
 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําป 2561 

วันที่  24  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561  เวลา  10.00 น. 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 

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

รายนามผูเขาประชุม 

 1. นายกิตติ จวิะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

 2. จ.ส.อ.สมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

 3. นายจาตุรงค พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง 

 4. นายแพทยวัฒนา วานชิสุขสมบัต ิ สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

 5. นายณัฐธนวัฒน ปญญาพันธ สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

 6. นายสมหมาย พงษไพบูลย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

 7. นายสุบนิ ชุมตา  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

 8. นายนวพัฒน ไหวมาเจรญิ สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง  

 9. นายพทิักษ แสนชมภ ู  สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

 10. รอยเอกศักดิ์ชัย หงษใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   

 11. นางสาวอมลยา เจนตวนชิย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   

 12. นายสันต ิ เขียวอุไร  สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง   

 13. นายนพดล  ผดุงพงษ  สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

 14. นายจรูญ เตงิจันตะ  สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

 15. นางสุดารัตน บุญม ี  สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

 16. นายสมบูรณ คุรุภากรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   

 17. นายวบิูลย ฐานสิรากูล สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

 18. นายณัฐกติติ์ บรรจงจติต สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

 19. พันตรวีชิานนท แดงสรอย  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

 20. นายเกษม ปญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

 21. นายบรบิูรณ บุญยูฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  

ผูไมมาประชุม 

 1. นายประสทิธิ์ หรรษหริัญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ปวย) 
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รายนามผูเขาประชุม (ฝายบรหิาร) 

  1. นายกติตภิูม ิ นามวงค นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

  2. นายสมเกียรต ิ อัญชนา รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

  3. นายสุรทัศน พงษนกิร รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 4. นายสุวรรณ นครงักุล รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 5. นางนพวรรณ ธนะสุวัตถิ์ รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 6. นายสุทธิพันธ รัตนรังสรรค ที่ปรกึษานายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 7. นายสุคนธ อนิเตชะ เลขานุการนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 8. นายสมภพ สุวรรณปญญา เลขานุการนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 

รายนามผูเขารวมประชุม 

 1. นางอนิทมาศ สมพงษ รองปลัดเทศบาล 

 2. นายประสงค เรอืนสอน รองปลัดเทศบาล 

 3. นางวรรณศร ี อนิทราชา ผูอํานวยการกองวชิาการและแผนงาน 

4. นายพงคกร  รัตนประเวศน ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 5. นายบรรยง เอื้อนจติร หัวหนาฝายปกครอง 

 6. นางสาวพัฒนี เมอืงใจมา หัวหนาฝายกจิการสภา 

 7. นายมนัส ใหมคํา หัวหนาฝายบรหิารทั่วไป  

 8. ส.ต.ต.หญงิฐติริัตน คุณชมภู หัวหนาฝายกจิการขนสง 

 9. นางสาววไิล วงคพรม หวัหนาฝายบรหิารทั่วไป 

 10. นางชัญญานุช ทองคํา หัวหนาฝายบรหิารงานคลัง 

 11. นางวลิาวัลย บุษราคัม  หัวหนาฝายพัฒนารายได 

 12. นางเบญจวรรณ จนิตนพงคพันธุ หัวหนางานตรวจสอบภายใน 

 13. นางรัตนา กระจางฉาย  นักวเิคราะหนโยบายและแผน 

 14. นางเลศิลักษณ ทรพัยรุงทวผีล เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

ฯลฯ 

 

เร่ิมประชุมเวลา  10.00 น. 

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ทานทั้งหลายที่เคารพ วันนี้ 

เปนการนัดประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําป 2561 

บัดนี้สมาชิกสภาฯ ไดเขาประชุมครบองคประชุม ประกอบกับทางผูบริหารเทศบาลนครลําปาง พรอม
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ดวยหัวหนาสวนการงานของเทศบาลนครลําปางสวนหนึ่ง  ไดเขารวมรับฟงการประชุมครั้งนี้ดวย 

และไดเวลาตามกําหนดนัดหมายแลว คือ เวลา 10.00 น. ในการนี้กระผม นายจาตุรงค พรหมศร 

ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเรยีนเชญิ นายกติต ิ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาล

นครลําปาง ไดข้ึนมาทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมครั้งน้ี ขอเรยีนเชญิครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  วันนี้เปนการประชุมสภา

เทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําป 2561 เมื่อสมาชิกสภาฯ เขา

ประชุมครบองคประชุมแลว ผมจงึเปดการประชุมสภาฯ  ในนามสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอตอนรับ

ผูเขารวมประชุมทุกทานที่มารวมรับฟงการประชุมในครั้งน้ีดวยความยินดียิ่ง  กอนที่จะดําเนินการประชุม

ตามระเบียบวาระการประชุมครัง้น้ี  ขอเชญิทานเลขานุการสภาเทศบาลอานประกาศฯ ครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนทานประธานสภา

เทศบาลนครลําปางที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกทาน  กระผมนายจาตุรงค พรหมศร 

ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กอนที่ทานประธานฯ ในที่ประชุมจะไดดําเนินการประชุม

ตามระเบียบวาระของการประชุมสภาในวันนี้  กระผมมีประกาศของสภาเทศบาลนครลําปาง และ

หนังสือของสํานักงานเทศบาลนครลําปาง ซึ่งใชประกอบการประชุมในวันนี้ เพื่อเรียนแจงใหที่ประชุม

ไดรับทราบ ดังน้ี 

     ประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง 

เรื่อง  เรยีกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2  ประจําป  ๒๕61 

........................................ 

ตามประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง เรื่อง กําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําป ๒๕61  

และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  ประจําป  ๒๕62  ลงวันที่  28 กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕61 ไดกําหนด

สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 2561  มีกําหนด 30 วัน เริ่มตนตั้งแตวันที่  1 – 30  พฤษภาคม  

2561 ดังความแจงแลวน้ัน 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แกไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552  ประธานสภาเทศบาลนครลําปางจึงประกาศเรียกประชุมสภา

เทศบาลนครลําปาง  สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 2561  มีกําหนด 30 วัน เริ่มตนตั้งแตวันที่  

1 – 30  พฤษภาคม  2561 

   ประกาศ  ณ  วันที่  23  เมษายน  พ.ศ. ๒๕61 

กติต ิ จวิะสันตกิาร 

(นายกิตต ิ จวิะสันตกิาร) 

ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
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และหนังสือ 

ที่  ลป 52001/2549               สํานักงานเทศบาลนครลําปาง  

                ถนนฉัตรไชย ลําปาง 52000 

                               21  พฤษภาคม  2561 

เรื่อง  มอบหมายใหรองนายกเทศมนตรนีครลําปางเปนผูอภิปรายช้ีแจง หรอืแถลงญัตตแิละตอบกระทู 

       ตอสภาเทศบาลนครลําปาง 

เรยีน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

อางถึง  หนังสือสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ ลป 52001(สภา)/33  ลงวันที่ 16 พฤษภาคม  2561 

ตามหนังสอืที่อางถงึ สภาเทศบาลนครลําปางไดนัดประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุม

สามัญ สมัยที่ 2 ครัง้ที่ 1 ประจําป 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม  2561 เวลา 10.00 น. 

ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง ความละเอยีดแจงแลว นัน้ 

เพื่อใหการประชุมดังกลาว  เปนไปดวยความเรยีบรอย  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 48 

เอกาทศ และมาตรา 48 วสีต ิวรรคสาม แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม  

และอํานาจตามความในขอ 56 วรรคสอง  แหงระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุม

สภาทองถิ่น  พ.ศ. 2547  และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2554  ขาพเจา นายกิตติภูมิ  นามวงค  

ตําแหนง นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ขอมอบหมายใหรองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  ที่รับผิดชอบ

สํานักและกอง  เปนผูอภิปรายชี้แจงหรือแถลงญัตติและตอบกระทูตอสภาเทศบาลนครลําปาง 

ดังรายชื่อตอไปนี้ 

1. นายสมเกียรต ิ อัญชนา รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

2. นายสุรทัศน  พงษนกิร รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

3. นายสุวรรณ  นครังกุล รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

4. นางนพวรรณ  ธนะสุวัตถิ ์ รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

กติตภิูม ิ นามวงค 

(นายกิตตภิูม ิ นามวงค) 

นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

กระผมมขีอเรื่องดังที่แจงใหที่ประชุมไดทราบ  จากนี้ไปขอเรยีนเชิญทานประธานสภาฯ ไดทําหนาที่

ในการประชุมตอไป  ขอเรยีนเชิญครับ 
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ระเบยีบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม 

นายกติต ิ จวิะสันตกิาร  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง     - ไมมี - 

 

ระเบยีบวาระที่  2  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมวสิามัญสภาเทศบาลนครลําปาง   

(วันที่ 10 เมษายน 2561) 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่  2  

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมวิสามัญสภาเทศบาลนครลําปาง  เมื่อวันที่ 10 เมษายน  ๒๕61 จะมี

สมาชิกฯ ทานใดขอแกไขหรอืไมครับ  ไมมีนะครับ เมื่อไมมี  ตอไปผมจะขอมติที่ประชุมรับรองรายงาน

การประชุมนะครับ  สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมวิสามัญสภาเทศบาลนคร

ลําปาง  เม่ือวันที่ 10 เมษายน ๒๕61 โปรดยกมอืขึ้นครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง มติรับรองฯ ครบัทานประธาน  

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญสภาเทศบาลนครลําปาง 

เมื่อวันที่ 10 เมษายน ๒๕61 

 

ระเบียบวาระที่  3  กระทูถาม เรื่อง ขอทราบรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลนครลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

(เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561) โดย นายแพทยวัฒนา  วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภา

เทศบาลนครลําปาง 

นายกติต ิ จวิะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 3 กระทูถาม เรื่อง  

ขอทราบรายละเอียดในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) 

เทศบาลนครลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561) 

โดย นายแพทยวัฒนา  วานชิสุขสมบัต ิสมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

นายกติต ิ จวิะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ นายบรบิูรณ  บุญยูฮง 

นายบริบูรณ บุญยูฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ  

กระผม นายบรบิูรณ บุญยูฮง สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง ขออนุญาตเรยีนปรกึษาหารอืในที่ประชุม 

ดวยความเคารพทานนายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ เจาของกระทูนะครับ ผมเห็นวาในระเบียบวาระ

ที่ 4 เปนเรื่องของการรายงานสรุปผลงาน ซึ่งเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับประเด็นที่ทานนายแพทยวัฒนาฯ 

ไดกระทูถามเขามา ผมอยากจะเรียนปรึกษาที่ประชุม ขอเสนอใหสลับเอาระเบียบวาระที่ 4 ขึ้นมากอน

แลวเอาระเบียบวาระที่ 3 อยูทาย หลังจากที่ทานนายกเทศมนตรีไดเสนอรายงานแลว ถาหากทาน
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นายแพทยวัฒนาฯ ยังมีประเด็นที่ยังไมไดรับความกระจาง จงึขอใหทางนายแพทยวัฒนาฯ ไดใชกระทูซึ่ง

ไดยื่นเขามาไวถามอกีครัง้หนึ่ง ขออนุญาตปรกึษาตอที่ประชุม ดวยความเคารพทานนายแพทยวัฒนาฯ ครับ 

นายกติต ิ จวิะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอผูรับรองครับ  มีผูรับรองถูกตอง

นะครับ 

นายกติต ิ จิวะสันตกิาร  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชญิ นายณัฐกติติ์  บรรจงจิตต 

นายณัฐกติติ์  บรรจงจติต  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนทานประธานสภาฯ 

ที่เคารพ กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมมีขอสงสัยครับทาน

ประธาน จากที่ทานสมาชกิผูเสนอสลับญัตต ิผมถามวาเพื่ออะไรครับ มปีญหาอะไรครับทานประธาน 

นายกติต ิ จิวะสันตกิาร  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายบรบิูรณ  บุญยูฮง 

นายบรบิูรณ บุญยูฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ 

กระผม นายบริบูรณ  บุญยูฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมขอเรียนทานประธาน และเพื่อน

สมาชิกสภาฯ ทุกทาน ชวยหยบิระเบียบวาระการประชุมในวันนี้ข้ึนมาอาน จะเห็นวา ระเบียบวาระที่ 3 

เปนเรื่องกระทูถาม ซึ่งเปนกระทูถามที่อยูในสวนหนึ่งของระเบียบวาระที่ 4.2 เสนอรายงานสรุปผลการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป ผมเพยีงปรารถนาดีตอที่ประชุม ไมอยากใหเสียเวลา จะ

เห็นวาถาสามารถขยับระเบียบวาระที่ 4.1 และ 4.2 ขึ้นมากอน ทางผูบรหิารก็จะไดอธิบาย ซึ่งก็จะเปน

การตอบกระทูไปในคราวเดียวกัน จะทําใหเปนการประหยัดเวลา แลวแตที่ประชุมนะครับ เมื่อผมเสนอ

และมผีูรบัรอง ก็ขอใหทานประธานพจิารณาดวยครับ ขอบคุณครับ 

นายกติต ิ จิวะสันตกิาร  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชญิ นายณัฐกติติ์  บรรจงจิตต 

นายณัฐกติติ์  บรรจงจติต  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนทานประธานสภาฯ 

ที่เคารพ กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ในการสลับญัตติสามารถ

ทําไดอยูแลวครับ ขอโทษครับ การสลับระเบียบวาระ เอาระเบียบวาระที่ 4 ขึ้นกอนกระทูถาม ผม

อยากจะถามวา ระเบียบวาระการประชุมสภาของวันนี้ลักลั่นไปหนอย เปนเรื่องเดียวกัน ฝายบริหารได

เสนอรายงานสรุปผลการติดตามแผนอยูแลว แตการจัดวาระการประชุมในวันนี้ ผมถือวาทานประธาน

ไมใหความสนใจ ผมยกตัวอยาง สมมุติวามีงานแตงงานงานหนึ่ง ไดแตงงานไปกอน และอีกสามวันหม้ัน 

มันไมถูกนะครับ การที่เราจะผลักภาระใหสภา ใหการประชุมไมราบรื่น ผมถือวาทานประธานไมให

ความใสใจในเรื่องนี้ เมื่อปลายป 2556 ผมเปนคนลุกข้ึนเสนอชื่อทานเปนประธานสภาแหงน้ี เพื่อเปน

ประมุขของนติิบัญญัติของเรา แตทานประธานไมนําพาสภาฯ หรือใหความสนใจหรอืรับผิดชอบในกรณี

ตาง ๆ บางครั้งในสภามีการวากลาวหรือเสียดสีผูใด ทานประธานก็ไมทวงติงนะครับ ผมผิดหวังในตัว

ทานประธานมากครับ ขอบคุณมากครบั 
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นายกติต ิ จิวะสันตกิาร  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายบรบิูรณ  บุญยูฮง 

นายบรบิูรณ บุญยูฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ 

กระผม นายบริบูรณ  บุญยูฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมขอใหทางผูอภิปรายเมื่อสักครูได

ถอนคําพูดวา ทานประธานไมใสใจ ทานประธานปลอยปละละเลย เพราะในที่ประชุมแหงนี้เราทุกคนก็

ทราบดีอยูแลววา ทานประธานเปนประมุข การเอยวาจาอะไรที่เปนการตําหนิติเตียนในลักษณะช้ีนํา 

ไมไดเปนความจรงิ ผมรับไมไดครับ ขอบคุณครับ 

นายกติต ิ จิวะสันตกิาร  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชญิ นายณัฐกติติ์  บรรจงจิตต 

นายณัฐกติติ์  บรรจงจติต  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนทานประธานสภาฯ 

ที่เคารพ กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ถึงสมาชิกผูอภิปรายเมื่อ

สักครู ผมพูดถงึขอบกพรองวันนี้ ลุกขึ้นมาบอกวา ผมตอวาทานประธาน 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง คุณณัฐกิตต์ิหยุดพูดกอนครับ 

ผมเขาใจแลวครับ คอืในการจัดระเบียบวาระการประชุม เราไดจัดตามระเบยีบขอบังคับการประชุมสภาฯ 

ซึ่งกระทูถามจะข้ึนมากอน แตบังเอิญวาการประชุมในครั้งนี้ มีเรื่องรายงานสรุปผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปเขามา และดวยระเบียบของการจัดวาระการประชุม ทําใหรายงาน

สรุปผลฯ นี้มาอยูหลังกระทูถาม และทานสมาชิกสภา บรบิูรณ  บุญยูฮง  เห็นวาเมื่อเกิดกรณเีชนนี้  

จึงปรารถนาดี  ที่คุณณัฐกิตติ์ยกตัวอยางเม่ือสักครูเรื่องงานแตงงานหม้ัน ก็ถูกตองนะครับ เมื่อเขา

รายงานกอนก็ตองใหรายงานกอน แลวคอยมาถามทีหลัง ถูกหรอืไมครับ 

นายณัฐกติติ์  บรรจงจติต  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนทานประธานสภาฯ 

ที่เคารพ กระผม นายณัฐกติติ์  บรรจงจติต  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ทานประธานครับ ผมไมได

ทวงตงิ และไมไดวาจะไมให ผมยกมือใหอยูแลว เพยีงแตวาการจัดวาระการประชุมไมถูกตองแคนัน้ คอื 

ทานประธานตองรับผดิชอบตรงนี้ดวยนะครับ 

นายกิตต ิ จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เรื่องการจัดวาระการประชุมนี้ 

ผมจัดตามระเบยีบขอบังคับการประชุมสภาฯ นะครับ 

นายณัฐกติติ์  บรรจงจติต  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ถูกตองครับ แตบังเอญิที่ทาน

ประธานพูดเปนเรื่องเดียวกัน ฝายบริหารไดเสนอรายงานมาตั้งแตวันที่ 30 เมษายน 2561 ทาน

ประธานตองเกษียณหนังสือน้ีใหสมาชิกฯ ทราบกอน และทานผูเสนอกระทูวันที่ 11 พฤษภาคม 2561  

นายกติต ิ จวิะสันตกิาร  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  คุณณัฐกิตติ์ไมตองพูดอะไรแลว

นะครับ ผมวาเรื่องน้ีไมใชเรื่องใหญอะไรนะครับ เชญิ นายแพทยวัฒนา  วานชิสุขสมบัติ 
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นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัต ิสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรยีนทานประธานสภาฯ 

ที่เคารพ  กระผม นายแพทยวัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ในฐานะผูยื่น

กระทูถามนายกเทศมนตรี ขอเรียนทานประธานวา ทานประธานฯ ไดทําถูกตองตามระเบียบขอบังคับ

การประชุมฯ ทุกประการ คือกระทูถามตองมากอน ทานจัดลําดับถูกตอง ไมไดลักลั่นเหมือนทาน

สมาชิกผูหน่ึงไดอภิปรายในขอความที่ผมคิดวาไมถูกตองนะครับ แตในฐานะที่ผมเปนผูยื่นกระทูถาม ก็

ขอเรยีนทานประธานสภาฯ วาใหดําเนินการตามระเบียบวาระที่ทานไดจัดในวันนี้แลว เหตุผลที่ผมไดยื่น

กระทูถามเรื่องนี้ และการที่ทานสมาชิกทานหน่ึงไดเสนอใหไปไวหลังวาระที่ 4.2 นั้น ทานประธานและ

ทานสมาชิกในสภาแหงน้ีก็ทราบดีอยูแลววา หลายครั้งหรือเกือบจะทุกครั้งที่ฝายบริหารโดย

นายกเทศมนตรกีิตติภูมิฯ เสนอรายงานตาง ๆ นั้น ทานเสนอเปนเอกสารใหทานประธานเพยีงคนเดียว 

และทานไมเคยเสนอดวยวาจาเลย สมาชิกถามก็ไมเคยตอบ ดังนั้น ผมจึงตองทําเปนกระทูถาม 

ขอบพระคุณครับ 

นายกติต ิ จิวะสันตกิาร  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายบรบิูรณ  บุญยูฮง 

นายบรบิูรณ บุญยูฮง สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ 

กระผม นายบรบิูรณ  บุญยูฮง  สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อใหเกิดความกระจางและเพื่อใหเกิด

ความเขาใจที่ถูกตอง ไมหลงโงงม ขอใหทานเลขาฯ ชวยชี้แจงการจัดระเบียบวาระการประชุมให

ที่ประชุมแหงน้ีทราบดวยครบั 

นายกติต ิ จวิะสันตกิาร  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง คุณณัฐกิตติ์ฯ พอแลวครับ ไมตอง

โตกันไปโตกันมา เรื่องนี้ไมใชเรื่องใหญครับ 

นายณัฐกติติ์  บรรจงจติต  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ทานประธานครับ เปนกิรยิาที่

ไมสมควร เปนถึงสมาชิกสภา มาพูดคํานี้ไมถูก ตองระบุมาวาใครโงงมครับ ในที่ประชุมทั้งหมดหรือ

เปลาครับ อยาปลอยปละละเลยครับทานประธานฯ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ผมขอใหทานเลขาฯ ช้ีแจงเรื่อง

การจัดระเบยีบวาระการประชุม จากนัน้ผมจะขอมตนิะครับ เชิญ เลขานุการสภาฯ 

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนทานประธานสภา

เทศบาลนครลําปางที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกทาน  กระผมนายจาตุรงค พรหมศร 

ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ผมจะเรียนในภาพรวมนะครับวา โดยทั่วไปแลว การจัด

ระเบียบวาระการประชุมก็จะดําเนนิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาฯ 

ขอ 27 เรยีงลําดับกอนหลังตาม (1) ถงึ (6) และในขอ 27 วรรคสองบอกวา ในกรณทีี่ประธานสภาทองถิ่น

เห็นวาเรื่องใดเปนเรื่องดวน จะจัดไวในลําดับใดของระเบียบวาระการประชุมก็ได แตจะจัดไวกอนเรื่อง

ที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลวไมได  โดยทั่วไปจะเรียงลําดับตามขอ 27 (1) 
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ถึง (6) แตระเบียบน้ีก็ใหอํานาจถาประธานเห็นวาเรื่องใดเปนเรื่องดวน คําวา ดวน ผมคิดวาสมาชิกใน

ที่นี้คงจะเขาใจวา ดวน คืออะไร ดวนก็เปนเรื่องจําเปน ตองเรงรีบทํา ถาไมทํา ไมได และในระเบียบ

ขอบังคับฯ ขอ 28 บอกวา ใหดําเนนิการประชุมตามระเบียบวาระ เวนแตที่ประชุมสภาทองถิ่นจะได

ตกลงเปนอยางอื่นในคราวประชุมนัน้ ซึ่งในระเบียบนี้ก็แปลความวา ตองประชุมตามระเบยีบวาระที่ทาน

ประธานจัดไว แตที่ประชุมสภาทองถิ่นจะไดลงมติเปนอยางอื่นในคราวประชุมนัน้ ความหมายนี้คอื เปน

การสลับวาระก็ได ถาที่ประชุมแหงนี้หรอืคราวนี้เห็นควรวา ควรสลับวาระ ก็อยูที่ความจําเปนที่พวกทาน

จะพิจารณาวา จะสลับหรือไม เพราะเมื่อจัดระเบียบวาระแลว ประธานสภาไมมีอํานาจที่จะสลับโดย

พลการ แตที่ประชุมจะสลับ ก็ใชอํานาจตามขอ 28 ตามที่ผมเรียนใหทราบ ประธานฯ ก็จัดระเบียบ

วาระการประชุมฯ ตามขอ 27 ถาไมใชอํานาจตามขอ 27 วรรคสองก็ได แตขณะเดียวกันก็ไมตัดสิทธิ

ในที่ประชุม ถาที่ประชุมเห็นวาควรสลับ ก็มาพิจารณากัน จากขอเท็จจริงก็มีสมาชิกเสนอ มีผูรับรอง 

ประการตอมา ก็มีสมาชิกอภิปราย ซึ่งในที่สุดแลว จะสลับหรือไม ก็เปนหนาที่ของที่ประชุมแหงนี้จะ

พิจารณาและลงมติ ถาเสียงขางมากใหสลับ เราก็สลับตามที่มีผูเสนอ ซึ่งเม่ือสักครูผมไดฟงและถา

เขาใจไมผิด มีผูเสนอใหสลับวาระที่ 4 ทั้งขอ 4.1 และ 4.2 ข้ึนมากอน แลวเอาระเบียบวาระที่ 3 ไว

ทีหลัง ตรงนี้เขาใจนะครับ และผมขอเรียนนิดหนึ่งเพื่อใหเกิดความกระจางชัด ในการจัดระเบียบวาระนี้  

ผมก็มีสวนเกี่ยวของ ในฐานะเลขานุการสภามีหนาที่ชวยเหลือทานประธานในการจัดระเบียบวาระ  แต

ผมขอเรียนตอที่ประชุมวา  ผมมีเพียงหนาที่  ผมไมมีอํานาจ กลับกันคอื ทานประธานมีทั้งหนาที่และมี

อํานาจ ผมมีหนาที่ใหคําชี้แนะวาควรจะเปนอยางน้ัน อยางน้ี แตจะทําหรือไม ผมไมมีอํานาจที่จะไป

บังคับ และทานประธานก็ตองพิจารณา ที่ ผมเรียนอยางน้ีเพราะทานสมาชิกจะเห็นวาในระเบียบวาระ

จะมีลายเซ็นของผมกํากับคูกับทานประธานฯ ดังนั้นผมจึงขอเรียนตามที่ไดแจงเม่ือสักครู จะใหสลับ

หรือไมสลับเปนไปตามที่ที่ประชุมแหงนี้จะลงมติ  ถาไมใหสลับก็วากันไปตามระเบียบเดิม ถาใหสลับ  

ทานประธานฯ ก็จะดําเนินการตามระเบียบวาระที่ที่ประชุมแหงนี้ใหสลับ ผมเรียนชี้แจงเพียงเทานี้ 

ขอบคุณครบั 

นายกติติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ผมจะดําเนินการประชุมตอนะครับ 

ทานสมาชิกสภา บรบิูรณ บุญยูฮงเสนอใหสลับวาระ และมีผูรับรองถูกตอง  ตอไปผมจะขอมตทิี่ประชุม 

สมาชิกทานใดเห็นชอบใหสลับวาระการประชุมที่ 4 ขึ้นมากอน และเอาวาระที่ 3 ไวหลัง โปรดยกมือ

ครับ  

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบใหสลับวาระ 15 เสียง

ครับทานประธาน 

นายกติต ิ จวิะสันตกิาร  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหสลับ

วาระการประชุม โปรดยกมอืครับ 
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นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเห็นชอบใหสลับวาระ 1 เสียง

ครับทานประธาน 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเสียงขางมากจํานวน 15 เสียง เห็นชอบใหสลับระเบียบวาระการ

ประชุมที่ 4 ข้ึนมากอน ระเบียบวาระที่ 3 , ไมเหน็ชอบ 1 เสียง , นอกนัน้งดออกเสยีง 

 

ระเบยีบวาระที่  4  เร่ืองทีเ่สนอใหม (ที่ประชุมมมีตฯิ ใหสลับวาระที่ 4 ขึ้นกอนวาระที่ 3) 

4.1 เร่ือง เสนอญัตต ิขอความเห็นชอบใหผูประกอบการเดินรถรายเดิม จํานวน 19 ราย 

เชาชองจําหนายตั๋วโดยสารภายในอาคารสถานที่ขนสงผูโดยสารจังหวัดลําปาง (เทศบาลนคร

ลําปาง) โดยไมตองดําเนนิการประมูล 

นายกติต ิ จวิะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม  

ขอ 4.1  เรื่อง เสนอญัตติ ขอความเห็นชอบใหผูประกอบการเดินรถรายเดิม จํานวน 19 ราย เชาชอง

จําหนายตั๋วโดยสารภายในอาคารสถานที่ขนสงผูโดยสารจังหวัดลําปาง (เทศบาลนครลําปาง) โดย

ไมตองดําเนนิการประมูล เชิญ ผูเสนอญัตติครับ  

นายสุวรรณ  นครังกุล  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนทานประธานสภา

เทศบาลนครลําปาง และทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่เคารพทุกทาน กระผม นายสุวรรณ  นครังกุล  

รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ไดรับมอบหมายจากนายกเทศมนตรนีครลําปาง  ขอแถลงญัตติ 

ญัตต ิ

เรื่อง   เสนอญัตติ ขอความเห็นชอบใหผูประกอบการเดินรถรายเดิม จํานวน 1๙ ราย เชาชองจําหนายตั๋ว

โดยสารภายในอาคารสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดลําปาง (เทศบาลนครลําปาง) โดยไมตอง

ดําเนนิการประมูล 

เรยีน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

ขาพเจานายกิตติภูมิ  นามวงค  นายกเทศมนตรนีครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบ

ใหผูประกอบการเดินรถรายเดิม จํานวน 1๙ ราย เชาชองจําหนายตั๋วโดยสารภายในอาคารสถานีขนสง

ผูโดยสารจังหวัดลําปาง (เทศบาลนครลําปาง) โดยไมตองดําเนินการประมูล ตามหลักการและเหตุผล

ดังนี้ 

หลักการ 

 เพื่อการดําเนินการกิจการสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดลําปาง (เทศบาลนครลําปาง) เปนไป

ดวยความเรียบรอย และกอใหเกิดรายไดหรือรายรับอันเกิดจากทรัพยสินของเทศบาลนครลําปาง ตาม

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแกไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา 56 (6) 

และมาตรา 66 (3) และการใหเชาอสังหารมิทรัพยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหดําเนินการโดยวธิี
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ประมูล ดังนี้ (1) มีกําหนดไมเกินสามป ใหผูบรหิารทองถิ่นเปนผูอนุมัติ (2) มีกําหนดเกินสามป ใหสภา

ทองถิ่นเปนผูอนุมัต ิและการใหเชาตาม (1) (2) ถามีความจําเปนหรือเพื่อประโยชนของทางราชการ ให

ผูบรหิารทองถิ่นเสนอสภาทองถิ่นใหความเห็นชอบดําเนินการเปนอยางอื่น โดยไมตองดําเนินการประมูล

ก็ได ทั้งนี้ เทาที่ไมขัดหรือแยงกับกฎหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดหาประโยชนใน

ทรัพยสนิขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2543 ขอ 6 

เหตุผล 

 ตามที่เทศบาลนครลําปาง จัดใหมีและควบคุมที่จอดรถของเทศบาลนครลําปาง อันเปนกิจการ

ที่ไดรับการถายโอนภารกจิสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดลําปางจากกรมการขนสงทางบก เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 

2550 ตอมาไดมีการปรับปรุงชองจําหนายตั๋วโดยสารเสร็จเรียบรอยแลว เม่ือวันที่ 4 กรกฎาคม 

2560 และคณะอนุกรรมการอํานวยการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัด

ลําปาง ไดเห็นชอบใหเทศบาลนครลําปางนําพื้นที่ชองจําหนายตั๋วรถโดยสารอันเปนทรัพยสินของเทศบาล

นครลําปางไปจัดหาประโยชนได โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดหาผลประโยชน

ในทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2543 ประกอบกับมีบริษัทผูประกอบการเดินรถ

ที่ประกอบการเดินรถและจําหนายตั๋วโดยสาร โดยไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบกอยูกอน 

จํานวน 1๙ ราย ดังนั้น เพื่อประโยชนของทางราชการ และใหบริษัทผูประกอบการเดินรถสามารถ

จําหนายตั๋วโดยสารแกประชาชนไดอยางทั่วถึงและมีความเปนระเบยีบเรยีบรอย เทศบาลนครลําปาง 

จึงจําเปนตองจัดใหผูประกอบการเดินรถรายเดิมดังกลาว เชาชองจําหนายตั๋วโดยสารภายในอาคาร

สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดลําปาง (เทศบาลนครลําปาง) โดยไมตองดําเนินการประมูล ตามบัญชี

รายช่ือที่แนบทายมาพรอมนี้  

 ดังนั้น ขอไดโปรดนําเรียนตอที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อขอความเห็นชอบให

ผูประกอบการเดินรถรายเดิม จํานวน 1๙ ราย เชาชองจําหนายตั๋วโดยสารภายในอาคารสถานีขนสงผูโดยสาร

จังหวัดลําปาง (เทศบาลนครลําปาง) โดยไมตองดําเนนิการประมูล ทัง้นี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

วาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสินของหนวยบรหิารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๖ ตอไป 

ขอแสดงความนับถือ 

กติตภิูม ิ นามวงค 

(นายกิตตภิูม ิ นามวงค) 

นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในญัตตินี้มีสมาชิกทานใดจะ

อภิปรายเชิญครับ  เชญิ รอยเอกศักดิ์ชัย  หงษใจสี 

รอยเอกศักดิ์ชัย  หงษใจส ี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนทานประธานสภาฯ 

ที่เคารพ  กระผม รอยเอกศักดิ์ชัย  หงษใจส ี สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง  ญัตตินี้คือญัตติ ขอความ
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เห็นชอบใหผูประกอบการเดินรถรายเดิม จํานวน 19 ราย เชาชองจําหนายตั๋วโดยสารภายในอาคาร

สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดลําปาง (เทศบาลนครลําปาง) โดยไมตองดําเนนิการประมูล ในหลักการที่

ผูเสนอไดยื่นมาบอกวา ทั้งนี้ เทาที่ไมขัดหรือแยงกับกฎหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

การจัดหาประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2543 ขอ 6 ตรงน้ีผมก็มีขอ

สงสัยไปยังผูยื่นญัตตินะครับวา มีกฎหมายไหนที่รับรองวาไมขัดหรือแยงญัตตินี้หรือไม เม่ือสภามีมติ

อนุมัติใหความเห็นชอบไปแลวจะไมขัดกับกฎหมายอื่น และผมไดดูในรายงานการประชุมของ

คณะกรรมการจัดหาประโยชนในทรัพยสินของเทศบาลนครลําปาง ครั้งที่ 1/2561 วันอังคารที่ 13 

มีนาคม 2561 ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสินขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2543 ขอ 15 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดหาประโยชนจาก

อสังหาริมทรัพยดําเนินการเสนอผูวาราชการจังหวัด หรือนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนา

ประจํากิ่งอําเภอ กรณีองคการบริหารสวนตําบล แตงตั้งคณะกรรมการจัดหาประโยชนจากทรัพยสิน

ขององคการบริหารสวนทองถิ่นขึ้นคณะหน่ึง  ประกอบดวย ผูบริหารทองถิ่นที่จัดหาประโยชน เปน

ประธานกรรมการ ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดหาประโยชน ผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของ 

และผูทรงคุณวุฒซิึ่งมีความรูและประสบการณกับการกําหนดอัตราคาเชา มีจํานวนตามความเหมาะสม

เปนกรรมการ  และตามรายงานการประชุมของคณะกรรมการจัดหาประโยชนในทรัพยสินของเทศบาล

นครลําปาง ครั้งที่ 1/2561 เม่ือวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 เทศบาลนครลําปางก็ไดแตงตั้ง

คณะกรรมการจัดหาประโยชนเรียบรอย และตามรายงานฉบับนี้ในหนาที่ 10 บรรทัดที่ 3 ขออนุญาต

อานนะครับ  นางดวงจันทร  ทองกระสัน  ผูอาํนวยการกองคลัง (ขออนุญาตที่เอยนามนะครับ) ไดชี้แจง

วา ขอมูลแตละจังหวัดคดิคาเชาไมเหมือนกัน  นานเชาเหมารวมกับสาธารณูปโภค ข้ันต่ําสามรอยบาท

ตอตารางเมตรตอเดือน  บรษิัทนครชัยทัวรเชาเหมาหนึ่งพันบาท  บรษิัทขนสงหนึ่งพันหารอยบาท และ

ต่ําสุดหกรอยบาท ลําพูนคดิอัตราเหมาตอชองตอเดือน แตใหเอกชนดูแล จายคาสาธารณูปโภค เดือนละ

หารอยบาท  พะเยาคดิอัตราคาเชาตารางเมตรละหาสบิบาท  สํานักงานขนสงจังหวัดดูแล อุตรดิตถไมมี

การจัดเก็บ  แพร คิดเปนตารางเมตรละหาสิบบาท เชียงใหมยังไมไดดําเนินการใด ๆ แตแนวโนมจะ

ดําเนินการ  นี่คือบันทึกการประชุมของคณะกรรมการชุดนี้นะครับ ขอมูลแตละจังหวัดไมเหมือนกัน 

อยากถามไปยังผูยื่นญัตตวิา คาเชาแตละจังหวัดเอาอะไรมาเปนบรรทัดฐานครับ ขอใหผูยื่นญัตติไดตอบ

ตรงนี้ดวยนะครับ และในหนาเดียวกัน บรรทัดที่ 22 นางดวงจันทร  ทองกระสัน ผูอํานวยการกองคลัง 

แจงวา เทศบาลฯ ดําเนินการกอสรางดวยงบประมาณเกาแสนสองหมื่นเจ็ดพันหารอยบาทถวน แต

มเิตอรไฟฟาผูเชารับผดิชอบออกคาติดตั้งมิเตอร และชําระคาน้ําประปาสําหรับชองของตนเอง เทศบาลฯ 

รับผิดชอบรายจายของสถานีขนสงฯ คานํ้าประปา คาไฟฟาเดือนละประมาณสี่หมื่นกวาบาทเกือบ

หาหม่ืนบาท และโดยหลักการแลวเทศบาลฯ ไมไดมุงผลกําไร แตตองคํานึงถึงภาระคาใชจายดวย ซึ่ง

ปจจุบันรายไดในสวนของคาเชาหองน้ําที่เคยไดรับปละแสนกวาบาทก็หายไป เนื่องจากนโยบายของ

รัฐบาลขอความรวมมอืไมใหเก็บคาบรกิาร  ในปงบประมาณ 2561 การตั้งงบประมาณลดลง ทําใหงบ
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ลงทุนและงบซอมแซมลดลง  นี่เปนความเห็นของคณะกรรมการชุดนี้ ผมเห็นสถานีขนสงที่จังหวัด

พิษณุโลกก็มีการเก็บคาบริการการใชหองน้ํา จังหวัดอุตรดิตถก็มีการเก็บคาบริการการใชหองน้ํา ใน

บานเราคือสถานีรถไฟนครลําปางก็มีการเก็บคาใชบริการหองนํ้า ตรงนี้ตามนโยบายขอความรวมมือ

ตองบังคับใชทุกที่หรือไมครับ เสียดายที่เงินหายไปแสนกวาบาท เราตองเอาเงินสวนอื่นลงไปอุดหนุน

สถานีขนสง ถาเราจัดเก็บคาบริการหองน้ํา ไมจําเปนตองเก็บแพง เทศบาลก็จะมีรายไดเขามาเพื่อ

บรหิารจัดการ  เพราะในความเห็นของคณะกรรมการบอกวา คาเชาหองน้ําก็ไมมี การต้ังงบประมาณก็

ลดลง  สถานีขนสงก็เปนหนาเปนตาของจังหวัดลําปาง อยูในความรับผดิชอบของเทศบาลนครลําปาง 

ถางบประมาณลดลง จะซอมแซมอะไรก็ลําบาก หากเปนหลุมเปนบอ จะทําอยางไร เพราะงบไมมี ตรงนี้

ผมขอใหผูยื่นญัตตไิดตอบนะครับวา เราจะเก็บคาบริการหองน้ําไดหรอืไมนะครับ ตามเอกสารประกอบ

ญัตติที่สงมา ในระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ. 2543 หมวด 2 การจัดหาประโยชนในทรัพยสิน ขอ 7 (3) ใหผูเชาประกันอัคคีภัย

อาคารหรือสิ่งกอสรางในอัตราไมต่ํากวาราคาทุนกอสรางที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดในนาม

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูเอาประกันและผูรับประโยชนตลอดอายุสัญญาเชา โดยผูเชาเปนผู

ชําระเบีย้ประกันภัยแทนผูใหเชาทั้งสิ้น  (4) ใหผูเชาชําระคาภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่หรอื

ภาษีอื่นใดตลอดจนคาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ เกี่ยวกับการเชาแทนผูใหเชาทั้งสิ้น  ถามีเหตุ

จําเปนและเพื่อประโยชนของทางราชการ ที่จะใหอาคารหรือส่ิงกอสรางยังคงเปนกรรมสิทธิ์ของผูเชา

และหรือใหผูเชาประกันอัคคีภัยหรือสิ่งกอสรางในอัตราต่ํากวาทุนกอสราง ใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นที่จัดหาประโยชนเสนอคณะกรรมการจัดหาประโยชนตามขอ 15 วรรคหนึ่ง พิจารณาและให

สภาทองถิ่นอนุมัติ  ตรงนี้นะครับ ผมดูในรายงานการประชุม ไมไดกําหนดวาจะตองมีประกันอัคคีภัย 

แตในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ระบุไวชัดเจนในหมวด 2 ขอ 7 (3) แตในรายงานการประชุมไมได

ระบุไววาผูเชาจะตองเสียคาประกันอัคคีภัย และในรายงานการประชุมของคณะกรรมการฯ หนา 12 

เงื่อนไขเพิ่มเตมิ ขอ 2 กําหนดใหผูเชาใชพื้นที่จําหนายตั๋วโดยสารรถยนตเทานัน้ หามวางจําหนายสินคา

ใด ๆ ทั้งสิ้น  เม่ือเงื่อนไขกําหนดวาใหเชาขายเฉพาะตั๋วโดยสาร แตก็ยังมีการรับฝากสิ่งของ และสินคา

ดวย ตรงนี้จะผิดเงื่อนไขเพิ่มเติมหรือไมครับ ขอใหผูยื่นญัตติไดตอบคําถามผมดวยนะครับ ขอแรกวา

ญัตตนิี้ไมขัดหรือแยงกับกฎหมายใด ๆ ทัง้สิ้น ขอสอง ขอมูลคิดคาเชาแตละชอง แตละจังหวัดทําไมไม

เหมือนกัน เอาอะไรเปนบรรทัดฐานวาเทศบาลตองคิดตรงนี้นะครับ ขอสาม ถาจะคิดคาบรกิารหองน้ํา

ทําไดหรอืไม เพื่อใหเทศบาลมรีายไดเพิ่มขึ้น ขอส่ี เรื่องการประกันอัคคภัียของผูเชา ขอหา เมื่อระบุวาให

ขายตัว๋อยางเดยีว ทําไมมกีารรบัฝากสิ่งของดวยครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตต ิ จิวะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอกี

หรือไมครับ  เชิญ นายจาตุรงค  พรหมศร 
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นายจาตุรงค  พรหมศร  สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรยีนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ 

ทานสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกทาน กระผม นายจาตุรงค  พรหมศร ในฐานะสมาชิกสภา

เทศบาลนครลําปาง เกี่ยวกับญัตติที่ 4.1 ที่ทานประธานกําลังดําเนินการใหที่ประชุมไดพิจารณา และ

ใหสมาชิกไดอภิปรายนัน้ ในฐานะที่ผมเปนสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมขอเรียนตอทานประธาน

วา ญัตติดังกลาวเสนอมาเพื่อใหผูประกอบการเดินรถรายเดิม 19 ราย เชาชองจําหนายต๋ัวโดยสาร

ภายในอาคารสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดลําปาง (เทศบาลนครลําปาง) โดยไมตองดําเนินการประมูล 

และมีเอกสารรายละเอียดแนบประกอบ ผมขอเรียนตอทานประธานวา ถาผมพิจารณาตามญัตตินี้ 

ประเด็นที่เราจะตองพิจารณาก็คือ จะใหความเห็นชอบใหผูประกอบการเดินรถรายเดิม 19 ราย เชา

ชองจําหนายตัว๋โดยไมตองประมูลหรอืไม เพราะโดยปกติการจัดหาประโยชนในทรัพยสิน เทศบาลทําได 

อีกทั้งตามหลักการและเหตุผลของญัตตินี้ไดอาง พ.ร.บ.เทศบาล วาเทศบาลจะมีรายไดจากอะไรบาง 

ซึ่งสาระสําคัญในเรื่องน้ี อยูที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสินของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2543 ขอ 6 ซึ่งเจาของญัตติไดระบุไวชัดเจน วาประสงคจะใหสภา

พิจารณาตรงนี้ เพราะตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ขอ 6 การใหเชาอสังหาริมทรัพยขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นใหดําเนินการโดยวิธีประมูล ถามีกําหนดไมเกินสามป ใหผูบริหารทองถิ่นเปน

ผูอนุมัต ิถาเกินสามปใหสภาทองถิ่นเปนผูอนุมัติ และในขอ 6 วรรคสอง การใหเชาตามวรรคหนึ่ง ถามี

ความจําเปนหรือเพื่อประโยชนของทางราชการใหผูบริหารทองถิ่นเสนอสภาทองถ่ินใหความเห็นชอบ

ดําเนินการเปนอยางอื่น โดยไมตองดําเนินการประมูลก็ได ทั้งนี้เทาที่ไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย ผม

กราบเรยีนตอทานประธานวา กิจการขนสงเราไดรับการถายโอนมา ตามที่ที่ประชุมแหงน้ีไดรับทราบกัน

มากอนแลว เรามีการตั้งงบประมาณฯ ประจําปในเรื่องภารกิจของสถานีขนสงมาโดยลําดับ ฉะนั้นผม

พจิารณาแลวเหน็วาชองจําหนายตัว๋เปนสิ่งกอสราง ถือวาเปนอสังหารมิทรัพย  ดังนั้น ถาจะใหเขาเชาก็

ตองดําเนินการประมูล  แตถาไมประมูลก็ตองใหสภาแหงนี้ไดพิจารณา ผมดูตามเอกสารที่เสนอมา 

รายชื่อของผูประกอบการที่แนบมาทั้ง 19 ราย ซึ่งบอกวาเปนรายเดิม ผมเขาใจวาเขาอยูกับกรมการ

ขนสงมากอน ตั้งแตสถานีขนสงดําเนินการโดยกรมการขนสงทางบก ผูเชาทั้ง 19 รายก็คงจะมาใชชอง

จําหนายตัว๋อยูกอนแลว และภายหลังที่มกีารถายโอนภารกจิมายังเทศบาล ผูที่อยูมากอนก็ยังคงสืบสิทธิ

อยู ซึ่งสิทธทิี่เขาไดดําเนนิการคอืสิทธใิชสอย แตไมใชสทิธกิารเชา เพราะแตเดมิเขาไมไดเชา แตภายหลัง

เทศบาลมาจัดหาประโยชนในทรัพยสินโดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังที่ผมเรียน ผมก็ไม

ขัดของ  ผมขอยอนไปนิดหนึ่ง  เรื่องการใหเชา  ทางเทศบาลตองไปดําเนินการทําสัญญา  รายละเอียด

ตาง ๆ เทศบาลตองกําหนดข้ึนมาเปนสัญญาเชาของเทศบาลกับผูเชา แตเรื่องคาเชาจะตองไมต่ํากวา

ราคาคาเชาที่คณะกรรมการจัดหาประโยชนฯ ไดกําหนดไว ซึ่งปรากฏวาทางเทศบาลก็ไดดําเนินการให

คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาและมติแลววาจะใหเชาอยางไร ซึ่งตรงนี้เทศบาลจะตองไปดําเนินการ ชอง

จําหนายต๋ัว 19 ราย 21 ชอง ลักษณะที่ผมไปดูแตละชองตั้งอยูบริเวณเดียวกัน พื้นที่เดียวกัน ผมคดิวา

ถาประมูล ผูประกอบการแตละรายก็ไมจําเปนตองประมูล เพราะแตละชองที่เขาอยู ไมไดเกิดความ



๑๕ 

 

 

แตกตางอะไรกัน  อยูชอง 1 กับชอง 2  ก็ไมทําใหมีรายไดที่ตางกัน  ผลประกอบการทั้ง 19 ราย 

ไมตางกันเลย ถาเราจะใหประมูล ไมมีใครประมูล ถาเราจะทําการประมูล เทศบาลจะยิ่งเสียประโยชน 

ไมไดคาเชา เพราะเราเปดประมูล แตผูประกอบการก็จะอยูฟรีไปเรื่อย ๆ ซึ่งตรงนี้ผมพิจารณาวาเปน

ประโยชนของทางเทศบาลถาใหเชาโดยไมตองทําการประมูล เทศบาลก็เก็บคาเชาไดโดยเร็ว สวนที่วา 

ทั้งนี้ไมขัดหรอืแยงกับกฎหมาย  ก็เปนหนาที่ของพวกเราที่จะตองพิจารณาวา  ถาเราไมทําการประมูล

จะขัดหรือแยงกับกฎหมายหรือไม ผมก็พิจารณาแลววา ไมนาจะขัดหรือแยงกับกฎหมายใด ถาชอง

จําหนายตั๋วทั้ง 19 รายมีผูเชาอยูกอน แลวเราเอาไปใหคนอื่นเชาอีก เชนนี้ก็จะไปกระทบสิทธิ์เขา แต

ตามขอเท็จจรงิแลว ไมปรากฏวา ผูเชา 19 รายอยูโดยอาศัยสิทธิการเชาแตอยางใด ฉะนั้นจากเหตุผล 

เพื่อประโยชนของเทศบาล ที่เสนอมาวา จะใหผูประกอบการเดินรถเดิม 19 รายเชาชองจําหนายตั๋ว

ของเทศบาลโดยไมตองประมูลนั้น  ผมเห็นดวยเปนอยางยิ่งครับทานประธาน ขอบคุณครับ 

นายกติต ิ จวิะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ นายบรบิูรณ  บุญยูฮง 

 นายบรบิูรณ บุญยูฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรยีนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ  

กระผม  นายบรบิูรณ  บุญยูฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กอนอื่นตองขอขอบคุณเพื่อนสมาชิก

ที่เพิ่งอภิปรายไป ไดใหความรูในหลาย ๆ ดาน จากญัตติที่ผมไดรับมา ในหลักการบอกวา การใหเชา

อสังหารมิทรัพยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหดําเนินการโดยวิธีประมูล ดังนี้ (1) มีกําหนดไมเกิน

สามป ใหผูบรหิารทองถิ่นเปนผูอนุมัต ิ(2) มกีําหนดเกนิสามป ใหสภาทองถิ่นเปนผูอนุมัติ  ผมก็ไดเปดดู

ในรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชนในทรัพยสินของเทศบาลนครลําปาง มติที่ประชุม

บอกวา ระยะเวลาในการเชาสามป และมีทางเลือกที่หนึ่ง ทางเลือกที่สอง ระยะเวลาในการเชาก็สามป 

ผมยังเขาใจวา มีมติการทําสัญญาเชาครัง้นี้จะเปนสามปหนึ่งวัน หรอืสี่ปหาป ในเมื่อไดมีการประชุมกัน

มาแลว วาระยะเวลาการเชาสามป  ผมก็ไมเขาใจวา เอาญัตตินี้มาใหสภาพิจารณาทําไมครับ หรือผม

อานรายงานการประชุมผดิ  ก็ขอใหผูบรหิารไดตอบดวยวา ระยะเวลาที่เตรยีมไปใหเขาเชามากกวาสามป 

ทานจงึเอาเรื่องนี้เขามาใหเราพจิารณา ขอบคุณครับ 

นายกติต ิ จวิะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ นายสมบูรณ  คุรุภากรณ 

 นายสมบูรณ  คุรุภากรณ  สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง  เรยีนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ  

กระผม นายสมบูรณ  คุรุภากรณ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมอยากจะเรียนถามในเรื่อง

เกี่ยวกับพื้นที่เชา  ตามเอกสารที่แนบมากับญัตติในตารางลําดับของผูเชาทั้ง  21 ราย สวนมากจะเชา 

1 ชอง คอื 2.18 ตารางเมตร  ผมอยากจะถามวา  การคดิพื้นที่เปนตารางเมตร  คือ กวางxยาว  แตใน

แผนผังท่ีแนบมาเขียนวา 1 ชองเทากับ 1.20x2.50 เมตร จะเกิน 2.18 ตารางเมตร ผมจึงไมเขาใจใน

ประเด็นน้ี ขอใหผูยื่นญัตติอธิบายเพิ่มเติมดวยนะครับ พื้นที่ในตารางบอกวา 2.18 ตารางเมตรแตใน

แผนผังเขยีนวา แปลนตัวอยางหองจําหนายตั๋วที่มกีารกั้นชองจําหนายตัว๋แลว  กรณีกัน้ชองเดยีวหอง
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จะมีขนาด 1.20x2.40 เมตร ตรงนี้ถาบอกกวางxยาว จะคิดเปนตารางเมตรแลวก็เกินขนาด 2.18 

ตารางเมตร ไมทราบวาผมเขาใจไมตรงกับผูยื่นญัตตติรงไหน ขอชวยอธบิายดวยนะครับ ขอบคุณครับ 

นายกติต ิ จวิะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ  ฝายบรหิาร 

นายสมเกยีรต ิ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล 

และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนคร

ลําปาง  ไดรับมอบหมายจากทานนายกเทศมนตรีนครลําปางใหเปนผูตอบขอซักถามทานสมาชิกฯ 

ผูทรงเกียรติทั้งสามทานนะครับ ผมขออนุญาตชี้แจงคําถามของทานสมาชิกรายที่หนึ่ง ซึ่งทานถาม

ทั้งหมด 5 ประเด็น ประเด็นแรกทานถามวา ไมขัดหรือแยงกับระเบียบกฎหมาย หมายความวาอยางไร 

ขออนุญาตชี้แจงวา โดยปกติแลวการใหเชาทรัพยสินของเทศบาลจะตองดําเนินการโดยวิธีประมูล 

เพราะวธิีประมูลนั้นทําใหเทศบาลไดรับประโยชนมากที่สุด ใครแขงขันและใหราคาสูง ผูนั้นก็ไดสิทธิการเชา 

แตหลักเกณฑนี้ไมสามารถใชไดกับการเชาทรัพยสนิบางประเภทเปนขอยกเวนของหลักทั่วไปวา ถากรณี

ประมูลไมได ก็ตองใชวิธีไมตองประมูล คือใหเขาเชาเลย ยกตัวอยางเชน การใหเชาชองจําหนายตัว๋ของ

สถานีขนสง คนที่จะเชาไดตองประกอบกิจการขนสง คือตองมีรถใหบริการประชาชน ตองมีสัมปทาน

การเดินรถประกอบดวย หากเราใชวิธีประมูลและมีคนนอกเหนือจาก 19 รายเขามาประมูลดวย จะมี

อะไรเกิดข้ึน ผูที่ประกอบกิจการเดินรถ ถาประมูลตํ่า อาจจะไมมีสิทธิ์การเชา แตคนที่ไมมีรถเพื่อ

ประกอบกจิการกลับไดรับสทิธิ์การเชา ปญหาจะเกดิขึ้นตรงนี้ เพราะฉะนั้นการเชาพื้นที่ประกอบกิจการ

ขนสง มีขอจํากัดวา เฉพาะผูประกอบกิจการเดิม 19 ราย แตเราทําแทนที่จําหนายตั๋วไว 21 ชอง ยัง

เหลืออีก 2 ชองกันไวสําหรับผูประกอบกิจการเดินรถรายใหมที่อาจจะเดินรถเพิ่มก็ได เม่ือเขามา

ประกอบกจิการ เขาก็อาจจะอยากจําหนายตั๋ว ณ สถานีขนสง เพื่อเปนการประหยัดคาใชจาย และเพื่อ

ความสะดวกของประชาชนผูใชบริการ ในเมื่อมีความจําเปนที่ประมูลไมได เพื่อเปนการปองกันปญหา 

ขอครหานนิทาตาง ๆ วาเทศบาลอาจจะมีสวนไดเสียจากผูประกอบกิจการขนสง ระเบียบกําหนดวา 

ใหมีคณะกรรมการจัดหาประโยชนของเทศบาล ประกอบดวยบุคคลภายนอกหลายทาน อาทิเชน ที่ดิน

จังหวัด ธนารักษจังหวัด ทานเลขาสภาฯ ก็เปนคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิดวย สิ่งนี้ก็เปนหลักประกัน

วา ไมไดมีเฉพาะคนของเทศบาลเทานั้นที่จะพิจารณาในเรื่องนี้ ซึ่งทานที่ดินจังหวัด และทานธนารักษ

จังหวัด จะเปนผูที่มีความเชี่ยวชาญในการประมาณราคาตาง ๆ คณะกรรมการจัดหาประโยชนได

ประชุมพจิารณา และมีขอคดิเห็นหลายอยาง สรุปไดวา การใหเชาควรจะคดิตามพื้นที่วาใครใชพื้นที่มาก 

ก็เสียคาเชามาก ใครใชพื้นที่นอยก็เสียคาเชานอย เดิมทีสถานีขนสงแหงนี้ขึ้นกับกรมการขนสง 

ดําเนินการมาหลายสิบป แตตอนหลังกรมการขนสงไดมอบสถานีขนสงใหกับเทศบาลนครลําปาง

ดําเนินการ เดิมทีผูประกอบการเดินรถไมตองเชา แตไดรับอนุญาตใหมาใชสอยพื้นที่ในบริเวณสถานี

ขนสงเปนที่จําหนายตัว๋  เพื่อความสะดวกของประชาชน เพราะฉะนั้นในการกําหนดคาเชา  ผมคิดวาคง

ไมมปีญหาในการที่เราจะสงสัยวาถูกหรือแพง เพราะกําหนดโดยคณะกรรมการ ซึ่งกฎหมายไดกําหนด
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ไวแลว และเราควรจะใหความเชื่อถือบุคคลดังกลาว สวนที่กําหนดไววา ตองไมขัดกับกฎหมายหรือ

ระเบยีบอื่น ๆ  น้ัน ผมยืนยันไดวา การดําเนินการของคณะกรรมการจัดหาประโยชน ไมขัดกับกฎหมาย

หรือระเบยีบการอื่น คือเปนไปตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนดไว นี่คอืคําตอบประเด็นที่หนึ่ง 

ประเด็นที่สอง  คาเชาสถานขีนสงนาน  แพร  เชียงราย  ลําปาง  ลําพูน  เชยีงใหม ทําไมไมเทากัน เหตุที่

ไมเทากันเพราะ ไมใชที่เดียวกัน ตางพื้นที่กัน สถานีขนสงจังหวัดไหนกวาง ทันสมัย เชน สถานีขนสง

เชียงใหม  พษิณุโลก  ที่สถานีขนสงมีพื้นที่คอนขางทันสมัย  มีผูประกอบการเดินรถที่ประสงคจะเขาไป

ใชบริการ  ราคาคาเชาก็ยอมสูง  เปนธรรมดา  แตสถานขีนสงจังหวัดลําปาง  ทานก็เห็นขอเท็จจรงิวา  

มีสภาพเกา คอนขางคับแคบ และไมสามารถที่จะรองรับรถที่มาเขาทาในแตละวันไดอยางเต็มที่ 

เพราะฉะนัน้คาเชาที่คณะกรรมการกําหนดขึน้มาก็ไมสามารถกําหนดไดสูง ถากําหนดสูง ผูประกอบการ

เดินรถก็จะไปผลักภาระนี้ใหกับประชาชน สถานีขนสงของเราเปนกิจการสาธารณูปการอยางหนึ่ง ซึ่ง

รัฐบาลหรือแมแตเทศบาลไมพึงประสงคจะหากําไรจากกิจการประเภทนี้ ประโยชนสูงสุดที่เทศบาลจะ

ไดรับคือ ทําใหประชาชนผูใชบริการพึงพอใจมากที่สุด ไดรับบริการที่สะดวกสบายมากที่สุด 

ผลประโยชนหรอืรายไดไมใชประเด็นสําคัญของสถานีขนสง นี่เปนคําตอบประเด็นที่สอง ประเด็นที่สาม 

หองน้ําหองสวมเก็บเงินไดหรือไม ผมเขาใจดีวาทานสมาชิกสภามีความปรารถนาดีตอเทศบาลนคร

ลําปาง  อยากจะใหเทศบาลมีรายไดเพิ่มมากขึ้น  เดิมทเีม่ือครั้งที่หองน้ําแหงนี้ยังขึ้นกับกรมการขนสง  

มีคาเชาเดือนละเจ็ดหม่ืนกวาบาท ถาผมจําไมผิดนะครับ แตพอกรมการขนสงโอนกิจการใหเทศบาล

นครลําปางดูแล กรมการขนสงมีหนังสือมาถึงเทศบาลนครลําปางวา คุณจัดเก็บคาเชา คาใชหองนํ้า

ไมได แตตอนที่อยูกับกรมการขนสงเขาเก็บได แตพอโอนมาใหเรา เขาหามไมใหเราเก็บคาเชา เขาบอก

วา เปนมตขิองคณะกรรมการขนสงแหงชาติ นี่เปนคําตอบวา เทศบาลจะเก็บคาเชาไดหรอืไม ไมไดครับ 

ถาเก็บคาเชาผดิกฎหมายทันที หนําซ้ํากรมการขนสงยังกําหนดวา หองน้ําที่มีอยูสําหรับประชาชนทั่วไป 

แตสําหรับคนชรา คนพิการ เทศบาลตองจัดใหมีหองน้ําหองสวมสําหรับคนพิการ คนชราไวพิเศษ

ตางหาก โดยเก็บคาใชบรกิารไมไดทัง้ส้ิน ความจรงิเทศบาลเสยีดายมากนะครับ เดอืนหน่ึงแปดหมื่นกวา

บาทสําหรับคาเชาหองนํ้าเพยีงอยางเดียว แตเรียนใหทานทราบวา เทศบาลไมสามารถจัดเก็บได เพราะ

เปนบรกิารที่รัฐตองพงึใหบรกิารกับประชาชนโดยไมเก็บคาใชจาย สวนสถานขีนสงแหงอื่นผมไมทราบวา

เขาใชระเบียบอะไรในการจัดเก็บ เชน สถานีรถไฟก็จัดเก็บ หรอืสถานีขนสงของกรุงเทพฯ ก็จัดเก็บ แต

ทําไมของลําปางจึงจัดเก็บไมได เราคงตองไปหาคําตอบจากกรมการขนสงอีกครั้งวา ทําไมที่อื่นจัดเก็บ

ได แตขอเรียนใหทานทราบวา ของเทศบาลนครลําปางเราตองถือปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนที่ทาง

ราชการกําหนด ประเด็นที่สี่ ทําไมไมใหผูเชาทําประกันภัยตามที่ระเบียบกําหนดไว  ปกติอาคารทั่วไป 

หากเปนของเทศบาลนครลําปาง  เชน  หองแถว  ตึกแถว  เปนหองหรือเปนหลัง  เทศบาลจะกําหนดให

ผูเชาตองทําประกันภัยในทุนประกันที่เทศบาลกําหนด แตทานลองนึกถงึสภาพของสถานีขนสงลําปาง

นะครับวา ไมไดมีเพยีงหองขายตั๋วอยางเดียว  มีที่นั่งพักคนโดยสาร ที่จําหนายสินคาอะไรตาง ๆ ถาเรา

จะไปกําหนดใหผูประกอบการขนสงจดัทําประกันภัย ก็เปนเรื่องที่ดี แตทางผูบริหารจะรับนําไปเสนอกับ
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คณะกรรมการจัดหาประโยชนอกีครั้งวา กรณีอยางนี้เทศบาลจะสามารถทําไดหรือไม และจะรายงาน

ผลใหทานทราบในการประชุมคราวถัดไปนะครับ ประเด็นที่หา การเชาตามสัญญาวาใหเชาไดเฉพาะ

การจําหนายตั๋ว แตทําไมจึงมีการรับฝากส่ิงของดวย ผมคิดวาตามที่สัญญากําหนดไวบอกวา ใหเชา

เฉพาะจําหนายตั๋ว แตจะจําหนายสินคาอยางอื่นไมได คําวาจําหนายสินคาอื่น เราคงนึกภาพออกวา 

ชองขายตั๋วน้ันมีการจําหนายต๋ัวดวย ขายบุหรี่ดวย ขายกาแฟดวย  เราไมอยากใหทําอยางนั้น  แตการ

รับฝากสิ่งของก็เปนกิจการอยางหนึ่งของผูประกอบการขนสงที่ตองทํากัน ไมวาจะเปนกิจการรถไฟ 

เครื่องบินตาง ๆ การฝากสิ่งของก็เปนสิ่งที่คูกัน แตทางเทศบาลพยายามจะทําไมใหเปนการประเจิด

ประเจอหรือเปนที่เกะกะรบกวนประชาชนใหมากเกินไป  ประเด็นที่หก เสนอญัตติทําไมทั้งที่ระเบียบ

บอกวา ทานนายกฯ มีอํานาจใหเชาไดไมเกินสามป  ถาเกินสามปเปนอํานาจของสภาฯ  ตรงนี้หมายถึง

กรณปีระมูลครับ ถาประมูลไมเกินสามปเปนอํานาจของนายกฯ ถาเกินสามปโดยวธิปีระมูลตองเสนอตอ

สภา แตกรณไีมไดประมูล แมแตวันเดียวก็เปนอํานาจของสภาฯ น่ีคือคําตอบในประเด็นที่หกวาทําไมจึง

ตองเสนอญัตติ  เพราะการใหเชาทรัพยสินโดยไมตองประมูลเปนอํานาจของสภาฯ ที่จะพิจารณา 

ประเด็นที่เจ็ด ทําไมแตละพื้นที่จึงคํานวณไมเทากัน ผมยอมรับวาในประเด็นนี้ผมไมทราบจริง ๆ ครับ 

แตผมเขาใจวาที่เสนอญัตติมานี้ คงจะเสนอเฉพาะพื้นที่ คือพื้นที่เทาไหรก็คิดคาเชาตามพื้นที่ จึงไมตอง

บอกดานความกวางความยาว ผมเขาใจเอาเองนะครับ แตอยางไรก็ตาม ผมจะไปสอบถามกับทาง

เจาหนาที่อีกครั้งหน่ึงวา  เหตุใดพื้นที่ที่เสนอในญัตตกิับในแผนผังจึงไมตรงกัน  ถาไดผลประการใดผม

จะนํามาเรยีนรายงานใหทานทราบอกีครั้ง แตในวันนี้ผมเรียนตรง ๆ วา ผมไมทราบจริง ๆ วาทําไมพื้นที่

จงึแตกตางกัน แตเหตุที่เสนอมาเปนพื้นที่ 2.18 ตารางเมตรตอหนึ่งล็อค  ผมเขาใจวาเพื่อจะใหสภาได

เห็นวา พื้นที่ 2.18 ตารางเมตร จะตองเสียคาเชาเทาน้ี ถาสองล็อคก็ตองเสียคาเชาเปนสองเทา ผม

อธบิายเทานี้เพื่อประกอบการพจิารณาของทานสมาชกิฯ วา สมควรที่จะใหผูประกอบการขนสงเชาพื้นที่

สวนหนึ่งในสถานขีนสงเพื่อเปนที่จําหนายตั๋วโดยสาร โดยไมตองประมูล และมีกําหนดเวลา ไมทราบวา

ผมไดตอบคําช้ีแจงไดชัดเจนหรือไม ถาไมชัดเจนอยางไรขอใหทานกรุณาไดถาม ผมยินดีที่จะตอบ

คําถามของทานครับ ขอบคุณมากครับ 

นายกติต ิ จวิะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชญิ นายสมบูรณ  คุรุภากรณ 

นายสมบูรณ  คุรุภากรณ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนทานประธานสภาฯ 

ที่เคารพ  กระผม นายสมบูรณ  คุรุภากรณ  สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง อยากจะใหขอมูลเพิ่มอีก

สักนิดหนึ่งถึงฝายบรหิารที่ไดชี้แจงเรื่องพื้นที่ เนื่องจากในตารางบอกวา 2.18 ซึ่งในแผนผังไดเขียนไว

ชัดเจนวา 1.20x2.40 เมตร ไดเทากับ 2.88 ตารางเมตร ผมเกรงวาอาจจะมีการเขียนตัวเลขที่จะ

คํานวณเปนเงินผิด เพราะคลายกัน ถาเปนเชนนั้นจริงก็อยากจะใหยอนกลับไปคิดราคาใหมนะครับ 

เพราะวาจะทําใหเราเสียประโยชนไปเยอะ แทนที่จะไดประมาณสองรอยแปดสิบกวาบาท แตไดเพียง

สองรอยยี่สิบบาท ขอฝากไวดวยครับ ขอบคุณครับ 
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นายกติต ิ จวิะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ นายสมหมาย  พงษไพบูลย 

นายสมหมาย  พงษไพบูลย  สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรยีนทานประธานสภาฯ 

ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย พงษไพบูลย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมอยากจะฝากฝายบริหาร

อีกสักเรื่องนะครับ เมื่อป 58 หรือ 59 ผมเคยอภิปรายเรื่องสีของสถานีขนสง ผมฝากดวยนะครับ เม่ือ

เราจะมีรายไดเพิ่มข้ึนมาแลว  เจียดเงินสักหนอยมาปรับปรุงตรงน้ีไดหรอืไมครับ สถานีขนสงมีผูคนผาน

ไปมาใชบริการวันหน่ึงหลายรอยคน สีหลุดลอกแทบทั้งหลัง นาจะแกไขมานานแลวนะครับ ไมนาจะ

ปลอยมาถึงปจจุบันนี้ ผมก็เปนหวงภาพลักษณของเทศบาลครับ ขอบคุณครับ 

นายกติติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  มีสมาชิกฯ ทานใดจะอภิปรายอกี

หรือไมครับ  ไมมีนะครับ ฝายบริหารจะชี้แจงเพิ่มเติมหรือไมครับ ไมมีนะครับ  เมื่อไมมี  ผมจะขอมติ

ที่ประชุมนะครับ ในระเบียบวาระขอ 4.1  เรื่อง เสนอญัตติ ขอความเห็นชอบใหผูประกอบการเดินรถ

รายเดิม จํานวน 19 ราย เชาชองจําหนายตั ๋วโดยสารภายในอาคารสถานีขนสงผู โดยสารจังหวัด

ลําปาง (เทศบาลนครลําปาง) โดยไมตองดําเนนิการประมูล สมาชิกทานใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ  

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉนัทครับ

ทานประธาน 

มตทิี่ประชุม   ที่ประชุมมีมตเิห็นชอบเปนเอกฉันทใหผูประกอบการเดินรถรายเดิม จํานวน 

19 ราย เชาชองจําหนายต๋ัวโดยสารภายในอาคารสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดลําปาง (เทศบาลนคร

ลําปาง) โดยไมตองดําเนนิการประมูล 

 

4.2  นายกเทศมนตรีนครลําปาง เสนอรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลนครลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

(เดอืนตุลาคม 2560 ถงึเดือนมนีาคม 2561) (รอบเดือนเมษายน) 

นายกติต ิ จวิะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม  

ขอ 4.2  เรื่อง นายกเทศมนตรีนครลําปาง เสนอรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลนครลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เดือน

ตุลาคม 2560 ถงึเดอืนมีนาคม 2561) (รอบเดอืนเมษายน) เชญิ ผูเสนอ 

นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนทานประธานสภา

เทศบาล และทานสมาชกิสภาฯ ผูทรงเกยีรตทิุกทาน กระผม นายสมเกียรต ิอัญชนา รองนายกเทศมนตรี

นครลําปาง ไดรับมอบหมายจากนายกเทศมนตรนีครลําปาง ใหเปนผูนําเสนอรายงานนี้ตอที่ประชุมสภา

แหงน้ี กระผมขออนุญาตอานประกาศเทศบาลนครลําปาง 
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ประกาศเทศบาลนครลําปาง 

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลนครลําปาง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เดือนตุลาคม 2560 ถึง เดอืนมีนาคม 2561) รอบเดือนเมษายน 

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

ตามที่เทศบาลนครลําปางไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาล     

นครลําปาง และบัดนี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาเทศบาลนครลําปาง ไดดําเนินการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลนครลําปาง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 (เดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือนมีนาคม 2561) รอบเดือนเมษายน เปนที่

เรยีบรอยแลว นัน้  

เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 หมวด 6 ขอ 29 (3) 

กําหนดใหผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการ

พัฒนาทองถิ่น พรอมทัง้ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบ

ในที่เปดเผย ภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองติดประกาศไว

เปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน  โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน

ตุลาคมของทุกป ดังนัน้ จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 

- 2564) เทศบาลนครลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือน

มนีาคม 2561) รอบเดอืนเมษายน  ตัง้แตบัดนี้เปนตนไป    

              จงึประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ   ณ  วันที่   30  เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕61 

กติตภิูม ิ  นามวงค 

(นายกิตตภิูม ิ  นามวงค) 

นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 

ดวยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ไดรายงานการติดตามและ

ประเมินผลตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตอ

ผูบรหิาร 

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559) ขอ ๒๙ (๓) จึงขอรายงาน

การติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 (เดอืนตุลาคม 2560 ถึงเดือนมนีาคม 2561) รอบเดอืนเมษายน ดังนี้ 



๒๑ 

 

 

1. สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม เทศบาลนครลําปาง มีโครงการตามแผนการดําเนินงาน 

จํานวนทั้งสิ้น 131 โครงการ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลไดดําเนินการติดตามและ

ประเมินผลตามแผนพัฒนา จํานวนทั้งสิ้น 131 โครงการ งบประมาณที่ไดรับ 314,169,810 บาท 

งบประมาณที่ใชไป 80,934,916.40 บาท คิดเปนรอยละ 25.76 ของงบประมาณทั้งหมดที่ไดรับ 

รายละเอยีดปรากฏตามตารางในเอกสาร 

2. สรุปผลการดําเนินงานแยกตามยุทธศาสตรการพัฒนา ประกอบดวย 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสังคม และสรางความเขมแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  มีโครงการทั้งหมด 27 โครงการ  งบประมาณที่ไดรับ 93,305,200 บาท  งบประมาณที่

ใชไป 44,657,952.29 บาท คดิเปนรอยละ 47.86 รายละเอยีดปรากฏตามตารางในเอกสาร 

ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน มีโครงการทั้งหมด 

11 โครงการ  งบประมาณที่ไดรับ  27,021,800 บาท งบประมาณที่ใชไป  2,789,433 บาท  

คดิเปนรอยละ 10.32 รายละเอยีดปรากฏตามตารางในเอกสาร 

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน มี

โครงการทั้งหมด 39 โครงการ งบประมาณที่ไดรับ 77,337,900 บาท งบประมาณที่ใชไป  

23,711,363.80 บาท คดิเปนรอยละ 30.66 รายละเอยีดปรากฏตามตารางในเอกสาร 

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมือง ปรับภูมิทัศน

เมือง และการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีโครงการทั้งหมด 27 โครงการ 

งบประมาณที่ไดรับ 77,291,910 บาท งบประมาณที่ใชไป 4,122,133 บาท คิดเปนรอยละ 

5.33 รายละเอยีดปรากฏตามตารางในเอกสาร 

ยุทธศาสตรที่  5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรและการพัฒนาทรัพยากร      

บุคคล มีโครงการทั้งหมด 11 โครงการ งบประมาณที่ไดรับ 8,593,000 บาท งบประมาณที่ใชไป        

105,071 บาท คดิเปนรอยละ 1.22 รายละเอยีดปรากฏตามตารางในเอกสาร 

ยุทธศาสตรที่ 6 การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและการธํารงไวซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม 

มีโครงการทั้งหมด 9 โครงการ งบประมาณที่ ไดรับ 6,470,000 บาท งบประมาณที่ ใชไป 

3,075,323.25 บาท คดิเปนรอยละ 47.53 รายละเอยีดปรากฏตามตารางในเอกสาร 

ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนา สงเสริมดานการทองเที่ยวและเศรษฐกิจ มีโครงการทั้งหมด       

7 โครงการ งบประมาณที่ไดรับ 24,150,000 บาท งบประมาณที่ใชไป 2,473,640.06 บาท 

คิดเปนรอยละ 10.24 รายละเอยีดปรากฏตามตารางในเอกสาร 

3. สรุปผลการดําเนินงานแยกตามสํานัก/กอง ประกอบดวย 

สํานักปลัดเทศบาล  มโีครงการทัง้หมด 15 โครงการ งบประมาณที่ไดรับ 19,190,000 บาท 

งบประมาณที่ใชไป 2,509,754.28 บาท คิดเปนรอยละ 13.08 รายละเอียดปรากฏตามตารางใน

เอกสาร 



๒๒ 

 

 

กองวชิาการและแผนงาน  มโีครงการทัง้หมด 5 โครงการ งบประมาณท่ีไดรับ 7,953,000 บาท 

งบประมาณที่ใชไป 11,240 บาท คดิเปนรอยละ 0.14 รายละเอยีดปรากฏตามตารางในเอกสาร 

สํานักการศึกษา  มีโครงการทั้งหมด 45 โครงการ งบประมาณที่ไดรับ 83,387,900 บาท 

งบประมาณที่ใชไป 26,762,909.25 บาท คิดเปนรอยละ 32.09 รายละเอียดปรากฏตามตารางใน

เอกสาร 

สํานักการชาง  มีโครงการทั้งหมด 27 โครงการ งบประมาณที่ไดรับ 77,291,910 บาท 

งบประมาณที่ใชไป 4,122,133 บาท คดิเปนรอยละ 5.33 รายละเอยีดปรากฏตามตารางในเอกสาร 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  มีโครงการทั้งหมด 13 โครงการ งบประมาณที่ไดรับ 

32,991,800 บาท งบประมาณที่ใชไป 2,789,433 บาท คิดเปนรอยละ 8.45 รายละเอียด

ปรากฏตามตารางในเอกสาร 

กองสวัสดิการสังคม  มีโครงการท้ังหมด 24 โครงการ งบประมาณท่ีไดรับ 93,175,200 บาท 

งบประมาณที่ใชไป 44,645,615.87 บาท คดิเปนรอยละ 47.92 รายละเอียดปรากฏตามตารางใน

เอกสาร 

จึงเรียนรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) 

เทศบาลนครลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561) 

(รอบเดอืนเมษายน) ตอที่ประชุมไดรับทราบครบั 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกทานใดมีขอสงสัยจะ

สอบถามหรอืไมครับ  ไมมนีะครบั เมื่อไมมผีูใดสอบถาม ผมจะเขาสูระเบยีบวาระกระทูถามตอไป 

 

ระเบียบวาระที่  3  กระทูถาม  เรื่อง ขอทราบรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลนครลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

(เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561) โดย นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภา

เทศบาลนครลําปาง 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ระเบียบวาระที่ 3 กระทูถาม เรื่อง 

ขอทราบรายละเอียดในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) 

เทศบาลนครลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561)  

โดย นายแพทยวัฒนา วานชิสุขสมบัต ิสมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง เชญิครับ 

นายแพทยวัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนทาน

ประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม นายแพทยวัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอ

เสนอกระทูถามตอนายกเทศมนตรนีครลําปาง เรื่อง ขอทราบรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล



๒๓ 

 

 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลนครลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

(เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561) จากขอ 1 สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม เทศบาล

นครลําปาง มีโครงการตามแผนการดําเนินงาน จํานวนทั้งส้ิน 131 โครงการ โดยคณะกรรมการ

ตดิตามและประเมนิผลไดดําเนินการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนา จํานวนทั้งสิ้น 131 โครงการ  

งบประมาณที่ไดรบั 314,169,810 บาท งบประมาณที่ใชไป 80,934,916.40 บาท  คดิเปนรอยละ 

25.76 ของงบประมาณทั้งหมดที่ไดรับ โดยแบงออกเปน โครงการแลวเสร็จ 17 โครงการ  โครงการ

ที่อยูระหวางดําเนินการ 100 โครงการ โครงการที่ยังไมไดดําเนินการ 14 โครงการ รวม 131 โครงการ 

แผนการดําเนนิงานเปนไปตามแผน 116โครงการและไมเปนไปตามแผน 15 โครงการ 

1. ขอทราบรายชื่อโครงการและรายละเอยีดตอไปนี้ 

1.1  โครงการที่แลวเสร็จ แตละโครงการเริ่มกอสรางเม่ือใด สงมอบงานเมื่อใด 

1.2  โครงการที่อยูระหวางดําเนนิการ แตละโครงการเริ่มเมื่อใด และจะแลวเสร็จเม่ือใด 

1.3  โครงการที่ไมไดดําเนนิการ เพราะเหตุผลใด 

1.4  โครงการที่เปนไปตามแผน มกีารใชประโยชนไดรอยละเทาใด 

1.5  โครงการที่ไมเปนไปตามแผน เปนเพราะเหตุใด 

2. ขอทราบวา ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2560 – มิถุนายน 2561) ของปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

นั้น เทศบาลจะสามารถดําเนินงานใชจายงบประมาณตามแผนงานไดมากกวารอยละ 90 หรือไม 

เพราะเหตุใด 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดบรรจุกระทูถามนี้ ในการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุม

สามัญ สมัยที่ 2 ประจําป 2561 เดอืน พฤษภาคม 2561 นี้ดวย 

ขอแสดงความนับถือ 

(ลงช่ือ)    นายแพทยวัฒนา  วานชิสุขสมบัต ิ  ผูต้ังกระทูถาม 

 (นายแพทยวัฒนา  วานิชสุขสมบัต)ิ 

 สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

เหตุผลที่ผมตัง้กระทูถามเสนอทานประธานสภา ซึ่งไดบรรจุในวาระการประชุมในวันนี้ ก็เปนดังที่กระผม

ไดกราบเรียนตอทานประธานสภาไปแลววา ทางฝายบริหารเสนอมาดังที่ทานไดอานไปเม่ือสักครู โดย

มิไดมีรายละเอียดหรือมีการสรุปในสาระบางอยางใหสมาชิกสภาไดทราบแตอยางใด ดังนั้นผมจึงได

เสนอกระทูถาม ทัง้นี้เพื่อใหไดรับคําตอบครับ ขอบคุณครับ 

นายกติต ิ จวิะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ ฝายบรหิาร 

นายกติตภิูม ิ นามวงค  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนทานประธานสภาฯ สมาชิก

สภาฯ ผูทรงเกยีรติทุกทาน กระผม นายกติตภิูมิ  นามวงค  นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขออนุญาตตอบ

กระทูของทานสมาชิกสภาฯ เรื่องนี้ขอตอบตามจริงวา ในรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผล 



๒๔ 

 

 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปของเทศบาลนครลําปาง เราไมไดลงรายละเอียดทั้งหมดไว แตกําหนดตาม

ยุทธศาสตรตาง ๆ ในกระทูถามนี้ผมไดใหเจาหนาที่นําเรยีนดานเอกสารดวย ขอใหทานสมาชิกสภาไดดู

ตามเอกสารประกอบนะครับ  กระทูถามขอที่ 1 ขอทราบรายชื่อโครงการและรายละเอียดตอไปนี้  

ขอ 1.1 โครงการที่แลวเสร็จ แตละโครงการเริ่มกอสรางเม่ือใด สงมอบงานเมื่อใด โครงการที่แลวเสร็จ 

สวนใหญเปนโครงการในหมวดคาใชสอย เปนโครงการทั่วไป ซึ่งโครงการกอสรางทั้งหมดอยูระหวาง

ดําเนินการ และยังไมมีโครงการกอสรางใดที่แลวเสร็จ โครงการที่แลวเสร็จมี 17 โครงการ ไดแก 

โครงการปรองดองสมานฉันท โครงการเฉลิมฉลองเทศกาลปใหมนครลําปาง  โครงการรําลึก

ประวัติศาสตรสะพานรัษฎาภิเศก  โครงการอบรมผูอยูในขายชําระภาษีในเขตเทศบาลนครลําปาง  

โครงการจัดงานวันครู 16 มกราคม  โครงการพัฒนาแหลงเรยีนรูของโรงเรยีน  โครงการจัดการเรยีน

การสอน (รายหัว)  โครงการชุดอุปกรณสําหรับหองเรียนคุณภาพแหงการเรียนรูดานสื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศดวย DLITระดับมัธยมศึกษา  โครงการงานประเพณีลอยกระทง (ลองสะเปา)  โครงการ

ประเพณีงานบุญตามรอยศรัทธาไวสาอริยสงฆเจาหลวงพอเกษม เขมโก  โครงการบวงสรวงพญา

พรหมโวหาร  โครงการทําบุญตักบาตรวันข้ึนปใหม  โครงการบวงสรวงเจาพระยาสุลวลือไชยสงคราม 

(พอเจาทพิยชาง)  โครงการพัฒนาศักยภาพเครอืขายสุขภาพชุมชน  โครงการอุดหนุนกลุม อสม. ในเขต

เทศบาลนครลําปาง  โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพื้นที่  โครงการ

เสรมิสรางความเขมแข็งในการขับเคลื่อนงานการฌาปนกิจสงเคราะหเทศบาลนครลําปาง ทั้งหมดนีค้ือ

โครงการที่อยูในหมวดคาใชสอย ที่ดําเนินการแลวเสร็จ 17 โครงการ ในสวนของรายละเอียดวาแตละ

โครงการเริ่มกอสรางเมื่อใด สงมอบงานเมื่อใด มีรายละเอียดในเอกสารทั้งหมดแลวนะครับ  ขอ 1.2 

โครงการที่อยูระหวางดําเนินการ แตละโครงการเริ่มเม่ือใด และจะแลวเสร็จเม่ือใด โครงการที่อยู

ระหวางดําเนินการ จํานวน 100 โครงการ ประกอบดวยโครงการในหมวดคาใชสอย (โครงการทั่วไป) 

จํานวน 68 โครงการ และโครงการกอสราง จํานวน 32 โครงการ โครงการในหมวดคาใชสอย 

(โครงการทั่วไป) จํานวน 68 โครงการ ไดแก โครงการจัดระเบียบและความเปนระเบียบเรียบรอยของ

บานเมือง  โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล  โครงการอบรมและศึกษาดูงาน

ของสมาชกิสภาเทศบาลและบุคลากรที่เกี่ยวของ  โครงการประกวดสํานักทะเบียนดีเดน  โครงการจัด

ระเบียบสนับสนุนประเพณีสําคัญและงานพิธี รัฐพิธีตาง ๆ  โครงการถนนสายวัฒนธรรม  โครงการ

สงเสริมการทองเที่ยวกาดกองตา  โครงการประชาสัมพันธขาวสารเทศบาลนครลําปาง  โครงการ

ฝกอบรมเครือขายอาสาสมัครนักประชาสัมพันธเทศบาลนครลําปาง  โครงการรับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชน  โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและ

ทะเบยีนทรัพยสนิ โครงการ แขงขันคนเกงโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง  โครงการจัดนิทรรศการ

ทางวิชาการ  โครงการประเมินผลและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ทํางานพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา  โครงการบริหารจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียน

เปนฐาน โครงการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดดวยกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย  
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โครงการสงเสริมการเรยีนการสอนภาษาตางประเทศ  โครงการสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นและพัฒนา

งานศิลปะสําหรับเด็กและเยาวชน  โครงการสนับสนุนเด็กพกิารใหเขาเรียนเหมือนเด็กปกติในโรงเรียน

สังกัดเทศบาลนครลําปาง  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง  

โครงการสงเสรมิการเรยีนรูในอุทยานการเรียนรูนครลําปาง  โครงการสงเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิต

เด็กดอยโอกาสในเขตเมือง  โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑการเรียนรูเมืองลําปาง (มิวเซยีมลําปาง)  

โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑเทศบาลนครลําปาง  โครงการสงเสริมและพัฒนาการศึกษาศูนย

พัฒนาเด็กเล็กใหไดมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  โครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน  

โครงการปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรยีนที่ยากจน  โครงการการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  โครงการดนตรีเพื่อประชาชน  โครงการสงเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ  

โครงการสงเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน  โครงการสงเสรมิกิจกรรมศูนยเยาวชนเทศบาลนครลําปาง  

โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาและประเพณีอื่น ๆ  โครงการจางเหมาดูแลบํารุงรักษา

สวนสาธารณะและเกาะกลางถนน  โครงการจางซอมบํารุงรักษาไฟฟาสาธารณะ โครงการ จางเหมา

เอกชนบริหารจัดการมูลฝอย  โครงการอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดลําปางในการขยายเขต

ไฟฟาพัฒนาและการขยายเขตสายดับไฟฟาสาธารณะ  โครงการอุดหนุนการประปาสวนภูมิภาค สาขา

ลําปาง ในการขยายเขตวางทอประปาในเขตเทศบาลนครลําปาง  โครงการคาใชจายเกี่ยวกับกิจการ

จราจร  โครงการรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา  โครงการสังคมสีเขียวนครลําปาง  โครงการเฝาระวัง

คุณภาพอาหารที่จําหนายในตลาดสด  โครงการนครลําปาง Big Cleaning Day  โครงการรณรงค

จัดการขยะในชุมชน  โครงการจางเหมาเอกชนในการเก็บขนขยะมูลฝอย  โครงการรณรงคลางตลาดสด

ตามเทศกาลและวันสําคัญ  โครงการสงเสรมิและอนุรักษของก๋ินถิ่นเหนือ  โครงการสงเสริมและพัฒนา

กลุมคนพิการและครอบครัว  โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุและผูเกี่ยวของ  โครงการสงเสริมการ

จัดกิจกรรมลานคนบาเกา  โครงการสงเสริมและพัฒนากลุมสตรี  โครงการปรับปรุงรัว้ที่ดินมูลนิธิชัย

พัฒนา  โครงการพัฒนาความเขมแข็งของชุมชนตนแบบตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

โครงการประกวดชุมชนนาอยู หนาบาน นามอง  โครงการสงเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนในเขต

เทศบาลนครลําปาง  โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและแกนนําองคกรชุมชน  โครงการ

สงเสริมการบริหารจัดการชุมชน  โครงการสงเสริมการจัดกิจกรรมกลุมองคกรตาง ๆ ในชุมชนเมือง  

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดระเบียบหอพักและการจัดตั้งเครือขายผูประกอบกิจการหอพัก  

โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพใหกับประชาชนและกลุมอาชีพในเขตเทศบาลนครลําปาง  โครงการ

สงเสรมิสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิเทศบาลนครลําปาง  โครงการสนับสนุนขับเคลื่อน

การจัดทําแผนชุมชนสูการพัฒนาทองถ่ิน  โครงการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ  

โครงการเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส  โครงการสงเสริมการจําหนายผลิตภัณฑชุมชน  ทัง้หมด 68 โครงการ 

ที่เราไมสามารถสรุปไดเพราะวาบางโครงการเปนโครงการระยะยาวและยังไมสิ้นสุดโครงการ เพราะใช

งบประมาณทั้งป จึงเปนโครงการที่ยังไมส้ินสุด และที่สําคัญผมคิดวา ทานสมาชิกสภาฯ คงจะสนใจ
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โครงการกอสรางที่อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 32 โครงการ ไดแก  โครงการกอสรางศูนยรวม

สถานีรถมาจังหวัดลําปางพรอมพิพธิภัณฑรถมา พรอมจําหนายของที่ระลึกบรเิวณอาคารศูนยเยาวชน

เทศบาลนครลําปางเดิม งบประมาณสิบสี่ลานบาท ระยะเวลาที่กําหนดไวคือ มีนาคม 2561 ถึง

กันยายน 2561 ตามที่เราไดเสนอเปนเทศบัญญัติทางจังหวัดบอกใหดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของพี่

นองประชาชน เพราะฉะนัน้จงึตองเขาสูกระบวนการรับฟงความคิดเห็นใหแลวเสร็จกอน จึงจะดําเนินการ

ในขั้นตอนตอไป  โครงการกอสรางปายประชาสัมพันธ LED งบประมาณเจ็ดลานสองแสนบาท อยู

ระหวางกําหนดราคากลาง  โครงการกอสรางสนามเด็กเลนกลางแจง โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดปารวก) 

อยูระหวางสรุปผลการพิจารณาราคา โดยนัดกรรมการ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ที่ผานมา  

โครงการปรับปรุงโรงอาหาร  โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดปารวก)  อยูระหวางการทําสัญญา   โครงการ

ปรับปรุงโรงอาหารพรอมรื้อถังเก็บนํ้า โรงเรียนเทศบาล 1 (บานแสนเมืองมูล) อยูระหวางรอแบบจาก

สํานักการชาง  โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 7 (ศริินาวนิ

วิทยา) อยูระหวางการทําสัญญา  โครงการปรับปรุงหองน้ําหองสวม อาคารชัยนาทนเรนทร โรงเรียน

เทศบาล 5 (บานศรีบุญเรือง) อยูระหวางการทําสัญญา  โครงการปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียน

เทศบาล 3 (บุญทวงคอนุกูล)  อยูระหวางรอแบบจากสํานักการชาง  โครงการปรับปรุงอาคารเวียงละกอน 

โรงเรยีนเทศบาล 4 (บานเชียงราย) อยูระหวางการทําสัญญา  โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค 

โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดปารวก) อยูระหวางเบิกจายเงิน  โครงการปรับปรุงหองอเนกประสงคภายใน

อาคารพิพิธภัณฑเทศบาลนครลําปาง อยูระหวางเบิกจายเงิน  โครงการกอสรางอาคารเรียน 4 ชั้น  

12 หองเรียน แบบตอกเสาเข็มโรงเรียนเทศบาล 1 (บานแสนเมืองมูล) แจงผูรับจางใหหยุดงาน 

เน่ืองจากยังสงมอบพื้นที่ใหไมได อยูระหวางรื้อถอนอาคารเกา  โครงการกอสรางอาคารเรียน 4 ชั้น 

12 หองเรยีน แบบตอกเสาเข็มโรงเรยีนเทศบาล 4 (บานเชียงราย) แจงผูรับจางใหหยุดงาน เนื่องจาก

ยังสงมอบพื้นที่ใหไมได อยูระหวางรือ้ถอนอาคารเกา  สองโครงการนี้เปนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกรม

สงเสรมิการปกครองสวนทองถิ่น  โครงการปรับปรุงตกแตงภูมิทัศนแตมสีแตงเมือง บริเวณศาลหลักเมือง 

อาคารหลวงพอดํา อาคารมิวเซยีมลําปาง และลานหนาอาคารมิวเซียมลําปาง  อยูระหวางประมาณราคา  

แตตองรอใหโครงการซึ่งอยูในบริเวณนั้นแลวเสร็จ จึงจะเริ่มดําเนินการในเรื่องของการตกแตงภูมิทัศน

แตมสีแตงเมืองได  โครงการกอสรางถนนและทอระบายน้ํา ถนนทาตนเกี๋ยงซอยขางบานเลขที่ 1/1 

(ทางเขาวัดพระธาตุหม่ืนครื้น) อยูระหวางประมาณราคา  โครงการกอสรางถนนและทอระบายน้ํา ถนน

บานดงซอย 1 ต้ังแตบริเวณบานเลขที่ 44 ถึงบริเวณ บานเลขที่ 61 อยูระหวางประมาณราคา  

โครงการกอสรางถนนและทอระบายน้ํา ถนนพระบาทซอย 3 ซอยขางบานเลขที่ 19/1 อยูระหวางการ

จัดจาง  โครงการกอสรางถนนและทอระบายน้ํา ถนนพระบาทซอย 6 ตั้งแตบานเลขที่ 164 ถึง

บานเลขที่ 263 อยูระหวางประมาณราคา  โครงการกอสรางถนนและทอระบายนํ้า ถนนพหลโยธิน

ซอย 3 ซอยสมนกึเพลส อยูระหวางประมาณราคา  โครงการกอสรางถนนและทอระบายน้ํา ถนนริมน้ํา 

ตั้งแตบริเวณบานเลขที่ 52 ถึงถนนนากวม อยูระหวางประมาณราคา  โครงการกอสรางถนนและทอ
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ระบายน้ํา ถนนอนุสาวรยี ซอย 5 อยูระหวางการจัดจาง  โครงการกอสรางถนนและทอระบายน้ํา ถนน

ศรีหมวดเกลา ซอยขางบานเลขที่ 29 (ซอยบุญเทียม) อยูระหวางประมาณราคา  โครงการกอสราง

ถนนและทอระบายน้ํา ถนนสุขสวัสดิ์ 1 ซอย 2/1 อยูระหวางประมาณราคา  โครงการกอสรางปรับปรุง

ถนนทาคราวนอย ตั้งแตบริเวณวัดทาคราวนอย ถึงสามแยกเกาจาว อยูระหวางประมาณราคา  

โครงการกอสรางปรับปรุงถนนประตูมา ซอย 1 ตั้งแตถนนประตูมาถึงถนนประตูตาล  อยูระหวาง

ประมาณราคา   โครงการกอสรางปรับปรุงถนนพหลโยธิน  ตั้งแตบริเวณสี่แยกขนสงถึงบริเวณสี่แยก

ดอนปาน  อยูระหวางประมาณราคา  โครงการกอสรางปรับปรุงถนนและทางเทา ถนนวังขวา ซอยขาง

บานเลขที่ 215/1 ถึงบานเลขที่ 135 อยูระหวางประมาณราคา  โครงการกอสรางปรับปรุงทางเทาถนน

สุเรนทร ฝงตรงขามมูลนธิลิําปางสงเคราะห ต้ังแตถนนทาคราวนอยถึงถนนมนตรี อยูระหวางประมาณราคา  

โครงการกอสรางปรับปรุงทางเทาถนนสุเรนทร ฝงมูลนิธิลําปางสงเคราะห ต้ังแตถนนทาคราวนอยถึง

ถนนมนตร ี อยูระหวางประมาณราคา  โครงการกอสรางสะพานรัตนโกสินทร 200 ป  เขาสูกระบวนการ

รับฟงความคิดเห็นของประชาชน   โครงการกอสรางอาคารหองนํ้า - สวม  ภายในสวนสาธารณะ 

เขลางคนคร อยูระหวางประมาณราคา  โครงการปรับปรุงอาคารภายในพื้นที่ตลาดเทศบาล 4 (บิ๊กซี) 

อยูระหวางแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง  ขอ 1.3 โครงการที่ไมไดดําเนินการ เพราะเหตุผลใด มีจํานวน 

14 โครงการ ไดแก โครงการตรวจสอบอาคารสถานที่ประกอบการเพื่อปองกันและระงับอัคคีภัย  

เน่ืองจากอยูระหวางสํารวจขอมูลอาคารสถานประกอบการรายใหมเพิ่มเติม  โครงการฝกซอมแผน

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เนื่องจากอยูระหวางเตรียมการและหาขอมูลสถานที่ฝกซอมแผนฯ  

โครงการวันเทศบาล  เนื่องจากการติดตามและประเมินผล จะติดตามโครงการ/กิจกรรม ในชวง 

6 เดือนแรก (ตุลาคม 60 ถึง มีนาคม 61) ซึ่งวันเทศบาล จะตรงกับวันที่ 24 เมษายน ของทุกป  

ดังนัน้ ในชวง 6 เดือนแรก จงึยังไมไดดําเนินการวันเทศบาลแตอยางใด  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและ

สมรรถนะในการทํางานของบุคลากรสังกัดเทศบาลนครลําปาง  เนื่องจากหวงเวลาตามแผนฯ เจาหนาที่

ที่รับผดิชอบมภีารกิจงานเรงดวนในการดําเนินการสรรหาบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานจาง และภารกิจ

การบันทึกขอมูลในโปรแกรมระบบบุคลากรของ อปท. ประกอบกับอัตรากําลังไมเพียงพอในการ

ปฏบิัติงานดานการพัฒนาบุคคล  โครงการกอสรางศูนยรวมสถานีรถมาจังหวัดลําปางพรอมพิพธิภัณฑ

รถมา พรอมจําหนายของที่ระลึกบรเิวณอาคารศูนยเยาวชนเทศบาลนครลําปางเดิม เนื่องจากรอรับฟง

ความคดิเห็นจากประชาชนกอน  โครงการอินเทอรเน็ตโรงเรยีน  เนื่องจาก กรมฯ จัดสรรงบประมาณ

มาในชวงปลายเดอืนเมษายน ทําใหไมสามารถดําเนนิการแลวเสร็จภายใน 6 เดือนแรก  โครงการปรับปรุง

อาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงคอนุกูล) เนื่องจากยังไมไดรับแบบจากสํานักงานชาง  

โครงการอนุรักษ ฟนฟู แมนํ้า คูคลอง และอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อมุงสู

เมอืงคารบอนต่ํา  อยูระหวางดําเนนิการโครงการ  โครงการอบรมสงเสรมิความรูดานการจัดการน้ําเสีย  

อยูระหวางดําเนินการโครงการ  โครงการสมทบในการบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียรวมเทศบาล

นครลําปาง เนื่องจากองคการจัดการน้ําเสีย ยังมิไดแจงคาใชจายมายังเทศบาล ซึ่งจากการประสานงาน
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ไดรับขอมูลวาอยูระหวางการตรวจรับรองจาก สตง.  โครงการพัฒนาสถานประกอบการดานอาหารใน

เขตเทศบาลนครลําปาง เนื่องจากยังเปนการตรวจแนะนํารานอาหาร และไมมีการใชงบประมาณ   

โครงการธนาคารความดี เนื่องจากมีนโยบายเรงดวนของรัฐบาลสั่งการใหปฏิบัติดวน ดังนั้น จึงดําเนินการ

โครงการรวมกับโครงการไทยนิยมยั่งยืน  โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งชุมชนและสรรหา

คณะกรรมการชุมชน  เนื่องจากอยูระหวางการสรรหาประธานชุมชนบานสนามบินซึ่งไดลาออกจาก

ตําแหนง  โครงการใหการสงเคราะหผูประสบปญหาความเดือดรอน  สํานักงานตรวจเงินแผนดินมี

ความเห็นวา  ภารกจิหลักในการสงเคราะหประชาชนผูประสบปญหาความเดือดรอน  ควรใหหนวยงาน

ที่มีหนาที่หลัก คอื พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย เปนผูดําเนินการกอน เวนแตหนวยงานหลัก

มีงบประมาณไมเพียงพอ จึงจะให อปท. ดําเนินการได  ขอ 1.4 โครงการที่เปนไปตามแผน มีการใช

ประโยชนไดรอยละเทาใด  มีจํานวน 116 โครงการ ผมคงไมตองตอบเพิ่มเติม เพราะเมื่อสักครูน้ี ทาน

รองนายกเทศมนตรทีี่ไดรับมอบหมาย ไดรายงานไปเรยีบรอยแลวนะครับ  ขอ 1.5 โครงการที่ไมเปนไป

ตามแผน เปนเพราะเหตุใด ทานสมาชิกสภาฯ คงจะสนใจอยูไมนอยนะครับวาทําไมไมเปนไปตามแผน 

ซึ่งจะมเีหตุผลดังนี้  โครงการที่ไมเปนไปตามแผนมีจํานวน  15  โครงการ   โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ

และสมรรถนะในการทํางานของบุคลากรสังกัดเทศบาลนครลําปาง  เหตุผล เนื่องจากหวงเวลาตามแผนฯ 

เจาหนาที่ที่รับผิดชอบมีภารกิจงานเรงดวนในการดําเนินการสรรหาบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานจาง 

และภารกิจการบันทึกขอมูลในโปรแกรมระบบบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบกับ

อัตรากําลังไมเพียงพอในการปฏิบัติงานดานการพัฒนาบุคคล  จึงไดชะลอโครงการนี้ไวกอน ไมวาจะ

เปนเรื่องการสรรหาบุคลากร   หรอืการจัดจางพนักงานจาง เหลาน้ีอยูระหวางดําเนินการ ซึ่งแลวเสร็จ

เม่ือไมกี่วันที่ผานมานี้   โครงการกอสรางศูนยรวมสถานีรถมาจังหวัดลําปางพรอมพิพิธภัณฑรถมา 

พรอมจําหนายของที่ระลึกบริเวณอาคารศูนยเยาวชนเทศบาลนครลําปางเดิม เหตุผลคือ ตองรับฟง

ความคดิเห็นจากประชาชนกอน  โครงการอินเทอรเน็ตโรงเรยีน  เนื่องจากกรมฯจัดสรรงบประมาณมา

ในชวงปลายเดอืนเมษายน ทําใหไมสามารถดําเนนิการแลวเสร็จภายใน 6 เดอืนแรก   โครงการกอสราง

สนามเด็กเลนกลางแจงโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดปารวก) รับแบบจากสํานักการชางลาชา เมื่อวันที่ 5 

เมษายน 2561  โครงการปรับปรุงหองนํ้าหองสวมอาคารชัยนาทนเรนทรโรงเรยีนเทศบาล 5  (บานศรีบุญเรือง)  

รับแบบจากสํานักการชาง 26 มีนาคม 2561 สงกองคลัง 29 มีนาคม 2561  ซึ่ง ณ เวลานี้  ถาผม

จําไมผิด  คือ ไดผูรับเหมาแลว  โครงการปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรยีนเทศบาล 3 (บุญทวงคอนุกูล) 

ยังไมไดรับแบบจากสํานักการชาง  โครงการปรับปรุงอาคารเวียงละกอน โรงเรียนเทศบาล 4 (บาน

เชียงราย) รับแบบจากสํานักการชางลาชา เม่ือวันที่ 6 มีนาคม 2561 ซึ่งถาผมจําไมผิดคือ ไดผูรับเหมา

แลว  โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค โรงเรยีนเทศบาล 6 (วัดปารวก)  รับแบบจากสํานักการชาง 

เม่ือวันที่ 13 กุมภาพันธ 2561 อยูระหวางดําเนนิการ ถาผมจําไมผิดคอื ไดผูรับเหมาแลว  โครงการ

ปรับปรุงหองอเนกประสงคภายในอาคารพพิธิภณัฑเทศบาลนครลําปาง รับแบบจากสํานักการชาง 

13 กุมภาพันธ 2561 อยูระหวางดําเนินการ  ซึ่งโครงการของโรงเรียนเกือบทั้งหมดจะไดผูรับเหมา
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แลว เพราะเปนยอดเงินที่คณะผูบริหารไดจัดสรรใหแตละโรงเรียนไมเกินสองแสนบาท  โครงการ

กอสรางถนนและทอระบายน้ําถนนพระบาทซอย 3 ซอยขางบานเลขที่ 19/1 อยูระหวางดําเนินการ

จัดจาง  โครงการกอสรางถนนและทอระบายน้ําถนนสุขสวัสด์ิ 1 ซอย 2/1 อยูระหวางประมาณราคา  

โครงการกอสรางปรับปรุงถนนประตูมา ซอย 1 ตั้งแตถนนประตูมาถึงถนนประตูตาล  อยูระหวาง

ประมาณราคา  โครงการกอสรางปรับปรุงถนนพหลโยธิน ตั้งแตบริเวณ สี่แยกขนสงถึงบริเวณส่ีแยก

ดอนปาน อยูระหวางประมาณราคา  โครงการจางเหมาเอกชนในการเก็บขยะมูลฝอย เราไดดําเนินการ

แลว แตปรากฏวา ไมมีบริษัทเอกชนรายใดมาในกระบวนการ E-bidding จึงตองมีการแกไขปญหา

เบื้องตนดวยการดําเนินการเอง โดยการเชารถ  โครงการธนาคารความดี  เนื่องจากมีนโยบายเรงดวน

ของรัฐบาลสั่งการใหปฏิบัติดวน ดังน้ัน จงึดําเนินการโครงการรวมกับโครงการไทยนิยมยั่งยืน  กระทูถาม

ขอที่ 2 ขอทราบวา ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2560 – มิถุนายน 2561) ของปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

นั้น เทศบาลจะสามารถดําเนินงานใชจายงบประมาณตามแผนงานไดมากกวารอยละ 90 หรือไม 

เพราะเหตุใด  ในการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ที่ระบุไวในแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 ตองดําเนินการใหสอดคลองกับหวงระยะเวลาตามแผนการดําเนินงานและงบประมาณ

ที่ตัง้ไว ซึ่งบางโครงการ/กจิกรรมอาจมปีญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานบาง แตทั้งนี้ คณะผูบรหิาร

ไดกําชับใหแตละสํานัก/กอง  เรงดําเนินการจัดทําโครงการ/กิจกรรม  เพื่อใหเปนไปตามหวงระยะเวลา

ตามแผนฯ ดังกลาว  ขอบคุณครับ 

นายกติต ิ จวิะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชญิ นายแพทยวัฒนา วานชิสุขสมบัติ 

นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัต ิสมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนทานประธานสภาฯ 

ที่เคารพ กระผม นายแพทยวัฒนา  วานชิสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ก็คงไดรับฟงแลว 

ถาไมมีการตั้งกระทูถาม เราคงไมทราบรายละเอียด  ซึ่งรายละเอียดตามแผนพัฒนาเทศบาลก็ดี หรือ

ตามแผนงบประมาณรายจายก็ด ีแสดงใหเห็นวาประสิทธิภาพของการบรหิารต่ํามาก ครึ่งปงบประมาณ 

หรอืหกเดอืน ใชจายไปประมาณ 25% แตถาดูตามโครงการตาง ๆ จะเห็นวาโครงการที่สําคัญเรื่องงาน

กอสรางนั้น ยังมิไดดําเนินการเลย แตถาจะดูเหตุผลในโครงการที่ไมไดดําเนินการเพราะเหตุใด จะ

เห็นชัดวา ประสิทธิภาพของนายกเทศมนตรี และคณะเอาใจใสจริงจังหรือไม การนําเสนอโครงการ

กอสรางในปงบประมาณใด ๆ นั้น มีคําจํากัดความวา งบประมาณประจําปโครงการกอสรางที่จะผาน

ความเห็นชอบนั้นจะตองมีแผน แบบแปลน แผนผัง เรียบรอย พรอมที่จะดําเนินการประกวดราคาได

ทันทีเม่ืองบประมาณไดผานสภา  ทานประธานคงเห็นแลววาเหตุผลนั้น ลาชาบาง  คั่งคางบาง หลาย

โครงการ และยิ่งโครงการงาย เชน การซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เหตุผลที่ไมได

ดําเนินการ เนื่องจากอยูระหวางดําเนินการและหาขอมูลสถานที่ฝกซอมแผน แสดงวางบประมาณที่ขอ

อนุมัตใินสภาน้ันไมไดมแีผนการดําเนนิงานหรอือยางไร รวมทัง้โครงการตาง ๆ ที่นําเสนอนั้น ผมไมแนใจ

วาเขาไดทําแผนกําหนดระยะเวลาหรือไม ภาษาอังกฤษทั่วไปก็ใชวา ตารางเวลางานทั่วไป หรือ 



๓๐ 

 

 

Schedule กําหนดไวชัดเจนวา ควรจะทําอะไร เม่ือใด ตัวอยางเชน งบประมาณผานสภาเม่ือใด จะเรียก

ประกวดราคาเม่ือใด จะทําสัญญาจัดจางเมื่อใด จะเริ่มกอสรางและจะแลวเสร็จเมื่อใด คดิงาย ๆ แสดง

ถึงความไรประสิทธิภาพของการบริหาร  โครงการที่ไมไดดําเนินการ 14 โครงการ ตรงนี้เปนเพียง

งบประมาณประจําป 2561 เทานัน้ คณะกรรมการติดตามแผนหรอืยัง ถาหากวาเอาผลการดําเนินงาน

ของปงบประมาณ 2560  ป 2559 มาผนวกเขาไปดวย ก็จะเห็นตัวเลขวามอีกีหลายโครงการที่คั่งคาง

และไมเสร็จ  ตัวอยางเชน มวิเซยีมลําปาง  ศาลหลักเมือง และโครงการทอระบายน้ําถนนอีกหลายสาย

ที่กําลังเปนปญหาอยู ก็ทําใหเราเปนหวงนะครับ  ในฐานะสมาชกิสภาเทศบาลก็พยายามจะหาเหตุผลไป

บอกกลาวใหพี่นองประชาชนไดรับทราบวา เปนเพราะเหตุใด ก็มักจะไมมีรายละเอียดที่ควรจะแถลงตอ

สภา ดังนั้นเหตุผลหนึ่งที่ผมไดยื่นกระทูเปนเพราะตองการคําตอบ แตคําตอบที่ไดก็ยังไมตรงคําถาม ใน

ประเด็นตัวอยางคําตอบ ผมถามวา ประเมนิรอยละไดหรอืไม ก็ไมตอบเปนตัวเลข ซึ่งจรงิ ๆ แลว ในดาน

การบรหิาร จะตอบได โครงการตาง ๆ เมื่อทําเสร็จแลว ผมวา เขามีตัวชี้วัดที่จะถามทั้งนั้น  ในการตอบ

แบบที่ ไดพูดไปเมื่อสักครู ที่บอกวาโครงการที่เปนไปตามแผนจํานวน 116 โครงการ และทุกโครงการมี

ประโยชนทั้งนั้น นี่เปนนามธรรม ไมชัดเจน แตที่ควรจะชัดเจนคือ ที่ผมถามวา ชวงเวลา 9 เดือน จะใชจาย

งบประมาณตามแผนไดมากกวารอยละ 90 หรอืไม ก็ไมตอบเปนตัวเลขโดยประมาณ ทําใหผมอยากจะ

ตั้งคําถามตอวา ทานนายกไดอานโดยละเอียด และเปนผูตอบเองหรือไม หรือใหเจาหนาที่ตอบ ก็เปน

ความอดึอัดใจพอสมควรนะครับ ที่เทศบาลนครลําปางในชวง 5 ปที่ผานมา ไมมอีะไรกาวหนาเลย เพิ่งมี

ในป น้ีในชวง 2 – 3 เดือนที่ผานมา เราเห็นการเปล่ียนแปลงหลายสิ่งหลายอยางที่ผานมา มี

นักทองเที่ยวเขามาเยอะ มีอะไรหลาย ๆ อยาง ก็เปนสิ่งที่นาชื่นชม แตสิ่งที่เราตองการก็คือความ

สอดคลองของการดําเนินงานตามแผนการงบประมาณหรือตามแผนพัฒนาสี่ป ไมเปนไปตามความ

ตองการของพี่นองประชาชนหรือตามที่ฝายบริหารไดแถลงตอสภาไป ก็คงจะมีเรื่องกราบเรียนทาน

ประธาน และเพื่อนสมาชกิสภาเพยีงเทานี้นะครับ ก็หวังวาพวกเราคงจะชวยกันติดตามดูการบริหารงาน

ของนายกเทศมนตร ีกิตตภิูม ินามวงค ตอไป ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ฝายบริหารมีเรื่องที่จะชี้แจงเพิ่มเติม

หรอืไมครับ  ไมมนีะครบั เมื่อไมมผีมจะเขาสูระเบียบวาระตอไป 

 

ระเบยีบวาระที่  5  เร่ืองอื่น ๆ 

นายกติต ิ จวิะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ จะมี

ทานใดเสนอเรื่องอื่น ๆ หรอืไม  เชญิ  นายสมหมาย  พงษไพบูลย 

นายสมหมาย  พงษไพบูลย  สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรยีนทานประธานสภาฯ 

ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย พงษไพบูลย สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง จะขอเสรมิตอจากสมาชิก

สภาทานผูอภิปรายเมื่อสักครูอีกสักนิดหนึ่ง จากที่เมื่อเดือนเมษายน 2561 ทางฝายบริหารไดทํา
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หนังสือขออนุญาตผูวาราชการจังหวัดขอเปดประชุมวิสามัญเพื่อพจิารณาญัตติขออนุมัติจายเงินสะสม

เทศบาลนครลําปาง เพื่อทําโครงการ 2 โครงการ ผมอยากจะทราบวาไดดําเนินการไปถึงไหนแลว 

เพราะการขอเปดวสิามัญ ตองมีเรื่องเรงดวนใชหรอืไมครับเพื่อประโยชนสวนรวมของประชาชน ผมจงึมี

ขอสงสัยวา สภาอนุมัติไปแลว อยากทราบวาโครงการที่ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม  จากการประชุม

วสิามัญเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ไดดําเนินการไปถึงข้ันตอนไหนแลว เพราะเห็นวาเปนงานเรงดวน 

จํานวน 2 โครงการ คอื โครงการที่ถนนปงสนุก ใชงบประมาณหนึ่งลานสามแสนบาท  และโครงการที่

ถนนแมทะ ซอย 5 ใชงบประมาณหนึ่งลานเกาแสนบาท ขอความกรุณาตอบดวยนะครับ และอีกเรื่องหนึ่ง 

ที่ผมไดดูขาวจากโทรทัศน และจากโซเซียล ที่กําลังโดงดัง ที่เราไดดู ไดฟงอาจจะคลาดเคลื่อน แต ณ 

วันนี้ผมอยากจะไดยินจากทานนายกฯ เหตุการณที่ผานมาเมื่อวันที่ 20 กรณีตอมอสะพานรัษฎา 

ตนเหตุคอือะไร เทศบาลจงึโดงดังทั่วประเทศ  ผมเปนคนนครสวรรค มีญาติพี่นองอยูเยอะมาก เขาไลน

มาถามตลอดวาเกิดเหตุการณอะไร ผมก็ไมกลาอธิบาย เพราะผมทราบขาวจากที่อื่น แตวันนี้ทานนายกฯ 

อยูที่นี่ ผมอยากจะใหทานพูดถึงเหตุการณวาเกิดข้ึนไดอยางไร จะไดบันทกึอยูในรายงานการประชุมดวย 

ผมจะไดเอาไปชี้แจงไดถูกตอง ผมจึงอยากใหทานนายกฯ พูดใหเพื่อนสมาชิกและพี่นองชาวจังหวัด

ลําปางไดทราบดวย  โดยเฉพาะกรณีที่ทานบอกวา ทานเปนคนลําปางคนหน่ึง ซึ่งมีคนสงสัยมากเลย

ครับ ทานเกดิที่จังหวัดลําปางหรอืครับ ชวยตอบดวยนะครับ ขอบคุณครับ 

นายกติต ิ จวิะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชญิ  ฝายบรหิาร 

นายกติติภูม ินามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ 

ผูทรงเกยีรติทุกทาน กระผม นายกิตติภูมิ  นามวงค  นายกเทศมนตรนีครลําปาง ขออนุญาตตอบส้ัน ๆ 

นะครับ โครงการที่ขอเปดวสิามัญที่ผานมา เพื่อใหปฏิบัติตามนโยบายของทางรัฐบาล ในเรื่องของการ

ชวยเหลอืเกษตรกรชาวสวนยางพารา  โดยการกอสรางถนนพาราแอสฟลทติค 2 สาย ถนนปงสนุกอยู

ระหวางดําเนินการ  ตอนน้ีเลยระยะเวลา  นโยบายของรัฐบาลสามลานบาท ถาอยูในหวงเวลาก็ไมตอง

ใชวิธีการพิเศษ  คือทําไดเลย  แตเม่ือเกินระยะเวลาก็ตองเขาสูกระบวนการ E-bidding  ใหถูกตองตาม

ขอระเบียบวิธีการจัดซื้อจัดจาง  เรื่องที่สอง ผมคิดวาไมใชเพียงสมาชิกสภาเทศบาลเทานั้นที่ใหความ

สนใจในเรื่องสตรีทอารต เพราะเปนนโยบายของผูวาราชการจังหวัดลําปาง จริง ๆ แลวผมใหความ

กระจางไปตามสื่อแทบทุกสื่อ สถานโีทรทัศนหลายสถานีที่ผมใหสัมภาษณ ผมก็ใหขอมูลรายละเอยีดไป

เรยีบรอยแลว แตจะขอตอบสัน้ ๆ วา โครงการสตรทีอารต ผมไมไดขัดขวาง หรอืตอตานใด ๆ ทั้งสิ้น แต

ผมไมเห็นดวยที่มาวาดภาพตรงตอมอ หรือฐานรากของสะพานรัษฎา  หรือที่เรียกกันวา สะพานขาว  

ผมไมเห็นดวยดวยประการทั้งปวง จึงเปนเรื่องทางโซเซียลวา อะไรที่ผมไมเห็นดวย ณ เวลานั้น ผมมี

ความรูสึกอยู 2 อยาง เวลาอานหนังสือใหอานใหหมด ตองฟงใหทั้งหมด ผมบอกวา ผมในฐานะ

ประชาชนคนลําปางคนหน่ึง คนที่มีภูมิลําเนาอยูในลําปาง ก็คอื ประชาชนคนลําปางทัง้นั้นครับ และอีก

สถานะหนึ่งคือความเปนนายกเทศมนตร ีผมไมเห็นดวยกับการไปวาดภาพตรงตอมอของสะพานรัษฎา 
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ดวยเหตุผลวา สะพานรัษฎาเปนสะพานขาว  เปนสะพานประวัติศาสตร  ไมควรเอาอะไรไปแปดเปอน  

ผมนายกิตติภูมิ นามวงค ไมเห็นดวย รายละเอียดทั้งหมด ไปฟง ไปอานในสื่อทั้งหมด ผมพูดเหมือนกัน 

ขอบคุณมากครบั 

นายกติต ิ จวิะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ  นายสมหมาย  พงษไพบูลย 

นายสมหมาย  พงษไพบูลย  สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรยีนทานประธานสภาฯ 

ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย พงษไพบูลย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ผมมีพื้นเพอยูในจังหวัด

ลําปางสามสิบกวาปแลวนะครับ เขาก็บอกวาผมไมใชคนลําปาง ผมจึงถามทานนายกฯ ตอนน้ีผมได

คําตอบแลว จะไดบอกเขาวา ผมก็คนลําปาง  ผมไดฟงจากแตละสื่อ แตไมไดยินจากปาก และตอนนี้ได

ยนิจากปากแลว ก็ตองขอขอบคุณทางฝายบริหารที่สรางช่ือเสียงใหกับจังหวัดลําปาง ดังไปทั่วประเทศ 

ถาเปนไปไดผมอยากจะเอาวดีีทัศนมาใหดู แตเวลาคอนขางยาวนาน ที่ทานพูดไปเม่ือสักครู บางอยางก็

ไมตรงกับที่ใหกับสื่อนะครับ แตไมเปนไร วันนี้มีการบันทึกไวในการประชุม ผมอาจจะเอาตรงนี้ไปตอบ

ชาวบานวา ทานนายกฯ ไดพูดอยางนี้นะครับ ขอบคุณมากครับ 

นายกติต ิ จิวะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชญิ นางสาวอมลยา  เจนตวนชิย 

นางสาวอมลยา  เจนตวนชิย  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนทานประธานสภาฯ 

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ทุกทาน ดฉิัน นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

มี 2 เรื่องคะ เรื่องแรกติดตามเรื่องรถที่ชนวงเวยีนหนาสถานีรถไฟ ครัง้นี้ครั้งที่ 3 แลวนะคะที่ทวงถาม 

ก็ยังไมไดรับการซอมแซม  ไมทราบวาฝายบริหารทํางานกันอยางไร  เปนปแลวนะคะก็ยังไมซอมแซม 

ไฟรอบน้ําพุก็ไมมแีสงสวาง อันตรายตอพี่นองประชาชนมากนะคะ น้ําพุหกเลอะเทอะออกมา ทําใหถนนลื่น 

แตก็ยังไมไดรับการแกไข ฝากไปยังฝายบรหิารดวยนะคะ เรื่องท่ีสองตอเนื่องจากเรื่องสะพานรัษฎา ก็เห็น

เปนประเด็นโดงดังนะคะ ก็ตามเขาไปอานในเฟสบุคทานนายกฯ ปรากฏวา ลบไปแลว ถาทานยนืยันวา

ความคิดทานถูกตอง ในเรื่องของการไมเห็นดวย ทานลบทําไมคะ ไมควรลบนะคะ การวิพากษวิจารณ

เปนสิ่งดี ก็ไปเจอโพสตหนึ่งของทานนายกฯ อยากจะขออนุญาตทานประธานนําเสนอดวยภาพ 

(ประธานอนุญาต) ภาพนี้ทานนายกฯ บอกวา จากโครงการแตมสีแตงเมืองมาเปนงานรําลึก

ประวัติศาสตรสะพานรัษฎา 101 ป มีไดเกิดไดในยุคน้ี ยุคสมัยบริหารของ ดร.กิตติภูมิ  นามวงค 

นายกเทศมนตรนีครลําปาง งานรําลกึประวัตศิาสตรสะพานรัษฎาภิเศก จัดครัง้แรกเม่ือครบ 90 ป เม่ือ

ป 2550 ในสมัยทาน ดร.นิมิตร จิวะสันติการ อดีตนายกเทศมนตร ีเปนคนเริ่มจัดครั้งแรก ไมใชสมัยทาน

นะคะ แตเม่ือสักครูทานบอกวา อานหนังสือตองอานใหดี  ก็มาอานอีกรอบหนึ่ง สะพานรัษฎา 101 ป 

มีไดเกิดไดในยุคนี้  ก็อาจจะจริงเพราะวา 101 ปมีครั้งเดียว จัดงานตอเนื่องมาหลายป และเวนไปป 

2556 - 2559 พอสมัยที่ทานมารับตําแหนงนายกเทศมนตรกี็ไมทราบวาเกิดเหตุการณอะไรขึ้น งาน

นี้จึงถูกยกเลิกไป แตมาจัดอีกครั้งเม่ือครบรอบ 100 ป คือเม่ือปที่แลว และปนี้ครบรอบ 101 ป คือ



๓๓ 

 

 

การบรหิารงานของทาน ขัดแยงกับสิ่งที่ทานใหสัมภาษณสื่อเรื่องสะพานรัษฎาอยางสิ้นเชงิ การกระทํา

กับคําพูดไมไดสอดคลองกันเลยคะ รูสึกอับอายที่เหตุการณน้ีทําใหภาพลักษณองคกรเราเสียหาย ที่มี

ผูนําพูดอยางทําอยาง ไมมีวิสัยทัศน ภาวะผูนําแยมาก ทําใหเทศบาลเราโดงดังในทางที่เสียหายมาก ๆ 

ทานควรจะพจิารณานะคะวา การกูชื่อเสียง กูเกียรติยศของทานกลับมาในครัง้นี้ ทานลาออกดีกวาคะ 

ทานจะดูดีข้ึนมาในสายตาพี่นองประชาชนทันท ีลองพจิารณาดูนะคะ 

นายกติต ิ จิวะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชญิ  นายบรบิูรณ  บุญยูฮง 

นายบรบิูรณ บุญยูฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ 

กระผม  นายบรบิูรณ  บุญยูฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมอยากจะติดตามสิ่งที่ผมเคยขอจาก

ทางฝายบรหิารไวเรื่องของขอมูลขาวสารที่ผมเคยยื่นเอกสารขอถายสําเนาเกี่ยวกับการอนุญาตกอสราง

ที่เปนทอรวบรวมน้ําทิ้ง ซึ่งเปนโครงการที่ผมเห็นวาทางฝายบริหารไดเตรียมตัวไว ผมจึงอยากได

เอกสารตาง ๆ นั้นมาเพื่อประกอบการพิจารณาเมื่อญัตตินั้นเขาสูสภา แตวาตอนน้ีนาจะถึงสามเดือน

แลวนะครับที่ผมขอไป แตก็ยังไมได พอไปติดตามกับทางเจาหนาที่ เขาก็รูสึกอึดอัดใจแลวที่ผมไป

ติดตามทวงถาม เพราะเขาก็ไมไดเอาใหผมสักที ก็เหมือนกับจะสงสัญญาณวา ใหผมทวงเอาเอง ผมก็

อยากตดิตามกลางสภา ครัง้น้ีเปนครัง้ที่สองแลวนะครับ ขอบคุณมากครบั 

นายกติต ิ จวิะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ  ฝายบรหิาร 

นายกติติภูม ินามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ 

ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายกิตติภูมิ  นามวงค  นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขออนุญาตตอบขอ

ซักถามในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ เรื่องแรกเรื่องวงเวียนสถานีรถไฟ ผมตามเรื่องใหอยูนะครับ 

เพราะมีปญหาในเรื่องขอระเบียบกฎหมาย ผมไดตามใหเรื่อย ๆ นะครับ ถาในวาระที่ผมเปน

นายกเทศมนตรยีังไมทัน ก็ไปวากันอกีในสมัยหนา ถาสมาชิกสภาจะตามตอ ถาอยากจะทําเองก็เอาชนะ

การเลือกต้ังใหได แลวมาทําอยางรวดเร็ว  ในสวนที่สอง เรื่องเฟสบุค เปนสิทธสิวนตัวของผมนะครับ 

ผมจะลบหรือผมจะทําอะไรเปนเรื่องของผมนะครับ คุณไมมีสิทธิเลยนะครับ สวนประการถัดมา ผม

บอกใหอานใหชัด ๆ เมื่อสักครูผมบอกวา งานรําลกึประวัตศิาสตร 101 ป สมัยอดีตนายกเทศมนตรีคน

เดมิคอืกี่ป  แตผมบอกชัดวา 101 ป ดูใหด ีถาไมอานรายละเอียดก็ตองมาทําความไมสบายใจอยูอยาง

นี้  ประการถัดมา ความเปนสถานะนายกเทศมนตร ีไมไดขึ้นอยูกับสมาชิกสภาคนใดคนหนึ่ง ผมมาจาก

พี่นองประชาชน เสียงสวนใหญของพี่นองประชาชนในเขตเทศบาลเลือกผมมาเปนนายกเทศมนตร ี 

สมาชิกสภาที่พูดถึง  ผมเชื่อวาไมไดเลอืกผมเปนนายกฯ ดวย  เพราะฉะนัน้ผมไมมเีหตุผลที่จะตองไปเชื่อ

ฟงคุณวา ผมจะตองลาออก หรือผมไมจําเปนตองเปนนายกฯ ตอไป คุณแนจริงที่สุด เลือกตั้งสมัยหนา 

เรามาแขงขันกันใหพี่นองประชาชนเลือกวา ใครควรจะเปนนายกเทศมนตรีในสมัยถัดไปดีกวา ขอบคุณ

มากครับ 
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นายกติต ิ จวิะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชญิ  นายบรบิูรณ  บุญยูฮง 

นายบรบิูรณ บุญยูฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ 

กระผม นายบรบิูรณ บญุยูฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ทานนายกฯ ยังไมไดตอบคําถามของผมครับ 

นายกติต ิ จวิะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชญิ  ฝายบรหิาร 

นายกติติภูม ินามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ 

ผูทรงเกยีรตทิุกทาน กระผม นายกติตภิูม ิ นามวงค  นายกเทศมนตรนีครลําปาง  ขอโทษครับ เรื่องของ

กรมเจาทานะครับ ผมตามเรื่องใหอยูครับ ไมตองเขากรรมการ เพราะวาเขาไดสงเรื่องมาแลว ตอนนี้อยู

ระหวางการดําเนินการ แลวผมจะสงรายละเอียดทั้งหมดใหกับสมาชิกสภาเปนผูพิจารณารวมกับ

เทศบาลอกีครัง้หน่ึงครับ ขอบคุณครับ 

นายกติต ิ จวิะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชญิ  นายสมหมาย  พงษไพบูลย 

นายสมหมาย  พงษไพบูลย  สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรยีนทานประธานสภาฯ 

ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย พงษไพบูลย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง มีอีกเรื่องหน่ึงครับ ประชาชน

ฝากถามมาเรื่องสายไฟลงดิน เพราะทานนายกฯ เคยโพสตในเฟสบุควา จะเริ่มตนเดือนกุมภาพันธ ทาน

บอกวา เตรยีมพนสแีลว เพื่อจะเจาะบอพัก  แต ณ วันน้ี ที่มาทําตําหนไิววาทานจะเจาะ ไดลบหายไปแลว 

และเมื่อไหรจะลงมือครับ งบประมาณสามสบิเกาลานบาท ที่จะเอาไปพัฒนาอยางอื่น เอาไปทําประโยชน

อยางอื่นใหกับประชาชน ประชาชนก็ฝากถามวาจะเริ่มดําเนินการเม่ือไหร และอีกเรื่องหนึ่ง เรื่อง

พิพิธภัณฑ ตอนนี้เปนความดูแลของใครครับ ของ สพร. หรือเทศบาล เพราะผมผานไปเห็น  กระแสไฟที่

บอนํ้าพุชํารุดแลว  ฝาเพดานก็ชํารุดแลว  งานยังไมเสร็จเลย ชํารุดแลว 

 นายกติต ิ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขออนุญาตครับคุณสมหมาย  เชิญ  

นายณฐักติติ์  บรรจงจติต 

นายณัฐกติติ์  บรรจงจติต  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนทานประธานสภาฯ 

ที่เคารพ กระผม นายณัฐกติติ์ บรรจงจิตต สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขออนุญาตนิดหนึ่งครับทาน

ประธาน เรียนหารือทานประธานครับ กรณีของเพื่อนสมาชิกที่กําลังอภิปรายอยูน้ี ควรจะตั้งเปนกระทู

ถามหรอืพูดในวาระอื่น ๆ ครบั ขอทานประธานวนิจิฉัยครบั ขอบคุณมาครบั 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายสมหมาย  พงษไพบูลย 

อภปิรายตอครับ 

นายสมหมาย  พงษไพบูลย  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ทานประธานครับ ตอนนี้อยู

ในวาระอื่น ๆ ถูกตองนะครับ  ผมก็อยากใหทานนายกฯ ตอบ แตทานจะตอบหรือไมตอบก็แลวแตทาน

นะครับ เพราะชาวบานฝากถามมา เราเปนตัวแทนของประชาชน ในเม่ือรับปากเขามาก็ตองทําหนาที ่ 
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ถาไมทําหนาที่ ก็ไมใช ตองรับผิดชอบครับ รับปากแลวก็ตองทํา ถาไมทําก็ตองลาออก ถาผมรับปาก

แลว และไมไดทํา ผมก็จะลาออก  แตวันนี้ผมทําหนาที่ของผมแลว  ไดสอบถามนายกฯ แลว จะตอบ

หรอืไมตอบก็แลวแตทาน ขอบคุณมากครับ 

นายกติต ิ จวิะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชญิ  ฝายบรหิาร 

นายกติติภูม ินามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ 

ผูทรงเกยีรตทิุกทาน กระผม นายกิตติภูมิ  นามวงค  นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขออนุญาตตอบสั้น ๆ 

ทั้งโครงการสายไฟลงใตดิน และมิวเซียมลําปาง ก็อยูระหวางดําเนินการ ก็คงจะใหแลวเสร็จ ถาผม

ดําเนินการอยู ณ เวลานี้ในฐานะนายกเทศมนตรี ไมมีความจําเปนที่จะตองลาออก ถาลาออกก็คงไม

แลวเสร็จ  ก็ตองเปนนายกเทศมนตรตีอไปเพื่อจะใหแลวเสร็จ อยูระหวางดําเนนิการครับ  

นายกิตต ิ จิวะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  มีทานสมาชิกทานใดจะเสนอเรื่อง

อื่น ๆ อีกหรือไมครับ  ไมมีทานใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ แลวนะครับ  เม่ือไมมีแลว  วันนี้การประชุมสภาฯ 

เปนไปดวยความเรยีบรอย  ผมขอขอบคุณทุกทานที่ไดเขารวมประชุมในวันน้ี  ผมขอปดประชุม ขอบคุณครับ 

 

เลกิประชุม  เวลา  12.15 น. 

 

 

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

(นายจาตุรงค  พรหมศร) 

เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง 

 

 

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

(นายกิตต ิ จวิะสันตกิาร) 

ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

 

หมายเหตุ  ที่ประชุมสภาฯ ไดมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ 

สมัยที่ 2 ครัง้ที่ 1  ประจําป 2561 วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ในการประชุมสภาเทศบาล

นครลําปาง สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําป ๒๕61 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม  

พ.ศ. ๒๕61 

 



๓๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 


