหนัก  ในเรื่องสิ่งแวดล้อมก็เป็นเรื่องที่รอไม่ได้ 
ต้องรีบแกไ้ขจัดการ แต่สิ่งที่ผมจะให้ข้อสังเกตต่อท่านประธานผ่านไปยังผู้บริหาร  การก่อหนี้ผูกพันเกิน
กว่าหนึ่งปีงบประมาณ โดยเฉพาะถึง 5 ปีงบประมาณ ทําสัญญาวันนี้ จะไปจ่ายเงินเป็นปี ๆ ถึง 5 ปี ถึง
แม้นจะต้องทํางบประมาณรายจ่ายเป็นปี ๆ แต่ละปีก็ตาม  แต่สิ่งที่ผมอยากจะให้ข้อสังเกตไว้ก็คือ ใน
เรื่องการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง เรื่องการทําสัญญา ซึ่งเพื่อนสมาชิกหลายท่านได้พูดถึงความบกพร่อง
ในการเก็บขน ไม่ว่าจะเก็บวันเว้นวัน ในซอยเล็กเข้าไม่ได้ ขยะบางประเภทถูกปฏิเสธ ตรงนี้ขอฝากไว้ด้วย 
รวมถึงข้อสังเกตของสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน  ที่เคยให้ข้อสังเกตก็ควรจะเอาไปพิจารณาทบทวน  
ผมเข้าใจว่า ไม่มีใครทําอะไรถูกหมด และไม่มีใครทําอะไรผิดหมด แต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ควรที่จะทบทวน
แกไ้ข  เพื่อให้ปัญหาลดลง  สิ่งที่เขาตักเตือน  เขาพูด  ก็ควรที่จะแก้ไข  โดยเฉพาะที่กล่าวถึงจํานวนเงิน
ที่อาจต้องใช้  ผมมาเฉลี่ยแล้วปีหนึ่งยี่สิบกว่าล้านบาท  ขออนุญาตเอ่ยนาม เหมือนท่านสมาชิกฯ สันติ 
พูดเมื่อสักครู่    บริษัทเก็บแล้ว  ชาวบ้านก็มาเก็บไล่ตามอย่างนี้ ผมเข้าใจว่าทุกคนมีส่วนร่วม แต่ควรจะ
ทําให้เรียบร้อยกว่านี้ ก็อยากฝากผู้บริหารไว้ครับว่า ในสิ่งเหล่านี้ไปทบทวน ไปดูในเรื่องรายละเอียด
อะไรต่าง ๆ ที่ทําแล้วให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าต่อเม็ดเงินภาษีที่ทางสภา
แห่งนี้ได้อภิปราย และให้ข้อสังเกตไป  เช่นเดียวกัน ในหลักการและเหตุผลที่ให้ข้อสังเกตไปแล้ว ผมก็ให้
ความเห็นชอบครับท่านประธาน  ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายอีก
หรือไม่ครับ เชิญ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่าประธานสภาฯ 
ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  อยากสอบถามฝ่ายบริหาร 



๓๑ 
 

 

จากหนังสือของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง ประโยคสุดท้าย “ทั้งนี้ ก่อนดําเนินการจ้างเหมาเก็บขน
และกําจัดขยะมูลฝอยดังกล่าว ให้เทศบาลนครลําปางดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องต่อไป” อยากถามฝ่ายบริหารว่า ในการขออนุมัติสภาครั้งนี้ ถ้าสภาอนุมัติไปแล้ว ทางผู้บริหาร
จะดําเนินการอย่างไร มีขั้นตอนการดําเนินการตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างไร  และถ้าไม่ผ่าน 
ฝ่ายบริหารจะมีวิธีการแกไ้ขปัญหาอย่างไรค่ะ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ  ฝ่ายบริหาร 

นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมเกียรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  
การนําญัตติฉบับนี้มาขอความเห็นชอบต่อสภาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดส่ังการมา  
หลังจากที่สภาเทศบาลแห่งนี้ได้ให้ความเห็นชอบไปแล้ว  เทศบาลก็จะรายงานให้ท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดทราบถึงผลการดําเนินการ  และขั้นตอนต่อไปก็จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกําหนด TOR 
ทําการกําหนดราคากลาง  และรายละเอียดปลีกย่อยต่าง ๆ รวมทั้งข้อเสนอแนะของท่านสมาชิกผู้
ทรงเกียรติ เกี่ยวกับความปลอดภัยทางด้านสุขภาพอนามัยของผู้ที่ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ตัวนี้ทาง
ผู้บริหารก็จะรับไปเพื่อให้คณะกรรมการดังกล่าวกําหนดไว้ในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับ ซึ่งคงจะใช้
ระยะเวลานานพอสมควรในการที่จะกําหนดรายละเอียดต่าง ๆ ได้ และถึงขั้นตอนที่จะดําเนินการ
ประกวดราคา และทําสัญญาจ้างต่อไป  นี่คือขั้นตอนที่เราจะทํา ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายอีก
หรือไม่ครับ  ไม่มีนะครับ  เมื่อไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ  ข้อ 4.2 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติ
ขอรับความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ  ในการจ้างเอกชน
เก็บขนมูลฝอย สมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ท่านประธานฯ ขอมติ
เห็นชอบนะครับ  ขอให้ยกมือสูง ๆ ครับ  ที่ประชุมเห็นชอบ  19  เสียงครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ 
โปรดยกมือครับ 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ท่านใดไม่เห็นชอบ  ขอให้ยกมือ
สูง ๆ ครับ  ไม่เห็นชอบ  1  เสียงครับ 

มติท่ีประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  19 เสียง  อนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย
เกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ในการจ้างเอกชนเก็บขนมูลฝอยต่อเนื่อง 5 ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2561 – 
2565) และไม่เห็นชอบ 1 เสียง  นอกนั้นงดออกเสียง 
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4.3  ญัตติ เร่ือง ขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบก่อหน้ีผูกพันงบประมาณรายจ่าย
เกินกว่าหน่ึงปีงบประมาณ ในการจ้างเอกชนกําจัดขยะมูลฝอย 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่ 4  เรื่องที่
เสนอใหม่  ข้อ 4.3  ญัตติ เรื่อง  ขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย
เกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ในการจ้างเอกชนกําจัดขยะมูลฝอย  เชิญ  ผู้เสนอ 

นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภา

เทศบาล และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรี

นครลําปาง ผู้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอแถลงญัตติ 

ญัตต ิ
เรื่อง  ขอเสนอญัตติ ขอรับความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ  

ในการจ้างเอกชนกําจัดขยะมูลฝอย 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

ข้าพเจ้า  นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ ขอรับความ
เห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ในการทําสัญญาจ้างเอกชนกําจัด
ขยะมูลฝอยต่อเนื่อง  ๕ ปีงบประมาณ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ตามหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
ขอรับความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ  ในการทําสัญญา

จ้างเอกชนกําจัดมูลฝอยต่อเนื่อง  ๕  ปีงบประมาณ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เป็นจํานวนเงิน  
๓๑,๔๒๕,๙๑๘.๕๒  บาท  (สามสิบเอ็ดล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยสิบแปดบาทห้าสิบสองสตางค์)  
โดยจ่ายจากงบประมาณ  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  หมวดค่าใช้สอย  งบดําเนินงาน  งาน
กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  แผนงานเคหะและชุมชน ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2543 “ข้อ 38 ภายใต้บังคับข้อ 9 ข้อ 17 ข้อ 21 และข้อ 34 การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย
เกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ให้กระทําได้โดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น และจัดทําเป็นงบประมาณ
รายจ่ายตามขั้นตอนของกฎหมาย” 

เหตุผล 
ด้วยเทศบาลนครลําปาง  จะดําเนินการจ้างเอกชนกําจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลําปาง              

เป็นเวลา ๕ ปีงบประมาณ  ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๐ – วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๕ เพื่อให้การ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยอันเป็นการบริการสาธารณะ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  เกิดประโยชน์ต่อ
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ประชาชน ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ประกอบกับในการเตรียมการจัดทําข้อกําหนดรายละเอียด
งานจ้าง การกําหนดราคากลาง รวมทั้งขั้นตอนการพัสดุต่างๆ มีความละเอียดและต้องใช้ระยะเวลานาน
ในการดําเนินการ  ซึ่งหากดําเนินการทําสัญญาจ้างเป็นรายปี  อาจไม่ทันต่อการสรรหาผู้รับจ้างมา
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  ย่อมเกิดปัญหาในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  สร้างความเดือดร้อนแก่
ประชาชน และอาจเกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมกับชุมชนโดยรวมเนื่องจากสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
ของเทศบาลตั้งอยูใ่นเขตบ้านกล้วยแพะ หมู่ ๒  ต.กล้วยแพะ อ.เมือง จ.ลําปาง  ซึ่งอยู่นอกเขตเทศบาล
นครลําปาง และอาจมีผลกระทบต่อเนื่องที่จะทําให้ชุมชนดังกล่าวต่อต้านการนําขยะมูลฝอย ไปกําจัด  
ประกอบกับเทศบาลนครลําปาง ขาดอุปกรณ์เครื่องจักรในการดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอย  ทั้งนี้การ 
ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ  ให้กระทําได้โดยความเห็นชอบของสภา
ท้องถิ่นและจัดทําเป็นงบประมาณรายจ่ายตามขั้นตอนของกฎหมาย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๓๘ วรรคหนึ่ง 

ดังนั้น  ขอไดโ้ปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ในการทําสัญญาจ้างเอกชนกําจัดขยะ
มูลฝอยต่อเนื่อง  ๕ ปีงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เป็นจํานวนเงิน  ๓๑,๔๒๕,๙๑๘.๕๒ บาท 
(สามสิบเอ็ดล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยสิบแปดบาทห้าสิบสองสตางค์)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑  และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓  ข้อ  ๓๘  วรรคแรก  ต่อไป  ทั้งนี้  เทศบาลนครลําปาง ได้รับอนุมัติให้
ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อ ๓๘ วรรคสอง แล้ว ตามหนังสือจังหวัดที่  ลป ๐๐๒๓.๔/๑๒๑๗๖  
ลงวันที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  แนบท้ายนี้ 

ขอแสดงความนับถือ 

(ลงช่ือ)     กิตติภูมิ  นามวงค์ ผู้เสนอ 

(นายกิตติภูมิ  นามวงค์) 

นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในญัตตินี้มีสมาชิกฯ ท่านใด
จะอภิปรายหรือไม่ครับ  เชิญ  นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  
กระผม  นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง นี่เป็นเพียงข้อสงสัยนะครับ เพราะ
ช่วงเวลาสองสามวันที่ผ่านมา ผมก็ได้ฟัง ได้ทราบข่าวจากทางสื่อมวลชนหลายแขนงถึงวิสัยทัศน์ในการ
กําจัดขยะของทางผู้บริหารเทศบาลนครลําปาง  อยากจะเรียนถามว่า ทําไมถึงเลือกที่จะใช้วิธีฝังกลบ 
ทําไมไม่เลือกใช้บริการโรงงานกําจัดขยะของทาง อบจ. ครับ  ขอบคุณครับ 
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นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   เชิญ  ฝ่ายบริหาร 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่าน
สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอ
ช้ีแจงเรื่องของการฝังกลบขยะ จริง ๆ แล้วเรื่องของการฝังกลบขยะเป็นสัญญาต่อเนื่องกันมา  ครั้งนี้เป็น
ครั้งที่ 4 แล้ว เป็นครั้งละ 5 ปีเหมือนตามเหตุผล ก็คงจะเหมือนกับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้อภิปราย
เรื่องของการเก็บขน ซึ่งเช่ือมโยงระหว่างการเก็บขนกับฝังกลบ กรณีการฝังกลบขยะของเทศบาล เราใช้
วิธีการฝังกลบหลังจากที่ย้ายจากบ้านแพะหนองแดง มาอยู่ที่บ้านกล้วยแพะ ตอนนี้มีพื้นที่ประมาณ
หกร้อยกว่าไร่ เราทํากันอย่างต่อเนื่อง และทํากันค่อนข้างจะดีที่เราได้ดําเนินการปัจจุบัน   เหตุผลที่เรา
ยังไม่เลือกจะไปใช้ของ อบจ. ประการที่หนึ่ง Cost สําหรับการดําเนินการ ของเทศบาลเราถ้าคิดต่อตัน 
ค่าเฉลี่ยของเราตกอยู่ประมาณสองร้อยสองบาท  แต่ของ อบจ. เราเองก็ไม่ทิ้ง ก็ให้คณะกรรมการไป
สอบถามว่า อบจ. เก็บตันละสองร้อยห้าสิบบาท  ยังไม่รวมที่ทาง อบจ.อุดหนุน  แต่ระยะยาวขนาดไหน 
อบจ. ก็ไม่สามารถตอบเราได้ว่า จะยืนหยัดไปได้ขนาดไหน  ก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่คณะกรรมการ
สรุปว่า ควรจะดําเนินการฝังกลบในส่วนของเราต่อไป  แต่หากวันหนึ่งวันใดมีปัญหาหรือวันหนึ่งวันใด 
ถ้า อบจ.มีทิศทางและแนวทางและราคาถูกกว่าที่ทางเทศบาลได้ดําเนินการ เราก็คงจะหยิบประเด็นของ 
อบจ.มาพิจารณาในครั้งต่อ ๆ ไป  แต่ครั้งนี้ก็ยังยืนกรานว่าทางเทศบาลจะดําเนินการฝังกลบในพื้นที่
ดังกล่าวต่อเนื่องเป็นสัญญาครั้งที่ 4 ต่อไปครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายอีก
หรือไม่ครับ  เชิญ นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 
ที่เคารพ  กระผม  นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ผมได้มาเป็นสมาชิกสภา
ที่นี่สิบกว่าปีแล้ว ก็ได้เห็นการดําเนินการเก็บขนและกําจัดขยะด้วยการฝังกลบของเทศบาลเรา ดูแล้ว
เป็นการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพดีพอสมควรเลยทีเดียว  ปัญหาก็มีบ้างแต่ก็ไม่มากนะครับ  
เนื่องจากผมได้เคยทราบจากเทศบาลอื่น ๆ ที่เขามีปัญหาในกิจการแบบนี้ เขาไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้
เลย มีขยะกองเป็นภูเขา และปัญหาเรื้อรังทับถมหลายปี ไม่สามารถแก้ได้หลาย ๆ แห่ง  ของเรา
ค่อนข้างจะดําเนินการได้ดีทีเดียว  เพราะฉะนั้นโครงการที่เข้ามา 2 ญัตตินี้ ผมก็เห็นด้วยที่จะให้
ดําเนินการต่อไป ผมมีความพึงพอใจในการที่เทศบาลได้ดําเนินการในเรื่องนี้มาตลอดหลายปีที่ผ่านมา  
ผมคิดว่าจะสนับสนุนให้ดําเนินการต่อไปนะครับ  ส่วนตัวผมเองเห็นด้วยในญัตตินี้นะครับ  ขอบคุณครับ 
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นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายอีก
หรือไม่ครับ  ไม่มีนะครับ  ฝ่ายบริหารมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  ไม่มีนะครับ  เมื่อไม่มี ผมจะขอมติที่
ประชุมนะครับ  ข้อ 4.3 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ
รายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ในการจ้างเอกชนกําจัดขยะมูลฝอย  สมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรด
ยกมือครับ 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ท่านประธานฯ ขอมติ
เห็นชอบนะครับ  ขอให้ยกมือสูง ๆ ครับ  ที่ประชุมเห็นชอบ  17  เสียงครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ 
โปรดยกมือครับ 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ท่านใดไม่เห็นชอบ  ขอให้ยกมือ
สูง ๆ ครับ  ไม่เห็นชอบ  1  เสียงครับ 

มติท่ีประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 17 เสียง  อนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย
เกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ในการจ้างเอกชนกําจัดขยะมูลฝอยต่อเนื่อง 5 ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2561 – 
2565)  และไม่เห็นชอบ 1 เสียง และนอกนั้นงดออกเสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี  5  เร่ืองอื่น ๆ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ 
จะมีท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไม่  เชิญ  นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ 

นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่าน
ประธานสภาฯ ที่เคารพ  กระผม นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
วันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องขยะต่อเนื่องอีกสักเรื่องหนึ่งนะครับ  ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาวันที่ 17 – 24 
พฤษภาคม 2560 มีข่าวสําคัญ ไม่เฉพาะแต่ในจังหวัดลําปางเท่านั้น แต่ดังไปทั่วประเทศ และกระทบ
ต่อความรู้สึก  แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือสร้างความตื่นตระหนก และสร้างความเสียหายให้กับเมืองลําปาง
มากพอสมควร  น่ันคือเรื่องการกําจัดขยะติดเช้ือ หนังสือพิมพ์หลายฉบับ สื่อออนไลน์ โซเซียลมีเดีย
ทั้งหลายไปทั่วประเทศ  เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เทศบาลได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่า
ด้วยความร่วมมือการบริหารจัดการมูลฝอยติดเช้ือของเทศบาลนครลําปาง และมีการเชิญหลายฝ่ายที่
เกี่ยวข้องเข้ามา  ผมเองก็เป็นผู้หนึ่งที่ได้รับเชิญในฐานะผู้ดําเนินการสถานพยาบาลเอกชน ซึ่งก็คือ
โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม  แต่ในสองวันถัดมาข่าวในหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งว่าท่านนายกเทศมนตรี
ได้แถลงข่าว  และถ้าอ่านดูเนื้อหาน่ันแล้วมันก่อให้เกิดความเสียหาย เพราะในเนื้อข่าวได้พูดว่า 
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โรงพยาบาลของรัฐก็ดี  ของเอกชนก็ดี สถานพยาบาลอีกหลายแห่ง สร้างขยะติดเช้ือหรือมูลฝอยติดเช้ือ
และไม่ได้กําจัดให้ถูกวิธีและถูกต้อง สิ่งนี้ต่างหากที่ไม่ได้เป็นข้อความจริง แต่เป็นข้อความเท็จ ที่สื่อได้
ออกไปแล้ว แต่นายกเทศมนตรีก็ไม่ได้ออกมาปฏิเสธในข่าวดังกล่าว  ก็ทําให้ชาวบ้านในพื้นที่ หรือแม้แต่
คนที่ เข้าใจ  และไม่ได้อยู่ในจังหวัดลําปางก็ตรวจสอบกันว่าทําไมเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลเอกชน  
โรงพยาบาลรัฐ  เอาขยะติดเช้ือไปปนเปื้อนขยะทั่วไป ทําให้เกิดการแพร่ระบาดของเช้ือจริงหรือ  
ประการที่สอง  การลงนามในวันนั้นผมเอง  ผมก็ไม่ได้ลงช่ือ  ขอเรียนท่านประธานว่า การเข้าประชุมใน
วันนั้น ผมแปลกใจตั้งแต่หนังสือเชิญ และกําหนดการแล้ว  ใช้เวลาเพียง 15 นาที ให้บันทึกลงนาม
ข้อตกลง  ผมจึงต้องยกมือขอพูดในที่ประชุมห้องราชาวดีว่า  ผมมาด้วยคําถาม ถ้าจะให้ลงบันทึก
ข้อตกลง ผมคงลงไม่ได้  แต่ถ้าจะลงต้องมีเงื่อนไข  ในรายละเอียดวันนั้นผมได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า 
โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์  โรงพยาบาลลําปาง โรงพยาบาลมะเร็ง และโรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม 
เราได้มีการกําจัดขยะติดเช้ืออย่างถูกต้อง 7 – 8 ปีแล้ว  ก่อนที่เทศบาลนครลําปางจะคิดโครงการนี้
ด้วยซ้ํา ถ้าไม่ได้พูดในที่ประชุมเลย ก็เป็นการไม่เอาข้อความจริงมาพูด  เพราะฉะนั้นเมื่อข่าวนี้แพร่
ออกไป  ความเสียหายก็บังเกิดขึ้นกับสถานพยาบาล  โดยเฉพาะโรงพยาบาลหลัก ๆ 4 แห่ง นี่ต่างหาก
ที่ผมอยากจะนําเรียนท่านประธานว่า  เป็นการปฏิบัติที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง  ก่อให้เกิดความเสียหาย 
เสื่อมเสียต่อช่ือเสียง และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง วงการแพทย์และสาธารณสุขของจังหวัดต้องมัวหมอง
ไปด้วย  รายละเอียดที่ให้มาลงนามนั้น ก็มีรายละเอียดหลาย ๆ อย่างซึ่งผมได้พูดในที่ประชุมว่า เป็น
บันทึกข้อตกลงที่แย่ที่สุด เอกชนเขาดําเนินการรับจ้างเก็บขนขยะติดเช้ือ นําไปเผาที่เตาเผาสระบุรี และ
โรงพยาบาลของเราได้ทําถูกต้อง เรามีการทําสัญญาว่าจ้างกันเป็นปีต่อปี  บริษัททําถูกต้องทุกประการ  
การควบคุมคุณภาพ การขนส่ง บริษัทรับจ้างขนนั้น เป็น SME หรือบริษัทเล็ก ๆ ซึ่งเขาก็ทําถูกระเบียบ 
มีการเสียภาษีให้เทศบาลในการประกอบกิจอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  มีใบเสร็จนํามาแสดง มี
อะไรถูกต้องทุกอย่าง เราถึงได้ทําสัญญาว่าจ้าง กิโลกรัมละ 15 บาท อาจจะปรับเพิ่มลดตามปริมาตร
หรือการต่อรองสัญญาแต่ละปี นี่ต่างหากเป็นสิ่งที่เทศบาลควรจะช้ีแจงให้ประชาชนได้ทราบ  โดยเฉพาะ
ในพื้นที่ ในรายละเอียดที่เชิญมาลงนามนั้น ยังมีรายการอีกว่า ถ้าหากโครงการนี้ขอเงินอุดหนุนมาสร้าง 
โดยเทศบาลจ่ายสมทบ 10% เสร็จแล้ว เพื่อรองรับขยะติดเช้ือใน 13 จังหวัดภาคเหนือ จะต้องส่งที่นี่  
แต่ขอประทานโทษครับท่านประธาน ราคาสูงกว่าที่เอกชนรับจ้างเก็บขนในปัจจุบันด้วยซ้ํา  ขึ้นไปทุกปี  
ผมก็ได้อธิบายในที่ประชุมว่า ถ้าอย่างนี้ ถ้าเป็นนโยบายที่ส่วนกลางกําหนดจริง  ท่านนายกพูดอย่างนั้น 
เป็นนโยบายที่แย่ที่สุด เป็นกฎหมายที่ไม่ดีที่สุด ท่านจะมาบังคับภาคเอกชนได้อย่างไร  ให้ผมไปใช้ของ
แพง มันไม่ถูกต้อง  ในเมื่อรัฐทําเองยังไม่ได้  แต่ภาคเอกชนมาลงทุน แล้วท่านควรจะส่งเสริมเขา ทั้งใน
เอกชนอะไรเล็ก ๆ ที่รับจ้างเก็บขน รวมทั้งที่สระบุรีที่สร้างเตาเผา ลงทุนไปเยอะแล้ว ต้องสนับสนุนและ
ส่งเสริมเขาสิครับ ไม่ใช่จะมาทําเองแล้วไปบีบเอกชน  คุณต้องมาใช้บริการที่นี่  ซึ่งเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง  
และเป็นจริงตามที่ผมคาดไว้  ในวันรุ่งขึ้นหลังจากที่ข่าวนี้ได้แพร่ออกไป  ผมถามในที่ประชุมแล้วว่า  
ท่านได้ประชาพิจารณ์ผู้เกี่ยวข้องและคนในพื้นที่หรือยัง  คําตอบคือ ทําเรียบร้อย  ซึ่งผิดกับเทศบาล
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เมืองลําพูนเมื่อสองปีก่อน ในฐานะผู้เกี่ยวข้อง  ผมก็ได้รับจดหมายเชิญ และไปร่วมกับเขา  เขาทํา
ประชาพิจารณ์อย่างเป็นเรื่องเป็นราว อธิบายถึงเหตุผล ที่มาที่ไป ต้องทําอย่างไร  แต่โครงการนั้นก็
ไม่ได้ดําเนินการต่อ เพราะประชาพิจารณไ์ม่ผ่าน เนื่องจากสถานที่ไม่เหมาะสม  ข่าวที่ดังที่สุด ทั้งในเพจ
เฟสบุ๊คก็ดี ชาวบ้านในพื้นที่กลุ่มหนึ่ง นี่แหละครับ ก็เรียนท่านประธานไว้ว่า สิ่งที่เกิดขึ้นนั้น สร้างความ
เสียหายและเสื่อมเสียช่ือเสียงได้ปรากฏชัดเจนแล้ว ถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะให้นายกเทศมนตรีได้จัดการ
แถลงข่าวความจริง ข้อความจริง และขอโทษประชาชนทั้งในพื้นที่และในจังหวัด ที่เกิดความตื่นตระหนก 
ควรขอโทษสถานพยาบาลรัฐ และเอกชนที่หนังสือพิมพ์ว่าท่านแถลงข่าว และระบุว่า เป็นผู้สร้างขยะติด
เช้ือไปปนเปื้อนกับขยะทั่วไป โดยไม่จํากัดให้ถูกวิธีการในการควบคุมขยะติดเช้ือ  ถ้าหากไม่ได้มีการ
ช้ีแจงเรื่องนี้ต่อสาธารณะ ก็อาจจะมีคณะใดคณะหนึ่งดําเนินการในเรื่องนี้ทางกฎหมายต่อไป ขอเรียน
ท่านประธานทราบ และขอบคุณที่ให้เวลาครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ท่านนายแพทย์วัฒนาครับ เมื่อ
สักครู่ที่ได้เอ่ยถึงชาวบ้านกล้วยแพะ  ผมอยากให้ถอนคําพูดว่า ชาวบ้านกล้วยแพะออกนะครับ 

นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ได้ครับ ผมขอถอน
คําพูด และเปลี่ยนเป็นคําว่า ชาวบ้านในพื้นที่กลุ่มหนึ่ง ครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ 
อีกหรือไม่  เชิญ  นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 
ที่เคารพ  ดิฉัน นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  มีข้อกังวลเกี่ยวกับถนน
โดยรอบสวนสาธารณะเขลางค์นะคะ  ขออนุญาตนําเสนอภาพค่ะ  (ประธานอนุญาต) เนื่องจากว่า
ปัจจุบัน ถ้าขับรถผ่านถนนด้านข้างสวนสาธารณะเขลางค์จะเห็นรถมาจอดขายสินค้าจํานวนมากทุกวันนี้ 
น่าจะประมาณสิบกว่าคันได้  ก็ได้มาสอบถามผู้ที่มาจอดขายสินค้า เขาบอกว่าเทศบาลอนุญาตให้มา
จอดขายของตรงนี้  นี่พ่อค้าเป็นคนบอกว่า เขาโดนไล่มาจากที่อื่น แล้วตรงนี้เทศบาลเป็นผู้ผ่อนผันให้มา
ขายสินค้า  แล้วก็มาขายอาหาร มีการปิ้งย่าง เกิดควันรบกวนประชาชนที่มาออกกําลังกาย ที่ต้องการ
มาสูดอากาศบริสุทธิ์ที่สวนสาธารณะ และยังมีขยะที่ยังไม่ได้ดําเนินการจัดเก็บให้ถูกสุขลักษณะ รวมถึง
น้ําเสียต่าง ๆ ก็ทิ้งกันแถวนั้น ตอนนี้รถขายสินค้าเริ่มมากันเยอะแล้ว ถ้าเทศบาลยังปล่อยปละละเลยให้
รถมาจอดขายอย่างนี้  อีกหน่อยก็คงจะเต็มทั้งสาย  และจะไม่มีที่จอดรถให้ประชาชนสําหรับมาซื้อของ
ที่ตลาดอัศวิน สําหรับมาออกกําลังกาย เพราะทุกวันนี้บริเวณถนนท่าคราวน้อย ถนนวังขวาโดยรอบ
สวนสาธารณะเขลางค์มีปัญหาเรื่องที่จอดรถอยู่แล้ว  เป็นปัญหาใหญ่พอสมควรในเรื่องของที่จอดรถ  
ประชาชนต้องไปเสียค่าจอดรถถึงคันละยี่สิบบาทเวลามาซื้อของในตลาดอัศวิน  ถ้าปล่อยปละละเลย
แบบนี้ ประชาชนก็ได้รับความเดือดร้อน  ไม่ทราบว่าทางผู้บริหารจะช้ีแจงเรื่องนี้อย่างไร และจะมี
มาตรการดําเนินการแกไ้ขอย่างไรคะ  ขอบคุณค่ะ 



๓๘ 
 

 

 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ  ฝ่ายบริหาร 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่าน
สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ขอ
อนุญาตตอบของทั้งสองประเด็นเลยนะครับ ในเรื่องขยะติดเช้ือของท่านสมาชิกสภาซึ่งได้อภิปรายไปก่อน
หน้านี้ ผมคงจะไม่ตอบและไม่อธิบายใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะว่าผมได้ประกาศยุติโครงการไปหมดแล้ว   และ
ได้ช้ีแจงกับทางสื่อมวลชนอย่างละเอียดแล้ว และเช่ือม่ันว่าครบถ้วนทุกกระบวนความตรงนั้น และไม่ขอ
ช้ีแจง และไม่ขอพูดในเรื่องนี้อีกต่อไป  ในส่วนที่สอง เรื่องของถนนรอบสวนสาธารณะเขลางค์ เหมือน
อย่างที่ท่านสมาชิกสภาได้พูดจริง  แต่เทศบาลนครลําปางไม่เคยอนุญาต เพราะถนนดังกล่าว  เราไม่ได้
ขอผ่อนผันไปยังจราจร  มีทุกครั้งเวลาหาบเร่แผงลอย ร้านค้า ไม่ว่าถนนใด ๆ ก็อ้างเทศบาลอนุญาตทุกที่ 
เป็นอย่างนี้ทุกครั้งไป ก็ขอบคุณมากนะครับ ถ้าทุกท่านไม่เห็นด้วยตรงนี้  เราเองเราก็ไม่เคยอนุญาตให้
เขาไปขายของตรงนั้น  ก็จะดําเนินการขั้นเด็ดขาดต่อไป  เพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อคืนพื้นที่ให้กับ
คนที่ใช้รถใช้ถนนต่อไป  ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ 
อีกหรือไม่ เชิญ  นายสมัย  เมฆนคร 

นายสมัย  เมฆนคร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
เพื่อนสมาชิกสภาฯ และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมัย  เมฆนคร  สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลําปาง เขต 3 บริเวณเขื่อนยางแถวนั้น  ก่อนอื่นผมขอใช้สิทธิพูดในวาระอื่น ๆ เพราะคําว่าอื่น ๆ นั้น 
แปลว่าอะไรก็ได้  ก่อนอื่นขอเท้าความไปถึงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเลียบน้ําวังฝ่ังซ้าย ตั้งแต่บริเวณใต้
สะพานพัฒนาภาคเหนือ จนถึงหน้าบ้านเลขที่ 56/4 หรืออู่สล่ามอย ที่ทุกคนก็คงจะรู้ดี  ด้วย
งบประมาณ 4,147,000 บาท ความยาว 1395 เมตร ซึ่งข้อความทั้งหมดอยู่ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา หน้า 2.7/113 ตอนแรกชาวบ้านก็ดีใจ สมาชิกสภา
เทศบาลเขต 3 ก็ดีใจด้วยว่าชาวบ้านในเขตของเราจะได้ใช้ถนนที่ดี  แต่อย่างว่าครับ เป็นทุกขลาภ ดีใจ
อยู่ได้ไม่นานก็เสียงเล่าลือมาว่า  โครงการนี้ถูกระงับ  เพราะไปเจอกับคําส่ังเบื้องบนที่เหนือกว่าเรา  
บอกว่าให้ระงับการก่อสร้าง ซึ่งผมตรวจสอบดูในปีงบประมาณ 2560 ก็ไม่มีด้วย บอกว่าชะลอไว้ก่อน 
พูดง่าย ๆ คือโครงการของเขาสร้างอุโมงค์ขนาดใหญ่ลอดใต้ถนนสายนี้ครับ สายที่ผ่านของเราไป  
จะต้องรอให้เขาได้สร้างอุโมงค์หรือท่อจนเสร็จเสียก่อน  แล้วพวกเราจึงจะมีสิทธิที่จะเทถนนทับหลัง  
ซึ่งผมดูแล้วเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่เห็นมีอะไรของทางจังหวัด เงียบ มันน่าจะส่งมาให้นกฮูกนะครับ ไม่เห็นสร้าง
อะไรเลย และทีนี้เราจะทําอะไรก็ไม่ได้  ความจริงผมก็ไม่อยากจะถามหรอก ฝ่ายบริหารก็พี่น้องกัน
ทั้งนั้น ไม่ใช่มวยตัวจริง แต่เป็นมวยแทน ต้องไปตอบแทนเขา  ก็ต้องขอขอความกรุณาครับเพราะเรา
เป็นเจ้าบ้าน ต้องตอบ และคําถามของชาวบ้านก็มีอยู่ว่า  จะสร้างท่ออุโมงค์ที่ว่านี้จริงหรือไม่  ถ้าสร้าง



๓๙ 
 

 

จะเริ่มสร้างเมื่อไหร่  จะสร้างกี่ปี  คําตอบยังไม่มี  อย่างน้อยทางจังหวัดน่าจะมีป้ายคัดเอาท์  เอาไว้
แก้หน้าพวกเรา ปิดไว้ตรงนั้นว่า ถนนสายนี้ได้รับงบประมาณของทางจังหวัดเป็นเงินเท่านั้นเท่านี้  
ระยะทางเท่านั้นเท่านี้  เพราะป้ายแผ่นนี้จะเป็นอาญาสิทธิ์ที่จะมาแก้พวกเรา  แต่นี่พวกเราโดยเฉพาะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3  ได้รับความเสียดทานจากชาวบ้านมากที่สุด  เด็กเล็กก็ถามว่า ลุงเขาจะ
สร้างเมื่อใด  บางครั้งผมยังไม่กล้าไปงานศพเลย ผมก็ฝากทางฝ่ายผู้บริหารไปถาม หรือว่าเรามีวิธี
ปลอบใจชาวบ้านที่เขาถาม อยากได้ถนนนักหนา จะมาแก้ปัญหาอย่างไรดี  สภาพถนน ผมไม่อยากจะใช้
คําว่าถนนแล้ว  น่าจะเรียกว่า ซากถนน มากกว่าครับ เพราะไม่รู้ว่าจะปะตรงไหน เหมือนกับกางเกงก้น
ปะ ปะตรงนี้ ขาดตรงนี้ โดยเฉพาะหน้าบ้าน สท.ศรีนวล ไปถึงบ้านอู่สล่ามอย  จนไม่มีที่จะปะอยู่แล้ว  
พูดง่าย ๆ คือ ยางหมดสภาพ ตอนน้ําท่วมแรงยึดเหนี่ยว แรงเกาะไม่มีแล้ว แค่ไอเสียงดังยังกระเด็นเลย 
และอีกอย่างหนึ่งตรงที่เป็นถนนลูกรังจากอู่สล่ามอยไปใต้สะพานไปโรงน้ําปลา ผมอยากจะให้ยกท่อ
ออก เพราะถนนสายนี้เป็นถนนบายพาส ช่วยระบายรถ ระบายการจราจรจากถนนท่าคราวน้อย 
สุเรนทร์ ฉัตรไชย ไปสายนั้นได้สบาย ไปถึงบ้านไร่นาน้อย ไปถึงศรีปงชัย  พอปิดไว้อย่างนั้นทําให้รถติด 
ฉะนั้นหากยกท่อนั้นออกเสีย  ผมคิดว่าคงจะช่วยความสะดวกสบายขึ้นเยอะ นี่เรื่องที่หนึ่งครับ เรื่อง
ที่สองเกี่ยวกับการยื่นคําร้อง   เมื่อสักครู่ผมก็ไปต่อว่าเจ้าหน้าที่มา คือส่งไปแล้วไม่ถึงปลายทาง เพราะ
ส่งแบบเน็ต ผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่อง คือส่งตอน input  นี่เข้าท่า พอไปออก output  อย่าพูดเลยว่าส่งไปไหน 
คําร้องนั้นไม่ถึง และแผนที่ที่ผมให้ช่างถ่ายเอกสารมาแนบก็ไม่ถึงอีก  เด็กก็เปิดเน็ตให้ดู  ย้อนรอยมา
สองสามปีก็มี ยังไม่ออกให้ทางนู้นปฏิบัติเลย เพราะฉะนั้นเอกสารคําร้องกลายเป็นฤาษีแปลงสาร เป็น
พระรถ-เมรี ไม่ตรงเป้าหมายครับ  อยากให้เข้มงวดนิดหนึ่ง  อย่าว่าผมฟ้องนะครับ แต่ถ้าเรียกว่าฟ้อง 
ก็ฟ้องเหมือนกัน เพื่องานครับ ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ 
อีกหรือไม่ครับ เชิญ  นายสันติ  เขียวอุไร 

นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
กระผม นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ขออนุญาตนิดหนึ่งครับ  เป็นเรื่องที่ผม
คิดว่ามีสมาชิกหลาย ๆ ท่านก็คงจะตระหนักเช่นเดียวกับผม  ผมได้ยินบ่อย ๆ ว่า มีคนพูดบ่อย ๆ ว่า
ลําปางเป็นเมืองผลิตไฟฟ้า แต่ลําปางทําไมมืด ไม่สว่าง ก็คงเป็นจริงเช่นนั้นนะครับ ก็ไม่ได้ตําหนินะครับ 
แต่อยากฝากว่า ผมผ่านไปในตัวเมืองในเขตเทศบาลของเรา มันก็มืดจริง ๆ อย่างที่เขาว่า อาจจะด้วย
สาเหตุหลาย ๆ ประการนะครับในเรื่องของไฟฟ้าและแสงสว่าง  ผมเข้าใจว่าเรามีการประมูลผู้รับเหมา
ในการติดตั้งดูแล บํารุงไฟฟ้าในเขตเทศบาลนคร ผมก็ได้ข้อร้องเรียนจากประชาชนในเขตพื้นที่บ่อย ๆ 
ว่าตรงนู้นบ้าง ตรงนี้บ้าง หลอดขาด ดับมาสองเดือน สามเดือนแล้ว แจ้งแล้วก็ไม่มาซ่อม ไม่มาดูแล 
บางจุดก็ไม่สว่างจริง ๆ อาจจะเพราะว่า เสาไฟฟ้าไม่มีโคมไฟ หรือช่วงห่างของถนน ก็ตกเป็นภาระหน้าที่
ของสมาชิกสภาที่ผมคิดว่าเราอาสาช่วยเป็นหูเป็นตาให้ แต่ว่าในบางครั้งก็ไม่ทั่วถึงในเขตพื้นที่ที่อยู่ใน
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ซอกซอยทั้งหลาย ผลกระทบก็เหมือนกับที่ท่านสมาชิกบอกเมื่อสักครู่ บางทีข้อร้องเรียนหรือคําร้อง
มาแล้ว ไม่ได้รับการแก้ไข  ไฟจะรู้ได้เฉพาะกลางคืน สมาชิกสภากลางคืนก็อยู่บ้านนอนหลับเหมือนกัน
นะครับ ไม่ใช่จะต้องออกตรวจตรงไหนไฟไม่ออก ตรงไหนไฟดับ ฉะนั้นหน้าที่ที่จะต้องดูแลตรงนี้ ผมเคย
เสนอไปว่า สาเหตุที่ดับแล้วไม่ได้รับการแก้ไขคืออะไร บางทีเจ้าบ้านแจ้งแล้ว ไม่ได้ไปแก้ไข หรือติดขัด
เรื่องอะไร แต่สิ่งประการสําคัญหนึ่ง ผมไม่แน่ใจว่ามีหรือยัง หน่วยออร์ดิด  กลางคืนไฟจะออก อันไหน
ไม่ออกจะมีหน่วยตรวจสอบหรือไม่ ผมก็ไม่แน่ใจนะครับ ดูว่าตรงไหนที่ขาด โดยที่ไม่ต้องให้ชาวบ้านมา
ร้องเรียน  ผมคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นข้อฝากไว้นะครับ ไม่อย่างนั้นเราก็ต้องมาคอยบอกกันว่า ตรงนี้ดับ 
ตรงนี้ต้องรอชาวบ้านมาร้องเรียน และไปโพสต์ในโซเซียลมีเดีย ด่าโน่นด่านี่ ถึงความรับผิดชอบ 
เพราะฉะนั้นการแก้ไขตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะมีหน่วยตรวจสอบ อาจจะเป็นเจ้าหน้าที่เรานะครับ และ
ตรงไหนที่ไม่สว่าง ผมคิดว่าเราก็น่าจะเข้าไปดูกันว่า บางจุดก็เสี่ยง เพราะปัญหาอาชญากรรมก็เยอะ
พอสมควร เรื่องของขโมยปล้นจ้ีทั้งหลาย เรื่องของความปลอดภัยของเด็กและสตรีทั้งหลาย เวลา
กลางคืนผมว่าสําคัญ  บางจุดล่อแหลม ผมก็อยากจะเพิ่มความปลอดภัยให้ชาวบ้านเรื่องแสงสว่าง
พอสมควร บริเวณใกล้บ้านผม เป็นทางโค้งก็มืด แต่ก็ไม่ได้มืดเพราะหลอดขาด  แต่มืดเพราะทัศนวิสัย 
หรือมุมบริเวณนั้นมืด เราจะแก้ไขตรงนั้นให้สว่างได้อย่างไร  ก็จะมีอุบัติเหตุเกือบทุกวัน ใกล้บ้านผม
ตรงหน้าวัดป่าฝาง  ตรงนั้นเป็นโค้ง เราจะทําอย่างไรให้สว่าง ให้ลดอุบัติเหตุได้ ก็อยากจะฝากเรื่องของ
แสงสว่างในตัวเมืองลําปางเราครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ 
อีกหรือไม่ครับ เชิญ นายสมหมาย  พงษไ์พบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 
ที่เคารพ  กระผม  นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ขออนุญาตท่าน
ประธานนําเสนอภาพประกอบครับ (ประธานอนุญาต) ผมเป็นสมาชิกสภา ได้มาจากประชาชนที่
คัดเลือกเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชน  ความจริงผมก็มีธุรกิจของผม  จะไปลงพื้นที่มากก็ไม่ค่อยได้ 
แต่เดี๋ยวนี้การสื่อสารสะดวกสบาย เรื่องภาพประกอบนี้ ประชาชนน่ันแหละครับถ่ายมาให้  กรณีนี้เป็น
ชุมชนบ้านดงที่ผมอาศัยอยู่  กรณีที่ทางเทศบาลทําโครงการลาดยางแอสฟัลท์ที่ถนนบ้านดง จะเห็นว่า
การเช่ือมต่อระหว่างทางที่ทําใหม่กับเส้นเก่า ไม่มีการเช่ือมต่อกัน ผมก็ไม่ได้จบทางช่างมานะครับ  แต่
ผมดูแล้ว มันน่าจะแกไ้ขให้เอาทางเส้นใหม่ให้เช่ือมต่อกับเส้นเก่าอย่างน้อยสัก 5 – 10 เมตร เพื่อความ
ราบเรียบ สัญจรสะดวกไปมา  อย่างภาพนี้เป็นการเช่ือมต่อไม่ติดครับ อันเก่าตํ่า อันใหม่สูงหากเกิด
อุบัติเหตุขึ้นมา หรือมีการฟ้องร้อง เทศบาลเราอาจจะรับผิดชอบด้วยนะครับ ภาพถัดไป บริเวณบ้านดง 
หน้าโรงแรมปางสะหวันเพลส  ขนาดมอเตอร์ไซต์ยังต้องหลบน้ําที่ขัง ที่ต่อทางระหว่างตรงนี้  ทางเส้นนี้
เป็นปัญหากับผมมาก  เพราะตอนที่ก่อสร้างผมได้ไปดูตลอด  ขอให้ช่วยแก้ไขตรงนี้  ทางช่างก็บอกว่า
ทําตามแบบ นอกเหนือจากแบบไม่ได้ เพราะคณะกรรมการตรวจงานจะไม่ผ่านให้  ผมก็มานึกดูว่า 
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ทําไมไม่แก้ไขแบบให้ประชาชนได้ผลประโยชน์ที่ดีที่สุด ไปทําทางให้เป็นร่องเป็นหลุม  และทางเส้นนี้
ผมเคยท้วงติงตอนที่ของบประมาณแล้วนะครับ  ผมท้วงติงว่า  แบบเดิมเป็นคอนกรีต  แต่ฝ่ายบริหาร
มาเปลี่ยนเป็นยางแอสฟัลท์ให้ ก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไร แต่น่าจะทําให้ดีกว่านี้  นี่เป็นภาพไม่ใช่ตอน
ฝนตกนะครับ แต่เป็นน้ําขังที่ฝนตกมาแล้ว รถยนต์ก็ออกลําบาก  มอเตอร์ไซต์ก็ต้องหลบ ภาพถัดไป 
เป็นทางเข้าบ้านดงซอยตรงข้ามกัน  ภาพถัดไป เป็นภาพถนนเพิ่งเสร็จใหม่ คิดว่ายังไม่มีการตรวจรับ
งาน ถนนทางลัดไปพิชัยเหมือนกันครับ ถ้ามีการเช่ือมต่อสัก 5 – 10 เมตร ความสมดุลตรงนี้ก็จะเรียบ 
นี่ขัดต่อเฉพาะที่ทําใหม่ ก็เป็นภาพที่ประชาชนอาศัยแถวนั้นส่งมาให้เองนะครับ เขาบอกว่าเขามีความ
ลําบากมาก กลัวจะเกิดอุบัติเหตุ และขอให้ทางเทศบาลแก้ไขหน่อยได้หรือไม่  เขาก็ประสานมาทางผม  
ผมก็บอกว่า จะรับไปประสานกับฝ่ายบริหารว่าจะแก้ไขได้หรือไม่  แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ยังไม่รับปาก 
เพราะทางเทศบาลเราดําเนินการอะไรค่อนข้างล่าช้า เหมือนเพื่อนสมาชิกที่พูดเมื่อสักครู่ ร้องเรียนไป
เท่าไหร่ก็ไม่ค่อยได้แก้ไขทันท่วงที   ภาพถัดไป เป็นภาพทางเข้าปางสะหวันเพลส  เมื่อสักครู่เป็นฝั่ง
ตรงข้าม  ทางเข้าปางสะหวันเพลส  มีน้ําขังนะครับ ฝนตกมาหลายวันแล้วนะครับ น้ําก็ยังขังอยู่  ภาพ
ต่อไปเป็นบริเวณหน้าโรงแรม  เขาเสียภาษีให้เราปีละเท่าไหร่  ถ้าเราจะอํานวยความสะดวกให้เขา
สักหน่อยหนึ่ง จะได้หรือไม่ครับ  ทางโรงแรมได้ร้องเรียนมาเองเลย  นี่เป็นร่องระหว่างระบายน้ํา เราจะ
มีทางแก้ไขไม่ให้เป็นร่องได้หรือไม่ครับ  ถ้าเราลงจากม่อนกระทิง  และเลี้ยวซ้ายมา  จะสะดุดเพราะ
ตรงนั้นเป็นร่องน้ํา ยิ่งมอเตอร์ไซต์ ยิ่งลําบากมาก  ทางโรงแรมเขาก็ขอความกรุณาให้ช่วยแก้ไข ภาพ
ถัดไป เป็นทางเข้าซอยไปชุมชนบ้านใหม่ประตูม้า ก็เหมือนกันครับ  ระหว่างเช่ือมต่อ  หากเข้าลึกไปสัก 
5 เมตร ตรงนี้ก็จะไม่มีปัญหาอะไร เพราะเป็นร่อง มอเตอร์ไซต์วิ่งผ่านลําบากมาก หากเกิดฝนตก 
อาจจะมองไม่เห็นทางหรือลื่นล้มอะไร  ผมก็กลัวว่าทางเทศบาลจะต้องไปรับผิดชอบตรงนี้ด้วยนะครับ  
ผมก็ขอฝากทางฝ่ายบริหารช่วยคํานึงถึงผลประโยชน์ของชาวบ้าน  ชาวบ้านจะได้ไม่ต้องมาเสี ่ยง
ประสบภัยกับการสัญจรไปมาของถนนเส้นใหม่ ๆ แบบนี้ ขอฝากฝ่ายบริหารด้วยครับ  ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ 
อีกหรือไม่ครับ เชิญ  นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  
กระผม  นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ก่อนอื่นขออนุญาตท่านประธานนะครับ 
ผมขอยกเสื้อตัวหนึ่งให้ท่านประธานดูครับ (ประธานอนุญาต) เสื้อตัวนี้พี่น้องประชาชนฝากมาบอกว่า 
ให้ช่วยติดตามงานให้ด้วย เพราะทางฝ่ายบริหารได้ไปแถลงข่าว ได้ไปรับปาก ทางสภาเราก็ได้อนุมัติ
งบประมาณให้ไปแล้ว  อยากเรียนถามว่า โครงการนี้คืบหน้าไปถึงไหนแล้ว  มีปัญหาอุปสรรคอะไร
หรือไม่  ถ้าแถลงได้  อธิบายได้ผมก็จะขอบคุณมาก  จะได้นําข้อมูลที่ได้รับการช้ีแจงไปอธิบายให้กับพี่น้อง
ประชาชนครับ  ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ  ฝ่ายบริหาร 
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นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่าน
สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขออนุญาต
ตอบคําถามพร้อมทั้งขอรับเอาข้อเสนอแนะไปปรับปรุงปฏิบัติ  เรื่องที่หนึ่ง คือเรื่องถนนเขื่อนยางของ
สมาชิกสภาเขต 3 บ้านดง จริง ๆ แล้วไม่ใช่ส่วนไกลที่ไหนที่ส่ังให้ระงับถนนเส้นนี้  นายกิตติภูมิ  นามวงค์ 
นี่แหละครับที่สั่งให้ระงับไปก่อน   เหตุผลขณะนั้นเพราะว่าอยู่ในเส้นทางของการจะวางท่อระบายน้ํา   
ท่อบําบัดน้ําเสียเฟสที่ 2  ซึ่งขณะนี้เทศบาลได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนได้มาศึกษาออกแบบเรียบร้อยแล้ว 
และอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากกรมเจ้าท่า เพื่อที่จะดําเนินการ เพราะฉะนั้น จะทําเมื่อไหร่ ยังตอบไม่ได้ 
ผมกลัวอย่างเดียวว่า หากทําไป กลัวจะไปซ้ําซ้อนและเป็นการใช้เงินสี่ล้านกว่าบาทไปแบบเสียดาย
มากกว่า  แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นที่ประจวบเหมาะ  เมื่ออาทิตย์ก่อนท่านปลัดเทศบาลได้มาคุยกับผมว่า  
ถนนเส้นนี้เราควรชะลอรอการดําเนินการตามโครงการบําบัดน้ําเสียเฟส 2 ควรจะไปปรับปรุง ควร
ซ่อมแซมให้ก่อน ผมได้คุยกับทางท่านปลัดเรียบร้อยแล้ว คิดว่าคงจะเริ่มดําเนินการให้ สําหรับเรื่องของ
คําร้องก็ขอรับไปปรับปรุงกับทีมงาน รวมไปถึงเรื่องของไฟฟ้าแสงสว่าง จริง ๆ เรื่องของไฟฟ้าแสงสว่าง
ก็มีหลายเหตุผลเหมือนกัน  แต่ทั้งนี้ถ้าเราหยิบเหตุผลแต่ละเหตุผลมาก็เป็นเรื่องของการแก้ตัว  ไม่
อยากจะแก้ตัว  แต่ขอยอมรับว่า  ไฟฟ้าแสงสว่าง  บางจุดไม่ติดจริง ๆ เหตุผลบางเรื่อง  ไฟฟ้าของเรา
บนถนนสาธารณะเป็นสองส่วน  ส่วนที่หนึ่งเป็นไฟหลอด  LED  ซึ่งเราได้รับสนับสนุนมาจากยูเอ็น
ประมาณแปดร้อยกว่าหลอด  ซึ่งเขาดูแลเราอยู่ในเรื่องนี้  เราก็ต้องแจ้งให้เขาไปเพื่อให้ส่งอะไหล่ต่าง ๆ มา 
แต่ถ้านานมากเกินไป ทางสํานักการช่างก็ปรับเปลี่ยนโดยวิธีการเอาโคมไฟเก่าไปปรับเปลี่ยนรอไว้ก่อน 
ก็เลยให้แตกต่างสี ระหว่างสีเหลืองกับสีขาวนวล ก็เกิดความแตกต่าง แต่ก็เป็นบางเส้นจริง ๆ ที่
จําเป็นต้องเพิ่มเติม เพราะเราได้แจ้งไปยังงานไฟฟ้าแล้ว คุณขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างหลอดไฟครั้งล่าสุด
ขอให้ไปเพิ่มเติมและแจ้งให้หลายฝ่ายไปสํารวจเพื่อที่จะเพิ่มเติมหลอดไฟต่าง ๆ ให้สว่างมากขึ้น  ส่วน
ถนนบ้านดงที่สโลประหว่างถนนเส้นใหม่กับเส้นทางเดิมตามแยกต่าง ๆ ผมก็เห็นเหมือนกับท่านสมาชิก
สภาจริง ๆ เป็นอย่างนั้น แต่แบบเป็นอย่างนั้น  เขาก็ตอบไม่ผิดนะ  แต่ในความเป็นจริงแล้ว  เมื่อวานผม
ก็ได้ไปดู  เมื่อเป็นปัญหาก็จําเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงให้ดีขึ้น ก็ขอใช้เวลาสักนิดหนึ่ง เพราะยังไม่มี
การส่งงาน อยู่ระหว่างการดําเนินการทั้งสองเส้น ยังไม่ได้ตั้งเบิกจ่ายให้กับเขา ก็จะรับงานไปปฏิบัติให้  
ส่วนสายไฟใต้ดิน  จริง ๆ แล้วผมเองในส่วนของเทศบาล เราก็ไม่มีหน้าที่ เรารอการแจ้งว่า ทางการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะแจ้งประมาณการ จะแจ้งเรื่องแบบให้เราดําเนินการในขั้นตอนต่อไปเมื่อไหร่ เราก็
รอกันอยู่อย่างนี้ แต่ประจวบเหมาะว่า เมื่อวันก่อนทางไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแจ้งให้เราทราบแล้ว แต่ยังไม่
แจ้งมาเป็นหนังสือ แต่ส่งอีเมล์ถึงผมแล้วว่า หนังสือออกจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้แจ้งทั้งแบบ ทั้ง
ประมาณการให้เราเรียบร้อยแล้ว ให้เราเตรียมการในส่วนที่เทศบาลต้องดําเนินการ  เพราะฉะนั้น
หลังจากนี้ไป ทางการไฟฟ้าก็คงจะดําเนินการ เหลืออย่างเดียวคือการจัดซื้อจัดจ้าง การแต่งตั้ง



๔๓ 
 

 

คณะกรรมการ ก็คงจะรวดเร็วขึ้น เพราะตอนนี้เป็นรูปร่างค่อนข้างชัดเจนแล้ว ทางการไฟฟ้าอนุมัติ
เรียบร้อยแล้ว  นี่ก็เป็นคําตอบที่ผมพูดง่าย ๆ คร่าว ๆ สําหรับรายละเอียดก็จะสอบถามหรือขอเอกสาร
ต่าง ๆ ในรายละเอียดได้ครับ  ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีก
หรือไม่ครับ  ไม่มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ แล้วนะครับ  เมื่อไม่มี  ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วม
ประชุมในวันนี้  ผมขอปิดประชุม ขอบคุณครับ 
 

เลิกประชุม  เวลา  16.30 น. 
 

 
(ลงช่ือ) ....................................................................... 

(นายจาตุรงค์  พรหมศร) 
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง 

 
(ลงช่ือ)..................................................................... 

(นายกิตติ  จิวะสันติการ) 
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

 
 

หมายเหตุ  ที่ประชุมสภาฯ  ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  สมัยประชุม
สามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจําปี 2560 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ในการประชุมสภา
เทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 


