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 นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง
สัชฌะไชย รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
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อินดาวงศ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง
อินเตชะ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง
สัชฌะไชย เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง
แก้วกระจ่าง ปลัดเทศบาลนครลําปาง

 เสลานนท์ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง
จิระจรัสตระกูล รองปลัดเทศบาลนครลําปาง

 สมพงษ์ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง
บุญมายอง ผู้อํานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง
 รักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักการช่าง

นางดวงจันทร์ ทองกระสัน ผู้อํานวยการกองคลัง
 อินทราชา ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
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 รัตนประเวศน์ ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 จวงพลงาม ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
 แก้วกระจ่าง ผู้อํานวยการส่วนการโยธา

 สิทธิวงค์ ผู้อํานวยการส่วนอาคารและผังเมือง
 แขวงโสภา ผู้จัดการสถานธนานุบาล

 ลาภจรัสแสงโรจน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 
ใหม่คํา หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

หญิง ฐิติรัตน์ คุณชมภู หัวหน้าฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร
 เอื้อนจิตร์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง 

นางสาวพัฒนี เมืองใจมา หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา
 กุลโมรานนท์ หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

 จําปาอูป หัวหน้าฝ่ายนิติการ 
พัวศรีพันธุ์ นิติกร 

นางสาวอรพิน ยินดี เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
 (แทน)หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นางเลิศลักษณ์ ทรัพย์รุ่งทวีผล หัวหน้างานบริหารกิจการ

นายกเทศมนตรีนครลําปาง 
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
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ง 
ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
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ผู้อํานวยการส่วนอาคารและผังเมือง 
ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 3 
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
หัวหน้าฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร 

 
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

หัวหน้างานบริหารกิจการสภา 



 
 ๓๑.นางพัชนิดา 
 ๓๒.นางวิจิตรา 
 ๓๓.นางเบญญาภา
 ๓๔.นางสาวญาดา

เริ่มประชุมเวลา  1๐.๐0 
 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง
วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 
๒๕๕6 บัดนี้สมาชิกได้เข้าประชุมครบองค์ประชุม ประกอบกับทาง
เทศบาลนครลําปางได้เข้าร่วมประชุมพร้อมแล้ว ตลอดจนได้รับเกียรติจากประชาชนที่สนใจเข้ารับฟัง
การประชุมในวันนี้ และได้เวลาตามกําหนดนัดหมายแล้ว คือ เวลา 
พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอเรียนเชิญ  นาย
เทศบาลนครลําปาง ได้ขึ้นมาทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในครั้งนี้ ขอเรียนเชิญ

 นายกิตติ  จิวะสันติการ
เทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 
เทศบาลนครลําปาง  ขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
เข้ามาร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลนครลําปางในครั้งนี้ด้วยความยินดียิ่ง
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม
 นายกิตติ  จิวะสันติการ
ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลฯ  อ่านประกาศเรียกประชุมสภา
เทศบาลนครลําปาง 

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

~๓~ 

 สุวรรณจักร หัวหน้างานจัดทํางบประมาณ
 เตียวตระกูล นักวิชาการคลัง 

นางเบญญาภา ต้นกันยา หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นางสาวญาดา ณ  วงค์จันทร์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ฯลฯ 
0 น. 

พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  

วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ 
บัดนี้สมาชิกได้เข้าประชุมครบองค์ประชุม ประกอบกับทางผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงานของ

เทศบาลนครลําปางได้เข้าร่วมประชุมพร้อมแล้ว ตลอดจนได้รับเกียรติจากประชาชนที่สนใจเข้ารับฟัง
และได้เวลาตามกําหนดนัดหมายแล้ว คือ เวลา ๑๐.๐๐ น

พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอเรียนเชิญ  นายกิตติ  จิวะสั
เทศบาลนครลําปาง ได้ขึ้นมาทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในครั้งนี้ ขอเรียนเชิญ

กิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  วันนี้เป็นการประชุมสภา

เทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจําปีพุทธศักราช 
ขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ คณะกรรมการชุมชน สื่อมวลชน

เข้ามาร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลนครลําปางในครั้งนี้ด้วยความยินดียิ่ง 

เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม 
กิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่ 

ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลฯ  อ่านประกาศเรียกประชุมสภา

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง   กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปาง ที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน กระผม
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนที่ท่านประธานในที่ประชุมจะได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบ

ของการประชุมสภาในวันนี้  กระผมมีประกาศของสภาเทศบาลนครลําปาง และหนังสือ
เทศบาลนครลําปาง เพื่อเรียนแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบตามลําดับ ดังนี้ 

หัวหน้างานจัดทํางบประมาณ 

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

  ท่านทั้งหลายที่เคารพ  

ครั้งที่ ๒ ประจําปีพุทธศักราช 
หัวหน้าส่วนการงานของ

เทศบาลนครลําปางได้เข้าร่วมประชุมพร้อมแล้ว ตลอดจนได้รับเกียรติจากประชาชนที่สนใจเข้ารับฟัง 
น. กระผม นายจาตุรงค์ 

กิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภา
เทศบาลนครลําปาง ได้ขึ้นมาทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในครั้งนี้ ขอเรียนเชิญ 

วันนี้เป็นการประชุมสภา

ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๕6 ในนามสภา
สื่อมวลชนทุกท่าน  ที่ได้ให้เกียรติ

ในระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง  
ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลฯ  อ่านประกาศเรียกประชุมสภา

กราบเรียนท่านประธานสภา
กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร 

เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนที่ท่านประธานในที่ประชุมจะได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบ
ของการประชุมสภาในวันนี้  กระผมมีประกาศของสภาเทศบาลนครลําปาง และหนังสือ



เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ

ตามประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง เรื่อง กําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี 
และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี 
๒๕๕6   ดังความแจ้งแล้วนั้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.
เทศบาลนครลําปาง  สมัยประชุมสามัญ 
วันที่ ๑–30  ธันวาคม  ๒๕๕6

ประกาศ   ณ   วันที่    

              
และหนังสือ 

ที่  ลป ๕๒๐๐๑/๗๒๒๙  
    

                      
เรื่อง มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครลําปางเป็นผู้อภิปรายช้ีแจงหรือแถลงญัตติและตอบกระทู้

ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
อ้างถึง หนังสือสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ ลป 

ตามหนังสืออ้างถึง สภาเทศบาลนครลําปางกําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 
ประจําปี ๒๕๕6 ในวันพฤหัสบดี
นครลําปาง และส่งกระทู้ถาม 

เพื่อให้การประชุมดังกล่าว 
นายกเทศมนตรีนครลําปาง   
ผู้อภิปรายช้ีแจงหรือแถลงญัตติและตอบกระทู้ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง  ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

๑. นายชัยศรี  สัชฌะไชย
๒. นายสุรทัศน์  พงษ์นิกร
 

~๔~ 

ประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 

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

และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี ๒๕๕7  ลงวันที่  18  มีนาคม  พ
ประจําปี ๒๕๕6  มีกําหนด ๓๐ วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่  
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  
.๒๕๕๒ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จึงประกาศเรียกประชุมสภา

เทศบาลนครลําปาง  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 4  ประจําปี ๒๕๕6  มีกําหนด 
6 

ประกาศ   ณ   วันที่    11   พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕
    ประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ 
(นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ) 

  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง

         สํานักงานเทศบาลนครลําปาง 
         ถนนฉัตรไชย   

     อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
         23   ธันวาคม   ๒๕๕6 

มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครลําปางเป็นผู้อภิปรายช้ีแจงหรือแถลงญัตติและตอบกระทู้
ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง 
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

ศบาลนครลําปาง ที่ ลป ๕๒๐๐๑(สภา)/๑๑๙  ลงวันที่  2
ตามหนังสืออ้างถึง สภาเทศบาลนครลําปางกําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 

พฤหัสบดีที่  2๖  ธันวาคม  ๒๕๕6 เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
และส่งกระทู้ถาม ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

เพื่อให้การประชุมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ข้าพเจ้า นายกิตติภูมิ  นามวงค์
  ขอมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีฯ   ที่รับผิดชอบสํานักและกองเป็น

อภิปรายช้ีแจงหรือแถลงญัตติและตอบกระทู้ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง  ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
ชัยศรี  สัชฌะไชย  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
รทัศน์  พงษ์นิกร  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง

4 ประจําปี  ๒๕๕6 

ตามประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง เรื่อง กําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี ๒๕๕6  
มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕6   ได้กําหนด

วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่  ๑-30 ธันวาคม  

แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไข
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จึงประกาศเรียกประชุมสภา

มีกําหนด ๓๐ วัน  เริ่มต้นตั้งแต่

๒๕๕6 

 
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

สํานักงานเทศบาลนครลําปาง  
ถนนฉัตรไชย   ตําบลสบตุ๋ย 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครลําปางเป็นผู้อภิปรายช้ีแจงหรือแถลงญัตติและตอบกระทู้ 

2๒  ธันวาคม  ๒๕๕6 
ตามหนังสืออ้างถึง สภาเทศบาลนครลําปางกําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล

กิตติภูมิ  นามวงค์ ตําแหน่ง 
ที่รับผิดชอบสํานักและกองเป็น 

อภิปรายช้ีแจงหรือแถลงญัตติและตอบกระทู้ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง  ดังรายชื่อต่อไปนี้  
ายกเทศมนตรีนครลําปาง 

รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 



 

๓. นางนพวรรณ  ธนะสุวัตถิ์
๔. นายสุวรรณ  นครังกุล
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการต่อไป

กระผมมีข้อเรื่องดังที่แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบ จากนี้ไปขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ทําหน้าที่ใน
การประชุมครั้งนี้ต่อไป  ขอเรียนเชิญครับ

1.1 เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 
ลําปาง 

นายกิตติ  จิวะสันติการ
ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

เทศบาลนครลําปาง ประจําปีงบประมาณ
เทศบาลนครลําปาง 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. แบบติดตามผลการดําเนินงานของเทศบาล  
  ๒. แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาล  
 ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
สามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘
และประเมินผลที่แนบมาพร้อมนี้
 เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ 
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
 
 

~๕~ 

งนพวรรณ  ธนะสุวัตถิ์ รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
สุวรรณ  นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

ยนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการต่อไป 
ขอแสดงความนับถือ 
กิตติภูมิ  นามวงค์ 

(นายกิตติภูมิ  นามวงค์) 
นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

กระผมมีข้อเรื่องดังที่แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบ จากนี้ไปขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ทําหน้าที่ใน
การประชุมครั้งนี้ต่อไป  ขอเรียนเชิญครับ 

เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง 
๒๕๕๖ ภายใต้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-

กิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  

ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ข้อ 1.1 เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลนครลําปาง ประจําปีงบประมาณ   พ.ศ.๒๕๕๖ ภายใต้แผนพัฒนาสามปี 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
แบบติดตามผลการดําเนินงานของเทศบาล  (แบบ ๒) 
แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาล  

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง ได้ดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒๕๕๘) เทศบาลนครลําปาง  รายละเอียดปรากฏตามรายงานผลการติดตาม
และประเมินผลที่แนบมาพร้อมนี้ 

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
๒๕๔๘ ข้อ ๓๐ (๕)  “ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล

ต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ ให้ปิด

ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน” 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

กระผมมีข้อเรื่องดังที่แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบ จากนี้ไปขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ทําหน้าที่ใน

เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง 
-๒๕๕๘) เทศบาลนคร

  ในระเบียบวาระที่  ๑  

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ภายใต้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) 

แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาล  (แบบ ๓/๑)  
แผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง ได้ดําเนินการ

๒๕๕๖  ภายใต้แผนพัฒนา
เทศบาลนครลําปาง  รายละเอียดปรากฏตามรายงานผลการติดตาม

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล

ต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ ให้ปิด



 

 ท่ีประชุม รับทราบ

1.2 เรื่อง  รายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น เงินกู้ 
และเงินที่ใช้จ่ายจากเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ

นายกิตติ  จิวะสันติการ
ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
หน่วยงานอื่น เงินกู้ และเงินที่ใช้จ่ายจากเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานผลการใช้จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
  ๒. รายงานผลการใช้จ่ายจากเงินกู้
  ๓. รายงานผลการใช้จ่ายจากเงินสะสม
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๓๖ วรรคสอง 
เงินสะสม หรือเงินอุดหนุนจากกระทรวง ทบวง กรม
ส่วนท้องถิ่นดําเนินการตามที่ระบุไว้เป็นการเฉพาะโดยไม่มีเงื่อนไข ให้องค์กร
พิจารณาดําเนินการตามที่ระบุไว้ โดยไม่ต้อง
หนังสือกรมการปกครอง ด่วนมากที่ มท 
กําหนดแนวทางในการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินกู้
ปกครองส่วนท้องถิ ่นถ ือปฏิบ ัต ิว ่า 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีการก่อหนี้ผูกพันแล้ว ให้รายงาน
สภาท้องถิ่นทราบในการประชุมคราวต่อไป นั้น
 เทศบาลนครลําปาง จึงขอรายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น 
เงินกู้ และเงินที่ใช้จ่ายจากเงิน
เทศบาลนครลําปางทราบ ในคราวประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 
ประจําปี ๒๕๕๖ ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
 
 

~๖~ 

ขอแสดงความนับถือ 
กิตติภูม ิ นามวงค์ 

 (นายกิตติภมูิ  นามวงค์) 
นายกเทศมนตรีนครลาํปาง 

รับทราบ 

เรื่อง  รายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น เงินกู้ 
และเงินที่ใช้จ่ายจากเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

กิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  

ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ข้อ 1.2 เรื่อง  รายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับอุดหนุนจาก
หน่วยงานอื่น เงินกู้ และเงินที่ใช้จ่ายจากเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

รายงานผลการใช้จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
รายงานผลการใช้จ่ายจากเงินกู้    
รายงานผลการใช้จ่ายจากเงินสะสม    

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
วรรคสอง  ระบุว่า “การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
นุนจากกระทรวง ทบวง กรมหรือหน่วยงานอื่นใด ที่มีลักษณะให้องค์กร

ส่วนท้องถิ่นดําเนินการตามที่ระบุไว้เป็นการเฉพาะโดยไม่มีเงื่อนไข ให้องค์กร
นการตามที่ระบุไว้ โดยไม่ต้องเป็นงบประมาณรายจ่ายตามระเบีย

หนังสือกรมการปกครอง ด่วนมากที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๒๒๓๑ ลงวันที่  ๒๙  
แนวทางในการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินกู้  และเงินจ่ายขาดจากเงินสะสม

ปกครองส่วนท้องถิ ่นถ ือปฏิบ ัต ิว ่า  หลังจากได ้ดําเน ินการใช้จ ่ายเง ินด ังกล่าว 
ด้วยการพัสดุ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีการก่อหนี้ผูกพันแล้ว ให้รายงาน

สภาท้องถิ่นทราบในการประชุมคราวต่อไป นั้น 
เทศบาลนครลําปาง จึงขอรายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น 

เงินกู้ และเงินที่ใช้จ่ายจากเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังกล่าวมาข้างต้น เพื่อให้สภา
เทศบาลนครลําปางทราบ ในคราวประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 

ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

เรื่อง  รายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น เงินกู้ 

  ในระเบียบวาระที่  ๑  

รายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับอุดหนุนจาก
๒๕๕๖ 

จํานวน  ๑  ชุด 
จํานวน  ๑  ชุด 
จํานวน  ๑  ชุด 

ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เงินกู้  เงินจ่ายขาดจาก

หรือหน่วยงานอื่นใด ที่มีลักษณะให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นดําเนินการตามที่ระบุไว้เป็นการเฉพาะโดยไม่มีเงื่อนไข ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบนี้” ประกอบกับ
๒๙  กันยายน  ๒๕๔๑ ได้

และเงินจ่ายขาดจากเงินสะสม  ให้องค์กร
หลังจากได ้ดําเน ินการใช้จ ่ายเง ินด ังกล่าว  ตามระเบ ียบ

ด้วยการพัสดุ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีการก่อหนี้ผูกพันแล้ว ให้รายงาน

เทศบาลนครลําปาง จึงขอรายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น 
ดังกล่าวมาข้างต้น เพื่อให้สภา

เทศบาลนครลําปางทราบ ในคราวประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ 



 

  ท่ีประชุม 

1.3 เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติตามแนวทางการจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายกิตติ  จิวะสันติการ
ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ข้อ 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สําเนาหนังสือจังหวัดลําปาง ด่วนที่สุด ที่ ลป 

    ลงวันที่  ๘  
๒. สําเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
    ลงวันที่  ๕  
๓. แผ่นบันทึกข้อมูล 
    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่
    จํานวน  ๑  

 ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ปรับปรุงรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นใหม่ 
ส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
งบประมาณของส่วนราชการ และการจัดทํางบประมาณในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ 
Administrative Accounting System (e
กระทรวงมหาดไทยได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบั
ส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่มีการจัดทําร่างข้อบัญญัติ
รายจ่ายประจําปี  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เพิ่มเติม  พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้วเสร็จก่อนที่จะมีการกําหนดรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
รายจ่ายขึ้นใหม่ และอยู่ระหว่างหรือได้เสนอสภาท้องถิ่นไปแล้ว 
ต่อไป  เมื่อร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากผู้มีอํานาจแล้ว ให้เจ้าหน้าที่
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ ดังนี้

~๗~ 

ขอแสดงความนับถือ 
กิตติภูม ิ นามวงค์ 

(นายกิตติภูม ิ นามวงค์) 
นายกเทศมนตรีนครลาํปาง 

 รับทราบ 

เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติตามแนวทางการจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  

ข้อ 1.3  เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติตามแนวทางการจัดทําเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

สําเนาหนังสือจังหวัดลําปาง ด่วนที่สุด ที่ ลป ๐๐๒๓.๔/ว ๓๖๖๓ 
๘  สิงหาคม  ๒๕๕๖  จํานวน  ๑  ฉบับ

สําเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒
๕  สิงหาคา  ๒๕๕๖   จํานวน  ๑  ฉบับ

แผ่นบันทึกข้อมูล (Diskette) รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

๑  แผ่น 
ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ปรับปรุงรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นใหม่ 
ส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการจําแนกป
งบประมาณของส่วนราชการ และการจัดทํางบประมาณในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ 
Administrative Accounting System (e-LAAS)) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
กระทรวงมหาดไทยได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว   เพื่อให้องค์กรปกครอง

ท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่มีการจัดทําร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ

๒๕๕๗  หรือร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
แล้วเสร็จก่อนที่จะมีการกําหนดรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ

รายจ่ายขึ้นใหม่ และอยู่ระหว่างหรือได้เสนอสภาท้องถิ่นไปแล้ว  ให้ดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
เทศบัญญัติได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากผู้มีอํานาจแล้ว ให้เจ้าหน้าที่

ระมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ ดังนี้ 

เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติตามแนวทางการจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

  ในระเบียบวาระที่  ๑  

รายงานผลการปฏิบัติตามแนวทางการจัดทําเทศบัญญัติ

๓๖๖๓  
ฉบับ 
๒/ว ๓๑๖๙ 
ฉบับ 

รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย และ 
. ๒๕๕๗ (รูปแบบใหม่) 

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ปรับปรุงรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นใหม่  เพื่อให้องค์กรปกครอง

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณของส่วนราชการ และการจัดทํางบประมาณในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (Electronic Local 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เพื่อให้องค์กรปกครอง

เทศบัญญัติงบประมาณ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี

แล้วเสร็จก่อนที่จะมีการกําหนดรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-
ให้ดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย 

เทศบัญญัติได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากผู้มีอํานาจแล้ว ให้เจ้าหน้าที่



 
    ๑.๑  นําข้อมูลในข้อบัญญัติ
(e-LAAS) โดยต้องไม่ให้มีผลกระทบต่อวงเงินหรือสาระสําคัญที่ปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติ
ทั้งนี้ ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ 
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
     ๑.๒  รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 
ท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นทราบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูก
ตรวจสอบการบริหารงบประมาณ
 เทศบาลนครลําปาง จึงขอรายงานผลการปฏิบัติตามแนวทางการจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการนําข้อมูลในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้สภาเทศบาลนครลําปางทราบ ในคราวประชุมสภา
เทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 ท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  สมัยประชุม
สามัญ สมัยท่ี ๔ ครั้งท่ี ๑

นายกิตติ  จิวะสันติการ
เชิญ  นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ
เทศบาลที่เคารพ  กระผม นาย
การประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
วันจันทร์ที่  ๙  ธันวาคม  ๒๕๕

- หน้าที่ ๔  บรรทัดที่ 

เทศบาลนครลําปางขอลาออก

ตําแหนง่ประธานสภาเทศบาลนครลําปางขอลาออก
 
 

~๘~ 

นําข้อมูลในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติดังกล่าว  ไปบันทึกในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
โดยต้องไม่ให้มีผลกระทบต่อวงเงินหรือสาระสําคัญที่ปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติ

ทั้งนี้ ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ดังกล่าว ได้จัดทําขึ้นโดยมีรูปแบบและรายการสอดคล้องกับ
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายที่จัดทําขึ้นใหม่แล้ว 

รายงานผลการดําเนินการตามข้อ ๑.๑ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นทราบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันและเป็นประโยชน์ในการติดตาม
ตรวจสอบการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เทศบาลนครลําปาง จึงขอรายงานผลการปฏิบัติตามแนวทางการจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการนําข้อมูลในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

๒๕๕๗ ไปบันทึกในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้สภาเทศบาลนครลําปางทราบ ในคราวประชุมสภา
เทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔  ครั้งที่ ๒  ประจําปี  ๒๕๕๖ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
ขอแสดงความนับถือ 
กิตติภูม ิ นามวงค์ 

(นายกิตติภูม ิ นามวงค์) 
นายกเทศมนตรีนครลาํปาง 

รับทราบ 

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  สมัยประชุม
๑ ประจําปี  ๒๕๕6 (วันจันทร์ที่  ๙  ธันวาคม 

กิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไข
ประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภา

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
การประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔  ครั้งที่ 

๒๕๕6  
บรรทัดที่ ๗  ความว่า “1.1 เรื่อง  กรณี  นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภา

เทศบาลนครลําปางขอลาออก”  ขอแก้ไขเป็น  “1.1 เรื่อง  กรณี  นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  

ตําแหนง่ประธานสภาเทศบาลนครลําปางขอลาออกจากตําแหนง่ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง

ไปบันทึกในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์  
โดยต้องไม่ให้มีผลกระทบต่อวงเงินหรือสาระสําคัญที่ปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ  

ดังกล่าว ได้จัดทําขึ้นโดยมีรูปแบบและรายการสอดคล้องกับ

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และให้ผู้บริหาร
ต้องตรงกันและเป็นประโยชน์ในการติดตาม

เทศบาลนครลําปาง จึงขอรายงานผลการปฏิบัติตามแนวทางการจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการนําข้อมูลในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

(e-LAAS) เรียบร้อยแล้ว 
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้สภาเทศบาลนครลําปางทราบ ในคราวประชุมสภา

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  สมัยประชุม
คม  ๒๕๕6) 

จะมีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไข  

กราบเรียนท่านประธานสภา

สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอแก้ไขรายงาน
ครั้งที่ ๑ ประจําปี  ๒๕๕6  

กรณี  นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภา

กรณี  นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  

จากตําแหนง่ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง” 



 

- หน้าที่ ๔  บรรทัดที่ 

ประธานสภาเทศบาลนครลําปางขอลาออก
ตําแหนง่ประธานสภาเทศบาลนครลําปางขอลาออก

- หน้าที่ ๙  ย่อหน้าสุดท้าย 

กรณี นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  
ข้อที่ 1.1 เรื่อง กรณี  นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปางขอลาออกจาก
ตําแหนง่ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง

นายกิตติ  จิวะสันติการ
อีกหรือไม่  เมื่อไม่มี  จะขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ ขอแก้ไข และขอมติ
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ  สมัย
๒๕๕6 วันจันทร์ที่ ๙  ธันวาคม 

มติที่ประชุม มีมติให้แก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 

สมัยที่ ๔  ครั้งที่ 2 ประจําปี  
ลําปาง ขอแกไ้ข คือ  

- หน้าที่ ๔  บรรทัดที่ 

เทศบาลนครลําปางขอลาออก
ประธานสภาเทศบาลนครลําปางขอลาออก

- หน้าที่ ๔  บรรทัดที่ 

ประธานสภาเทศบาลนครลําปางขอลาออก
ตําแหนง่ประธานสภาเทศบาลนครลําปางขอลาออก

- หน้าที่ ๙  ย่อหน้าสุดท้าย บรรทัดที่ 

กรณี  นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปางขอลาออก
ข้อที่ 1.1 เรื่อง กรณี  นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปางขอลาออกจา
ตําแหนง่ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง

และที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์
สามัญ  สมัยที่ ๔  ครั้งที่ ๑ ประจําปี  

 

นายกิตติ  จิวะสันติการ
นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ 

เทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  กระผม  
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง

~๙~ 

บรรทัดที่ ๙   ความว่า  “ข้อ  1.1  เรื่อง  กรณี   นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  

ระธานสภาเทศบาลนครลําปางขอลาออก” ขอแก้ไขเป็น “ข้อ 1.1 เรื่อง กรณี นายประสิทธิ์ 
ตําแหนง่ประธานสภาเทศบาลนครลําปางขอลาออกจากตําแหนง่ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง

ย่อหน้าสุดท้าย บรรทัดที่ ๒ จากด้านล่าง   ความว่า “วาระที่ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปางขอลาออก” ขอแก้ไขเป็น
กรณี  นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปางขอลาออกจาก

ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง”  ขอบคุณครับ  

กิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไข

อีกหรือไม่  เมื่อไม่มี  จะขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ ขอแก้ไข และขอมติ
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 

าคม  ๒๕๕6 สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือขึ้น

ให้แก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 

ประจําปี  ๒๕๕6 วันจันทร์ที่  ๙  ธันวาคม  ๒๕๕6 ตามที่สมาชิกสภาเทศบาลนคร

บรรทัดที่ ๗  ความว่า “1.1 เรื่อง  กรณี  นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภา

เทศบาลนครลําปางขอลาออก”  แก้ไขเป็น  “1.1 เรื่อง  กรณี  นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ตําแหน่ง
ประธานสภาเทศบาลนครลําปางขอลาออกจากตําแหนง่ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง

บรรทัดที่ ๙  ความว่า “ข้อ 1.1 เรื่อง กรณี  นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  

ประธานสภาเทศบาลนครลําปางขอลาออก” แก้ไขเป็น “ข้อ 1.1 เรื่อง กรณี นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  
ตําแหนง่ประธานสภาเทศบาลนครลําปางขอลาออกจากตําแหนง่ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง

ย่อหน้าสุดท้าย บรรทัดที่ ๒ จากด้านล่าง   ความว่า “วาระที่ 

กรณี  นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปางขอลาออก
กรณี  นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปางขอลาออกจา

ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง” 
และที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุม

ประจําปี  ๒๕๕6 วันจันทร์ที่ ๙  ธันวาคม ๒๕๕6 

กิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญนายแพทย์วัฒนา 

นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบ

เทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  กระผม  นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ก่อนที่จะไปถึงกระทู้ถาม ผมขอกราบเรียนท่านประธานฯ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  

กรณี นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ  
จากตําแหนง่ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง” 

วาระที่ 1 ข้อที่ 1.1 เรื่อง 

ขอแก้ไขเป็น “วาระที่ 1 
กรณี  นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปางขอลาออกจาก

จะมีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไข 

อีกหรือไม่  เมื่อไม่มี  จะขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ ขอแก้ไข และขอมติ
ที่ ๔  ครั้งที่ ๑ ประจําปี  

ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือขึ้น มติเป็นเอกฉันท์ 

ให้แก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ  

สมาชิกสภาเทศบาลนคร

กรณี  นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภา

กรณี  นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ตําแหน่ง
จากตําแหนง่ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง” 

กรณี  นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  
จากตําแหนง่ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง” 

วาระที่ 1 ข้อที่ 1.1 เรื่อง 

” แก้ไขเป็น “วาระที่ 1 
กรณี  นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปางขอลาออกจาก

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุม

เชิญนายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ 

กราบเรียนท่านประธานสภา

นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  
ก่อนที่จะไปถึงกระทู้ถาม ผมขอกราบเรียนท่านประธานฯ ว่าในการ 



 
ประชุมสภาฯ คราวที่แล้ว ในวาระอื่นๆ นั้น กระผมได้เรียนว่า
เสนอต่อท่านนายกเทศมนตรีเท่านั้น เพราะฉะนั้นการจะมอบหมายให้ผู้อื่นตอบกระทู้ถามคงไม่เป็นการ
สมควร ซึ่งถ้าหากว่าจะให้ท่านเลขานุการสภาฯ ได้อธิบ
สมาชิกสภาฯ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ
เทศบาลฯ  ช้ีแจงเกี่ยวกับการตอบกระทู้ถามครับ

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง
เทศบาลนครลําปางที่เคารพ 
พรหมศร ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง 
ตามที่ท่านประธานฯ ได้ให้กระผมช้ีแจงเกี่ยวกับข้อหารือของ นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ เมื่อผม
ได้ฟังแล้วตามที่ผมเข้าใจก็คือ
ถามว่ากระทู้ถามนั้นใครจะต้องตอบ ตามที่ผมเข้าใจนี้คงจะตรงกับที่ท่านนายแพทย์วัฒนาฯ ปรึกษานะ
ถ้าตรงกับตามที่ผมเข้าใจก็จะได้เรียนช้ีแจงต่อที่ประชุมสภาฯ 
ตั้งกระทู้ถามนั้น  ถือเป็นบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาฯ
มีบัญญัติอยู่ใน พระราชบัญญัติเทศบาล พ
มาตรา 31 สรุปว่า  ในที่ประชุม
ตั้งกระทู้ถามนายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรี เกี่ยวกับงานในหน้าที่
ผมคิดว่าที่นายแพทย์วัฒนาฯ ถาม
นายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีอั
นะครับว่า  เมื่อตั้งกระทู้ถามแล้วใครจะต้องตอบ 
ทราบไปเมื่อสักครู่นี้ว่าถามใครคนนั้นต้องตอบ
ในกระทู้ท่านไปถามนายกฯ แต่ปรากฏว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏในกระทู้นั้นเป็นงานเกี่ยวกับงานในหน้าที่
ของรองนายกฯ  อย่างนี้นายกฯ
หน้าที่ของนายกฯ และรองนายกฯ มันจะปรากฏอยู่ตรงไหน หลักทั่วไปแล้ว การบริหารจัดก
อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายของ พ
เป็นหน้าที่ของนายกฯ  แต่ในการบริหารจัดการนายกฯ 
ผู้ช่วยเหลือนายกฯ  ตาม พ.ร
มอบหมายก็แล้วแต่ว่า ให้รองนายกฯ
หรืออะไรต่างๆ ตรงนี้ ผมได้เรียนช้ีแจงมาถึงขณะนี้ 
ท่านประธานฯ คงจะเข้าใจนะครับว่า กระทู้ถามถามใครคนนั้นต้
สักครู่นี้   ฉะนั้นผมจึงขอให้ที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ไม่ว่าท่านสมาชิกสภาฯ 
ปฏิบัติตามนี้ด้วย ขอบคุณครับ

~๑๐~ 

วาระอื่นๆ นั้น กระผมได้เรียนว่ากระทู้ถามนั้นเป็นเรื่องที่สมาชิกสภาฯ ได้ยื่น
เสนอต่อท่านนายกเทศมนตรีเท่านั้น เพราะฉะนั้นการจะมอบหมายให้ผู้อื่นตอบกระทู้ถามคงไม่เป็นการ
สมควร ซึ่งถ้าหากว่าจะให้ท่านเลขานุการสภาฯ ได้อธิบายเพิ่มเติมก็จะเป็นความเข้าใจ

กิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอเชิญท่านเลขานุการสภา
ช้ีแจงเกี่ยวกับการตอบกระทู้ถามครับ 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง   กราบเ
 และท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน กระผม

การสภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนอื่นผมขอทําความเข้าใจตรงนี้สักนิดหนึ่งว่า 
ตามที่ท่านประธานฯ ได้ให้กระผมช้ีแจงเกี่ยวกับข้อหารือของ นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ เมื่อผม

ที่ผมเข้าใจก็คือ   ประเด็นที่ท่านหารือต่อท่านประธานฯ   ก็คือเรื่องของการตอบกระทู้
ว่ากระทู้ถามนั้นใครจะต้องตอบ ตามที่ผมเข้าใจนี้คงจะตรงกับที่ท่านนายแพทย์วัฒนาฯ ปรึกษานะ

ตามที่ผมเข้าใจก็จะได้เรียนช้ีแจงต่อที่ประชุมสภาฯ ท่านประธานฯ ที่เคารพครับ เกี่ยว
อเป็นบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาฯ  ในการติดตามตรวจสอบผู้บริหารนะครับ 

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 
สรุปว่า  ในที่ประชุมสภาเทศบาล นั้น สมาชิกสภาฯ มีสิทธิ ใช้คําว่า 

ตั้งกระทู้ถามนายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรี เกี่ยวกับงานในหน้าที่  ประเด็นตรงนี้แหละครับที่
ผมคิดว่าที่นายแพทย์วัฒนาฯ ถามว่ากระทู้ถามนั้นจะถามใคร กระทู้ถามถามได้เป็นสองกรณี คือ ถาม
นายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีอันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ ฉะนั้น ผมจะให้ความกระจ่างชัดเลย

เมื่อตั้งกระทู้ถามแล้วใครจะต้องตอบ  ถ้าเราพิจารณาตามตัวบทที่ผมแจ้งให้ที่ประชุมฯ 
ทราบไปเมื่อสักครู่นี้ว่าถามใครคนนั้นต้องตอบนะครับ  ถามนายกฯ  นายกฯ  

กระทู้ท่านไปถามนายกฯ แต่ปรากฏว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏในกระทู้นั้นเป็นงานเกี่ยวกับงานในหน้าที่
อย่างนี้นายกฯ  ให้รองนายกฯ เป็นผู้ตอบได้ เพื่อความชัดเจนอาจจะสงสัยว่า

หน้าที่ของนายกฯ และรองนายกฯ มันจะปรากฏอยู่ตรงไหน หลักทั่วไปแล้ว การบริหารจัดก
อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายของ พ.ร.บ.เทศบาล ก็ดี หรืองานในหน้าที่ตามกฎหมายอื่นก็ดี 

แต่ในการบริหารจัดการนายกฯ  สามารถที่จะมอบหมายให้รองนายกฯ 
ร.บ.เทศบาล ได้  โดยนายกฯ  จะต้องเป็นคนออกคําสั่ง 

ให้รองนายกฯ มีหน้าที่กํากับ ดูแล ช่วยเหลือนายกฯ เกี่ยวกับงานในกอง 
หรืออะไรต่างๆ ตรงนี้ ผมได้เรียนช้ีแจงมาถึงขณะนี้ ผมคิดว่าท่านนายแพทย์วัฒนาฯ ผู้ลุกขึ้นหารือกับ

นะครับว่า กระทู้ถามถามใครคนนั้นต้องตอบ เว้นแต่ตามที่ผมได้ช้ีแจงไปเมื่อ
ฉะนั้นผมจึงขอให้ที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ไม่ว่าท่านสมาชิกสภาฯ  หรือฝ่ายบริหาร ก็ให้ยึดถือ

ปฏิบัติตามนี้ด้วย ขอบคุณครับ 

กระทู้ถามนั้นเป็นเรื่องที่สมาชิกสภาฯ ได้ยื่น
เสนอต่อท่านนายกเทศมนตรีเท่านั้น เพราะฉะนั้นการจะมอบหมายให้ผู้อื่นตอบกระทู้ถามคงไม่เป็นการ

ติมก็จะเป็นความเข้าใจตรงกันของ

ขอเชิญท่านเลขานุการสภา

กราบเรียนท่านประธานสภา
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน กระผม นายจาตุรงค์ 

ก่อนอื่นผมขอทําความเข้าใจตรงนี้สักนิดหนึ่งว่า 
ตามที่ท่านประธานฯ ได้ให้กระผมช้ีแจงเกี่ยวกับข้อหารือของ นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ เมื่อผม

ก็คือเรื่องของการตอบกระทู้
ว่ากระทู้ถามนั้นใครจะต้องตอบ ตามที่ผมเข้าใจนี้คงจะตรงกับที่ท่านนายแพทย์วัฒนาฯ ปรึกษานะครับ 

ที่เคารพครับ เกี่ยวกับการ
ในการติดตามตรวจสอบผู้บริหารนะครับ  ซึ่ง

แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 ใน
มีสิทธิ ใช้คําว่า “มีสิทธิ” นะครับ มีสิทธิ

ประเด็นตรงนี้แหละครับที่
ว่ากระทู้ถามนั้นจะถามใคร กระทู้ถามถามได้เป็นสองกรณี คือ ถาม

นเกี่ยวกับงานในหน้าที่ ฉะนั้น ผมจะให้ความกระจ่างชัดเลย
ถ้าเราพิจารณาตามตัวบทที่ผมแจ้งให้ที่ประชุมฯ 

 ก็ต้องตอบ  เว้นเสียแต่
กระทู้ท่านไปถามนายกฯ แต่ปรากฏว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏในกระทู้นั้นเป็นงานเกี่ยวกับงานในหน้าที่

เพื่อความชัดเจนอาจจะสงสัยว่า งานใน
หน้าที่ของนายกฯ และรองนายกฯ มันจะปรากฏอยู่ตรงไหน หลักทั่วไปแล้ว การบริหารจัดการตาม

กฎหมายอื่นก็ดี ตามปกติแล้ว
สามารถที่จะมอบหมายให้รองนายกฯ  ซึ่งเป็น

จะต้องเป็นคนออกคําสั่ง หรือเป็นหนังสือ
เกี่ยวกับงานในกอง ในส่วน 

ผมคิดว่าท่านนายแพทย์วัฒนาฯ ผู้ลุกขึ้นหารือกับ
องตอบ เว้นแต่ตามที่ผมได้ช้ีแจงไปเมื่อ

หรือฝ่ายบริหาร ก็ให้ยึดถือ



 

นายกิตติ  จิวะสันติการ
ได้ช้ีแจงคําถามของท่านนายแพทย์วัฒนาฯ ชัดเจนนะครับ

ระเบียบวาระท่ี  ๓  กระทู้ถาม  
๓.๑) กระทู้ถาม เรื่อง 

ชุมชนกําแพงเมือง และชุมชนแจ่งหัวริน
นครลําปาง)  

นายกิตติ  จิวะสันติการ
 นายพิทักษ์  แสนชมภู
เทศบาลนครลําปาง กระผม  
ถาม  ดังนี้ 
 ข้าพเจ้า นายพิทักษ์  แสนชมภู   
นายกเทศมนตรีนครลําปาง เรื่อง  การดําเนินการขุดลอก
ชุมชนกําแพงเมือง และชุมชนแจ่งหัวริน
 เนื่องจากในฤดูนี้บริเวณคูคลองดังกล่าวจะเต็มไปด้วยวัชพืชทําให้เกิดน้ําเสีย และเน่าเหม็น ทํา
ความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนในบริเวณชุมชนดังกล่าว
 ดังนั้น จึงขอทราบแนวทางในการป้องกันและขจัดปัญหาของฝ่ายบริหารในการบําบัดทุกข์ของ
ประชาชนในชุมชนดังกล่าวด้วย 

ผมขออนุญาตนําเสนอเป็นรูปภาพนะครับ  ที่เห็นนี่คือสภาพปัญหาของคูคลองยายตอง ซึ่งเต็มไปด้วย
ผักตบชวา วัชพืชต่าง ๆ ทําให้น้ําเน่าเสีย ตรงนี้คือบริเวณตรอกแจ่งหัวริน ตรงบริเวณหลังวัดแจ่งหัวริน 
ตรอกสันโค้งนะครับ ภาพนี้ก็เช่นเดียวกันครับ มีวัชพืชที่ทําให้น้ําเน่าเสีย และบริเวณของชุมชนประตูตาล
ซึ่งก็มีน้ําเน่าเสียและยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงด้วยนะครับ 
กําแพงเมืองนะครับ เต็มไปด้วยผักตบชวาเช่นเดียวกันครับ ขอบคุณครับ

นายกิตติ  จิวะสันติการ
 นายกิตติภูมิ  นามวงค์
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  กระผม  นาย
นครลําปาง  ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ผ่านประธานสภาฯ ที่สนใจเกี่ยวกับการขุดลอกคูคลอง
ยายตอง ซึ่งจริงๆ แล้วก็ไมไ่ด้มีแค่คลองเดียว 

~๑๑~ 

กิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ตามที่ท่านเลขานุการสภาฯ
คําถามของท่านนายแพทย์วัฒนาฯ ชัดเจนนะครับ 

กระทู้ถาม   
กระทู้ถาม เรื่อง การดําเนินการขุดลอกคูคลอง “ยายตอง” 

ชุมชนกําแพงเมือง และชุมชนแจ่งหัวริน (โดย นายพิทักษ์  แสนชมภู  

จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ  นายพิทักษ์  

พิทักษ์  แสนชมภู  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบ
เทศบาลนครลําปาง กระผม  นายพิทักษ์  แสนชมภู  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอกระทู้

ข้าพเจ้า นายพิทักษ์  แสนชมภู   สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอกระทู้ถามต่อ
ปาง เรื่อง  การดําเนินการขุดลอกคูคลอง “ยายตอง” 

ชุมชนกําแพงเมือง และชุมชนแจ่งหัวริน 
เนื่องจากในฤดูนี้บริเวณคูคลองดังกล่าวจะเต็มไปด้วยวัชพืชทําให้เกิดน้ําเสีย และเน่าเหม็น ทํา
อดร้อนให้พี่น้องประชาชนในบริเวณชุมชนดังกล่าว 
ดังนั้น จึงขอทราบแนวทางในการป้องกันและขจัดปัญหาของฝ่ายบริหารในการบําบัดทุกข์ของ

ประชาชนในชุมชนดังกล่าวด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไป 
ขอแสดงความนับถือ 

          ลงชื่อ      พิทักษ์  แสนชมภู     ผู้ตั้งกระทู้ถาม
        (นายพิทักษ์  แสนชมภู) 
   สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

ผมขออนุญาตนําเสนอเป็นรูปภาพนะครับ  ที่เห็นนี่คือสภาพปัญหาของคูคลองยายตอง ซึ่งเต็มไปด้วย
ผักตบชวา วัชพืชต่าง ๆ ทําให้น้ําเน่าเสีย ตรงนี้คือบริเวณตรอกแจ่งหัวริน ตรงบริเวณหลังวัดแจ่งหัวริน 

สันโค้งนะครับ ภาพนี้ก็เช่นเดียวกันครับ มีวัชพืชที่ทําให้น้ําเน่าเสีย และบริเวณของชุมชนประตูตาล
ซึ่งก็มีน้ําเน่าเสียและยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงด้วยนะครับ  ภาพต่อไปเป็นสภาพคูคลองของชุมชน

เมืองนะครับ เต็มไปด้วยผักตบชวาเช่นเดียวกันครับ ขอบคุณครับ 

จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอเชิญฝ่ายบริหารช้ีแจง

กิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีตรีลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ 
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  กระผม  นายกิตติภูมิ  นามวงค์

ขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ผ่านประธานสภาฯ ที่สนใจเกี่ยวกับการขุดลอกคูคลอง
ยายตอง ซึ่งจริงๆ แล้วก็ไมไ่ด้มีแค่คลองเดียว มันมีจํานวนมากที่มีปัญหาแบบนี้อยู่ ซึ่งในปีที่แล้วเราได้

ตามที่ท่านเลขานุการสภาฯ  

” ตั้งแต่ชุมชนประตูตาล 
  สมาชิกสภาเทศบาล 

เชิญ  นายพิทักษ์  แสนชมภู 

กราบเรียนท่านประธานสภา
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอกระทู้

สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอกระทู้ถามต่อ
” ตั้งแต่ชุมชนประตูตาล 

เนื่องจากในฤดูนี้บริเวณคูคลองดังกล่าวจะเต็มไปด้วยวัชพืชทําให้เกิดน้ําเสีย และเน่าเหม็น ทํา

ดังนั้น จึงขอทราบแนวทางในการป้องกันและขจัดปัญหาของฝ่ายบริหารในการบําบัดทุกข์ของ

งกระทู้ถาม 

ผมขออนุญาตนําเสนอเป็นรูปภาพนะครับ  ที่เห็นนี่คือสภาพปัญหาของคูคลองยายตอง ซึ่งเต็มไปด้วย
ผักตบชวา วัชพืชต่าง ๆ ทําให้น้ําเน่าเสีย ตรงนี้คือบริเวณตรอกแจ่งหัวริน ตรงบริเวณหลังวัดแจ่งหัวริน 

สันโค้งนะครับ ภาพนี้ก็เช่นเดียวกันครับ มีวัชพืชที่ทําให้น้ําเน่าเสีย และบริเวณของชุมชนประตูตาล 
ภาพต่อไปเป็นสภาพคูคลองของชุมชน

ขอเชิญฝ่ายบริหารช้ีแจง 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  
กิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรี 

ขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ผ่านประธานสภาฯ ที่สนใจเกี่ยวกับการขุดลอกคูคลอง
มันมีจํานวนมากที่มีปัญหาแบบนี้อยู่ ซึ่งในปีที่แล้วเราได้ 



 
ประกาศเพื่อหาผู้รับจ้างหรือรับเหมาที่จะไปขุดลอกคูคลองบริเวณชุมชนประตูตาล ชุมชนแจ่งหัวริน
ชุมชนกําแพงเมือง รวมถึงปากท่อบริเวณ บชภ
รับจ้าง ยอมรับความเป็นจริงเลยว่าไม่ได้ทํา ประกาศแล้วไม่มีใครสนใจที่จะรับจ้างทํา ผมก็ได้
ประสานงานไปยังเรือนจําซึ่งก็ตอบกลับมาว่ามันกระช้ันชิดเกินไปจึงไม่สามารถที่จะ
ดําเนินการใหไ้ด้ สําหรับปี 2557 
ก็มีปัญหาอยู่ว่าจะมีผู้มารับจ้างอีกหรือไม่ สําหรับส่วนของสํานักการช่างที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โดยตรง เราก็ทําได้ภายใต้ศักยภาพที่เรามีอยู่  เพราะว่าเครื่อง
จุด ต้องใช้กําลังคนด้วย แต่ก็ยังไม่สามารถทําได้ทั่วถึงด้วยศักยภาพที่มีอยู่ตอนนี้ 
2557 เราก็จะดําเนินการต่อ ผมจึงขอฝากไว้นิดหนึ่งว่า ปกติแล้วทุกๆ ปี เวลาเราขุดลอกคูคลองเราใช้
กําลังคนเราจ้างแรงงานของชุมชน 
ดังกล่าวไม่มีแล้ว ก็เลยไม่มีใครมารับจ้างดําเนินการ ซึ่งผมก็ได้ประสานกับเรือนจํา
ระเบียบมาดําเนินการไม่ได้คือ ทางทหารก็สนใจที่จะมาทํา แต่ผมก็ไม่ม่ันใจว่าในระเบียบการจัดซื้อจัด
จ้างของทางทหารนั้นจะดําเนินการได้หรือไม่ ระหว่างเทศบาลกับทางค่ายทหาร เพราะฉะนั้นทางทีมงาน
ก็คงจะต้องไปศึกษาในข้อระเบียบต่างๆ อีกนะครับ ฉะนั้นในปี 
ความเป็นจริงในปีที่ผ่านมาเราไม่ได้ทํา จึงเป็นอย่างที่ได้เห็นในภาพเมื่อสักครู่นี้ ผมขอ
สภาฯ ด้วยนะครับ เพราะว่าสมาชิกสภาฯ มีความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนในชุมชน หากมีชุมชนไหนที่
สามารถที่จะรับจ้างเราก็ยินดีที่จะพิจารณารับไว้ดําเนินการต่อไป ขอบคุณมากครับ

นายกิตติ  จิวะสันติการ
เชิญ นายพิทักษ์  แสนชมภู   

 นายพิทักษ์  แสนชมภู
และบําบัดทุกข์ของพี่น้องประชาชน ขอบคุณครับ

๓.2) กระทู้ถาม เรื่อง 
นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาล

นายกิตติ  จิวะสันติการ
 นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์
เทศบาลนครลําปาง และสมาชิกสภา
เทศบาลนครลําปาง ขอเสนอกระทู้ถาม
 ข้าพเจ้า  นายณัฐกิตติ์
ท่านนายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรื่อง การลอกท่อระบายน้ํา ในเขตเทศบาลนครลําปาง ที่ได้ดําเนินการ
ไปแล้ว นั้น 
 

~๑๒~ 

างหรือรับเหมาที่จะไปขุดลอกคูคลองบริเวณชุมชนประตูตาล ชุมชนแจ่งหัวริน
มือง รวมถึงปากท่อบริเวณ บชภ. เก่า แต่ก็ไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้เพราะไม่มีใครมา

นจริงเลยว่าไม่ได้ทํา ประกาศแล้วไม่มีใครสนใจที่จะรับจ้างทํา ผมก็ได้
ประสานงานไปยังเรือนจําซึ่งก็ตอบกลับมาว่ามันกระช้ันชิดเกินไปจึงไม่สามารถที่จะ

2557 ก็ยังดําเนินการอยู่ ยังตั้งงบประมาณสําหรับโครงการดังกล่าวอยู่ แต่
ก็มีปัญหาอยู่ว่าจะมีผู้มารับจ้างอีกหรือไม่ สําหรับส่วนของสํานักการช่างที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โดยตรง เราก็ทําได้ภายใต้ศักยภาพที่เรามีอยู่  เพราะว่าเครื่องจักรของเราก็ไม่สามารถจะเข้าไปถึงได้ทุก

ต้องใช้กําลังคนด้วย แต่ก็ยังไม่สามารถทําได้ทั่วถึงด้วยศักยภาพที่มีอยู่ตอนนี้ 
เราก็จะดําเนินการต่อ ผมจึงขอฝากไว้นิดหนึ่งว่า ปกติแล้วทุกๆ ปี เวลาเราขุดลอกคูคลองเราใช้

ของชุมชน ซึ่งเมื่อก่อนนั้นมีแรงงานจากชุมชนศรีชุม-ป่าไผ่ แต่เดี๋ยวนี้แรงงาน
ดังกล่าวไม่มีแล้ว ก็เลยไม่มีใครมารับจ้างดําเนินการ ซึ่งผมก็ได้ประสานกับเรือนจํา
ระเบียบมาดําเนินการไม่ได้คือ ทางทหารก็สนใจที่จะมาทํา แต่ผมก็ไม่ม่ันใจว่าในระเบียบการจัดซื้อจัด

ของทางทหารนั้นจะดําเนินการได้หรือไม่ ระหว่างเทศบาลกับทางค่ายทหาร เพราะฉะนั้นทางทีมงาน
ก็คงจะต้องไปศึกษาในข้อระเบียบต่างๆ อีกนะครับ ฉะนั้นในปี 2557 เรายังคงดําเนินการอยู่ แต่ใน
ความเป็นจริงในปีที่ผ่านมาเราไม่ได้ทํา จึงเป็นอย่างที่ได้เห็นในภาพเมื่อสักครู่นี้ ผมขอ
สภาฯ ด้วยนะครับ เพราะว่าสมาชิกสภาฯ มีความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนในชุมชน หากมีชุมชนไหนที่
สามารถที่จะรับจ้างเราก็ยินดีที่จะพิจารณารับไว้ดําเนินการต่อไป ขอบคุณมากครับ

กิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีอะไรซักถามอีกหรือไม่

พิทักษ์  แสนชมภู  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ผมขอขอบคุณมากครับที่ห่วงใย 
และบําบัดทุกข์ของพี่น้องประชาชน ขอบคุณครับ 

กระทู้ถาม เรื่อง การลอกท่อระบายนํ้า ในเขตเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง) 

กิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์

ณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบ

เทศบาลนครลําปาง และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผม  นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  
ขอเสนอกระทู้ถาม  ดังนี้ 

ข้าพเจ้า  นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอกระทู้ถามต่อ
ท่านนายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรื่อง การลอกท่อระบายน้ํา ในเขตเทศบาลนครลําปาง ที่ได้ดําเนินการ

างหรือรับเหมาที่จะไปขุดลอกคูคลองบริเวณชุมชนประตูตาล ชุมชนแจ่งหัวริน 
เก่า แต่ก็ไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้เพราะไม่มีใครมา

นจริงเลยว่าไม่ได้ทํา ประกาศแล้วไม่มีใครสนใจที่จะรับจ้างทํา ผมก็ได้
ประสานงานไปยังเรือนจําซึ่งก็ตอบกลับมาว่ามันกระช้ันชิดเกินไปจึงไม่สามารถที่จะจัดผู้ต้องขังมา

ก็ยังดําเนินการอยู่ ยังตั้งงบประมาณสําหรับโครงการดังกล่าวอยู่ แต่
ก็มีปัญหาอยู่ว่าจะมีผู้มารับจ้างอีกหรือไม่ สําหรับส่วนของสํานักการช่างที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ

จักรของเราก็ไม่สามารถจะเข้าไปถึงได้ทุก
ต้องใช้กําลังคนด้วย แต่ก็ยังไม่สามารถทําได้ทั่วถึงด้วยศักยภาพที่มีอยู่ตอนนี้ เพราะฉะนั้นในปี 

เราก็จะดําเนินการต่อ ผมจึงขอฝากไว้นิดหนึ่งว่า ปกติแล้วทุกๆ ปี เวลาเราขุดลอกคูคลองเราใช้
ป่าไผ่ แต่เดี๋ยวนี้แรงงาน

ดังกล่าวไม่มีแล้ว ก็เลยไม่มีใครมารับจ้างดําเนินการ ซึ่งผมก็ได้ประสานกับเรือนจําแล้ว แต่ก็ยังหาข้อ
ระเบียบมาดําเนินการไม่ได้คือ ทางทหารก็สนใจที่จะมาทํา แต่ผมก็ไม่ม่ันใจว่าในระเบียบการจัดซื้อจัด

ของทางทหารนั้นจะดําเนินการได้หรือไม่ ระหว่างเทศบาลกับทางค่ายทหาร เพราะฉะนั้นทางทีมงาน
เรายังคงดําเนินการอยู่ แต่ใน

ความเป็นจริงในปีที่ผ่านมาเราไม่ได้ทํา จึงเป็นอย่างที่ได้เห็นในภาพเมื่อสักครู่นี้ ผมขอฝากไปยังสมาชิก
สภาฯ ด้วยนะครับ เพราะว่าสมาชิกสภาฯ มีความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนในชุมชน หากมีชุมชนไหนที่
สามารถที่จะรับจ้างเราก็ยินดีที่จะพิจารณารับไว้ดําเนินการต่อไป ขอบคุณมากครับ 

จะมีอะไรซักถามอีกหรือไม่ 

ผมขอขอบคุณมากครับที่ห่วงใย 

การลอกท่อระบายนํ้า ในเขตเทศบาลนครลําปาง (โดย  

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  

กราบเรียนท่านประธานสภา

บรรจงจิตต์  สมาชิกสภา

บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอกระทู้ถามต่อ
ท่านนายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรื่อง การลอกท่อระบายน้ํา ในเขตเทศบาลนครลําปาง ที่ได้ดําเนินการ



 
 จึงขอกระทู้ถามท่านนายกเทศมนตรีนครลําปาง ว่า 
เทศบาลนครลําปาง ผลการดําเนินการเป็นอย่างไร
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับกระทู้ถามนี้ต่อไป

นายกิตติ  จิวะสันติการ
 นายกิตติภูมิ  นามวงค์
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  กระผม นาย
นครลําปาง  ก็ต้องขอขอบคุณที่ได้ติดตามเรื่องการลอกท่อระบายน้ําในเขตเทศบาล 
ปี 2556  ที่ผ่านมานั้น  ช่วงระยะเวลาดังกล่าวเราได้ดําเนินการในการขุดลอกท่อด้วย 
คูคลองด้วย แตใ่นเรื่องของการขุดลอกท่อในปีที่ผ่านมานั้น 
แต่ก็เกิดปัญหาว่ารถดูดโคลนเลนของเรามีอยู่คันเดียว และก็ใช้ง
ในช่วงก่อนที่จะเกิดน้ําท่วมที่เราให้รถดูดโคลนเลนเร่งดําเนินการ ซึ่งได้ดูดเฉพาะ
เราไม่สามารถที่จะเข้าไปดําเนินการได้ 
หลายๆ ที่เขาก็ดําเนินการกัน  เราก็ไปเห็นตัวอย่างหลายๆ ที่ 
ก็ดี ก็เลยสนใจในภารกิจงานดังกล่าว ผมจึงได้นํามาทดลองทําในปีแรกนี้
ตั้งแต่แยกดอนปานจนถึงถนนท่าคราวน้อย ถนนพหลโยธินตั้งแต่ประตูชัยจนถึงแยกดอนปาน และถนน
สุเรนทร์ตั้งแต่แยกโรงน้ําแข็งจนถึงแยกหน้าแบงค์
ถามว่าทั่วถึงหรือไม่นั้น เมื่อปีที่ ผ่านมาเราพยายามเจียด
ดําเนินการ  ซึ่งดําเนินการไปแล้วประมาณสองกิโลในสามเส้นทางดังกล่าว  สําหรับในปี 
ถึงนี้ผมก็ได้ตั้งงบประมาณตรงนี้เอาไว้แล้ว และจะดําเนินการในจุดดังกล่าวที่ล่อแหลมที่จะเกิดน้ําท่วม
แต่ปรากฏว่าน้ําท่วมขังครั้งที่ผ่านมานั้
ในปีงบประมาณ 2557 ก็ยังต้องดําเนินการต่อไป ทั้งที่ต้องดําเนินการเองและที่ต้องจ้างเหมาบริการ
บริษัทเอกชน รวมไปถึงกระทู้ถามเมื่อสักครู่ที่จะดําเนินการในการขุดลอกท่อ ซึ่งอยู่ในแผนงานเดียวกัน
ทั้งหมด ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ
เชิญ นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  
ตอบคําถามนะครับ แต่ผมก็มีข้อสังเกตนะครับในเรื่องที่เราจะต้องจ้างเหมาบริษัทเอกชนนั้น ผมคิดว่า
เทศบาลเราก็มีรถของเรา ทําไมไมใ่ช้รถของเรา ซึ่งมันเป็นการประหยัด และเราก็ไม่ต้องรีบทํา ในขณะที่

~๑๓~ 

จึงขอกระทู้ถามท่านนายกเทศมนตรีนครลําปาง ว่า จากผลงานในการลอกท่อระบายน้ําในเขต
เทศบาลนครลําปาง ผลการดําเนินการเป็นอย่างไร 

เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับกระทู้ถามนี้ต่อไป 
ขอแสดงความนับถือ 

     ลงชื่อ        ณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์     ผู้ตั้งกระทู้ถาม
                (นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์) 

  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

กิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ขอเชิญฝ่ายบริหารช้ีแจง

กิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีตรีลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ 
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์

ขอขอบคุณที่ได้ติดตามเรื่องการลอกท่อระบายน้ําในเขตเทศบาล 
ช่วงระยะเวลาดังกล่าวเราได้ดําเนินการในการขุดลอกท่อด้วย 

คลองด้วย แตใ่นเรื่องของการขุดลอกท่อในปีที่ผ่านมานั้น ในส่วนของเทศบาลเราก็ดําเนินการตามปกติ 
แต่ก็เกิดปัญหาว่ารถดูดโคลนเลนของเรามีอยู่คันเดียว และก็ใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน ประกอบกับ
ในช่วงก่อนที่จะเกิดน้ําท่วมที่เราให้รถดูดโคลนเลนเร่งดําเนินการ ซึ่งได้ดูดเฉพาะ
เราไม่สามารถที่จะเข้าไปดําเนินการได้  เราจึงให้บริษัทเอกชนจ้างเหมาดําเนินการซึ่งเมืองใหญ่ๆ 

เราก็ไปเห็นตัวอย่างหลายๆ ที่  ไม่ว่าจะเชียงใหม่ก็ดี 
ก็ดี ก็เลยสนใจในภารกิจงานดังกล่าว ผมจึงได้นํามาทดลองทําในปีแรกนี้ในบริเวณถนนประสานไมตรี
ตั้งแต่แยกดอนปานจนถึงถนนท่าคราวน้อย ถนนพหลโยธินตั้งแต่ประตูชัยจนถึงแยกดอนปาน และถนน

ต่แยกโรงน้ําแข็งจนถึงแยกหน้าแบงค์ชาติ ซึ่งในสามจุดดังกล่าวนี้เราได้ดําเนินการไป ถ้าจะ
ถามว่าทั่วถึงหรือไม่นั้น เมื่อปีที่ ผ่านมาเราพยายามเจียดเงินที่ เหลือจ่ายจากโครงการต่างๆ มา

ซึ่งดําเนินการไปแล้วประมาณสองกิโลในสามเส้นทางดังกล่าว  สําหรับในปี 
ผมก็ได้ตั้งงบประมาณตรงนี้เอาไว้แล้ว และจะดําเนินการในจุดดังกล่าวที่ล่อแหลมที่จะเกิดน้ําท่วม

แต่ปรากฏว่าน้ําท่วมขังครั้งที่ผ่านมานั้นไมไ่ด้เกิดจากน้ําท่วม แต่เกิดจากน้ําไหลลงท่อไม่ทัน เพราะฉะนั้น
ก็ยังต้องดําเนินการต่อไป ทั้งที่ต้องดําเนินการเองและที่ต้องจ้างเหมาบริการ

บริษัทเอกชน รวมไปถึงกระทู้ถามเมื่อสักครู่ที่จะดําเนินการในการขุดลอกท่อ ซึ่งอยู่ในแผนงานเดียวกัน

กิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีอะไรซักถามอีกหรือไม่
นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ผมขอขอบคุณท่านนายกฯ ที่

แต่ผมก็มีข้อสังเกตนะครับในเรื่องที่เราจะต้องจ้างเหมาบริษัทเอกชนนั้น ผมคิดว่า
เทศบาลเราก็มีรถของเรา ทําไมไมใ่ช้รถของเรา ซึ่งมันเป็นการประหยัด และเราก็ไม่ต้องรีบทํา ในขณะที่

จากผลงานในการลอกท่อระบายน้ําในเขต

ลงชื่อ        ณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์     ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ขอเชิญฝ่ายบริหารช้ีแจง 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  
กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรี 

ขอขอบคุณที่ได้ติดตามเรื่องการลอกท่อระบายน้ําในเขตเทศบาล  ในงบประมาณ
ช่วงระยะเวลาดังกล่าวเราได้ดําเนินการในการขุดลอกท่อด้วย  และขุดลอก

ในส่วนของเทศบาลเราก็ดําเนินการตามปกติ 
านมาเป็นระยะเวลานาน ประกอบกับ

ในช่วงก่อนที่จะเกิดน้ําท่วมที่เราให้รถดูดโคลนเลนเร่งดําเนินการ ซึ่งได้ดูดเฉพาะตรงบ่อพัก  แต่ในท่อ
เราจึงให้บริษัทเอกชนจ้างเหมาดําเนินการซึ่งเมืองใหญ่ๆ  

ไม่ว่าจะเชียงใหม่ก็ดี  หรือจะเป็นเมืองเขลางค์
ในบริเวณถนนประสานไมตรี

ตั้งแต่แยกดอนปานจนถึงถนนท่าคราวน้อย ถนนพหลโยธินตั้งแต่ประตูชัยจนถึงแยกดอนปาน และถนน
ชาติ ซึ่งในสามจุดดังกล่าวนี้เราได้ดําเนินการไป ถ้าจะ

เงินที่ เหลือจ่ายจากโครงการต่างๆ มา
ซึ่งดําเนินการไปแล้วประมาณสองกิโลในสามเส้นทางดังกล่าว  สําหรับในปี 2557  ที่จะ

ผมก็ได้ตั้งงบประมาณตรงนี้เอาไว้แล้ว และจะดําเนินการในจุดดังกล่าวที่ล่อแหลมที่จะเกิดน้ําท่วมขัง 
นไมไ่ด้เกิดจากน้ําท่วม แต่เกิดจากน้ําไหลลงท่อไม่ทัน เพราะฉะนั้น

ก็ยังต้องดําเนินการต่อไป ทั้งที่ต้องดําเนินการเองและที่ต้องจ้างเหมาบริการ
บริษัทเอกชน รวมไปถึงกระทู้ถามเมื่อสักครู่ที่จะดําเนินการในการขุดลอกท่อ ซึ่งอยู่ในแผนงานเดียวกัน

จะมีอะไรซักถามอีกหรือไม่ 

ผมขอขอบคุณท่านนายกฯ ที่

แต่ผมก็มีข้อสังเกตนะครับในเรื่องที่เราจะต้องจ้างเหมาบริษัทเอกชนนั้น ผมคิดว่า
เทศบาลเราก็มีรถของเรา ทําไมไมใ่ช้รถของเรา ซึ่งมันเป็นการประหยัด และเราก็ไม่ต้องรีบทํา ในขณะที่ 



 
จ้างเหมาบริษัทเอกชน ผมขออนุญาตประธานฯ ใช้เอกสารอ้างอิง 
เรา ซึ่งจากการสอบราคาของบริษัทเอกชนนั้นมีอยู่ทั้งหมด 
3 บริษัท เป็นบริษัทในกรุงเทพมหานคร และเป็นบริษัทในจังหวัดนนทบุรี 
ระเบียบของทางพัสดุที่ว่ามีการสอบราคาไปทางบริษั
มีบริษัทในกรุงเทพฯ และในจังหวัดนนทบุรี ทําการขุดลอกท่อ ท่านสามารถที่จะส่งหนังสือสอบราคาไป 
มันมีบริษัทที่ว่าเข้ามาสอบราคาเพียง 
ที่จังหวัดนนทบุรี  ซึ่งทางบริษัทมาริโอก็ได้รับการจ้างเหมาขุดลอกตามเส้นทางที่ท่านนายกฯ ได้
เมื่อสักครู่ จากราคากลางที่ทางเทศบาลเราได้กําหนดไว้ ผมก็ไม่อยากจะพูดถึงตรงจุดนี้ แต่พูดนิดหนึ่ง
ว่าราคาที่กําหนดไว้กับราคาที่เปิดสอบมัน
เป็นไปได้ถึงขนาดนั้น  เพราะฉะนั้นผมจึงคิดว่ามันอาจจะเป็นการเอื้อประโยชน์ของผู้สอบราคาในการ
จ้างเหมาครั้งนี้นะครับ อีกอย่างหนึ่งการที่ท่านจ้างเหมาลอกท่อไปเมื่อวันที่ 
ระยะเวลาสามเดือนที่เรากําหนดให้ผู้รับเหมา แต่พอวันที่ 
ภาคเหนือซึ่งจังหวัดลําปางก็ได้รับผลกระทบด้วย 
ลอกท่อของท่านไม่ได้ผลเลยครับท่านประธาน ท่วมทุกสายเลยครับ เช่น ดอนปาน เก๊าจาว ศรีชุม 
ประตูชัย  เกือบทุกที่นะครับ ผมลงพื้นที่เกือบทุกที่ ผมก็เห็นท่านนายกเองก็ลงพื้นที่เช่นเดียวกัน
ผมไปที่หมู่บ้านทองประเสริฐ ท่านก็รู้ว่าหมู่บ้านนี้เป็นที่รับน้ําที่สุดท้ายจากหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ 
ก็สงสารชาวบ้าน น้ําท่วมทุกซอยทุกบ้านเลยครับ สุขสวัสดิ์
ไม่ทัน ตู้ไม้ที่เป็นไม้สักก็เสียหายหมด 
พนักงานไปดูแล้วแต่ก็ไม่ได้รับการตอบสนองและแก้ไขเท่าที่ควรนะครับ เราจะพูดถึงบริษัทนี้อีกนิดหนึ่ง
นะครับ คือ บริษัทที่ประมูลได้นั้นคือบริษัทมาริโอจากจังหวัดนนทบุรีนะครับ 
นิดหนึ่งนะครับ เกี่ยวกับราคาประมูล ราคากลางที่ท่านได้ให้มา 
ตั้งข้อสังเกตไว้นะครับ  และอีกอย่างหนึ่งที่ท่านได้ทํา
มันเป็นภาษีของประชาชน ผมจึงเห็นว่าเราควรจะประหยัด 
เราควรจะใช้งบนี้อย่างประหยัดเพราะเป็นภาษีของประชาชน

นายกิตติ  จิวะสันติการ
เพิ่มเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์
สภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ขอบคุณมากครับที่ท่านสมาชิกฯ ได้ตั้งข้อสังเกตดังกล่าว และได้ติดตาม ใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ผมก็ยังไม่เชื่อม่ันในกระบวนการของระบบราช
จัดซื้อจัดจ้างนี้ก็ต้องเป็นไปตามระเบียบพัสดุ
กระบวนการตรวจสอบก็มีอยู่แล้ว 
ข้อระเบียบกฎหมายหรือไม่ ก็ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ 

~๑๔~ 

จ้างเหมาบริษัทเอกชน ผมขออนุญาตประธานฯ ใช้เอกสารอ้างอิง คือ สัญญาจ้างของทางเทศบาลของ
เรา ซึ่งจากการสอบราคาของบริษัทเอกชนนั้นมีอยู่ทั้งหมด 8 บริษัท เป็นบริษัทในท้องถิ่นจังหวัดลําปาง 

บริษัท เป็นบริษัทในกรุงเทพมหานคร และเป็นบริษัทในจังหวัดนนทบุรี 5 
ระเบียบของทางพัสดุที่ว่ามีการสอบราคาไปทางบริษัทดังกล่าวนี้     ไม่ทราบว่าท่านทราบได้อย่างไรว่า
มีบริษัทในกรุงเทพฯ และในจังหวัดนนทบุรี ทําการขุดลอกท่อ ท่านสามารถที่จะส่งหนังสือสอบราคาไป 
มันมีบริษัทที่ว่าเข้ามาสอบราคาเพียง  2  บริษัท  คือ  บริษัทปานเทพ เอนจิเนียริ่ง 

งทางบริษัทมาริโอก็ได้รับการจ้างเหมาขุดลอกตามเส้นทางที่ท่านนายกฯ ได้
เมื่อสักครู่ จากราคากลางที่ทางเทศบาลเราได้กําหนดไว้ ผมก็ไม่อยากจะพูดถึงตรงจุดนี้ แต่พูดนิดหนึ่ง

กับราคาที่เปิดสอบมันต่างกันเพียงสองพันสามร้อยห้าสิบเอ็ดบาท
เพราะฉะนั้นผมจึงคิดว่ามันอาจจะเป็นการเอื้อประโยชน์ของผู้สอบราคาในการ

จ้างเหมาครั้งนี้นะครับ อีกอย่างหนึ่งการที่ท่านจ้างเหมาลอกท่อไปเมื่อวันที่ 17 
ระยะเวลาสามเดือนที่เรากําหนดให้ผู้รับเหมา แต่พอวันที่ 17 ตุลาคม ก็เกิ

งหวัดลําปางก็ได้รับผลกระทบด้วย  ซึ่งหมายความว่าฝนที่ตกสะสมกันสองวันนั้น การ
ลอกท่อของท่านไม่ได้ผลเลยครับท่านประธาน ท่วมทุกสายเลยครับ เช่น ดอนปาน เก๊าจาว ศรีชุม 

เกือบทุกที่นะครับ ผมลงพื้นที่เกือบทุกที่ ผมก็เห็นท่านนายกเองก็ลงพื้นที่เช่นเดียวกัน
ผมไปที่หมู่บ้านทองประเสริฐ ท่านก็รู้ว่าหมู่บ้านนี้เป็นที่รับน้ําที่สุดท้ายจากหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ 
ก็สงสารชาวบ้าน น้ําท่วมทุกซอยทุกบ้านเลยครับ สุขสวัสดิ์ผมก็ไป ผมก็เห็นนะครับ บางบ้านก็เก็บของ
ไม่ทัน ตู้ไม้ที่เป็นไม้สักก็เสียหายหมด ที่นอนก็เสียหาย ผมก็ไม่ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาล 
พนักงานไปดูแล้วแต่ก็ไม่ได้รับการตอบสนองและแก้ไขเท่าที่ควรนะครับ เราจะพูดถึงบริษัทนี้อีกนิดหนึ่ง

ด้นั้นคือบริษัทมาริโอจากจังหวัดนนทบุรีนะครับ  การประมูลนี้มีข้อสังเกต
นิดหนึ่งนะครับ เกี่ยวกับราคาประมูล ราคากลางที่ท่านได้ให้มา มันต่างกันเพียงไม่กี่บาท ก็อยากจะให้

และอีกอย่างหนึ่งที่ท่านได้ทํามาแล้วมันไม่ประสบผล  
มันเป็นภาษีของประชาชน ผมจึงเห็นว่าเราควรจะประหยัด  รถของเราก็มี  พนักงานของเราก็มีพร้อม 
เราควรจะใช้งบนี้อย่างประหยัดเพราะเป็นภาษีของประชาชน ขอขอบพระคุณมาก

กิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ฝ่ายบริหาร

กิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีตรีลําปาง เรียนท่านประธานสภา
สภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ขอบคุณมากครับที่ท่านสมาชิกฯ ได้ตั้งข้อสังเกตดังกล่าว และได้ติดตาม ใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ผมก็ยังไม่เชื่อม่ันในกระบวนการของระบบราชการนะครับว่า การดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างนี้ก็ต้องเป็นไปตามระเบียบพัสดุ เพราะฉะนั้นหลังจากที่เราได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างไป 
กระบวนการตรวจสอบก็มีอยู่แล้ว   ก็คือทาง สตง.  ก็ต้องมาตรวจตามฎีกาอยู่แล้วว่าเป็นไปตาม

ระเบียบกฎหมายหรือไม่ ก็ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ  ที่ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ 

คือ สัญญาจ้างของทางเทศบาลของ
บริษัท เป็นบริษัทในท้องถิ่นจังหวัดลําปาง 

5 บริษัท  ผมไม่ทราบว่า
ไม่ทราบว่าท่านทราบได้อย่างไรว่า

มีบริษัทในกรุงเทพฯ และในจังหวัดนนทบุรี ทําการขุดลอกท่อ ท่านสามารถที่จะส่งหนังสือสอบราคาไป 
บริษัทปานเทพ เอนจิเนียริ่ง  และบริษัทมาริโอ  

งทางบริษัทมาริโอก็ได้รับการจ้างเหมาขุดลอกตามเส้นทางที่ท่านนายกฯ ได้ตอบไว้
เมื่อสักครู่ จากราคากลางที่ทางเทศบาลเราได้กําหนดไว้ ผมก็ไม่อยากจะพูดถึงตรงจุดนี้ แต่พูดนิดหนึ่ง

ต่างกันเพียงสองพันสามร้อยห้าสิบเอ็ดบาท  มันไม่น่าจะ
เพราะฉะนั้นผมจึงคิดว่ามันอาจจะเป็นการเอื้อประโยชน์ของผู้สอบราคาในการ

17 กันยายน ที่ผ่านมา ใน
ตุลาคม ก็เกิดมีพายุนารีเข้ามาที่

ซึ่งหมายความว่าฝนที่ตกสะสมกันสองวันนั้น การ
ลอกท่อของท่านไม่ได้ผลเลยครับท่านประธาน ท่วมทุกสายเลยครับ เช่น ดอนปาน เก๊าจาว ศรีชุม 

เกือบทุกที่นะครับ ผมลงพื้นที่เกือบทุกที่ ผมก็เห็นท่านนายกเองก็ลงพื้นที่เช่นเดียวกันที่สุขสวัสดิ์ 
ผมไปที่หมู่บ้านทองประเสริฐ ท่านก็รู้ว่าหมู่บ้านนี้เป็นที่รับน้ําที่สุดท้ายจากหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ ผมเห็นแล้ว

ผมก็ไป ผมก็เห็นนะครับ บางบ้านก็เก็บของ
ที่นอนก็เสียหาย ผมก็ไม่ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาล ก็มี

พนักงานไปดูแล้วแต่ก็ไม่ได้รับการตอบสนองและแก้ไขเท่าที่ควรนะครับ เราจะพูดถึงบริษัทนี้อีกนิดหนึ่ง
การประมูลนี้มีข้อสังเกต

มันต่างกันเพียงไม่กี่บาท ก็อยากจะให้
 เงินทองที่เรารับเหมาไป

พนักงานของเราก็มีพร้อม 
มากครับ 

ฝ่ายบริหารมีอะไรช้ีแจง

ท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิก
สภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ขอบคุณมากครับที่ท่านสมาชิกฯ ได้ตั้งข้อสังเกตดังกล่าว และได้ติดตาม ใน

การนะครับว่า การดําเนินการ
เพราะฉะนั้นหลังจากที่เราได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างไป 

ก็ต้องมาตรวจตามฎีกาอยู่แล้วว่าเป็นไปตาม
ที่ได้ตั้งข้อสังเกตไว้   แต่สําหรับเรื่อง 



 
น้ําท่วมในช่วงเวลาดังกล่าวนั้น จริงๆ แล้วเราคิดว่าน้ําน่าจะมากกว่านี้ แต่ก็ปรากฏว่าน้ํามันมาไวไปไว 
เพราะว่าฝนตกหนักอยู่สองสามช่วง ผมก็ติดตามอยู่ว่ามันเป็นประโยชน์มากน้
เราก็ไมไ่ด้ทําในพื้นที่ทั้งหมด   
ที่รับเหมานั้นเขาเข้าไปทําในส่วนของการลอกโคลนเลนที่อยู่ในท่อด้วย ซึ่งรถดูดโคลนเลนเราทําไม่ได้
ไม่สามารถที่จะใช้คอเข้าไปดูดในท่อได้ และในอี
สภาฯ นะครับว่า  คงยังไม่ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์
ในเขตเทศบาลนี้  เราทําเพียงแค่สองกิโลเมตร
ก็ต้องทําต่อไปเรื่อยๆ เพราะว่าเราก็ดําเนินการตามงบประมาณที่เรามีอยู่ในขณะนั้น
จะให้บอกว่าทําแล้วน้ําไม่ท่วมเลย ไม่มีเลย ซึ่งแผนป้องกันน้ําท่วมระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
และในช่วงเวลานั้นมันเร่งด่วน ซึ่งทางแผนระยะยาวผมก็เร่งดําเนินการผลัก
ต่อไปมีจังหวะและเวลาก็จะมาอธิบายให้พวกเราได้รับทราบว่าแผนน้ําท่วมในระยะยาวต้องทําอย่างไร 
เพราะฉะนั้นก็ขอขอบคุณที่ให้การติดตาม และในปีงบประมาณ 
บอกผ่านประธานสภาฯ ให้ทางสมาชิกสภาฯ 
ใดๆ ก็แล้วแต่ ก็ขอให้ติดตามด้วยนะครับ เพราะว่ามันเป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนตามที่ท่านสมาชิก
สภาฯ ได้ตั้งข้อสังเกตน่ันแหละครับ 
เหมือนกัน และที่มีจิตใต้สํานึกต่อพี่น้องประชาชน
ให้มันเป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง 

นายกิตติ  จิวะสันติการ
นี่เป็นครั้งสุดท้ายนะครับ เชิญ 

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  
และต้องขอขอบคุณท่านนายกฯ ด้วยนะครับ ในเรื่องของเครื่องจักรของเรานั้นผมเข้าใจครับ 
ขอให้ทางเทศบาลไปขุดลอกดูดเลนบริเวณนาก่วมใต้นะครับ ในช่วงที่ผมเป็นสมาชิกสภาฯ ใหม่ๆ 
ยอมรับนะครับว่าเครื่องมือของเรามันไม่
ท่านนายกฯ ก็ศึกษาตรงนี้มาดี คือผมจ
จะทํานั้นเรามีการบันทึกกล้องหรือไม่ว่าตรงไหนมันตัน ตรงไหนมันสูง  เ
หมดสัญญา เรามีการไปตรวจสอบหรือไม่ว่าทางบริษัทรับเหมาเขาทําถูกต้องหรือไม่ 
หรือไม่ว่าก่อนทําโคลนมันสูงขนาดไหน และเส้นไหนที่ทําแล้วดีขึ้น ผมจึงให้ข้อสังเกตอีกนิดหนึ่งนะครับ
ขอบคุณมากครับท่านประธาน

นายกิตติ  จิวะสันติการ
เพิ่มเติมอีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ

 
 

~๑๕~ 

น้ําท่วมในช่วงเวลาดังกล่าวนั้น จริงๆ แล้วเราคิดว่าน้ําน่าจะมากกว่านี้ แต่ก็ปรากฏว่าน้ํามันมาไวไปไว 
เพราะว่าฝนตกหนักอยู่สองสามช่วง ผมก็ติดตามอยู่ว่ามันเป็นประโยชน์มากน้อยขนาดไหนนะครับ แต่

 ในส่วนของรถดูดโคลนเลนที่มีอยู่นั้นเราดูดได้เฉพาะท่อบ่อพัก
ที่รับเหมานั้นเขาเข้าไปทําในส่วนของการลอกโคลนเลนที่อยู่ในท่อด้วย ซึ่งรถดูดโคลนเลนเราทําไม่ได้
ไม่สามารถที่จะใช้คอเข้าไปดูดในท่อได้ และในอีกเหตุผลหนึ่งที่ตามมาผมก็ไม่ม่ันใจเหมือนท่านสมาชิก

คงยังไม่ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะพื้นที่ทั้ง  22.17  ตารางกิโลเมตรนี้ ถนนทุก
เราทําเพียงแค่สองกิโลเมตร  ซึ่งเมื่อเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วมันน้อยมากนะครับ 

เพราะว่าเราก็ดําเนินการตามงบประมาณที่เรามีอยู่ในขณะนั้น
ว่าทําแล้วน้ําไม่ท่วมเลย ไม่มีเลย ซึ่งแผนป้องกันน้ําท่วมระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

และในช่วงเวลานั้นมันเร่งด่วน ซึ่งทางแผนระยะยาวผมก็เร่งดําเนินการผลักดันอยู่นะครับ
ต่อไปมีจังหวะและเวลาก็จะมาอธิบายให้พวกเราได้รับทราบว่าแผนน้ําท่วมในระยะยาวต้องทําอย่างไร 
เพราะฉะนั้นก็ขอขอบคุณที่ให้การติดตาม และในปีงบประมาณ 2557 นี้ก็ยังต้องดําเนินการต่อ ผมขอ
บอกผ่านประธานสภาฯ ให้ทางสมาชิกสภาฯ นะครับว่า เวลาไปจ้างรถดูดบริษัทเอกชน ไม่ว่า
ใดๆ ก็แล้วแต่ ก็ขอให้ติดตามด้วยนะครับ เพราะว่ามันเป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนตามที่ท่านสมาชิก
สภาฯ ได้ตั้งข้อสังเกตน่ันแหละครับ เราก็อยากให้ทุกคน ทุกภาคส่วนได้มีการติดตาม มีภารกิจหน้าที่
เหมือนกัน และที่มีจิตใต้สํานึกต่อพี่น้องประชาชน ได้ติดตามการใช้งบประมาณแต่ละบาทแต่ละสตางค์
ให้มันเป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง ผมต้องขอขอบคุณมากๆ ครับ 

กิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีอะไรซักถามอีกหรือไม่ 
เชิญ นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอขอบคุณครับท่านประธานฯ
และต้องขอขอบคุณท่านนายกฯ ด้วยนะครับ ในเรื่องของเครื่องจักรของเรานั้นผมเข้าใจครับ 
ขอให้ทางเทศบาลไปขุดลอกดูดเลนบริเวณนาก่วมใต้นะครับ ในช่วงที่ผมเป็นสมาชิกสภาฯ ใหม่ๆ 
ยอมรับนะครับว่าเครื่องมือของเรามันไม่ถึงกับล้วงเข้าไปลึกๆ เพื่อดูดทรายได้ครับ แต่ผมก็ยอมรับว่า
ท่านนายกฯ ก็ศึกษาตรงนี้มาดี คือผมจะอธิบายนิดหนึ่งและขอตั้งข้อสังเกตอีกนิดหนึ่งว่า ตอนก่อนที่เรา
จะทํานั้นเรามีการบันทึกกล้องหรือไม่ว่าตรงไหนมันตัน ตรงไหนมันสูง  เวลาเราลอกท่อเสร็จหรือเมื่อ
หมดสัญญา เรามีการไปตรวจสอบหรือไม่ว่าทางบริษัทรับเหมาเขาทําถูกต้องหรือไม่ 
หรือไม่ว่าก่อนทําโคลนมันสูงขนาดไหน และเส้นไหนที่ทําแล้วดีขึ้น ผมจึงให้ข้อสังเกตอีกนิดหนึ่งนะครับ
ขอบคุณมากครับท่านประธาน 

กิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ฝ่ายบริหาร
นะครับ 

น้ําท่วมในช่วงเวลาดังกล่าวนั้น จริงๆ แล้วเราคิดว่าน้ําน่าจะมากกว่านี้ แต่ก็ปรากฏว่าน้ํามันมาไวไปไว 
อยขนาดไหนนะครับ แต่

ในส่วนของรถดูดโคลนเลนที่มีอยู่นั้นเราดูดได้เฉพาะท่อบ่อพัก  แต่บริษัท
ที่รับเหมานั้นเขาเข้าไปทําในส่วนของการลอกโคลนเลนที่อยู่ในท่อด้วย ซึ่งรถดูดโคลนเลนเราทําไม่ได้  

กเหตุผลหนึ่งที่ตามมาผมก็ไม่ม่ันใจเหมือนท่านสมาชิก
ตารางกิโลเมตรนี้ ถนนทุกสาย 

ซึ่งเมื่อเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วมันน้อยมากนะครับ เรา
เพราะว่าเราก็ดําเนินการตามงบประมาณที่เรามีอยู่ในขณะนั้น  เราก็จ้างทําได้แค่นั้น 

ว่าทําแล้วน้ําไม่ท่วมเลย ไม่มีเลย ซึ่งแผนป้องกันน้ําท่วมระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
ดันอยู่นะครับ ในโอกาส

ต่อไปมีจังหวะและเวลาก็จะมาอธิบายให้พวกเราได้รับทราบว่าแผนน้ําท่วมในระยะยาวต้องทําอย่างไร 
นี้ก็ยังต้องดําเนินการต่อ ผมขอ

ริษัทเอกชน ไม่ว่าโครงการ
ใดๆ ก็แล้วแต่ ก็ขอให้ติดตามด้วยนะครับ เพราะว่ามันเป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนตามที่ท่านสมาชิก

เราก็อยากให้ทุกคน ทุกภาคส่วนได้มีการติดตาม มีภารกิจหน้าที่
ได้ติดตามการใช้งบประมาณแต่ละบาทแต่ละสตางค์

จะมีอะไรซักถามอีกหรือไม่  

ขอขอบคุณครับท่านประธานฯ 
และต้องขอขอบคุณท่านนายกฯ ด้วยนะครับ ในเรื่องของเครื่องจักรของเรานั้นผมเข้าใจครับ ผมเคย
ขอให้ทางเทศบาลไปขุดลอกดูดเลนบริเวณนาก่วมใต้นะครับ ในช่วงที่ผมเป็นสมาชิกสภาฯ ใหม่ๆ ผม

ถึงกับล้วงเข้าไปลึกๆ เพื่อดูดทรายได้ครับ แต่ผมก็ยอมรับว่า
ะอธิบายนิดหนึ่งและขอตั้งข้อสังเกตอีกนิดหนึ่งว่า ตอนก่อนที่เรา

วลาเราลอกท่อเสร็จหรือเมื่อ
หมดสัญญา เรามีการไปตรวจสอบหรือไม่ว่าทางบริษัทรับเหมาเขาทําถูกต้องหรือไม่ มีการบันทึกไว้
หรือไม่ว่าก่อนทําโคลนมันสูงขนาดไหน และเส้นไหนที่ทําแล้วดีขึ้น ผมจึงให้ข้อสังเกตอีกนิดหนึ่งนะครับ 

ฝ่ายบริหารมีอะไรช้ีแจง



 
๓.3) กระทู้ถาม เรื่อง 

(โดย  จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์  
นายกิตติ  จิวะสันติการ

บรรจงจิตต์  
 จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์
เทศบาลนครลําปาง และสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กระผม  
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอกระทู้ถาม
 ข้าพเจ้า  จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอกระทู้ถาม
ต่อนายกเทศมนตรีนครลําปาง เรื่อง ชาวบ้านพบรถจักรกลของเทศบาลเข้าไปปรับปรุงที่ดินของเอกชน
 เนื่องจากมีชาวบ้านแจ้งว่าเห็นรถจักรกลของทางเทศบาลเข้าไปปรับปรุงที่ดินของเอกชน ซึ่ง
ติดถนนเขลางค์นคร ตําบลหัวเวียง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง เพื่อทําเป็นลานจอดรถของ
โรงพยาบาลศูนย์ลําปาง ชาวบ้านจึงได้มาสอบถามผมว่าทําไมรถของเทศบาลจึงได้เข้าไปทําได้ แต่พอ
ขอให้เทศบาลไปตัดต้นไม้ในบ้าน ทางเจ้าหน้าที่ตอบว่าเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลที่ไม่สามารถทําได้ 
นายกเทศมนตรีช้ีแจงเรื่องดังกล่าวด้วย เพื่อที่จะไปอธิบายให้ชาวบ้านได้เข้าใจต่อไป
 จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไป่

      ลงชื่อ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ
 นายกิตติภูมิ  นามวงค์
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  นาย
นครลําปาง  ต้องขอขอบอีกครั้งหนึ่งนะครับที่สนใจในเรื่องนี้ ความจริงแล้วผมก็ไม่ค่อยสบายใจ
เพราะว่ามีผู้ร้องเรียนไปที่ สตง
ดําเนินการในพื้นที่ของทางเอกชน ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ ของคุณชัยศรี มณีนันท์ ในพื้นที่ดังกล่าว
นั้นเป็นพื้นที่ของเอกชนจริงตามที่ท่านสมาชิกฯ ได้ติดตามนะครับ แต่มันมีเหตุมีผลว่าก่อนที่จะตัดสินใจ
ในเรื่องดังกล่าวนี้    ผมก็ได้รับหนังสือสอบถาม 
ส่วนราชการที่จังหวัดด้วยนะครับ ผมก็ได้สอบถามกันว่าปัญหาที่แท้จริงนั้นคืออะไร 
มีเอกสารในการขอใช้ที่ดินของคุณชัยศรี  มณีนันท์ อย่างถูกต้องนะครับ และก็ได้รับอนุญาตแล้ว 
ประกอบกับว่าโรงพยาบาลศูนย์ลําปางในขณ
มันไม่มี รวมไปถึงมีการสร้างตึกใหม่ และทุบตึกเพื่อต้องการพื้นที่ในอีกระดับหนึ่ง 
ผมจึงถามท่านผู้ว่าราชการจังหวัดว่าท่านมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องดังกล่าว ท่านบอกว่าเห็นด้วย และ

~๑๖~ 

กระทู้ถาม เรื่อง ชาวบ้านพบรถจักรกลของเทศบาลไปปรับปรุงที่ดินของเอกชน
บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง) 

กิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ 

บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
เทศบาลนครลําปาง และสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กระผม  จ่าสิบเอกสมบูรณ์
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอกระทู้ถาม  ดังนี้ 

จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอกระทู้ถาม
ต่อนายกเทศมนตรีนครลําปาง เรื่อง ชาวบ้านพบรถจักรกลของเทศบาลเข้าไปปรับปรุงที่ดินของเอกชน

เนื่องจากมีชาวบ้านแจ้งว่าเห็นรถจักรกลของทางเทศบาลเข้าไปปรับปรุงที่ดินของเอกชน ซึ่ง
ติดถนนเขลางค์นคร ตําบลหัวเวียง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง เพื่อทําเป็นลานจอดรถของ
โรงพยาบาลศูนย์ลําปาง ชาวบ้านจึงได้มาสอบถามผมว่าทําไมรถของเทศบาลจึงได้เข้าไปทําได้ แต่พอ
ขอให้เทศบาลไปตัดต้นไม้ในบ้าน ทางเจ้าหน้าที่ตอบว่าเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลที่ไม่สามารถทําได้ 
นายกเทศมนตรีช้ีแจงเรื่องดังกล่าวด้วย เพื่อที่จะไปอธิบายให้ชาวบ้านได้เข้าใจต่อไป

เพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไป่ 
ขอแสดงความนับถือ 

ลงชื่อ  จ่าสิบเอก  สมบูรณ์  บรรจงจิตต์   ผู้ตั้งกระทู้ถาม
        (สมบูรณ์  บรรจงจิตต์) 
  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

กิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอเชิญฝ่ายบริหารช้ีแจง

กิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีตรีลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ 
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  นายกิตติภูมิ  นามวงค์

ต้องขอขอบอีกครั้งหนึ่งนะครับที่สนใจในเรื่องนี้ ความจริงแล้วผมก็ไม่ค่อยสบายใจ
เพราะว่ามีผู้ร้องเรียนไปที่ สตง. และศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดด้วยนะครับ ก่อนที่
ดําเนินการในพื้นที่ของทางเอกชน ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ ของคุณชัยศรี มณีนันท์ ในพื้นที่ดังกล่าว
นั้นเป็นพื้นที่ของเอกชนจริงตามที่ท่านสมาชิกฯ ได้ติดตามนะครับ แต่มันมีเหตุมีผลว่าก่อนที่จะตัดสินใจ

ผมก็ได้รับหนังสือสอบถาม  และประกอบกับในวันนั้นก็มีการประชุมของหัวหน้า
ส่วนราชการที่จังหวัดด้วยนะครับ ผมก็ได้สอบถามกันว่าปัญหาที่แท้จริงนั้นคืออะไร 
มีเอกสารในการขอใช้ที่ดินของคุณชัยศรี  มณีนันท์ อย่างถูกต้องนะครับ และก็ได้รับอนุญาตแล้ว 
ประกอบกับว่าโรงพยาบาลศูนย์ลําปางในขณะนี้ที่หลายๆ    ท่านก็รู้ว่าการไปโรงพยาบาลนั้นที่จอดรถ
มันไม่มี รวมไปถึงมีการสร้างตึกใหม่ และทุบตึกเพื่อต้องการพื้นที่ในอีกระดับหนึ่ง 
ผมจึงถามท่านผู้ว่าราชการจังหวัดว่าท่านมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องดังกล่าว ท่านบอกว่าเห็นด้วย และ

ชาวบ้านพบรถจักรกลของเทศบาลไปปรับปรุงที่ดินของเอกชน 

เชิญ จ่าสิบเอกสมบูรณ์  

  เรียนท่านประธานสภา

จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์ 

จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอกระทู้ถาม
ต่อนายกเทศมนตรีนครลําปาง เรื่อง ชาวบ้านพบรถจักรกลของเทศบาลเข้าไปปรับปรุงที่ดินของเอกชน 

เนื่องจากมีชาวบ้านแจ้งว่าเห็นรถจักรกลของทางเทศบาลเข้าไปปรับปรุงที่ดินของเอกชน ซึ่งอยู่
ติดถนนเขลางค์นคร ตําบลหัวเวียง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง เพื่อทําเป็นลานจอดรถของ
โรงพยาบาลศูนย์ลําปาง ชาวบ้านจึงได้มาสอบถามผมว่าทําไมรถของเทศบาลจึงได้เข้าไปทําได้ แต่พอ
ขอให้เทศบาลไปตัดต้นไม้ในบ้าน ทางเจ้าหน้าที่ตอบว่าเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลที่ไม่สามารถทําได้ จึงขอให้
นายกเทศมนตรีช้ีแจงเรื่องดังกล่าวด้วย เพื่อที่จะไปอธิบายให้ชาวบ้านได้เข้าใจต่อไป 

บรรจงจิตต์   ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ขอเชิญฝ่ายบริหารช้ีแจง 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  
กิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรี 

ต้องขอขอบอีกครั้งหนึ่งนะครับที่สนใจในเรื่องนี้ ความจริงแล้วผมก็ไม่ค่อยสบายใจ
ก่อนที่ผมจะตัดสินใจให้

ดําเนินการในพื้นที่ของทางเอกชน ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ ของคุณชัยศรี มณีนันท์ ในพื้นที่ดังกล่าว
นั้นเป็นพื้นที่ของเอกชนจริงตามที่ท่านสมาชิกฯ ได้ติดตามนะครับ แต่มันมีเหตุมีผลว่าก่อนที่จะตัดสินใจ

ระกอบกับในวันนั้นก็มีการประชุมของหัวหน้า
ส่วนราชการที่จังหวัดด้วยนะครับ ผมก็ได้สอบถามกันว่าปัญหาที่แท้จริงนั้นคืออะไร ทางโรงพยาบาลนั้น
มีเอกสารในการขอใช้ที่ดินของคุณชัยศรี  มณีนันท์ อย่างถูกต้องนะครับ และก็ได้รับอนุญาตแล้ว 

ท่านก็รู้ว่าการไปโรงพยาบาลนั้นที่จอดรถ
มันไม่มี รวมไปถึงมีการสร้างตึกใหม่ และทุบตึกเพื่อต้องการพื้นที่ในอีกระดับหนึ่ง จึงทําให้ไม่มีที่จอดรถ 
ผมจึงถามท่านผู้ว่าราชการจังหวัดว่าท่านมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องดังกล่าว ท่านบอกว่าเห็นด้วย และ 



 
ท่านเองก็เป็นคนขอหินคลุกจากบริษัทเอกชนด้วย และเมื่อมีความเห็นตรงกันว่า ถ้าจะแก้ไขปัญหาใน
เรื่องดังกล่าวนี้ และโรงพยาบาลศูนย์ก็ได้ทําหนังสือขอความร่วมมือกับทางเทศบาล
ดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาโดยส่
เพื่อดําเนินการแก้ไขปัญหาโดยองค์รวมทั้งหมดนะครับ และทางจังหวัดก็เป็นคนขอหินคลุกมาลง เรา
ไมไ่ด้เอาหินคลุกอะไรไป เราเพียงแคใ่ห้รถไปดําเนินการแกไ้ขปัญหาดังกล่าว
พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลด้วย
ที่จอดรถในโรงพยาบาลไม่มี มันก็จะทะลักออกมาจอดนอกถนนหนทาง ท้ายที่สุดก็เป็น
ของพี่น้องประชาชนโดยองค์รวม
ในบ้าน ทําไมถึงไมไ่ด้หรือทําไมต้องเสียค่า
ในที่สาธารณะเราสามารถทําให้ได้หมด แต่ในที่ของเอกชนนี้มันคนละวัตถุประสงค์นะครับ อันนั้น
วัตถุประสงค์เพื่อส่วนตัว แต่อันนี้เป็นวัตถุประสงค์เพื่อส่วนรวมทั้งหมด ซึ่งมันเป็นคนละกรณีกันนะครับ 
ในการตัดสินใจทําภารกิจแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนนั้น เราเห็นความสําคัญหมดนะครับ แต่ผมก็
ต้องดูว่ามันเป็นผลประโยชน์ของใคร ทําใหใ้ครต่างหาก ขอบคุณมากครับ

นายกิตติ  จิวะสันติการ
จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์

จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์
เคารพ   กระผมในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
นะครับ ก่อนอื่นผมต้องขออนุญาตท่านประธานขอใช้เอกสารประกอบ 
ไปปรับพื้นที่ให้กับเอกชนเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวม
ท่านนายกเป็นอย่างมากนะครับที่ไปปรับพื้นที่ส่วนนั้น 
กับรถเฉี่ยวนะครับ ได้เดินวันละหลายๆ ร
โรงพยาบาลลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 
เวลา 15.17 น. ส่งไปที่สํานักการช่างวันที่ 
ส่วนการโยธารับเมื่อวันที่ 26 
27  พฤศจิกายน  2556  นายกอนุมัติเมื่อวันที่ 
ทางเครื่องจักรกลของทางเทศบาลถึงไปเริ่มวันที่
ผมอยากจะทราบว่าใครเป็นคนสั่งการให้เครื่องจักรกลไปทํางาน 
พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ การปรับปรุงพื้นที่เรียบร้อยแล้ว 
ผู้อํานวยการส่วนการโยธายังไม่ได้ส่งหนังสือไป 
อยากทราบว่าใครเป็นคนสั่งการ
28 พฤศจิกายน  2556  นายกฯ เป็นคนอนุมัติ 

 

~๑๗~ 

เองก็เป็นคนขอหินคลุกจากบริษัทเอกชนด้วย และเมื่อมีความเห็นตรงกันว่า ถ้าจะแก้ไขปัญหาใน
เรื่องดังกล่าวนี้ และโรงพยาบาลศูนย์ก็ได้ทําหนังสือขอความร่วมมือกับทางเทศบาล
ดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาโดยส่วนรวมทั้งหมดนี้ ผมก็เห็นด้วย เป็นผู้อนุญาตเอง 

นการแก้ไขปัญหาโดยองค์รวมทั้งหมดนะครับ และทางจังหวัดก็เป็นคนขอหินคลุกมาลง เรา
ไมไ่ด้เอาหินคลุกอะไรไป เราเพียงแคใ่ห้รถไปดําเนินการแกไ้ขปัญหาดังกล่าว ซึ่งก็เป็นการแกไ้ขปัญหาให้
พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลด้วย   และที่สําคัญที่สุดนะครับ  ถ้าเราไม่ตัดสินใจแก้ไขปัญหาอย่างนั้น 

ในโรงพยาบาลไม่มี มันก็จะทะลักออกมาจอดนอกถนนหนทาง ท้ายที่สุดก็เป็น
งพี่น้องประชาชนโดยองค์รวมทั้งหมดนะครับ  และในส่วนที่ว่าเวลาพี่น้องประชาชนขอให้ไปตัดต้นไม้

ในบ้าน ทําไมถึงไมไ่ด้หรือทําไมต้องเสียค่าธรรมเนียมด้วย เรื่องนี้มันได้ออกประกาศไว้ว่าในการตัดต้นไม้
ในที่สาธารณะเราสามารถทําให้ได้หมด แต่ในที่ของเอกชนนี้มันคนละวัตถุประสงค์นะครับ อันนั้น
วัตถุประสงค์เพื่อส่วนตัว แต่อันนี้เป็นวัตถุประสงค์เพื่อส่วนรวมทั้งหมด ซึ่งมันเป็นคนละกรณีกันนะครับ 

ภารกิจแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนนั้น เราเห็นความสําคัญหมดนะครับ แต่ผมก็
ต้องดูว่ามันเป็นผลประโยชน์ของใคร ทําใหใ้ครต่างหาก ขอบคุณมากครับ 

กิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีอะไรซักถามอีกหรือไม่
บรรจงจิตต์ 

บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
กระผมในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   ผู้ที่จะตรวจสอบการทํางานของฝ่ายบริหาร

นะครับ ก่อนอื่นผมต้องขออนุญาตท่านประธานขอใช้เอกสารประกอบ ในเรื่องที่ทางเทศบาลนครลําปาง
ไปปรับพื้นที่ให้กับเอกชนเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวม   อันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ดี 
ท่านนายกเป็นอย่างมากนะครับที่ไปปรับพื้นที่ส่วนนั้น เพื่อให้ผมได้ออกกําลังตอนเย็นได้ไม่ต้องไปเสี่ยง

นะครับ ได้เดินวันละหลายๆ รอบ แต่ผมข้องใจอยู่อย่างหนึ่งว่าทําไมเมื่อหนังสือของ
พฤศจิกายน 2556 แต่เทศบาลเรารับหนังสือวันที่ 21 

ส่งไปที่สํานักการช่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 เวลา 16.00 
26 พฤศจิกายน 2556 และรองปลัดเทศบาลได้ลงนามในหนังสือเมื่อวันที่ 

นายกอนุมัติเมื่อวันที่  28  พฤศจิกายน  2556 
เครื่องจักรกลของทางเทศบาลถึงไปเริ่มวันที่  21  พฤศจิกายน  2556 

ผมอยากจะทราบว่าใครเป็นคนสั่งการให้เครื่องจักรกลไปทํางาน  และปรากฏว่าเมื่อวันที่
ปรับปรุงพื้นที่เรียบร้อยแล้ว  ทั้งๆ ที่นายกฯ ยังไม่ได้สั่ง รองนายกฯ 

ผู้อํานวยการส่วนการโยธายังไม่ได้ส่งหนังสือไป   แต่ปรากฏว่าเครื่องจักรกลไปทํางานก่อนแล้วจึง
ทราบว่าใครเป็นคนสั่งการ และใครเป็นคนรับผิดชอบถ้าหากมันผิดกับระเบียบนะครับ 

นายกฯ เป็นคนอนุมัติ  แต่เครื่องจักรกลไปดําเนินการก่อนแล้วเมื่อวันที่

เองก็เป็นคนขอหินคลุกจากบริษัทเอกชนด้วย และเมื่อมีความเห็นตรงกันว่า ถ้าจะแก้ไขปัญหาใน
เรื่องดังกล่าวนี้ และโรงพยาบาลศูนย์ก็ได้ทําหนังสือขอความร่วมมือกับทางเทศบาลก็ดี ขอใช้สถานที่

เป็นผู้อนุญาตเอง และเป็นผู้สั่งการเอง 
นการแก้ไขปัญหาโดยองค์รวมทั้งหมดนะครับ และทางจังหวัดก็เป็นคนขอหินคลุกมาลง เรา

ซึ่งก็เป็นการแกไ้ขปัญหาให้
ถ้าเราไม่ตัดสินใจแก้ไขปัญหาอย่างนั้น 

ในโรงพยาบาลไม่มี มันก็จะทะลักออกมาจอดนอกถนนหนทาง ท้ายที่สุดก็เป็นการแก้ไขปัญหา
และในส่วนที่ว่าเวลาพี่น้องประชาชนขอให้ไปตัดต้นไม้

เรื่องนี้มันได้ออกประกาศไว้ว่าในการตัดต้นไม้
ในที่สาธารณะเราสามารถทําให้ได้หมด แต่ในที่ของเอกชนนี้มันคนละวัตถุประสงค์นะครับ อันนั้น
วัตถุประสงค์เพื่อส่วนตัว แต่อันนี้เป็นวัตถุประสงค์เพื่อส่วนรวมทั้งหมด ซึ่งมันเป็นคนละกรณีกันนะครับ 

ภารกิจแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนนั้น เราเห็นความสําคัญหมดนะครับ แต่ผมก็

จะมีอะไรซักถามอีกหรือไม่เชิญ 

  เรียนท่านประธานฯ ที่

ผู้ที่จะตรวจสอบการทํางานของฝ่ายบริหาร
ในเรื่องที่ทางเทศบาลนครลําปาง

อันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ดี   และผมก็ขอขอบคุณ
เพื่อให้ผมได้ออกกําลังตอนเย็นได้ไม่ต้องไปเสี่ยง

อบ แต่ผมข้องใจอยู่อย่างหนึ่งว่าทําไมเมื่อหนังสือของ
21 พฤศจิกายน 2556 
00 น. ทางผู้อํานวยการ

รองปลัดเทศบาลได้ลงนามในหนังสือเมื่อวันที่ 
2556  ผมจึงสงสัยว่าทําไม

2556 ก่อนที่นายกฯ จะอนุมัติ 
และปรากฏว่าเมื่อวันที่  23 

ทั้งๆ ที่นายกฯ ยังไม่ได้สั่ง รองนายกฯ  หรือว่า
แต่ปรากฏว่าเครื่องจักรกลไปทํางานก่อนแล้วจึง

และใครเป็นคนรับผิดชอบถ้าหากมันผิดกับระเบียบนะครับ  พอวันที่ 
แต่เครื่องจักรกลไปดําเนินการก่อนแล้วเมื่อวันที่ 



 
 21 พฤศจิกายน 2556  ในหนังสือของโรงพ
ครั้งนี้ทางโรงพยาบาลลําปางยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่าย น้ํามันเชื้อเพลิ
นะครับ แต่ผมมีหลักฐานว่าเมื่อวันที่ 
การนํารถตักไปทํา ในฐานะที่ผมเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนะครับก็ต้องรักษาผลประโยชน์ เพราะทุกบาท
ทุกสตางค์เป็นภาษีของประชาชน 
เจ้าของที่ก็เป็นญาติของกระผมเองนะครับ 
เราให้คนเช่าบ้านไปปลูกบ้านเองหรือครับ ทําไมเจ้าของไม่ปรับพื้นที่ให้กับโรงพยาบาล 
เครื่องจักรกลของเทศบาลนครลําปาง ผมอยากจะทราบว่าข้าราชการที่ไปทําหรือผู้ที่ไปสั่งให้รถไปทําใน
วันนั้น ใครเป็นคนสั่ง และใครเป็นคนรับผิดชอบ แล้วถ้าเหตุ
นะครับว่าตัวเองเป็นข้าราชการจะต้องรับราชการจนถึงอายุ 
คําสั่งที่ผิดระเบียบโดยการสั่งด้วยวาจา ผมเป็นห่วงข้าราชการนะครับว่าหากผิดไปแล้วใครจะเป็นคน
รับผิดชอบ    ทําไมข้าราชการไมใ่ห้ผู้สั่งการทําเป็นลายลักษณ์อักษรครับ
หากเรื่องมันไม่ถูกระเบียบคือไปดําเนินการก่อนที่นายกจะอนุมัติ
ระเบียบ ถ้านายกสั่งด้วยวาจาแล้วเหตุการณ์มันไม่ปกติขึ้นมาท่านนายกจะรับผิดชอบหรื
ผมคิดว่าเรื่องนี้คงจะยาวนะครับ เมื่อครั้งนั้นนายกได้บอกว่าเรื่องการรับรองขยะเมื่อคราวก่อน
ได้ทําเรื่องส่งไปสํานักงาน  DSI
จบง่ายๆ  ผมเป็นห่วงข้าราชการนะครับว่าท่านตั้งใจมารับ
ถูก   ดังนั้นควรจะให้ทําเป็นลายลักษณ์อักษร
ไดไ้ปปฏิบัติตามคําสั่งของท่านเรียบร้อยแล้ว 
เป็นหลักฐานที่ป้องกันตัวท่านนะ
เคยเกิดขึ้นมา หลายๆ เรื่อง ผมขอให้นายกได้ช้ีแจงนะครับว่าการไปทํางานให้กับเอกชนนั้นมันผิด
ระเบียบเพราะเป็นภาษีของประชาชน
ทํางานของฝ่ายบริหารเพื่อรักษาภาษีของประชาชน
ผมว่ามันไม่สมควรนะครับ ผมขอให้นายกได้ช้ีแจงด้วยนะครับ เพื่อผมจะได้ไปช้ีแจงให้กับชาวบ้านที่มา
ถาม เขามาถามผมผมก็ไม่สามารถตอบได้ว่าทําไมทางเทศบาลถึงได้อนุมัติให้ไปทําในพื้นที่ของเอกชน 
ขอให้ท่านนายกได้อธิบายด้วย ผมจะได้ไปตอบคําถามให้กับชาวบ้านได้ถูก และเป็นห่วงที่สุดก็คือ
ข้าราชการ พวกผมเป็นสมาชิกสภาเทศบาลก็ห่วงข้าราชการ ไม่อยากจะให้ท่านต้องไปเดือดร้อน ท่าน
ต้องคิดนะครับว่าผู้บริหารหรือสมาชิกสภาเทศบาลนั้น เปรียบเสมือนลูกจ้างช่ัวคราวเท่านั้น 
แล้ว แต่ท่านต้องรับราชการไปจนถึงอายุ 
ขอขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ
เพิ่มเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ 

~๑๘~ 

ในหนังสือของโรงพยาบาลในย่อหน้าที่สาม ความว่า 
ครั้งนี้ทางโรงพยาบาลลําปางยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่าย น้ํามันเชื้อเพลิง และเบี้ยเลี้ยงพนักงานทั้งหมด
นะครับ แต่ผมมีหลักฐานว่าเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 รถตักขอเบิกน้ํามันดีเซลเพื่

ในฐานะที่ผมเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนะครับก็ต้องรักษาผลประโยชน์ เพราะทุกบาท
ทุกสตางค์เป็นภาษีของประชาชน แล้วเราเอาไปทําให้กับเอกชน และพื้นที่ตรงนี้เป็นที่ของเอกชน ทั้งที่
เจ้าของที่ก็เป็นญาติของกระผมเองนะครับ สมมติว่าเราจะสร้างบ้านให้คนเช่า แต่เรามีพื้นที่เป็นป่ารก
เราให้คนเช่าบ้านไปปลูกบ้านเองหรือครับ ทําไมเจ้าของไม่ปรับพื้นที่ให้กับโรงพยาบาล 
เครื่องจักรกลของเทศบาลนครลําปาง ผมอยากจะทราบว่าข้าราชการที่ไปทําหรือผู้ที่ไปสั่งให้รถไปทําใน
วันนั้น ใครเป็นคนสั่ง และใครเป็นคนรับผิดชอบ แล้วถ้าเหตุการณ์อันนี้ผิดระเบียบ ข้าราชการควรจะคิด
นะครับว่าตัวเองเป็นข้าราชการจะต้องรับราชการจนถึงอายุ 60 ปี ถึงจะเกษียณ แต่ท่านไปปฏิบัติตาม
คําสั่งที่ผิดระเบียบโดยการสั่งด้วยวาจา ผมเป็นห่วงข้าราชการนะครับว่าหากผิดไปแล้วใครจะเป็นคน

ไมข้าราชการไมใ่ห้ผู้สั่งการทําเป็นลายลักษณ์อักษรครับ  ใช้การสั่งด้วยวาจา แต่ทีนี้ถ้า
หากเรื่องมันไม่ถูกระเบียบคือไปดําเนินการก่อนที่นายกจะอนุมัตินั้น ซึ่งมันเป็นการดําเนินการที่ผิด
ระเบียบ ถ้านายกสั่งด้วยวาจาแล้วเหตุการณ์มันไม่ปกติขึ้นมาท่านนายกจะรับผิดชอบหรื
ผมคิดว่าเรื่องนี้คงจะยาวนะครับ เมื่อครั้งนั้นนายกได้บอกว่าเรื่องการรับรองขยะเมื่อคราวก่อน

DSI และ ปปช.  คราวนี้ผมทราบว่ามีคนส่งเรื่องไปที่ สตง
จบง่ายๆ  ผมเป็นห่วงข้าราชการนะครับว่าท่านตั้งใจมารับราชการแล้วอย่าไปปฏิบัติตามคําสั่งที่มันไม่

ดังนั้นควรจะให้ทําเป็นลายลักษณ์อักษร   เมื่อทํางานเสร็จแล้วท่านทําไมไม่แจ้งให้นายกทราบว่า
ไดไ้ปปฏิบัติตามคําสั่งของท่านเรียบร้อยแล้ว ทําเป็นหนังสือส่งไปหานายกให้นายกรับทราบแค่นั้น มันจะ
เป็นหลักฐานที่ป้องกันตัวท่านนะครับ ผมเป็นห่วงข้าราชการนะครับว่าเดี๋ยวจะเกิดเหตุการณ์เหมือนที่

หลายๆ เรื่อง ผมขอให้นายกได้ช้ีแจงนะครับว่าการไปทํางานให้กับเอกชนนั้นมันผิด
ระเบียบเพราะเป็นภาษีของประชาชน จริงอยู่ครับ ผมในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลก็ต้องตรวจสอบการ

รักษาภาษีของประชาชน   เพราะทุกคนที่เสียภาษีแล้วเอาไปทําให้ส่วนบุคคล
ผมว่ามันไม่สมควรนะครับ ผมขอให้นายกได้ช้ีแจงด้วยนะครับ เพื่อผมจะได้ไปช้ีแจงให้กับชาวบ้านที่มา
ถาม เขามาถามผมผมก็ไม่สามารถตอบได้ว่าทําไมทางเทศบาลถึงได้อนุมัติให้ไปทําในพื้นที่ของเอกชน 

ยกได้อธิบายด้วย ผมจะได้ไปตอบคําถามให้กับชาวบ้านได้ถูก และเป็นห่วงที่สุดก็คือ
ข้าราชการ พวกผมเป็นสมาชิกสภาเทศบาลก็ห่วงข้าราชการ ไม่อยากจะให้ท่านต้องไปเดือดร้อน ท่าน

ผู้บริหารหรือสมาชิกสภาเทศบาลนั้น เปรียบเสมือนลูกจ้างช่ัวคราวเท่านั้น 
ว แต่ท่านต้องรับราชการไปจนถึงอายุ 60 ปี หากท่านปฏิบัตโิดยไม่ถูกต้องท่านก็จะเดือดร้อนนะครับ 

กิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ฝ่ายบริหาร

ยาบาลในย่อหน้าที่สาม ความว่า “อนึ่งในการดําเนินการ
ง และเบี้ยเลี้ยงพนักงานทั้งหมด” 

รถตักขอเบิกน้ํามันดีเซลเพื่อเติมรถใน
ในฐานะที่ผมเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนะครับก็ต้องรักษาผลประโยชน์ เพราะทุกบาท

แล้วเราเอาไปทําให้กับเอกชน และพื้นที่ตรงนี้เป็นที่ของเอกชน ทั้งที่
สมมติว่าเราจะสร้างบ้านให้คนเช่า แต่เรามีพื้นที่เป็นป่ารก 

เราให้คนเช่าบ้านไปปลูกบ้านเองหรือครับ ทําไมเจ้าของไม่ปรับพื้นที่ให้กับโรงพยาบาล ทําไมต้องมาใช้
เครื่องจักรกลของเทศบาลนครลําปาง ผมอยากจะทราบว่าข้าราชการที่ไปทําหรือผู้ที่ไปสั่งให้รถไปทําใน

ยบ ข้าราชการควรจะคิด
ถึงจะเกษียณ แต่ท่านไปปฏิบัติตาม

คําสั่งที่ผิดระเบียบโดยการสั่งด้วยวาจา ผมเป็นห่วงข้าราชการนะครับว่าหากผิดไปแล้วใครจะเป็นคน
ใช้การสั่งด้วยวาจา แต่ทีนี้ถ้า

นั้น ซึ่งมันเป็นการดําเนินการที่ผิด
ระเบียบ ถ้านายกสั่งด้วยวาจาแล้วเหตุการณ์มันไม่ปกติขึ้นมาท่านนายกจะรับผิดชอบหรือไม่ครับ และ
ผมคิดว่าเรื่องนี้คงจะยาวนะครับ เมื่อครั้งนั้นนายกได้บอกว่าเรื่องการรับรองขยะเมื่อคราวก่อน  นายก

คราวนี้ผมทราบว่ามีคนส่งเรื่องไปที่ สตง. แต่คิดว่ามันคงไม่
ราชการแล้วอย่าไปปฏิบัติตามคําสั่งที่มันไม่

เมื่อทํางานเสร็จแล้วท่านทําไมไม่แจ้งให้นายกทราบว่า
ทําเป็นหนังสือส่งไปหานายกให้นายกรับทราบแค่นั้น มันจะ

ครับ ผมเป็นห่วงข้าราชการนะครับว่าเดี๋ยวจะเกิดเหตุการณ์เหมือนที่
หลายๆ เรื่อง ผมขอให้นายกได้ช้ีแจงนะครับว่าการไปทํางานให้กับเอกชนนั้นมันผิด

จริงอยู่ครับ ผมในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลก็ต้องตรวจสอบการ
เพราะทุกคนที่เสียภาษีแล้วเอาไปทําให้ส่วนบุคคล

ผมว่ามันไม่สมควรนะครับ ผมขอให้นายกได้ช้ีแจงด้วยนะครับ เพื่อผมจะได้ไปช้ีแจงให้กับชาวบ้านที่มา
ถาม เขามาถามผมผมก็ไม่สามารถตอบได้ว่าทําไมทางเทศบาลถึงได้อนุมัติให้ไปทําในพื้นที่ของเอกชน 

ยกได้อธิบายด้วย ผมจะได้ไปตอบคําถามให้กับชาวบ้านได้ถูก และเป็นห่วงที่สุดก็คือ
ข้าราชการ พวกผมเป็นสมาชิกสภาเทศบาลก็ห่วงข้าราชการ ไม่อยากจะให้ท่านต้องไปเดือดร้อน ท่าน

ผู้บริหารหรือสมาชิกสภาเทศบาลนั้น เปรียบเสมือนลูกจ้างช่ัวคราวเท่านั้น 4 ปีก็จบ
หากท่านปฏิบัตโิดยไม่ถูกต้องท่านก็จะเดือดร้อนนะครับ 

ฝ่ายบริหารมีอะไรช้ีแจง



 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์
ผู้ทรงเกียรติ ก็ต้องขอขอบคุณมากเลยครับ ข้อ
ผมก็คงไม่ตอบอะไรมากนักนะครับ 
นะครับ ก็ให้สิทธิทางข้าราชการเป็นผู้ตอบในร
ความจริงไปปรากฏในกระบวนการการตรวจสอบของหน่วยงานดังกล่าวดีกว่านะครับ ขอบคุณมากครับ

นายกิตติ  จิวะสันติการ
จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์

จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์
นะครับที่วันนี้ยังไม่ได้ตอบ แต่ก็อยากให้ท่านตอบให้ผมทราบ เพื่อผมจะได้ไปช้ีแจงให้ชาวบ้านได้รับ
ทราบ ขอบคุณครับ 

๓.4) กระทู้ถาม เรื่อง 
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง

นายกิตติ  จิวะสันติการ
 นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  
เทศบาลนครลําปาง และสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
สภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอกระทู้ถาม
 ข้าพเจ้า  นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอกระทู้ถามต่อ 
นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรื่อง ไฟฟ้าสาธารณะดับและชํารุด ท่านมีการ
ดําเนินการอย่างไร เพราะชาวบ้านเดือดร้อน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไป

นายกิตติ  จิวะสันติการ
 นายกิตติภูมิ  นามวงค์
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  นาย
นครลําปาง  ต้องกราบขอบคุณท่านสมาชิกฯ ผ่านไปยังประธานสภาฯ เกี่ยวกับในเรื่องดังกล่าวนั้นเป็น
ความจริงครับ ที่ท่านได้ตั้งข้อสังเกตไว้ เพราะว่าผมได้เปลี่ยนระบบ และมีเหตุผลอยู่สองประเด็นนะครับ
ที่จะตอบให้ท่านเข้าใจว่า ในงบประมาณปี 
บริษัทเอกชนให้ดําเนินการ แต่พอในปีงบประมาณปี 

~๑๙~ 

กิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีตรีลําปาง เรียนท่านประธานสภา
ผู้ทรงเกียรติ ก็ต้องขอขอบคุณมากเลยครับ ข้อมูลละเอียดมากเลยครับ ผมยังไม่มีข้อมูลละเอียดขนาดนี้  
ผมก็คงไม่ตอบอะไรมากนักนะครับ  เพราะว่ามีผู้ร้องเรียนไป  สตง.  และศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดแล้ว

ครับ ก็ให้สิทธิทางข้าราชการเป็นผู้ตอบในรายละเอียดดังกล่าว ซึ่งผมไม่อยากละลาบละล้วง ให้เอา
ความจริงไปปรากฏในกระบวนการการตรวจสอบของหน่วยงานดังกล่าวดีกว่านะครับ ขอบคุณมากครับ

กิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีอะไรซักถามอีกหรือไม่
จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์ 

บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
นะครับที่วันนี้ยังไม่ได้ตอบ แต่ก็อยากให้ท่านตอบให้ผมทราบ เพื่อผมจะได้ไปช้ีแจงให้ชาวบ้านได้รับ

กระทู้ถาม เรื่อง ไฟฟ้าสาธารณะดับและชํารุด (โดย  นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์
นครลําปาง) 

กิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายสมหมาย  พงษไ์พบูลย์

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบ

เทศบาลนครลําปาง และสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์
สภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอกระทู้ถาม  ดังนี้ 

ข้าพเจ้า  นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอกระทู้ถามต่อ 
นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรื่อง ไฟฟ้าสาธารณะดับและชํารุด ท่านมีการ
ดําเนินการอย่างไร เพราะชาวบ้านเดือดร้อน 

ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไป 
ขอแสดงความนับถือ 

ลงชื่อ   สมหมาย  พงษไ์พบูลย์   ผู้ตั้งกระทู้ถาม
     (นายสมหมาย  พงษไ์พบูลย์) 
    สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

กิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอเชิญฝ่ายบริหารช้ีแจง

กิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีตรีลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ 

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  นายกิตติภูมิ  นามวงค์
กราบขอบคุณท่านสมาชิกฯ ผ่านไปยังประธานสภาฯ เกี่ยวกับในเรื่องดังกล่าวนั้นเป็น

อสังเกตไว้ เพราะว่าผมได้เปลี่ยนระบบ และมีเหตุผลอยู่สองประเด็นนะครับ
ที่จะตอบให้ท่านเข้าใจว่า ในงบประมาณปี 2556 เกี่ยวกับงบที่ดูแลไฟฟ้าสาธารณะนั้นเราได้จ้าง
บริษัทเอกชนให้ดําเนินการ แต่พอในปีงบประมาณปี 2557 ผมได้ตัดสินใจเองที่จะดึงงานดังกล่าวไมใ่ห้

ท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกฯ 
มูลละเอียดมากเลยครับ ผมยังไม่มีข้อมูลละเอียดขนาดนี้  

และศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดแล้ว
ายละเอียดดังกล่าว ซึ่งผมไม่อยากละลาบละล้วง ให้เอา

ความจริงไปปรากฏในกระบวนการการตรวจสอบของหน่วยงานดังกล่าวดีกว่านะครับ ขอบคุณมากครับ 

จะมีอะไรซักถามอีกหรือไม่เชิญ 

  ขอขอบคุณท่านนายกฯ 

นะครับที่วันนี้ยังไม่ได้ตอบ แต่ก็อยากให้ท่านตอบให้ผมทราบ เพื่อผมจะได้ไปช้ีแจงให้ชาวบ้านได้รับ

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  

นายสมหมาย  พงษไ์พบูลย์  

กราบเรียนท่านประธานสภา

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิก

ข้าพเจ้า  นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอกระทู้ถามต่อ 
นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรื่อง ไฟฟ้าสาธารณะดับและชํารุด ท่านมีการ

ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ขอเชิญฝ่ายบริหารช้ีแจง 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  

กิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรี 
กราบขอบคุณท่านสมาชิกฯ ผ่านไปยังประธานสภาฯ เกี่ยวกับในเรื่องดังกล่าวนั้นเป็น

อสังเกตไว้ เพราะว่าผมได้เปลี่ยนระบบ และมีเหตุผลอยู่สองประเด็นนะครับ
เกี่ยวกับงบที่ดูแลไฟฟ้าสาธารณะนั้นเราได้จ้าง

ผมได้ตัดสินใจเองที่จะดึงงานดังกล่าวไมใ่ห้ 



 
บริษัทเอกชนนั้นประมูลได้ไป ให้เทศบาลเราดําเนินการเอง ใช่ครับที่เริ่มแรกนั้นไฟฟ้าสาธารณะจํานวน
สามร้อยกว่าจุดนั้น เมื่อปลายปีงบประมาณ 
ดําเนินการ ทั้งหมดสามร้อยกว่าจุดที่ไม่สามารถดําเนินการให้พี่น้องประชาชนได้ ผมได้ป
ทีมงานว่ากรณีดังกล่าวเราจะทําอย่างไรดี และขณะนี้เราได้ดําเนินการแก้ไขไปแล้วและเหลือประมาณ
อีกสามสิบกว่าจุด แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดนั้น ถ้าผมตัดสินใจให้บริษัทเอกชนดําเนินการต่อนั้น ในการแก้ไข
ปัญหาในระยะยาวมันไม่สามารถทําได้ เพราะว่าเทศบาลเราได้รับคัดเลือกจ
ส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพหรือก็คือการประหยัด ซึ่งได้รับคัดเลือกอยู่ 
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาลนครลําปาง และเทศบาลเมืองยโสธร 
นําร่องที่จะดําเนินการในเรื่องของหลอดไฟก็ดี โดยที่ 
ขั้นตอนการประสานงานการดําเนินการ และได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปประสานงานแล้ว ถ้าเราตัดสินใจให้
บริษัทเอกชนดําเนินการ โครงการดังกล่าวนี้ไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงกันได้ เพราะจะต้องเป็นไปตาม
สัญญาระหว่างเทศบาลและบริษัทดําเนินการ ดังนั้นโค
มากกว่านี้ นี่คือกระบวนการตัดสินใจของผมว่า ควรจะเดินในทิศทางไหน ฉะนั้นปัญหาที่บอกว่าไฟฟ้า
สาธารณะต่างๆ เราพยายามปรับรูปแบบ ปรับการบริหารจัดการ เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้อง
ประชาชนได้รวดเร็วขึ้นภายใต้การทํางานของ
ผู้ดําเนินการ ถามผมว่ามีปัญหาหรือไม่ ก็จริงอย่างที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ แต่เราก็
พยายามแกไ้ขปัญหา ซึ่งจากสามร้อยกว่าจุดตอนนี้เหลือประมาณสามสิบกว่าจุด และยังได้แก้ไขปัญหา
ในเรื่องของบุคลากรอีก และยังมีเ
ดําเนินการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนให้ไวขึ้น ให้ดีขึ้น ให้ครอบคลุมทั้งหมด และเพื่อการแก้ไข
ปัญหานําไปสู่ความยั่งยืนของเรื่องดังกล่าวใหไ้ด้นะครับ ขอบคุณมากครับ

นายกิตติ  จิวะสันติการ
นายสมหมาย  พงษไ์พบูลย์  

 นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์
กระผม  นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์
ที่ได้อธิบายเกี่ยวกับการดําเนินการจัดการเรื่องไฟฟ้าสาธารณะดับนะครับ 
ทุกครั้งที่ผ่านมานะครับ ไม่เกินสามวันหรือหนึ่งอาทิตย์น
สามอาทิตย์ซึ่งก็เหลืออีกหนึ่งอาทิตย์จะครบ
ร้องเรียนมา ถนนหนทางที่เป็นทางโค้งอันตรายมาก ทําไมถึงดําเนินการแก้ไขช้า ผมก็อธิบายให้เขา
เข้าใจว่า ผมก็ไม่ทราบว่าสาเหตุการบริหารของนายกเทศมนตรีนั้นเป็นอย่างไร เพราะเมื่อก่อนนี้สมาชิก
สภาฯ ทุกๆ ท่านที่ส่งเรื่องร้องทุกไปให้ก็จะดําเนินการได้รวดเร็วนะครับ แต่ ณ วันนี้อย่างที่ผมบอกเมื่อ
สักครู่ว่าสามอาทิตย์ก็ยังไม่มีการแกไ้ขนะครับ ผมก็สอบถามไปยังศูนย์ร้องทุกข์ ก็ได้รับคําตอบว่าขณะนี้
คําร้องของสมาชิกสภาฯ ไมไ่ด้เข้ากับระบบแล้ว แต่จะขึ้นกับนายกฯ โดยตรงนะครับ นายกฯ จะเป็นผู้

~๒๐~ 

บริษัทเอกชนนั้นประมูลได้ไป ให้เทศบาลเราดําเนินการเอง ใช่ครับที่เริ่มแรกนั้นไฟฟ้าสาธารณะจํานวน
สามร้อยกว่าจุดนั้น เมื่อปลายปีงบประมาณ 2556 เข้ามาสู่การตัดสินใจที่จะไม่ให้บริษัทเอกชน
ดําเนินการ ทั้งหมดสามร้อยกว่าจุดที่ไม่สามารถดําเนินการให้พี่น้องประชาชนได้ ผมได้ป
ทีมงานว่ากรณีดังกล่าวเราจะทําอย่างไรดี และขณะนี้เราได้ดําเนินการแก้ไขไปแล้วและเหลือประมาณ

แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดนั้น ถ้าผมตัดสินใจให้บริษัทเอกชนดําเนินการต่อนั้น ในการแก้ไข
ปัญหาในระยะยาวมันไม่สามารถทําได้ เพราะว่าเทศบาลเราได้รับคัดเลือกจาก 
ส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพหรือก็คือการประหยัด ซึ่งได้รับคัดเลือกอยู่ 
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาลนครลําปาง และเทศบาลเมืองยโสธร 4 เมืองดังกล่าวนี้เป็นเมือง
นําร่องที่จะดําเนินการในเรื่องของหลอดไฟก็ดี โดยที่ World Bank จะเป็นผู้ดําเนินการให้ ขณะนี้อยู่ใน
ขั้นตอนการประสานงานการดําเนินการ และได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปประสานงานแล้ว ถ้าเราตัดสินใจให้
บริษัทเอกชนดําเนินการ โครงการดังกล่าวนี้ไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงกันได้ เพราะจะต้องเป็นไปตาม
สัญญาระหว่างเทศบาลและบริษัทดําเนินการ ดังนั้นโครงการดังกล่าวจึงต้องล้มไป ทั้งที่เรามีโอกาส
มากกว่านี้ นี่คือกระบวนการตัดสินใจของผมว่า ควรจะเดินในทิศทางไหน ฉะนั้นปัญหาที่บอกว่าไฟฟ้า
สาธารณะต่างๆ เราพยายามปรับรูปแบบ ปรับการบริหารจัดการ เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้อง

ภายใต้การทํางานของเทศบาลที่เราได้ยกเลิกสัญญา
ผู้ดําเนินการ ถามผมว่ามีปัญหาหรือไม่ ก็จริงอย่างที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ แต่เราก็
พยายามแกไ้ขปัญหา ซึ่งจากสามร้อยกว่าจุดตอนนี้เหลือประมาณสามสิบกว่าจุด และยังได้แก้ไขปัญหา
ในเรื่องของบุคลากรอีก และยังมีเรื่องของวัสดุอุปกรณ์อีก ผมก็ยอมรับนะครับ และจะใช้เวลา
ดําเนินการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนให้ไวขึ้น ให้ดีขึ้น ให้ครอบคลุมทั้งหมด และเพื่อการแก้ไข
ปัญหานําไปสู่ความยั่งยืนของเรื่องดังกล่าวใหไ้ด้นะครับ ขอบคุณมากครับ 

กิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีอะไรซักถามอีกหรือไม่

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบ
นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ก็ต้องขอขอบคุณนายเทศมนตรี

ที่ได้อธิบายเกี่ยวกับการดําเนินการจัดการเรื่องไฟฟ้าสาธารณะดับนะครับ ผมสังเกตการณ์จากคําร้อง
ทุกครั้งที่ผ่านมานะครับ ไม่เกินสามวันหรือหนึ่งอาทิตย์นะครับที่มีการดําเนินการแก้ไข แต่ ณ 
สามอาทิตย์ซึ่งก็เหลืออีกหนึ่งอาทิตย์จะครบหนึ่งเดือนนะครับยังไม่มีการแก้ไขเลย ชาวบ้านเขาก็
ร้องเรียนมา ถนนหนทางที่เป็นทางโค้งอันตรายมาก ทําไมถึงดําเนินการแก้ไขช้า ผมก็อธิบายให้เขา
เข้าใจว่า ผมก็ไม่ทราบว่าสาเหตุการบริหารของนายกเทศมนตรีนั้นเป็นอย่างไร เพราะเมื่อก่อนนี้สมาชิก

งทุกไปให้ก็จะดําเนินการได้รวดเร็วนะครับ แต่ ณ วันนี้อย่างที่ผมบอกเมื่อ
สักครู่ว่าสามอาทิตย์ก็ยังไม่มีการแกไ้ขนะครับ ผมก็สอบถามไปยังศูนย์ร้องทุกข์ ก็ได้รับคําตอบว่าขณะนี้
คําร้องของสมาชิกสภาฯ ไมไ่ด้เข้ากับระบบแล้ว แต่จะขึ้นกับนายกฯ โดยตรงนะครับ นายกฯ จะเป็นผู้

บริษัทเอกชนนั้นประมูลได้ไป ให้เทศบาลเราดําเนินการเอง ใช่ครับที่เริ่มแรกนั้นไฟฟ้าสาธารณะจํานวน
เข้ามาสู่การตัดสินใจที่จะไม่ให้บริษัทเอกชน

ดําเนินการ ทั้งหมดสามร้อยกว่าจุดที่ไม่สามารถดําเนินการให้พี่น้องประชาชนได้ ผมได้ปรึกษากับ
ทีมงานว่ากรณีดังกล่าวเราจะทําอย่างไรดี และขณะนี้เราได้ดําเนินการแก้ไขไปแล้วและเหลือประมาณ

แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดนั้น ถ้าผมตัดสินใจให้บริษัทเอกชนดําเนินการต่อนั้น ในการแก้ไข
าก World Bank ที่จะ

ส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพหรือก็คือการประหยัด ซึ่งได้รับคัดเลือกอยู่ 4 เมือง คือ 
เมืองดังกล่าวนี้เป็นเมือง

จะเป็นผู้ดําเนินการให้ ขณะนี้อยู่ใน
ขั้นตอนการประสานงานการดําเนินการ และได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปประสานงานแล้ว ถ้าเราตัดสินใจให้
บริษัทเอกชนดําเนินการ โครงการดังกล่าวนี้ไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงกันได้ เพราะจะต้องเป็นไปตาม

รงการดังกล่าวจึงต้องล้มไป ทั้งที่เรามีโอกาส
มากกว่านี้ นี่คือกระบวนการตัดสินใจของผมว่า ควรจะเดินในทิศทางไหน ฉะนั้นปัญหาที่บอกว่าไฟฟ้า
สาธารณะต่างๆ เราพยายามปรับรูปแบบ ปรับการบริหารจัดการ เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้อง

ได้ยกเลิกสัญญากับบริษัทเอกชนเป็น
ผู้ดําเนินการ ถามผมว่ามีปัญหาหรือไม่ ก็จริงอย่างที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ แต่เราก็
พยายามแกไ้ขปัญหา ซึ่งจากสามร้อยกว่าจุดตอนนี้เหลือประมาณสามสิบกว่าจุด และยังได้แก้ไขปัญหา

รื่องของวัสดุอุปกรณ์อีก ผมก็ยอมรับนะครับ และจะใช้เวลา
ดําเนินการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนให้ไวขึ้น ให้ดีขึ้น ให้ครอบคลุมทั้งหมด และเพื่อการแก้ไข

จะมีอะไรซักถามอีกหรือไม่ เชิญ 

กราบเรียนท่านประธานฯ  
ก็ต้องขอขอบคุณนายเทศมนตรี

ผมสังเกตการณ์จากคําร้อง
ะครับที่มีการดําเนินการแก้ไข แต่ ณ วันนี้นะครับ 

หนึ่งเดือนนะครับยังไม่มีการแก้ไขเลย ชาวบ้านเขาก็
ร้องเรียนมา ถนนหนทางที่เป็นทางโค้งอันตรายมาก ทําไมถึงดําเนินการแก้ไขช้า ผมก็อธิบายให้เขา
เข้าใจว่า ผมก็ไม่ทราบว่าสาเหตุการบริหารของนายกเทศมนตรีนั้นเป็นอย่างไร เพราะเมื่อก่อนนี้สมาชิก

งทุกไปให้ก็จะดําเนินการได้รวดเร็วนะครับ แต่ ณ วันนี้อย่างที่ผมบอกเมื่อ
สักครู่ว่าสามอาทิตย์ก็ยังไม่มีการแกไ้ขนะครับ ผมก็สอบถามไปยังศูนย์ร้องทุกข์ ก็ได้รับคําตอบว่าขณะนี้
คําร้องของสมาชิกสภาฯ ไมไ่ด้เข้ากับระบบแล้ว แต่จะขึ้นกับนายกฯ โดยตรงนะครับ นายกฯ จะเป็นผู้ 



 
พิจารณาเองว่าจะดําเนินการเมื่อไหร่ 
อยากจะให้นายกฯ อธิบายด้วยว่ามีการเปลี่ยนแปลงระบบตรงนี้จริงหรือเปล่าครับ  อีกเรื่องหนึ่งนะครับ
ที่ท่านบอกว่าจะเปลี่ยนแปลงระบบในการดําเนินการแก้ไขไฟฟ้าสาธารณะใหม่
คิดก่อนที่จะเข้ามาดํารงตําแหน่งตรงนี้แล้วครับ แต่ผมก็ยังแปลกใจนะครับ ขออนุญาต
ประกอบนะครับ ซึ่งเป็นประกาศเทศบาลนครลําปาง เรื่อง ประมูลจ้างเหมาเอกชนบํารุงรักษาไฟฟ้า
สาธารณะ มีหนังสือติดบอร์ดนะครับ ท่านคิดไว้แล้วทําไมถึงยังมีหนังสือติดอยู่ให้
แต่ก็ไม่มีวันที่ลงไว้นะครับว่าติดประกาศเมื่อไหร่ แต่ ณ วันที่ 
ขอยกเลิกการประมูลฯ นะครับ ครั้งแรกที่จะเปิดประมูลนั้นได้อ้างเหตุผลว่า 
จํานวนน้อยไมเ่พียงพอ และต้องปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้าภายในอาคารต่างๆ ของเทศบาลนครลําปาง
อย่างเร่งด่วน เช่น งานรัฐพิธีประจําปี
ไม่เพียงพอ และช่วงเวลาไม่เท่าไหร่เองนะครับก็ได้ประกาศยกเลิกและให้เหตุผลว่า 
บุคลากรพอที่จะดําเนินการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้โดยตรง และ
สามารถตอบสนองภารกิจงานราชการ เช่น งานรัฐพิธีต่างๆ ของเทศบาล
ระยะเวลาไม่กี่เดือนท่านสามารถหาบุคลากรที่ขาดแคลนมาทดแทนได้ แต่ผลงานที่ออกมานั้นครับท่าน
ประธาน จะเป็นเดือนเลยนะครับที่ไม่มีการตอบสนอง 
ผ่านทางสภาของเราไป  เมื่อวันที่ 
นะครับ แล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วครับ 
นี่ไม่ใช่สามอาทิตย์อย่างที่ผมว่าแล้วนะครับ จะครบเดือนแล้วนะครับ ผมก็ไม่เข้าใจในระบบการบริหาร
ของท่านนายกฯ  ความจริงมันเป็นอํานาจหน้าที่ของเรานะครับที่จะบําบัดทุกข์บํารุงสุขของประชาชน 
ในเมื่อท่านก็ทราบว่าระเบียบเป็นแบบนี้ทําไมท่านไม่หาทางแก้ไขปัญหาให้รี
ตามยถากรรมแบบนี้นะครับ คําว่า 
ให้เร็วกว่านี้เพราะว่าประชาชนเขาเดือดร้อน
เกิดขึ้นมา เขาสามารถฟ้องร้องเราได้นะครับ 
เช่นกันนะครับที่เป็นคําร้องของสมาชิกสภาฯ ดําเนินการช้ามาก ซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะสาเหตุใด 
เมื่อสมัยก่อนที่ท่านนายกฯ คนเดิมนะครับ เขาจะกําชับกับทางเจ้าหน้าที่เทศบาลว่าถ้ามีคําร้องจาก
สมาชิกสภาฯ ช่วยดําเนินการให้
ความช่วยเหลือกับทางเทศบาลก็ต้องรีบดําเนินการให้เขา เพราะว่าเป็นตัวแทนของชาวบ้าน 
สภาฯ ทุกคนเป็นตัวแทนของชาวบ้าน รับทราบข่าวจากชาวบ้าน รับเรื่องร้องทุกข์จากชาวบ้านมา ก็ต้อง
รีบดําเนินการประสานให้ แต่ด้วยเหตุผลกลใดผมก็ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาฯ ร้องทุกข์แต่ได้รับการ
ดําเนินการช้ากว่าประชาชนทั่วไป 
อีกสักนิดหนึ่งนะครับ ที่ชุมชนบ้านดงของผมเองนี้นะครับ เมื่อตอนฝนตกหนักและเสาไฟฟ้าเกิดโค่นหัก
ซึ่งอยู่ตรงบริเวณทางโค้งด้วยนะครับ อันตรายมากนะครับ เมื่อก่อนจะมีแสงสว่างตลอด แต่เมื่อพายุ

~๒๑~ 

พิจารณาเองว่าจะดําเนินการเมื่อไหร่ คําพูดตรงนี้มันจริงเท็จอย่างไรผมก็ไม่อาจรู้ได้นะครับ ผมจึง
อยากจะให้นายกฯ อธิบายด้วยว่ามีการเปลี่ยนแปลงระบบตรงนี้จริงหรือเปล่าครับ  อีกเรื่องหนึ่งนะครับ
ที่ท่านบอกว่าจะเปลี่ยนแปลงระบบในการดําเนินการแก้ไขไฟฟ้าสาธารณะใหม่
คิดก่อนที่จะเข้ามาดํารงตําแหน่งตรงนี้แล้วครับ แต่ผมก็ยังแปลกใจนะครับ ขออนุญาต
ประกอบนะครับ ซึ่งเป็นประกาศเทศบาลนครลําปาง เรื่อง ประมูลจ้างเหมาเอกชนบํารุงรักษาไฟฟ้า
สาธารณะ มีหนังสือติดบอร์ดนะครับ ท่านคิดไว้แล้วทําไมถึงยังมีหนังสือติดอยู่ให้
แต่ก็ไม่มีวันที่ลงไว้นะครับว่าติดประกาศเมื่อไหร่ แต่ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 
ขอยกเลิกการประมูลฯ นะครับ ครั้งแรกที่จะเปิดประมูลนั้นได้อ้างเหตุผลว่า 

และต้องปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้าภายในอาคารต่างๆ ของเทศบาลนครลําปาง
อย่างเร่งด่วน เช่น งานรัฐพิธีประจําปี”  ท่านประกาศให้เอกชนมาประมูล  เนื่องจากพนักงานของเรามี
ไม่เพียงพอ และช่วงเวลาไม่เท่าไหร่เองนะครับก็ได้ประกาศยกเลิกและให้เหตุผลว่า 

ดําเนินการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้โดยตรง และ
สามารถตอบสนองภารกิจงานราชการ เช่น งานรัฐพิธีต่างๆ ของเทศบาล” ไม่เข้าใจจริงๆ ครับ ในช่วง
ระยะเวลาไม่กี่เดือนท่านสามารถหาบุคลากรที่ขาดแคลนมาทดแทนได้ แต่ผลงานที่ออกมานั้นครับท่าน

เดือนเลยนะครับที่ไม่มีการตอบสนอง อย่างเช่นกรณีที่ผ่านมาสมาชิกสภาฯ ได้ร้องเรียน
เมื่อวันที่ 30  ตุลาคม  2556  ตรงบริเวณอนุสาวรีย์พ่อเจ้าทิพย์ช้างของเรา

นะครับ แล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วครับ 26 ธันวาคม 2556  แล้วนะครับ  ยังไม่มีการแก้ไขเล
นี่ไม่ใช่สามอาทิตย์อย่างที่ผมว่าแล้วนะครับ จะครบเดือนแล้วนะครับ ผมก็ไม่เข้าใจในระบบการบริหาร

ความจริงมันเป็นอํานาจหน้าที่ของเรานะครับที่จะบําบัดทุกข์บํารุงสุขของประชาชน 
ในเมื่อท่านก็ทราบว่าระเบียบเป็นแบบนี้ทําไมท่านไม่หาทางแก้ไขปัญหาให้รีบด่วน
ตามยถากรรมแบบนี้นะครับ คําว่า “ผมจะพยายามแก้ไข” นี้ใครก็พูดได้นะครับ 
ให้เร็วกว่านี้เพราะว่าประชาชนเขาเดือดร้อน บางเส้นทางที่เป็นโค้งอันตรายถ้าเกิดมีอุบัติเหตุหรือมีอะไร
เกิดขึ้นมา เขาสามารถฟ้องร้องเราได้นะครับ ไม่ใช่เฉพาะเรื่องไฟฟ้านะครับท่านประธาน เรื่องอื่นๆ ก็
เช่นกันนะครับที่เป็นคําร้องของสมาชิกสภาฯ ดําเนินการช้ามาก ซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะสาเหตุใด 
เมื่อสมัยก่อนที่ท่านนายกฯ คนเดิมนะครับ เขาจะกําชับกับทางเจ้าหน้าที่เทศบาลว่าถ้ามีคําร้องจาก
สมาชิกสภาฯ ช่วยดําเนินการให้ด้วย เพราะว่าสมาชิกสภาฯ ทุกท่านเป็นตัวแทนของประชาชนมาร้องขอ
ความช่วยเหลือกับทางเทศบาลก็ต้องรีบดําเนินการให้เขา เพราะว่าเป็นตัวแทนของชาวบ้าน 
สภาฯ ทุกคนเป็นตัวแทนของชาวบ้าน รับทราบข่าวจากชาวบ้าน รับเรื่องร้องทุกข์จากชาวบ้านมา ก็ต้อง

แต่ด้วยเหตุผลกลใดผมก็ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาฯ ร้องทุกข์แต่ได้รับการ
ดําเนินการช้ากว่าประชาชนทั่วไป มันผิดสังเกตอะไรบางอย่างนะครับ  ผมขอวกกลับมาเข้าเรื่องไฟฟ้า
อีกสักนิดหนึ่งนะครับ ที่ชุมชนบ้านดงของผมเองนี้นะครับ เมื่อตอนฝนตกหนักและเสาไฟฟ้าเกิดโค่นหัก

รงบริเวณทางโค้งด้วยนะครับ อันตรายมากนะครับ เมื่อก่อนจะมีแสงสว่างตลอด แต่เมื่อพายุ

คําพูดตรงนี้มันจริงเท็จอย่างไรผมก็ไม่อาจรู้ได้นะครับ ผมจึง
อยากจะให้นายกฯ อธิบายด้วยว่ามีการเปลี่ยนแปลงระบบตรงนี้จริงหรือเปล่าครับ  อีกเรื่องหนึ่งนะครับ
ที่ท่านบอกว่าจะเปลี่ยนแปลงระบบในการดําเนินการแก้ไขไฟฟ้าสาธารณะใหม่     ผมคิดว่าท่านคงจะ
คิดก่อนที่จะเข้ามาดํารงตําแหน่งตรงนี้แล้วครับ แต่ผมก็ยังแปลกใจนะครับ ขออนุญาตเสนอเอกสาร
ประกอบนะครับ ซึ่งเป็นประกาศเทศบาลนครลําปาง เรื่อง ประมูลจ้างเหมาเอกชนบํารุงรักษาไฟฟ้า
สาธารณะ มีหนังสือติดบอร์ดนะครับ ท่านคิดไว้แล้วทําไมถึงยังมีหนังสือติดอยู่ให้เอกชนมารับประมูล 

2556  ก็มีการติดประกาศ
ขอยกเลิกการประมูลฯ นะครับ ครั้งแรกที่จะเปิดประมูลนั้นได้อ้างเหตุผลว่า “เนื่องจากบุคลากรมี

และต้องปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้าภายในอาคารต่างๆ ของเทศบาลนครลําปาง
เนื่องจากพนักงานของเรามี

ไม่เพียงพอ และช่วงเวลาไม่เท่าไหร่เองนะครับก็ได้ประกาศยกเลิกและให้เหตุผลว่า “ซึ่งเทศบาลมี
ดําเนินการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้โดยตรง และ

ไม่เข้าใจจริงๆ ครับ ในช่วง
ระยะเวลาไม่กี่เดือนท่านสามารถหาบุคลากรที่ขาดแคลนมาทดแทนได้ แต่ผลงานที่ออกมานั้นครับท่าน

อย่างเช่นกรณีที่ผ่านมาสมาชิกสภาฯ ได้ร้องเรียน
ตรงบริเวณอนุสาวรีย์พ่อเจ้าทิพย์ช้างของเรา

ยังไม่มีการแก้ไขเลยนะครับ 
นี่ไม่ใช่สามอาทิตย์อย่างที่ผมว่าแล้วนะครับ จะครบเดือนแล้วนะครับ ผมก็ไม่เข้าใจในระบบการบริหาร

ความจริงมันเป็นอํานาจหน้าที่ของเรานะครับที่จะบําบัดทุกข์บํารุงสุขของประชาชน  
บด่วน ไม่ใช่ปล่อยให้เป็นไป

นี้ใครก็พูดได้นะครับ ความจริงควรจะแก้ไข
บางเส้นทางที่เป็นโค้งอันตรายถ้าเกิดมีอุบัติเหตุหรือมีอะไร

ช่เฉพาะเรื่องไฟฟ้านะครับท่านประธาน เรื่องอื่นๆ ก็
เช่นกันนะครับที่เป็นคําร้องของสมาชิกสภาฯ ดําเนินการช้ามาก ซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะสาเหตุใด 
เมื่อสมัยก่อนที่ท่านนายกฯ คนเดิมนะครับ เขาจะกําชับกับทางเจ้าหน้าที่เทศบาลว่าถ้ามีคําร้องจาก

ด้วย เพราะว่าสมาชิกสภาฯ ทุกท่านเป็นตัวแทนของประชาชนมาร้องขอ
ความช่วยเหลือกับทางเทศบาลก็ต้องรีบดําเนินการให้เขา เพราะว่าเป็นตัวแทนของชาวบ้าน  สมาชิก
สภาฯ ทุกคนเป็นตัวแทนของชาวบ้าน รับทราบข่าวจากชาวบ้าน รับเรื่องร้องทุกข์จากชาวบ้านมา ก็ต้อง

แต่ด้วยเหตุผลกลใดผมก็ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาฯ ร้องทุกข์แต่ได้รับการ
มันผิดสังเกตอะไรบางอย่างนะครับ  ผมขอวกกลับมาเข้าเรื่องไฟฟ้า

อีกสักนิดหนึ่งนะครับ ที่ชุมชนบ้านดงของผมเองนี้นะครับ เมื่อตอนฝนตกหนักและเสาไฟฟ้าเกิดโค่นหัก
รงบริเวณทางโค้งด้วยนะครับ อันตรายมากนะครับ เมื่อก่อนจะมีแสงสว่างตลอด แต่เมื่อพายุ 



 
นารีเข้ามามันก็โค่นหักลง ซึ่งผมก็ได้เขียนคําร้องมาสองครั้งแล้วนะครับ 
ประสานกับทางศูนย์ร้องทุกข์ 
ที่ไหนครับ เอกสารร้องทุกข์ผมก็มีสําเนาด้วยนะครับ ผมดูแล้วว่าการบริหารของนายกฯ มันมีอะไร
ผิดพลาดหลายๆ อย่าง การแกไ้ขหรือดําเนินการ
ในกรณีตัดต้นไม้ ตั้งแต่เดือนสิงหาคมแล้วนะครับ 
ถึงได้ดําเนินการล่าช้าเมื่อเปรียบเทียบระหว่างชาวบ้านธรรมดากับสมาชิกสภาฯ ร้องมามันแตกต่างกัน
นะครับ ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ
เพิ่มเติมอีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ

นายกิตติ  จิวะสันติการ
นายสมหมาย  พงษไ์พบูลย์  

 นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์
อยากให้ท่านนายกฯ ตอบคําถามด้วยนะครับ 
ไม่ได้ และจะบอกว่าสมาชิกสภาฯ ไม่มีศักย
คําตอบไปโดยพลการก็ไม่ได้ 
นายกฯ ตอบด้วยนะครับ ผมจะได้อธิบายกับชาวบ้านได้นะครับ ขอบคุณมากครับ

นายกิตติ  จิวะสันติการ
อีกหรือไม่ ยืนยันจะไม่ช้ีแจงนะครับ

นายกิตติ  จิวะสันติการ
นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง

ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ 
วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
นายกฯ มีสิทธิจะไม่ตอบไดใ้นกรณใีดบ้าง มันมีระเบียบพูดไว้ชัดเจนว่าต้องตอบนะครับ ขอบคุณครับ

นายกิตติ  จิวะสันติการ
เทศบาลฯ  ช้ีแจงเกี่ยวกับการตอบกระทู้ถามครับ

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง
เทศบาลนครลําปางที่เคารพ 
พรหมศร ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง 
เพื่อให้กระผมในฐานะเลขานุการสภาฯ 
คือเป็นอย่างนี้นะครับ ผมขอเรียนที่ประชุมนะครับว่า ในเรื่องของสิทธิการตอบกระทู้นี้ ก็ต้องใช้สิทธิ
ภายใต้บริบทที่มีระเบียบกฎหมายรองรับเอาไว้ ผมจะตอบให้กระชับเลยนะครับว่าสิทธิที่จะไม่ตอบกระทู้
ถามของนายกฯ นั้น เราพิจารณาได้จาก

~๒๒~ 

นารีเข้ามามันก็โค่นหักลง ซึ่งผมก็ได้เขียนคําร้องมาสองครั้งแล้วนะครับ แต่ก็ยังไม่มีการแก้ไข ผมจึงไป
ประสานกับทางศูนย์ร้องทุกข์ ซึ่งทางศูนย์ก็บอกว่าคําร้องนี้ไม่ได้อยู่ในระบบตรงนี้

เอกสารร้องทุกข์ผมก็มีสําเนาด้วยนะครับ ผมดูแล้วว่าการบริหารของนายกฯ มันมีอะไร
ผิดพลาดหลายๆ อย่าง การแกไ้ขหรือดําเนินการต่างๆ จะเชื่องช้ามากนะครับ เพื่อนๆ สมาชิกฯ ก็บ่นมา

นไม้ ตั้งแต่เดือนสิงหาคมแล้วนะครับ ผมก็อยากจะขอให้นายกฯ ตอบด้วยนะครับว่าเหตุใด
ถึงได้ดําเนินการล่าช้าเมื่อเปรียบเทียบระหว่างชาวบ้านธรรมดากับสมาชิกสภาฯ ร้องมามันแตกต่างกัน

กิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ฝ่ายบริหาร

ไม่มีนะครับ 

กิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีอะไรซักถามอีกหรือไม่

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบ
อยากให้ท่านนายกฯ ตอบคําถามด้วยนะครับ เพราะว่ามันคลางแคลงใจ ผมก็จะให้คําตอบกับชาวบ้าน

จะบอกว่าสมาชิกสภาฯ ไม่มีศักยภาพนะครับ ฝากถามอะไรมาก็ไม่มีคําตอบให้ ซึ่งผมจะให้
คําตอบไปโดยพลการก็ไม่ได้  เพราะอาจจะเป็นการข้ามหน้าข้ามตาท่านนายกฯ นะครับ

ผมจะได้อธิบายกับชาวบ้านได้นะครับ ขอบคุณมากครับ

กิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ฝ่ายบริหาร
ยืนยันจะไม่ช้ีแจงนะครับ 

กิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายแพทย์วัฒนา 

วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  กระผม  
วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ผมใคร่ขออนุญาตให้ท่านเลขานุการสภาฯ ได้ช้ีแจงว่า

มีสิทธิจะไม่ตอบไดใ้นกรณใีดบ้าง มันมีระเบียบพูดไว้ชัดเจนว่าต้องตอบนะครับ ขอบคุณครับ

กิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอเชิญท่านเลขานุการสภา
ช้ีแจงเกี่ยวกับการตอบกระทู้ถามครับ 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง   กราบเรีย
 และท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน กระผม

เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ประเด็นที่ท่านสมาชิกฯ ได้หารือต่อท่านประธานฯ 
เพื่อให้กระผมในฐานะเลขานุการสภาฯ  ได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมในเรื่องสิทธิที่จะไม่ตอ
คือเป็นอย่างนี้นะครับ ผมขอเรียนที่ประชุมนะครับว่า ในเรื่องของสิทธิการตอบกระทู้นี้ ก็ต้องใช้สิทธิ
ภายใต้บริบทที่มีระเบียบกฎหมายรองรับเอาไว้ ผมจะตอบให้กระชับเลยนะครับว่าสิทธิที่จะไม่ตอบกระทู้
ถามของนายกฯ นั้น เราพิจารณาได้จากพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่

แต่ก็ยังไม่มีการแก้ไข ผมจึงไป
ซึ่งทางศูนย์ก็บอกว่าคําร้องนี้ไม่ได้อยู่ในระบบตรงนี้ แล้วผมจะไปติดตาม 

เอกสารร้องทุกข์ผมก็มีสําเนาด้วยนะครับ ผมดูแล้วว่าการบริหารของนายกฯ มันมีอะไร
ต่างๆ จะเชื่องช้ามากนะครับ เพื่อนๆ สมาชิกฯ ก็บ่นมา

ผมก็อยากจะขอให้นายกฯ ตอบด้วยนะครับว่าเหตุใด
ถึงได้ดําเนินการล่าช้าเมื่อเปรียบเทียบระหว่างชาวบ้านธรรมดากับสมาชิกสภาฯ ร้องมามันแตกต่างกัน

ฝ่ายบริหารมีอะไรช้ีแจง

จะมีอะไรซักถามอีกหรือไม่เชิญ 

กราบเรียนท่านประธานฯ ผม
เพราะว่ามันคลางแคลงใจ ผมก็จะให้คําตอบกับชาวบ้าน

ากถามอะไรมาก็ไม่มีคําตอบให้ ซึ่งผมจะให้
เพราะอาจจะเป็นการข้ามหน้าข้ามตาท่านนายกฯ นะครับ  ขอให้ท่าน

ผมจะได้อธิบายกับชาวบ้านได้นะครับ ขอบคุณมากครับ 

ฝ่ายบริหารจะช้ีแจงเพิ่มเติม

เชิญ นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ 

วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่าน
และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  กระผม  นายแพทย์วัฒนา  

ผมใคร่ขออนุญาตให้ท่านเลขานุการสภาฯ ได้ช้ีแจงว่า
มีสิทธิจะไม่ตอบไดใ้นกรณใีดบ้าง มันมีระเบียบพูดไว้ชัดเจนว่าต้องตอบนะครับ ขอบคุณครับ 

ขอเชิญท่านเลขานุการสภา

กราบเรียนท่านประธานสภา
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน กระผม นายจาตุรงค์ 

ประเด็นที่ท่านสมาชิกฯ ได้หารือต่อท่านประธานฯ 
ได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมในเรื่องสิทธิที่จะไม่ตอบกระทู้ของนายกฯ 

คือเป็นอย่างนี้นะครับ ผมขอเรียนที่ประชุมนะครับว่า ในเรื่องของสิทธิการตอบกระทู้นี้ ก็ต้องใช้สิทธิ
ภายใต้บริบทที่มีระเบียบกฎหมายรองรับเอาไว้ ผมจะตอบให้กระชับเลยนะครับว่าสิทธิที่จะไม่ตอบกระทู้

แกไ้ขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 



 
 13 พ.ศ. 2552 ในมาตรา 31 
สภาเทศบาลมีสิทธิตั้งกระทู้ถามนายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีในข้อความใดๆ อันเกี่ยวกับ
การงานในหน้าที่ได้ แต่นายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีมีสิทธิที่จะไม่ตอบ เมื่อเห็นว่าข้อความ
นั้นๆ ยังไม่ควรเปิดเผยเพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สําคัญของเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ
พ.ศ. 2554 ในหมวด 7 เรื่อง กระทู้ถาม 
ที่จะไม่ตอบกระทู้ถามเมื่อเห็นว่าเรื่องนั้น ๆ ยังไม่ควรเปิดเผยเพราะเกี่ยวกับประโยชน์สําคัญของทาง
ราชการ ในกรณีที่ไมต่อบกระทู้ถามให้ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งให้สภาท้องถิ่นทราบภายใน
ข้อ 95”  ฉะนั้นกระทู้ถามที่ท่านสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ ได้ถามนี้ ท่านประธานก็ได้พิจารณาแล้วว่าเป็น
กระทู้ถามทั่วไป เป็นงานในอํานาจหน้าที่ของนายกฯ จึงได้บรรจุกระทู้นี้ และในเบื้องต้นนายกฯ ก็ได้ตอบ
ไปแล้วบางส่วน และยังมีข้อซักถามที่ผู้ตั้งกระทู้ถามได้ถา
ล่าช้านี้ และพูดในทํานองเป็นการเลือกปฏิบัติ 
นายกฯ มีสิทธิจะไม่ตอบกระทู้เมื่อเห็นว่าเรื่องนั้นๆ ยังไม่ควรเปิดเผยเพราะเกี่ยวกับประโยชน์สําคัญของ
ทางราชการ      แต่ว่ามันล่าช้าเพราะอะไรหรือทําไมปฏิบัติไม่เหมือนกันนั้น ผมว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับสิทธิ
ที่กฎหมายใหไ้ว้  แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ให้ผู้ตอบคําถามได้พิจารณาตามข้อกฎหมายตามที่ผมได้ช้ีแจงให้ที่
ได้ทราบแล้ว ผมคิดว่าผู้ที่ซักถามคงจะเข้าใจในข้อกฎหมายที่ผมได้ช้ีแจงไป ข

นายกิตติ  จิวะสันติการ
เชิญ นายสมหมาย  พงษไ์พบูลย์

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์
ผมขอใช้สิทธิครั้งที่สามนะครับ ผมได้ฟังท่านเลขาฯ
มันไม่เห็นจะเสียหายเกี่ยวกับข้อบทกฎหมายเลยครับ เพียงแค่ท่านตอบผมมาว่าเป็นเพราะอะไรว่าทําไม
ถึงเลือกปฏิบัติแบบนี้ ตอบง่ายๆ 
ครับ จะมาอ้างอิงว่าเป็นสิทธิของนายกฯ ที่จะไม่ต้องตอบ ตอบเถอะครับผมจะได้อธิบายให้ชาวบ้าน
เข้าใจได้   เพราะว่าประชาชนที่มาบอกกับเราเขาอาจจะไม่มีเวลามาร้องทุกข์ด้วยตนเองนะครับ 
ที่บ้านไม่ได้เล่นอินเตอร์เน็ตซึ่งมันจะมีปัญหาอะไรหลายๆ อย่าง และเพราะความง่ายที่เมื่อเจอหน้า
สมาชิกสภาฯ  ที่ไหนก็ฝากบอกมา 
ร้องทางระบบอินเตอร์เน็ตก็ได้มันจะง่ายกว่า
ผมจะได้ไปอธิบายให้ชาวบ้านได้ 
สมาชิกสภาฯ จะล่าช้า เพราะฉะนั้นให้ชาวบ้านไปร้องเรียนเองนะครับ
ผมจะบอกให้ก็ได้แบบนี้แหละครับ ผมจะไดไ้ปตอบชาวบ้านได้  

นายกิตติ  จิวะสันติการ
เพิ่มเติมอีกหรือไม่ ยืนยันจะไม่ช้ีแจงนะครับ

~๒๓~ 

31 ผมขออนุญาตอ่านนะครับ ความว่า “ในที่ประชุมสภาเทศบาล สมาชิก
สภาเทศบาลมีสิทธิตั้งกระทู้ถามนายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีในข้อความใดๆ อันเกี่ยวกับ

แต่นายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีมีสิทธิที่จะไม่ตอบ เมื่อเห็นว่าข้อความ
นั้นๆ ยังไม่ควรเปิดเผยเพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สําคัญของเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 

เรื่อง กระทู้ถาม  ข้อ 98  วรรคท้ายนะครับ ความว่า 
ที่จะไม่ตอบกระทู้ถามเมื่อเห็นว่าเรื่องนั้น ๆ ยังไม่ควรเปิดเผยเพราะเกี่ยวกับประโยชน์สําคัญของทาง
ราชการ ในกรณีที่ไมต่อบกระทู้ถามให้ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งให้สภาท้องถิ่นทราบภายใน

ฉะนั้นกระทู้ถามที่ท่านสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ ได้ถามนี้ ท่านประธานก็ได้พิจารณาแล้วว่าเป็น
กระทู้ถามทั่วไป เป็นงานในอํานาจหน้าที่ของนายกฯ จึงได้บรรจุกระทู้นี้ และในเบื้องต้นนายกฯ ก็ได้ตอบ
ไปแล้วบางส่วน และยังมีข้อซักถามที่ผู้ตั้งกระทู้ถามได้ถามต่อนะครับ ผมน่ังฟังอยู่ในเรื่องประเด็นความ
ล่าช้านี้ และพูดในทํานองเป็นการเลือกปฏิบัติ  ถ้าผมจะพิจารณาตามข้อกฎหมายเมื่อสักครู่ 
นายกฯ มีสิทธิจะไม่ตอบกระทู้เมื่อเห็นว่าเรื่องนั้นๆ ยังไม่ควรเปิดเผยเพราะเกี่ยวกับประโยชน์สําคัญของ

แต่ว่ามันล่าช้าเพราะอะไรหรือทําไมปฏิบัติไม่เหมือนกันนั้น ผมว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับสิทธิ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ให้ผู้ตอบคําถามได้พิจารณาตามข้อกฎหมายตามที่ผมได้ช้ีแจงให้ที่

ได้ทราบแล้ว ผมคิดว่าผู้ที่ซักถามคงจะเข้าใจในข้อกฎหมายที่ผมได้ช้ีแจงไป ขอบคุณครับ

กิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีอะไรซักถามอีกหรือไม่
นายสมหมาย  พงษไ์พบูลย์  

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   กราบ
ผมขอใช้สิทธิครั้งที่สามนะครับ ผมได้ฟังท่านเลขาฯ  อธิบายเมื่อสักครู่นี้นะครับ 
มันไม่เห็นจะเสียหายเกี่ยวกับข้อบทกฎหมายเลยครับ เพียงแค่ท่านตอบผมมาว่าเป็นเพราะอะไรว่าทําไม
ถึงเลือกปฏิบัติแบบนี้ ตอบง่ายๆ  นะครับว่าเป็นเพราะอะไรแค่นั้นเอง มันไม่ผิดระเบียบอะไรสักอย่างเลย

นสิทธิของนายกฯ ที่จะไม่ต้องตอบ ตอบเถอะครับผมจะได้อธิบายให้ชาวบ้าน
ประชาชนที่มาบอกกับเราเขาอาจจะไม่มีเวลามาร้องทุกข์ด้วยตนเองนะครับ 

บ้านไม่ได้เล่นอินเตอร์เน็ตซึ่งมันจะมีปัญหาอะไรหลายๆ อย่าง และเพราะความง่ายที่เมื่อเจอหน้า
ที่ไหนก็ฝากบอกมา  ทางสมาชิกฯ  ก็เข้ามาเทศบาลบ่อยๆ อยู่แล้ว

ร้องทางระบบอินเตอร์เน็ตก็ได้มันจะง่ายกว่า ผมก็ถามท่านนายกฯ นะครับ ช่วยตอบผมห
ผมจะได้ไปอธิบายให้ชาวบ้านได้  ครั้งต่อไปจะได้บอกว่าให้ชาวบ้านไปร้องเรียนเอง 

สภาฯ จะล่าช้า เพราะฉะนั้นให้ชาวบ้านไปร้องเรียนเองนะครับ จะร้องเรียนแบบไหนหรือวิธีไหน 
ผมจะบอกให้ก็ได้แบบนี้แหละครับ ผมจะไดไ้ปตอบชาวบ้านได้  ขอบคุณท่านประธานมากครับ

กิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ฝ่ายบริหาร
ยืนยันจะไม่ช้ีแจงนะครับ 

ในที่ประชุมสภาเทศบาล สมาชิก
สภาเทศบาลมีสิทธิตั้งกระทู้ถามนายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีในข้อความใดๆ อันเกี่ยวกับ

แต่นายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีมีสิทธิที่จะไม่ตอบ เมื่อเห็นว่าข้อความ
นั้นๆ ยังไม่ควรเปิดเผยเพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สําคัญของเทศบาล”  และระเบียบ

แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 
ความว่า “ผู้บริหารท้องถิ่นมีสิทธิ

ที่จะไม่ตอบกระทู้ถามเมื่อเห็นว่าเรื่องนั้น ๆ ยังไม่ควรเปิดเผยเพราะเกี่ยวกับประโยชน์สําคัญของทาง
ราชการ ในกรณีที่ไมต่อบกระทู้ถามให้ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งให้สภาท้องถิ่นทราบภายในกําหนดเวลาตาม

ฉะนั้นกระทู้ถามที่ท่านสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ ได้ถามนี้ ท่านประธานก็ได้พิจารณาแล้วว่าเป็น
กระทู้ถามทั่วไป เป็นงานในอํานาจหน้าที่ของนายกฯ จึงได้บรรจุกระทู้นี้ และในเบื้องต้นนายกฯ ก็ได้ตอบ

มต่อนะครับ ผมน่ังฟังอยู่ในเรื่องประเด็นความ
ณาตามข้อกฎหมายเมื่อสักครู่  การที่

นายกฯ มีสิทธิจะไม่ตอบกระทู้เมื่อเห็นว่าเรื่องนั้นๆ ยังไม่ควรเปิดเผยเพราะเกี่ยวกับประโยชน์สําคัญของ
แต่ว่ามันล่าช้าเพราะอะไรหรือทําไมปฏิบัติไม่เหมือนกันนั้น ผมว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับสิทธิ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ให้ผู้ตอบคําถามได้พิจารณาตามข้อกฎหมายตามที่ผมได้ช้ีแจงให้ที่ประชุม

อบคุณครับ 

จะมีอะไรซักถามอีกหรือไม่ 

กราบเรียนท่านประธานฯ 
อธิบายเมื่อสักครู่นี้นะครับ  ผมคิดว่าที่ผมถาม   

มันไม่เห็นจะเสียหายเกี่ยวกับข้อบทกฎหมายเลยครับ เพียงแค่ท่านตอบผมมาว่าเป็นเพราะอะไรว่าทําไม
นะครับว่าเป็นเพราะอะไรแค่นั้นเอง มันไม่ผิดระเบียบอะไรสักอย่างเลย

นสิทธิของนายกฯ ที่จะไม่ต้องตอบ ตอบเถอะครับผมจะได้อธิบายให้ชาวบ้าน
ประชาชนที่มาบอกกับเราเขาอาจจะไม่มีเวลามาร้องทุกข์ด้วยตนเองนะครับ  หรือ

บ้านไม่ได้เล่นอินเตอร์เน็ตซึ่งมันจะมีปัญหาอะไรหลายๆ อย่าง และเพราะความง่ายที่เมื่อเจอหน้า
ก็เข้ามาเทศบาลบ่อยๆ อยู่แล้ว   หรือไม่อย่างนั้นก็

ผมก็ถามท่านนายกฯ นะครับ ช่วยตอบผมหน่อยเถอะครับ 
จะได้บอกว่าให้ชาวบ้านไปร้องเรียนเอง  ถ้าผ่านทาง

จะร้องเรียนแบบไหนหรือวิธีไหน  
ขอบคุณท่านประธานมากครับ 

ฝ่ายบริหารมีอะไรช้ีแจง



 

๓.5) กระทู้ถาม เรื่อง 
การบริหารพื้นที่เช่าของตลาดหลักเมือง
นครลําปาง) 

นายกิตติ  จิวะสันติการ
 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์
นครลําปาง และสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กระผม  
เทศบาลนครลําปาง ขอเสนอกระทู้ถาม
 ข้าพเจ้า นายสมบูรณ์  คุ รุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอตั้งกระทู้ถ
นายกเทศมนตรีนครลําปาง เรื่อง ความคืบหน้าการแก้ปัญหาความชํารุดบกพร่องของอาคารและการ
บริหารพื้นที่เช่าของตลาดหลักเมือ
 ตามที่ข้าพเจ้าได้ตั้งกระทู้ถามเรื่อง การแกไ้ขปัญหาจุดบกพร่องของอาคารและการบริหารพื้นที่
เช่าของตลาดหลักเมืองไป ตามหนังสือลงวันที่  
มานานกว่า ๕ เดือนแล้ว ข้าพเจ้าจึงใคร่ขอทราบถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหา
การสํารวจสถานที่เมื่อวันก่อน พบปัญหาเพิ่มขึ้นอีกประการหนึ่ง คือ 
ทางเท้าด้านถนนบุญวาทย์หลายราย ทราบว่าขายมาได้หลายสัปดาห์แล้ว ดังนั้นจึงขอตั้งกระทู้ถาม
นายกเทศมนตรีนครลําปางว่า ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาเป็นอย่างไร เ
แจ้งให้ประชาชนทราบต่อไป 

จึงขอตั้งกระทู้ถามนี้มาเพื่อไดโ้ปรดดําเนินการให้ต่อไปนี้ด้วย

ผมขออนุญาตนําเสนอด้วยภาพถ่ายนะครับ  
ทบทวนปัญหาในคราวที่แล้วนะครับ ที่ว่ามีปัญหาเรื่องน้ําในเวลามีฝนต
ตามภาพที่ท่านเห็นอยู่ตามที่ลูกศรชี้นี้นะครับ 
ภาพต่อไป ก็คือภาพของท่อรับน้ําที่ใช้ในการล้างภาชนะหรือวัสดุที่ใช้ประกอบ
ลานจอดรถใต้อาคาร  จะเห็นว่าน้ํานองอยู่ที่พื้น
ให้เกิดกลิ่นเน่าเหม็น  เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค 
กองสาธารณะสุขฯ  ก็ได้ดําเนินการดูดน้ําทิ้งไป แต่ก็ยังไม่ทราบว่าขณะนี้แก้ปัญหาได้ลุล่วงหรือยัง
อยากจะทราบจากท่านนายกด้วยนะครับ
ช้ันบนเราดูแล้วว่าความลาดของท่อมันมีไม่
บริเวณนี้ถ้าเรามองด้วยตาแล้วเราก็จ

~๒๔~ 

กระทู้ถาม เรื่อง ความคืบหน้าการแก้ปัญหาความชํารุดบกพร่องของอาคารและ
การบริหารพื้นที่เช่าของตลาดหลักเมือง (โดย... นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  

กิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล

นครลําปาง และสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กระผม  นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์
เทศบาลนครลําปาง ขอเสนอกระทู้ถาม  ดังนี้ 

ข้าพเจ้า นายสมบูรณ์  คุ รุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอตั้งกระทู้ถ
นายกเทศมนตรีนครลําปาง เรื่อง ความคืบหน้าการแก้ปัญหาความชํารุดบกพร่องของอาคารและการ
บริหารพื้นที่เช่าของตลาดหลักเมือง 

ตามที่ข้าพเจ้าได้ตั้งกระทู้ถามเรื่อง การแกไ้ขปัญหาจุดบกพร่องของอาคารและการบริหารพื้นที่
เช่าของตลาดหลักเมืองไป ตามหนังสือลงวันที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๖  ที่ส่งมาด้วยนั้น บัดนี้ ได้ผ่านเวลา

เดือนแล้ว ข้าพเจ้าจึงใคร่ขอทราบถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหา
การสํารวจสถานที่เมื่อวันก่อน พบปัญหาเพิ่มขึ้นอีกประการหนึ่ง คือ  มีแม่ค้านําสินค้ามาวางขายบน
ทางเท้าด้านถนนบุญวาทย์หลายราย ทราบว่าขายมาได้หลายสัปดาห์แล้ว ดังนั้นจึงขอตั้งกระทู้ถาม
นายกเทศมนตรีนครลําปางว่า ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาเป็นอย่างไร เพื่อข้าพเจ้าจะได้ทราบและ

  
จึงขอตั้งกระทู้ถามนี้มาเพื่อไดโ้ปรดดําเนินการให้ต่อไปนี้ด้วย 

    ขอแสดงความนับถือ 
    สมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 
(นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์) 

       สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
ผมขออนุญาตนําเสนอด้วยภาพถ่ายนะครับ  ภาพที่เห็นนี้ เป็นภาพของตลาดหลักเมือง
ทบทวนปัญหาในคราวที่แล้วนะครับ ที่ว่ามีปัญหาเรื่องน้ําในเวลามีฝนตก น้ําก็จะไหลไปตามท่อรับน้ํา

ที่ท่านเห็นอยู่ตามที่ลูกศรชี้นี้นะครับ  ไม่ทราบว่าทางเทศบาลได้แก้ไขแล้วหรือยังนะครับ
ก็คือภาพของท่อรับน้ําที่ใช้ในการล้างภาชนะหรือวัสดุที่ใช้ประกอบอา

จะเห็นว่าน้ํานองอยู่ที่พื้น และน้ําที่สะสมกันมาก็จะไหลมารวมกั
หม็น  เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค   ก็ดีนะครับที่กําลังพยายามแก้ไขปัญ

ก็ได้ดําเนินการดูดน้ําทิ้งไป แต่ก็ยังไม่ทราบว่าขณะนี้แก้ปัญหาได้ลุล่วงหรือยัง
อยากจะทราบจากท่านนายกด้วยนะครับ   ภาพต่อไป ก็คือภาพที่แสดงให้เห็นว่า

ดูแล้วว่าความลาดของท่อมันมีไม่มากนะครับ ท่านที่เคารพทั้งหลายครับ จะเห็นว่าท่อ
บริเวณนี้ถ้าเรามองด้วยตาแล้วเราก็จะเห็นว่าแทบจะระดับเดียวกัน  เพราะฉะนั้นประสิทธิภาพการไหล

ความคืบหน้าการแก้ปัญหาความชํารุดบกพร่องของอาคารและ
นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาล

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภา

ข้าพเจ้า นายสมบูรณ์  คุ รุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอตั้งกระทู้ถาม
นายกเทศมนตรีนครลําปาง เรื่อง ความคืบหน้าการแก้ปัญหาความชํารุดบกพร่องของอาคารและการ

ตามที่ข้าพเจ้าได้ตั้งกระทู้ถามเรื่อง การแกไ้ขปัญหาจุดบกพร่องของอาคารและการบริหารพื้นที่
ที่ส่งมาด้วยนั้น บัดนี้ ได้ผ่านเวลา

เดือนแล้ว ข้าพเจ้าจึงใคร่ขอทราบถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาฯ ดังกล่าว แต่จาก
มีแม่ค้านําสินค้ามาวางขายบน

ทางเท้าด้านถนนบุญวาทย์หลายราย ทราบว่าขายมาได้หลายสัปดาห์แล้ว ดังนั้นจึงขอตั้งกระทู้ถาม
พื่อข้าพเจ้าจะได้ทราบและ

 
ของตลาดหลักเมือง และนี่คือการ

ก น้ําก็จะไหลไปตามท่อรับน้ํา 
ไม่ทราบว่าทางเทศบาลได้แก้ไขแล้วหรือยังนะครับ  

อาหาร  ซึ่งจะร่ัวลงมาสู่
หลมารวมกันที่บ่อพักจึงทํา

ก็ดีนะครับที่กําลังพยายามแก้ไขปัญหากันอยู่  คือทาง
ก็ได้ดําเนินการดูดน้ําทิ้งไป แต่ก็ยังไม่ทราบว่าขณะนี้แก้ปัญหาได้ลุล่วงหรือยัง 

ก็คือภาพที่แสดงให้เห็นว่าท่อต่างๆ  ที่รับน้ําจาก
ครับ จะเห็นว่าท่อสีดําๆ 

เพราะฉะนั้นประสิทธิภาพการไหล 



 
ของน้ําก็คงจะไม่ดีเพียงพอนะครับ 
บ่อดักไขมันด้านนอกอาคาร ซึ่งเราจะเ
ที่บริเวณนี้ที่เดียวนะครับ  ภาพต่อไป
ประกาศให้คนมาเช่าต่อหรือเซ้งกิจการต่อ  
ภาพต่อไป เป็นภาพที่แสดงถึงปัญหาที่ว่าการวางของขายที่ไม่เป็นระเบียบ
เริ่มมีการนําสินค้ามาวางขายบนทางเท้าแล้ว  
ภาพต่อไป ตอนที่ผมไปถ่ายรูปก็มีแม่ค้าช้ีให้ดูว่าตรงนี้กลัวว่าจะหล่นใส่หัวและจะมีคนได้รับอันตราย 
ท่านสมาชิกฯ และท่านที่เคารพทั้งหลายเห็น
ที่ยังไม่ดีนัก  แสดงให้เห็นว่าพื้นตรงนี้จะสูงกว่าพื้นในอาคารทั้งหมดอยู่ประมาณ 
เนื่องจากว่าออกแบบอย่างไรไม่ทราบ 
เข้าไปในตัวอาคาร  นี่ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่เขาเดือดร้อนกันนะครับ 
ข้างนอกเป็นทรายล้างและข้างในปูด้วยกระเบื้อง   
ภาพต่อไป   คือพัดลมที่เสียอยู่ไม่ทราบว่าตอนนี้ได้แก้ไขหรือยัง
ของพ่อค้าที่ไปแอบต่อเติมไว้ด้านล่างของลานจอดรถ
ไม่กี่วันที่ผ่านมานี้  คือ  จุดที่ไม่เคยมีน้ําท่
ที่กล่าวถึงเมื่อสักครู่ว่ามีแม่ค้านําโต๊ะมาตั้งวางขายสินค้าบนทางเท้า ทําให้ผู้ที่มาใช้มาบริการไม่สามารถ
เดินได้สะดวกจึงต้องลงมาเดินบนถนนด้านล่าง 
นะครับ ฉะนั้นผมคิดว่าปัญหานี้ทางเทศบาลไม่ควรจะนิ่งนอนใจนะครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ
 นายกิตติภูมิ  นามวงค์
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  กระผม  นาย
นครลําปาง  เรื่องของตลาดหลักเมืองหรือตลาดเทศบาล 
หน้าว่าเราต้องยอมรับความเป็นจริงอยู่ 
ออกแบบเหมือนที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ตั้งข้อสังเกต 
กระทู้ถามดังกล่าว ในข้อที่ 1
ยอมรับความจริงว่าเป็นความผิดพลาดของเราเองนะครับ ซึ่งขณะนี้ก็อยู่ในระหว่างขั้นตอนการประเมิน
ราคาและออกแบบของทางสํานักการช่าง 
สกปรก  น้ําท่วมขัง  และส่งกลิ่นเหม็นทั้งหลายนั้น 
บริษัท ลิ้งค์  อินโนว่า ขณะนี้ผู้รับเหมาได้เข้ามาซ่อมแซมปั๊มน้ําอัตโนมัติจํานวน 
ธันวาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมาซึ่งส
ตามสั่ง ร่ัวลงสู่พื้นช้ันจอดรถใต้ดิน 
ทั้งหลายเป็นระยะๆ นะครับ และการแกไ้ขปัญหาระยะยาวนั้นเป็นความผิดพลาดของเราเอง เราก็นํามา

~๒๕~ 

นะครับ  นี่ก็แสดงให้เห็นว่าน้ําทั่วทั้งพื้นที่จะมาลงบริเวณพื้นที่ตรงนี้
บ่อดักไขมันด้านนอกอาคาร ซึ่งเราจะเห็นว่าน้ําไม่น่าจะไหลได้ทัน  ความยาวของท่อมีตั้งเยอะแต่มาออก

ภาพต่อไป จะแสดงให้เห็นถึงห้องว่างที่ยังว่างอยู่ซึ่งตรงลูกศรช้ีนี้จะเป็นป้ายที่
าเช่าต่อหรือเซ้งกิจการต่อ  ไม่ทราบว่าตอนนี้ได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาหรือยังนะครับ 

เป็นภาพที่แสดงถึงปัญหาที่ว่าการวางของขายที่ไม่เป็นระเบียบ เมื่อเดือนสิงหาคมก็จะเห็นว่า
ยบนทางเท้าแล้ว   นี่ก็คือปัญหาที่ผมได้ถามกระทู้เมื่อครั้งก่อนนะครับ 

ตอนที่ผมไปถ่ายรูปก็มีแม่ค้าช้ีให้ดูว่าตรงนี้กลัวว่าจะหล่นใส่หัวและจะมีคนได้รับอันตราย 
ท่านสมาชิกฯ และท่านที่เคารพทั้งหลายเห็นหรือไม่ครับ ภาพต่อไป แสดงให้เห็นถึงการออกแบบอาคาร

แสดงให้เห็นว่าพื้นตรงนี้จะสูงกว่าพื้นในอาคารทั้งหมดอยู่ประมาณ 
จากว่าออกแบบอย่างไรไม่ทราบ  ด้านนอกสูงกว่าและข้างในตํ่ากว่า เวลาฝนสาดก็จะทํา

นี่ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่เขาเดือดร้อนกันนะครับ ภาพต่อไป แสดงให้เห็
างและข้างในปูด้วยกระเบื้อง    ซึ่งตรงนี้ระดับข้างนอกจะสูงกว่าข้างในนะครับ

คือพัดลมที่เสียอยู่ไม่ทราบว่าตอนนี้ได้แก้ไขหรือยัง   ภาพต่อไป
ไปแอบต่อเติมไว้ด้านล่างของลานจอดรถ   ภาพต่อไป  ซึ่งเป็นปัญหาใหม่ที่ผมไปพบเมื่อ

จุดที่ไม่เคยมีน้ําท่วมออกมาก็มีเพิ่มขึ้นมาตรงบริเวณนี้ 
กล่าวถึงเมื่อสักครู่ว่ามีแม่ค้านําโต๊ะมาตั้งวางขายสินค้าบนทางเท้า ทําให้ผู้ที่มาใช้มาบริการไม่สามารถ

าเดินบนถนนด้านล่าง   ซึ่งก็อาจจะได้รับอันตรายจากรถที่จะมาเฉี่ยวชนได้
นะครับ ฉะนั้นผมคิดว่าปัญหานี้ทางเทศบาลไม่ควรจะนิ่งนอนใจนะครับ จบการนําเสนอครับ ขอบคุณ

กิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอเชิญฝ่ายบริหารช้ีแจง

กิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีตรีลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ 
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  กระผม  นายกิตติภูมิ  นามวงค์

เรื่องของตลาดหลักเมืองหรือตลาดเทศบาล 1 นั้น ผมได้พูดไวใ้นที่ประชุมสภาเมื่อครั้งก่อน
มเป็นจริงอยู่ 2 เรื่อง คือ เรื่องที่ 1 คือ ความผิดพลาดของเราเองในการ

ออกแบบเหมือนที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ตั้งข้อสังเกต เรื่องที่ 2 คือ เป็นความรับผิดชอบของบริษัท จาก
1  เรื่อง ท่อน้ําฝนอุดตันไม่ระบาย ทําให้ร่ัวลงสู่พื้นที่เช่าของแม่ค้า 

ยอมรับความจริงว่าเป็นความผิดพลาดของเราเองนะครับ ซึ่งขณะนี้ก็อยู่ในระหว่างขั้นตอนการประเมิน
ราคาและออกแบบของทางสํานักการช่าง ในข้อที่ 2 เรื่อง รางระบายน้ําและบ่อพักที่ช้ันจอดรถใต้ดิน

และส่งกลิ่นเหม็นทั้งหลายนั้น  เราได้แจ้งให้บริษัทที่รับ
อินโนว่า ขณะนี้ผู้รับเหมาได้เข้ามาซ่อมแซมปั๊มน้ําอัตโนมัติจํานวน 

ที่ผ่านมาซึ่งสามารถใช้งานได้แล้วนะครับ ในข้อที่ 3 เรื่อง ท่อน้ําทิ้งในช้ันที่ 
ตามสั่ง ร่ัวลงสู่พื้นช้ันจอดรถใต้ดิน การแกไ้ขปัญหาในระยะสั้นนั้นเราได้จ้างบริษัทเอกชนล้างท่อที่อุดตัน
ทั้งหลายเป็นระยะๆ นะครับ และการแกไ้ขปัญหาระยะยาวนั้นเป็นความผิดพลาดของเราเอง เราก็นํามา

จะมาลงบริเวณพื้นที่ตรงนี้ ลงไปสู่
ความยาวของท่อมีตั้งเยอะแต่มาออก

จะแสดงให้เห็นถึงห้องว่างที่ยังว่างอยู่ซึ่งตรงลูกศรช้ีนี้จะเป็นป้ายที่
ตอนนี้ได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาหรือยังนะครับ  

เมื่อเดือนสิงหาคมก็จะเห็นว่า
นี่ก็คือปัญหาที่ผมได้ถามกระทู้เมื่อครั้งก่อนนะครับ    

ตอนที่ผมไปถ่ายรูปก็มีแม่ค้าช้ีให้ดูว่าตรงนี้กลัวว่าจะหล่นใส่หัวและจะมีคนได้รับอันตราย 
แสดงให้เห็นถึงการออกแบบอาคาร

แสดงให้เห็นว่าพื้นตรงนี้จะสูงกว่าพื้นในอาคารทั้งหมดอยู่ประมาณ 5 หรือ 10 เซนติเมตร 
ด้านนอกสูงกว่าและข้างในตํ่ากว่า เวลาฝนสาดก็จะทําให้น้ําไหล

แสดงให้เห็นถึงรอยต่อว่า
ซึ่งตรงนี้ระดับข้างนอกจะสูงกว่าข้างในนะครับ    

ภาพต่อไป  เป็นห้องเก็บของ
ซึ่งเป็นปัญหาใหม่ที่ผมไปพบเมื่อ

วมออกมาก็มีเพิ่มขึ้นมาตรงบริเวณนี้   ภาพต่อไป  คือปัญหา
กล่าวถึงเมื่อสักครู่ว่ามีแม่ค้านําโต๊ะมาตั้งวางขายสินค้าบนทางเท้า ทําให้ผู้ที่มาใช้มาบริการไม่สามารถ

ซึ่งก็อาจจะได้รับอันตรายจากรถที่จะมาเฉี่ยวชนได้
จบการนําเสนอครับ ขอบคุณครับ  

ขอเชิญฝ่ายบริหารช้ีแจง 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  
กิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรี 

นั้น ผมได้พูดไวใ้นที่ประชุมสภาเมื่อครั้งก่อน
คือ ความผิดพลาดของเราเองในการ

คือ เป็นความรับผิดชอบของบริษัท จาก
ไม่ระบาย ทําให้ร่ัวลงสู่พื้นที่เช่าของแม่ค้า ต้อง

ยอมรับความจริงว่าเป็นความผิดพลาดของเราเองนะครับ ซึ่งขณะนี้ก็อยู่ในระหว่างขั้นตอนการประเมิน
เรื่อง รางระบายน้ําและบ่อพักที่ช้ันจอดรถใต้ดิน
เราได้แจ้งให้บริษัทที่รับผิดชอบรับเหมาชื่อว่า  

อินโนว่า ขณะนี้ผู้รับเหมาได้เข้ามาซ่อมแซมปั๊มน้ําอัตโนมัติจํานวน 5 ตัว เมื่อวันที่ 20 
ท่อน้ําทิ้งในช้ันที่ 1โซนอาหาร

การแกไ้ขปัญหาในระยะสั้นนั้นเราได้จ้างบริษัทเอกชนล้างท่อที่อุดตัน
ทั้งหลายเป็นระยะๆ นะครับ และการแกไ้ขปัญหาระยะยาวนั้นเป็นความผิดพลาดของเราเอง เราก็นํามา 



 
บรรจุในแผนงานโครงการในปีงบประมาณ 
ปี 2558  ก็จะดําเนินการตามนั้นนะครับ 
ก็ได้มาซ่อมแซมไปเมื่อวันที่ 4 
ประตูม้วนของอาคารพาณิชย์
ธันวาคม ๒๕๕๖ เช่นกัน  ในส่วนของพัดลมดูดอากาศจํานวน 
ตัวเดียวก็ทําการแก้ไขไปเมื่อวันที่ 
ดําเนินการเพิ่มเติมเป็นทั้งหมด 
นําโต๊ะมาวางขายสินค้าอยู่ด้านนอกนั้น ในขณะนี้แม่ค้าที่อยู่ในตัวอาคารไม่สามารถขายของได้
เห็นใจเขานะครับ แล้วก็ได้ปรึกษากันว่าจะทําอย่างไรดี 
ไปแล้วนั้น  อยู่ด้านในมันขายไม่ได้จริงๆ 
ทั้งหมด 31 ห้อง โดยมีผู้เช่ารายเดิมอยู่แล้วจํานวน 
ประมูลไปแล้ว 4 ครั้ง ปรากฏว่าไม่มีใครมาประมูลแม้แต่คนเดียวนะครับ 
พิจารณาของคณะกรรมการสรรหาประโยชน์ 
ให้เต็มพื้นที่ของตลาด  เราก็เปิดประมูลไปเมื่อวันที่
มายื่นประมูลอีก  เราก็เปิดประมูลค
ประมูลอีก    เราก็จะนําเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ
ลงไปเรื่อยๆ  จนกว่าจะหาคนเข้าไปขายให้ได้
ในจํานวน 20 ห้อง นั้น ไม่มีใครสนใจเลย 
ควรจะลดกฎเกณฑ์ลงหรือไม่ ตรงจุดไหนที่สมควรพอเหมาะที่จะทําให้คนเข้าไปค้าขายได้ 
แท่นขายของ  ล็อกขายสินค้าต่างๆ 
ยื่นซองอยู่จํานวน 2 ราย  และ
เราเปิดประมูลไป 2 รอบ รอบแรกเปิดประมูล
26 พฤศจิกายน ๒๕๕๖ปรากฏว่าไม่มีผู้มายื่นซอง
มาประมูล เราจึงจะเปิดประมูลอีกครั้งในวันที่ 
ละเอียดอ่อนจริงๆ  และเป็นเรื่องที่ผมไม่ค่อยสบายใจนัก 
ถอยกันคนละก้าว เราเองอันไหนที่เป็นความผิดพลาดจากการออกแบบอะไรต่างๆ นานา จะทําอย่างไร 
ผมก็ทําได้แต่เพียงแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการพิจารณาอย่างเป็นระบบขึ้นมาให้ชัดเจนว่า
ที่มันเป็นความผิดพลาดของเรา
ในหลักประกันสัญญาก็ต้องผ
ปัญหาไปเรื่อยๆ ในเรื่องดังกล่าว ซึ่งยังคงเบ็ดเสร็จหรือหาจุดจบทั้งหมดไม่ได้ ต้องยอมรับนะครับ 
ขอบคุณมากครับ 
 

~๒๖~ 

บรรจุในแผนงานโครงการในปีงบประมาณ 2557 เพราะสัญญายังไม่หมดนะครั
ก็จะดําเนินการตามนั้นนะครับ  ส่วนเรื่องของรางระบายน้ําช้ันใต้ดินนั้น 

4 ธันวาคม ๒๕๕๖ การชํารุดของเพดานช้ันล่างโดยรอบของตัวอาคาร
ของอาคารพาณิชย์, และเครื่องทําปุ๋ยหมักแก๊สชีวภาพ, ก็ได้แก้ไข

ในส่วนของพัดลมดูดอากาศจํานวน 2 ตัว  แต่ที่ได้ไปสํารวจดูแล้วมีชํารุดแค่
ตัวเดียวก็ทําการแก้ไขไปเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา และท่อน้ําทิ้งทางบริษัทก็เข้าไป
ดําเนินการเพิ่มเติมเป็นทั้งหมด 15 จุด  เมื่อวันที่  20  ธันวาคม  ๒๕๕๖ เช่นกัน  ในเรื่องของแม่ค้าที่
นําโต๊ะมาวางขายสินค้าอยู่ด้านนอกนั้น ในขณะนี้แม่ค้าที่อยู่ในตัวอาคารไม่สามารถขายของได้
เห็นใจเขานะครับ แล้วก็ได้ปรึกษากันว่าจะทําอย่างไรดี  เพราะเมื่อเขาได้จ่ายเงินค่าสัญญา 

อยู่ด้านในมันขายไม่ได้จริงๆ   ซึ่งผมจะตอบกระทู้ที่ได้ถามมานะครับว่า
ห้อง โดยมีผู้เช่ารายเดิมอยู่แล้วจํานวน 11 ห้อง ที่เหลืออีก 20 

ครั้ง ปรากฏว่าไม่มีใครมาประมูลแม้แต่คนเดียวนะครับ เราก็ได้นํา
ของคณะกรรมการสรรหาประโยชน์   เพื่อจะลดกฎเกณฑ์ลงมาเพื่ออยากจะให้คนเข้าไปขาย

เราก็เปิดประมูลไปเมื่อวันที่  26 พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  
เราก็เปิดประมูลครั้งที่ 2 ในวันที่ 8 มกราคม ๒๕๕๗ นี้ 

เราก็จะนําเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาผลประโยชน์ว่า
จนกว่าจะหาคนเข้าไปขายให้ได้  เราก็จะได้ผลประโยชน์เข้าเทศบาล
ห้อง นั้น ไม่มีใครสนใจเลย ก็ต้องนําเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการฯ ว่าเรา

ควรจะลดกฎเกณฑ์ลงหรือไม่ ตรงจุดไหนที่สมควรพอเหมาะที่จะทําให้คนเข้าไปค้าขายได้ 
ล็อกขายสินค้าต่างๆ  รวมไปถึงห้องน้ํา เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม ๒๕

และประกาศครั้งที่สองในวันที่  8 มกราคม ๒๕๕๗
รอบ รอบแรกเปิดประมูล 3 ครั้ง ปรากฏว่าไม่มีใครมายื่นซองเลย 

ปรากฏว่าไม่มีผู้มายื่นซอง  ขณะนี้เราก็อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื่อที่จะหาคน
มาประมูล เราจึงจะเปิดประมูลอีกครั้งในวันที่ 8 มกราคม ๑๕๕๗ นี้  เรื่องตลาดหลักเมืองนี้เป็นเรื่องที่

และเป็นเรื่องที่ผมไม่ค่อยสบายใจนัก   เราก็พูดตั้งแต่ต้นแล้วว่าเราจําเป็นจะต้อง
ราเองอันไหนที่เป็นความผิดพลาดจากการออกแบบอะไรต่างๆ นานา จะทําอย่างไร 

ผมก็ทําได้แต่เพียงแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการพิจารณาอย่างเป็นระบบขึ้นมาให้ชัดเจนว่า
มันเป็นความผิดพลาดของเรา  เราก็ต้องยอมรับความเป็นจริง อันไหนที่เป็นหน้าที่ของบริษัทซึ่
หลักประกันสัญญาก็ต้องผลักภาระให้เขาดําเนินการให้กับเรานะครับ     

ปัญหาไปเรื่อยๆ ในเรื่องดังกล่าว ซึ่งยังคงเบ็ดเสร็จหรือหาจุดจบทั้งหมดไม่ได้ ต้องยอมรับนะครับ 

เพราะสัญญายังไม่หมดนะครับ  พอถึงงบประมาณ
ช้ันใต้ดินนั้น  ทางบริษัท ลิ้งค์ฯ   

การชํารุดของเพดานช้ันล่างโดยรอบของตัวอาคาร,  
ได้แก้ไขซ่อมแซมไปเมื่อวันที่ 4  

แต่ที่ได้ไปสํารวจดูแล้วมีชํารุดแค่
ท่อน้ําทิ้งทางบริษัทก็เข้าไป
เช่นกัน  ในเรื่องของแม่ค้าที่

นําโต๊ะมาวางขายสินค้าอยู่ด้านนอกนั้น ในขณะนี้แม่ค้าที่อยู่ในตัวอาคารไม่สามารถขายของได้   เราก็
เพราะเมื่อเขาได้จ่ายเงินค่าสัญญา  ลงเงินทุน

ซึ่งผมจะตอบกระทู้ที่ได้ถามมานะครับว่า  อาคารพาณิชย์นี้มี
20 ห้อง เราได้ดําเนินการ
เราก็ได้นําเรื่องนี้เข้าสู่การ

เพื่อจะลดกฎเกณฑ์ลงมาเพื่ออยากจะให้คนเข้าไปขาย
๒๕๕๖  แต่ก็ปรากฏว่าไม่มีใคร

 และหากยังไม่มีใครมา
หาผลประโยชน์ว่าลดกฎเกณฑ์

เราก็จะได้ผลประโยชน์เข้าเทศบาล  เพราะว่าตอนนี้
ก็ต้องนําเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการฯ ว่าเรา

ควรจะลดกฎเกณฑ์ลงหรือไม่ ตรงจุดไหนที่สมควรพอเหมาะที่จะทําให้คนเข้าไปค้าขายได้  ในส่วนของ
๒๕56 ปรากฏว่ามีผู้มา

๒๕๕๗ เรื่องห้องน้ําห้องส้วม 
ครั้ง ปรากฏว่าไม่มีใครมายื่นซองเลย ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 

ขณะนี้เราก็อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื่อที่จะหาคน
เรื่องตลาดหลักเมืองนี้เป็นเรื่องที่

เราก็พูดตั้งแต่ต้นแล้วว่าเราจําเป็นจะต้อง
ราเองอันไหนที่เป็นความผิดพลาดจากการออกแบบอะไรต่างๆ นานา จะทําอย่างไร 

ผมก็ทําได้แต่เพียงแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการพิจารณาอย่างเป็นระบบขึ้นมาให้ชัดเจนว่า  อันไหน
ก็ต้องยอมรับความเป็นจริง อันไหนที่เป็นหน้าที่ของบริษัทซึ่งยังอยู่

    ก็คงจะต้องมีการแก้ไข
ปัญหาไปเรื่อยๆ ในเรื่องดังกล่าว ซึ่งยังคงเบ็ดเสร็จหรือหาจุดจบทั้งหมดไม่ได้ ต้องยอมรับนะครับ  



 

นายกิตติ  จิวะสันติการ
นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์
เทศบาลนครลําปาง กระผม  
ช้ีแจงท่านนายกฯ แล้ว ผมก็มีความกระจ่างพอสมควรนะครับในการแก้ไขปัญหา  แต่ผมอยากจะขอ
เพิ่มเติมนิดหนึ่งในเรื่องของการแกไ้ขปัญหาทั้งในด้านตัวอาคาร และด้านการบริหารจัดการพื้นที่นะครับ  

ประการแรก ในด้านของการแกไ้ขปัญหาในด้านของตัวอาคาร
รับผิดชอบของบริษัทรับเหมาเดิมนะครับ ซึ่งทราบว่าการค้ําประกันงานนั้นจะหมดสัญญาประมาณ
ปลายปี 2557 นี้ ก็อยากจะให้ทางผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเร่งสํารวจว่ามีอะไรอีกบ้างที่ยังหลงหูหลงตา 
หรือยังใช้งานได้ไม่ดีไม่มีประสิทธิภาพ หรือว่าเกิดความไม่สะดวก และเป็
ประกันสัญญาตามสัญญาก่อสร้างนั้น ผมอยากจะให้แจ้งทางผู้รับจ้างเข้ามาซ่อมแซมโดยด่วนนะครับ 
เพราะว่าเวลาก็หมดไปเรื่อยๆ 
เพราะว่าขั้นตอนในการติดต่อหรือการดําเนินการนั้นก็มีจํานวนระยะเวลาหนึ่ง
แล้วอาจจะทําให้เลยเวลาประกันไป 
เกิดผลเสีย ในส่วนของอาคารที่เป็นปัญหาใหญ่ยังแก้ไม่ได้ก็คือ เรื่องน้ําที่ไหลไปตามท่อที่
น้อย  และเมื่อน้ําไหลได้ไม่ดีมันก็จะหาทางไปของมัน ในที่สุดมันก็จะร่ัวลงมาสู่ด้านล่าง  เมื่อสักครู่ผมก็
ได้ช้ีให้เห็นแล้วว่าท่อที่ออกจากตัวอาคารนั้นมีจุดเดียว
พิจารณาว่า เราอาจจะหาจุดให้มีท่อระบายออกไปเพิ่ม
ออกมา ไม่ใช่ว่าให้น้ํามันวิ่งวนเป็นรูปเกือกม้าแล้วไปออกที่จุดๆ เดียว ซึ่งน้ําที่มีไขมันถ้ามันหยุดนิ่งหรือ
ว่าไหลช้า ไม่นานไขมันเหล่านี้จะก่อตัวทําให้ท่ออุดตันได้
ปริออกตรงจุดต่อที่อาจจะเป็นจุดอ่อนนะครับ ฉะนั้นผมจึงอยากจะเสนอแนะว่าให้ลองหาจุดใหม่ที่
สามารถระบายน้ําออกไปได้ทัน โดยเฉพาะถ้าเราพิจารณาแล้วว่าพื้นที่ๆ พ่อค้าแม่ขายในรายที่ใช้
น้ําหนักๆ เช่น โซนขายอาหารตามสั่งจะมีการใช้น้ําเยอะ เราก็ควรที่จะมีการเชื่อมท่อจากจุดนั้นออก
ทิ้งด้านนอกให้เร็วที่สุด เพื่อที่จะลดภาระไม่ให้น้ําวิ่งวนเป็นรูปเกือกม้าแล้วออกไปที่จุดสุดท้ายซึ่งอาจจะ
ทําให้เกิดความเสียหาย  ขณะนี้เราใช้อาคารมาได้แค่ปีกว่าๆ เองนะครับก็ยังเกิดปัญหาอยู่  หากพ้นมือ
ผู้รับเหมาไปแล้วหรือพ้นการรับประกันแล้ว ผมคิดว่าเทศบาลคงจะปวดหัวน่าดู
ท่านนายกฯ ก็ได้กล่าวคล้ายกับว่าเมื่อมีการรับประกัน
ผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับ คือเมื่อเราเห็นว่ามีปัญหากับการออกแบบของอาคาร 
แล้วเราจะรอคอยให้หมดสัญญาแล้วค่อยมาทํานั้นผมว่

นี้เราจะ..........เปลี่ยนม้วน 
แวดวงการทํางานด้านนี้มาผมก็จะทราบดีว่า เจ้าของสถานที่อย่างไรก็มีสิทธิถ้าเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่
ถูกต้องและเป็นผลดีต่อส่วนรวม การที่เทศบาลอยากจะไปทําอะไรบางอย่าง  ในการออกแบบเพิ่มเติม

~๒๗~ 

กิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีอะไรซักถามอีกหรือไม่

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบ

  นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
ช้ีแจงท่านนายกฯ แล้ว ผมก็มีความกระจ่างพอสมควรนะครับในการแก้ไขปัญหา  แต่ผมอยากจะขอ
เพิ่มเติมนิดหนึ่งในเรื่องของการแกไ้ขปัญหาทั้งในด้านตัวอาคาร และด้านการบริหารจัดการพื้นที่นะครับ  

ในด้านของการแกไ้ขปัญหาในด้านของตัวอาคาร เนื่องจากอาคารเรา
รับผิดชอบของบริษัทรับเหมาเดิมนะครับ ซึ่งทราบว่าการค้ําประกันงานนั้นจะหมดสัญญาประมาณ

นี้ ก็อยากจะให้ทางผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเร่งสํารวจว่ามีอะไรอีกบ้างที่ยังหลงหูหลงตา 
หรือยังใช้งานได้ไม่ดีไม่มีประสิทธิภาพ หรือว่าเกิดความไม่สะดวก และเป็นความรับผิดชอบของการ
ประกันสัญญาตามสัญญาก่อสร้างนั้น ผมอยากจะให้แจ้งทางผู้รับจ้างเข้ามาซ่อมแซมโดยด่วนนะครับ 
พราะว่าเวลาก็หมดไปเรื่อยๆ  ถ้าหากมารู้ตัวเอาตอนที่จะหมดเวลาประกันนั้นอาจจะไม่ทันการ 

ขั้นตอนในการติดต่อหรือการดําเนินการนั้นก็มีจํานวนระยะเวลาหนึ่ง
ทําให้เลยเวลาประกันไป  ในที่สุดแล้วเราก็ต้องใช้เงินเทศบาลเข้าไปซ่อมแซมเอง 

ส่วนของอาคารที่เป็นปัญหาใหญ่ยังแก้ไม่ได้ก็คือ เรื่องน้ําที่ไหลไปตามท่อที่
และเมื่อน้ําไหลได้ไม่ดีมันก็จะหาทางไปของมัน ในที่สุดมันก็จะร่ัวลงมาสู่ด้านล่าง  เมื่อสักครู่ผมก็

ได้ช้ีให้เห็นแล้วว่าท่อที่ออกจากตัวอาคารนั้นมีจุดเดียว ผมก็อยากจะเสนอแนะให้ทางฝ่ายบริหารลอง
พิจารณาว่า เราอาจจะหาจุดให้มีท่อระบายออกไปเพิ่มอีกซักจุดหนึ่ง เพื่อที่จะเป็น
ออกมา ไม่ใช่ว่าให้น้ํามันวิ่งวนเป็นรูปเกือกม้าแล้วไปออกที่จุดๆ เดียว ซึ่งน้ําที่มีไขมันถ้ามันหยุดนิ่งหรือ
ว่าไหลช้า ไม่นานไขมันเหล่านี้จะก่อตัวทําให้ท่ออุดตันได้และน้ําก็จะไหลไม่สะดวก จึงทําให้

อาจจะเป็นจุดอ่อนนะครับ ฉะนั้นผมจึงอยากจะเสนอแนะว่าให้ลองหาจุดใหม่ที่
สามารถระบายน้ําออกไปได้ทัน โดยเฉพาะถ้าเราพิจารณาแล้วว่าพื้นที่ๆ พ่อค้าแม่ขายในรายที่ใช้
น้ําหนักๆ เช่น โซนขายอาหารตามสั่งจะมีการใช้น้ําเยอะ เราก็ควรที่จะมีการเชื่อมท่อจากจุดนั้นออก

เพื่อที่จะลดภาระไม่ให้น้ําวิ่งวนเป็นรูปเกือกม้าแล้วออกไปที่จุดสุดท้ายซึ่งอาจจะ
ทําให้เกิดความเสียหาย  ขณะนี้เราใช้อาคารมาได้แค่ปีกว่าๆ เองนะครับก็ยังเกิดปัญหาอยู่  หากพ้นมือ

หรือพ้นการรับประกันแล้ว ผมคิดว่าเทศบาลคงจะปวดหัวน่าดู
ท่านนายกฯ ก็ได้กล่าวคล้ายกับว่าเมื่อมีการรับประกันถึงปี ๒๕57 แล้วเราทําอะไรกับอาคารไม่ได้เลย
ผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับ คือเมื่อเราเห็นว่ามีปัญหากับการออกแบบของอาคาร 
แล้วเราจะรอคอยให้หมดสัญญาแล้วค่อยมาทํานั้นผมว่ามันไม่ถูกต้องนะครับ ความเดือดร้อนอีกเกือบปี

เปลี่ยนม้วน 2..........เมื่อมันแก้ไขได้เราก็ไม่ต้องไปรอนะครับ

แวดวงการทํางานด้านนี้มาผมก็จะทราบดีว่า เจ้าของสถานที่อย่างไรก็มีสิทธิถ้าเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่
ถูกต้องและเป็นผลดีต่อส่วนรวม การที่เทศบาลอยากจะไปทําอะไรบางอย่าง  ในการออกแบบเพิ่มเติม

จะมีอะไรซักถามอีกหรือไม่ เชิญ 

กราบเรียนท่านประธานสภา

สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ก็ได้ฟังคํา
ช้ีแจงท่านนายกฯ แล้ว ผมก็มีความกระจ่างพอสมควรนะครับในการแก้ไขปัญหา  แต่ผมอยากจะขอ
เพิ่มเติมนิดหนึ่งในเรื่องของการแกไ้ขปัญหาทั้งในด้านตัวอาคาร และด้านการบริหารจัดการพื้นที่นะครับ   

เนื่องจากอาคารเรานี้อยู่ในความ
รับผิดชอบของบริษัทรับเหมาเดิมนะครับ ซึ่งทราบว่าการค้ําประกันงานนั้นจะหมดสัญญาประมาณ

นี้ ก็อยากจะให้ทางผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเร่งสํารวจว่ามีอะไรอีกบ้างที่ยังหลงหูหลงตา 
นความรับผิดชอบของการ

ประกันสัญญาตามสัญญาก่อสร้างนั้น ผมอยากจะให้แจ้งทางผู้รับจ้างเข้ามาซ่อมแซมโดยด่วนนะครับ 
ถ้าหากมารู้ตัวเอาตอนที่จะหมดเวลาประกันนั้นอาจจะไม่ทันการ 

ขั้นตอนในการติดต่อหรือการดําเนินการนั้นก็มีจํานวนระยะเวลาหนึ่ง  ถ้าเราไม่รีบรายงาน
ในที่สุดแล้วเราก็ต้องใช้เงินเทศบาลเข้าไปซ่อมแซมเอง  ซึ่งมันจะ

ส่วนของอาคารที่เป็นปัญหาใหญ่ยังแก้ไม่ได้ก็คือ เรื่องน้ําที่ไหลไปตามท่อที่มีความลาด
และเมื่อน้ําไหลได้ไม่ดีมันก็จะหาทางไปของมัน ในที่สุดมันก็จะร่ัวลงมาสู่ด้านล่าง  เมื่อสักครู่ผมก็

ผมก็อยากจะเสนอแนะให้ทางฝ่ายบริหารลอง
อีกซักจุดหนึ่ง เพื่อที่จะเป็นบายพาสตัดตอน

ออกมา ไม่ใช่ว่าให้น้ํามันวิ่งวนเป็นรูปเกือกม้าแล้วไปออกที่จุดๆ เดียว ซึ่งน้ําที่มีไขมันถ้ามันหยุดนิ่งหรือ
และน้ําก็จะไหลไม่สะดวก จึงทําให้เกิดแรงดันไป

อาจจะเป็นจุดอ่อนนะครับ ฉะนั้นผมจึงอยากจะเสนอแนะว่าให้ลองหาจุดใหม่ที่
สามารถระบายน้ําออกไปได้ทัน โดยเฉพาะถ้าเราพิจารณาแล้วว่าพื้นที่ๆ พ่อค้าแม่ขายในรายที่ใช้
น้ําหนักๆ เช่น โซนขายอาหารตามสั่งจะมีการใช้น้ําเยอะ เราก็ควรที่จะมีการเชื่อมท่อจากจุดนั้นออกไป

เพื่อที่จะลดภาระไม่ให้น้ําวิ่งวนเป็นรูปเกือกม้าแล้วออกไปที่จุดสุดท้ายซึ่งอาจจะ
ทําให้เกิดความเสียหาย  ขณะนี้เราใช้อาคารมาได้แค่ปีกว่าๆ เองนะครับก็ยังเกิดปัญหาอยู่  หากพ้นมือ

หรือพ้นการรับประกันแล้ว ผมคิดว่าเทศบาลคงจะปวดหัวน่าดูเลยนะครับ  เมื่อสักครู่
แล้วเราทําอะไรกับอาคารไม่ได้เลยนั้น 

ผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับ คือเมื่อเราเห็นว่ามีปัญหากับการออกแบบของอาคาร 
ามันไม่ถูกต้องนะครับ ความเดือดร้อนอีกเกือบปี

เมื่อมันแก้ไขได้เราก็ไม่ต้องไปรอนะครับ เพราะว่าผมก็อยู่ใน

แวดวงการทํางานด้านนี้มาผมก็จะทราบดีว่า เจ้าของสถานที่อย่างไรก็มีสิทธิถ้าเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่
ถูกต้องและเป็นผลดีต่อส่วนรวม การที่เทศบาลอยากจะไปทําอะไรบางอย่าง  ในการออกแบบเพิ่มเติม 



 
และทําอะไรให้มันดีขึ้น ผมไม่เชื่อว่าจะทําแล้วจะผิดสัญญา ผม
ผมจึงอยากจะขอฝากเรื่องนี้ด้วยนะครับ
ผู้ใช้อาคารไม่ว่าจะเป็นผู้มาซื้อของหรือผู้มาขายเอง ซึ่งหากรู้สึกว่าอยู่แล้วมันไม่มีความสุขในการใช้
ห้องน้ําที่ท่อก็ตัน หรือล้างพื้นน้ําก็ไม่ไหลไปไหน ก็ไม่มีใครอยากจะเข้ามา หรือเมื่อไปจอดรถด้านล่าง
ของอาคารก็เหม็นกลิ่นน้ําเน่า เหม็นท่อไอเสียที่ระบายออกไม่ได้นั้น
ซึ่งอาจจะส่งผลให้แม่ค้าบางส่วนที่คิดว่าคงจะขายได้ไม่ดี จึงออกมาขายด้านนอก ผมจึงคิดว่าปัญหาใ
เรื่องอาคารนี้มันมีผลแน่นอน เพราะฉะนั้นอยากจะฝากถึงฝ่ายบริหาร
คิดว่าท่านนายกฯ จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการ
แม่ค้ามาขายบนทางเท้าแบบนี้
ด็อกเตอร์ นะครับ เพราะผมคิดว่าเมื่อท่านเป็นด็อกเตอร์ท่านก็ต้องมีวิธีการที่ดีกว่านี้นะครับ ไม่ใช่ว่า
แก้ไขปัญหากันแบบง่ายๆ ว่า ให้ออกมาขายกันบนทางเ
คิดถึงผู้ที่ใช้ทางเท้าด้วย  ว่าเขาอาจจะเกิดอั
ทางเท้า และปล่อยให้คนต้องเดินลงบนถนน ซึ่งอันตรายตรงนี้ถ้าเกิดขึ้นมาทางเทศบาลเองก็จะต้อง
รับผิดชอบนะครับ   

ประการที่สอง  เมื่อมีปัญหาในด้านการจัดการพื้นที่ ผมคิดว่าก็อาจจะมีปัญหาในด้านการเงิน
ของเทศบาลด้วย  เมื่อเทศบาลสร้างอาคารหลังนี้ด้วยเงินเกือบแปดสิบล้านนั้น ก็ไม่คิดว่าเงินที่ได้มาจาก
ท้องฟ้าหรือว่าขุดมาจากใต้พื้นดินนะครับ
จะต้องชําระเป็นรายเดือนรายปีอยู่ เมื่อท่านประมูลมาหลายครั้ง ไม่มีคนประมูล หรือผู้
อยู่นั้นขายไม่ดีแล้วไม่จ่ายค่าเช่า จึงออกมาขายด้านนอก หรือจะเป็นปัญหาอื่นๆ
จะมาส่งให้เทศบาล มันก็จะทําให้แผนการเงินของเทศบาลอาจจะมีปัญหาไปด้วยนะครับ  และผมเชื่อว่า
ขณะนี้ก็คงจะมีปัญหาแล้ว เพราะว่าผมดูจากการค้าการ
แล้วก็ยังมีตลาดใหม่ๆ มีห้างสรรพสินค้าที่เขาก็มีตลาดสดของเขาอยู่ด้วย มันจึงทําให้มีคู่แข่งเพิ่มขึ้นมา 
ถ้าเราจะนิ่งเฉยหรือว่าแก้ไขปัญหาด้วยความล่าช้านั้น 
ผลกระทบก็จะเกิดกับเทศบาลมา
ท่านเป็นด็อกเตอร์ เป็นนักบริหาร
บริหารงานนะครับ เพราะว่าเวลาท่านไปพูดในที่ชุมชนนั้นก็จะบอก
ตัดบทง่ายๆ คือบอกว่าสมาชิกสภาฯ ตัดงบฯ สภาฯ ตัดงบฯ ทําให้เกิดปัญหาทํางานไม่ได้ ผมได้ยินมา
บ่อยมากนะครับ  ฉะนั้น หลังจากนี้ผมอยากจะให้ท่านเริ่มแสดงฝีมือ
แบบเดิมๆ นั้นขอว่าให้ปีหน้า มกราคม 
สร้างผลงานให้พี่น้องประชาชนได้ชื่นชม
ไปที่ไหนก็มีแต่คนบ่นเรื่องของความสะอาด 
ตั้งกระทู้ถามก่อนหน้านี้ได้ถามท่านแล้วท่านก็ไม่ตอบนะครับ นี่ก็แสดงว่าท่านจะต้องมีฝีมือมาก

~๒๘~ 

และทําอะไรให้มันดีขึ้น ผมไม่เชื่อว่าจะทําแล้วจะผิดสัญญา ผมเองไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับ ฉะนั้น
ผมจึงอยากจะขอฝากเรื่องนี้ด้วยนะครับ    ในการที่เรามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอาคารก็มีผลกระทบต่อ
ผู้ใช้อาคารไม่ว่าจะเป็นผู้มาซื้อของหรือผู้มาขายเอง ซึ่งหากรู้สึกว่าอยู่แล้วมันไม่มีความสุขในการใช้

พื้นน้ําก็ไม่ไหลไปไหน ก็ไม่มีใครอยากจะเข้ามา หรือเมื่อไปจอดรถด้านล่าง
ของอาคารก็เหม็นกลิ่นน้ําเน่า เหม็นท่อไอเสียที่ระบายออกไม่ได้นั้น  ก็จะมีผลกระทบต่อการใช้พื้นที่
ซึ่งอาจจะส่งผลให้แม่ค้าบางส่วนที่คิดว่าคงจะขายได้ไม่ดี จึงออกมาขายด้านนอก ผมจึงคิดว่าปัญหาใ
เรื่องอาคารนี้มันมีผลแน่นอน เพราะฉะนั้นอยากจะฝากถึงฝ่ายบริหาร ให้เร่งแก้ไขด้วยนะครับ ผมก็ไม่
คิดว่าท่านนายกฯ จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการที่  เมื่อมีปัญหาทางด้านตัวอาคารแล้วจะปล่อยให้
แม่ค้ามาขายบนทางเท้าแบบนี้    มันไม่ใช่นะครับ  ท่านเป็นนักบริหาร  ท่านไปที่ไหนก็บอกว่าเป็น

เตอร์ นะครับ เพราะผมคิดว่าเมื่อท่านเป็นด็อกเตอร์ท่านก็ต้องมีวิธีการที่ดีกว่านี้นะครับ ไม่ใช่ว่า
ว่า ให้ออกมาขายกันบนทางเท้าก็จบ มันไม่ถูกต้อง  

ว่าเขาอาจจะเกิดอันตรายนะครับ ที่ท่านเสมือนจะอนุญาตให้แม่ค้าไปขายบน
ทางเท้า และปล่อยให้คนต้องเดินลงบนถนน ซึ่งอันตรายตรงนี้ถ้าเกิดขึ้นมาทางเทศบาลเองก็จะต้อง

เมื่อมีปัญหาในด้านการจัดการพื้นที่ ผมคิดว่าก็อาจจะมีปัญหาในด้านการเงิน
เมื่อเทศบาลสร้างอาคารหลังนี้ด้วยเงินเกือบแปดสิบล้านนั้น ก็ไม่คิดว่าเงินที่ได้มาจาก

ท้องฟ้าหรือว่าขุดมาจากใต้พื้นดินนะครับ   เป็นเงินกู้จากธนาคารซึ่งผมเชื่อว่าจะต้องมีแผนการเงินที่
จะต้องชําระเป็นรายเดือนรายปีอยู่ เมื่อท่านประมูลมาหลายครั้ง ไม่มีคนประมูล หรือผู้
อยู่นั้นขายไม่ดีแล้วไม่จ่ายค่าเช่า จึงออกมาขายด้านนอก หรือจะเป็นปัญหาอื่นๆ
จะมาส่งให้เทศบาล มันก็จะทําให้แผนการเงินของเทศบาลอาจจะมีปัญหาไปด้วยนะครับ  และผมเชื่อว่า
ขณะนี้ก็คงจะมีปัญหาแล้ว เพราะว่าผมดูจากการค้าการขายในตลาดหลักเมืองนี้ คนก็น้อยลงเรื่อยๆ 
แล้วก็ยังมีตลาดใหม่ๆ มีห้างสรรพสินค้าที่เขาก็มีตลาดสดของเขาอยู่ด้วย มันจึงทําให้มีคู่แข่งเพิ่มขึ้นมา 
ถ้าเราจะนิ่งเฉยหรือว่าแก้ไขปัญหาด้วยความล่าช้านั้น สถานการณ์มันก็จะยิ่งเลวร้ายขึ้นเรื่อยๆ 
ผลกระทบก็จะเกิดกับเทศบาลมากขึ้นเรื่อยๆ นะครับ  ที่ผมได้อภิปรายไว้ว่าท่าน
ท่านเป็นด็อกเตอร์ เป็นนักบริหาร ผมก็อยากจะเห็นฝีมือของท่านมากกว่าที่ท่านจะใช้ฝีปากในการ
บริหารงานนะครับ เพราะว่าเวลาท่านไปพูดในที่ชุมชนนั้นก็จะบอก ถ้าเจอปัญหาที่แก้ไม่ได้ก็จะใช้วิธีการ
ตัดบทง่ายๆ คือบอกว่าสมาชิกสภาฯ ตัดงบฯ สภาฯ ตัดงบฯ ทําให้เกิดปัญหาทํางานไม่ได้ ผมได้ยินมา
บ่อยมากนะครับ  ฉะนั้น หลังจากนี้ผมอยากจะให้ท่านเริ่มแสดงฝีมือได้แล้วนะครับ ที่ใช้ฝีปากพูดมา
แบบเดิมๆ นั้นขอว่าให้ปีหน้า มกราคม 2557 นี้ ขอให้ท่านได้แสดงฝีมือให้เป็นที่ปรากฏด้วยนะครับ 

ให้พี่น้องประชาชนได้ชื่นชม มีอะไรก็อย่าไปโทษสภาฯ โทษสมาชิกสภาฯ 
ไปที่ไหนก็มีแต่คนบ่นเรื่องของความสะอาด  ไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะ  ถนนหนทาง ไฟฟ้าถนนตามที่ผู้

ได้ถามท่านแล้วท่านก็ไม่ตอบนะครับ นี่ก็แสดงว่าท่านจะต้องมีฝีมือมาก

เองไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับ ฉะนั้น
ในการที่เรามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอาคารก็มีผลกระทบต่อ

ผู้ใช้อาคารไม่ว่าจะเป็นผู้มาซื้อของหรือผู้มาขายเอง ซึ่งหากรู้สึกว่าอยู่แล้วมันไม่มีความสุขในการใช้
พื้นน้ําก็ไม่ไหลไปไหน ก็ไม่มีใครอยากจะเข้ามา หรือเมื่อไปจอดรถด้านล่าง

ก็จะมีผลกระทบต่อการใช้พื้นที่   
ซึ่งอาจจะส่งผลให้แม่ค้าบางส่วนที่คิดว่าคงจะขายได้ไม่ดี จึงออกมาขายด้านนอก ผมจึงคิดว่าปัญหาใน

ให้เร่งแก้ไขด้วยนะครับ ผมก็ไม่
เมื่อมีปัญหาทางด้านตัวอาคารแล้วจะปล่อยให้

ท่านไปที่ไหนก็บอกว่าเป็น 
เตอร์ นะครับ เพราะผมคิดว่าเมื่อท่านเป็นด็อกเตอร์ท่านก็ต้องมีวิธีการที่ดีกว่านี้นะครับ ไม่ใช่ว่า

ท้าก็จบ มันไม่ถูกต้อง  อย่างน้อยท่านก็ต้อง
นตรายนะครับ ที่ท่านเสมือนจะอนุญาตให้แม่ค้าไปขายบน

ทางเท้า และปล่อยให้คนต้องเดินลงบนถนน ซึ่งอันตรายตรงนี้ถ้าเกิดขึ้นมาทางเทศบาลเองก็จะต้อง

เมื่อมีปัญหาในด้านการจัดการพื้นที่ ผมคิดว่าก็อาจจะมีปัญหาในด้านการเงิน
เมื่อเทศบาลสร้างอาคารหลังนี้ด้วยเงินเกือบแปดสิบล้านนั้น ก็ไม่คิดว่าเงินที่ได้มาจาก

เป็นเงินกู้จากธนาคารซึ่งผมเชื่อว่าจะต้องมีแผนการเงินที่
จะต้องชําระเป็นรายเดือนรายปีอยู่ เมื่อท่านประมูลมาหลายครั้ง ไม่มีคนประมูล หรือผู้เช่ารายเดิมที่เช่า

  ที่เกี่ยวข้องกับรายได้ที่
จะมาส่งให้เทศบาล มันก็จะทําให้แผนการเงินของเทศบาลอาจจะมีปัญหาไปด้วยนะครับ  และผมเชื่อว่า

ขายในตลาดหลักเมืองนี้ คนก็น้อยลงเรื่อยๆ 
แล้วก็ยังมีตลาดใหม่ๆ มีห้างสรรพสินค้าที่เขาก็มีตลาดสดของเขาอยู่ด้วย มันจึงทําให้มีคู่แข่งเพิ่มขึ้นมา 

สถานการณ์มันก็จะยิ่งเลวร้ายขึ้นเรื่อยๆ 
ที่ผมได้อภิปรายไว้ว่าท่านมักจะบอกชาวบ้านว่า

ผมก็อยากจะเห็นฝีมือของท่านมากกว่าที่ท่านจะใช้ฝีปากในการ
ถ้าเจอปัญหาที่แก้ไม่ได้ก็จะใช้วิธีการ

ตัดบทง่ายๆ คือบอกว่าสมาชิกสภาฯ ตัดงบฯ สภาฯ ตัดงบฯ ทําให้เกิดปัญหาทํางานไม่ได้ ผมได้ยินมา
ได้แล้วนะครับ ที่ใช้ฝีปากพูดมา

ขอให้ท่านได้แสดงฝีมือให้เป็นที่ปรากฏด้วยนะครับ 
สมาชิกสภาฯ นะครับ ตอนนี้ไม่ว่า

ถนนหนทาง ไฟฟ้าถนนตามที่ผู้
ได้ถามท่านแล้วท่านก็ไม่ตอบนะครับ นี่ก็แสดงว่าท่านจะต้องมีฝีมือมากกว่านี้ 



 
 เรื่องฝีปากนี้ขอให้ลดลงนะครับ อย่างไรก็ตามผมจะติดตามเรื่
จะเป็นครั้งสุดท้าย แต่คิดว่าอาจจะทิ้งช่วงไปสักระยะหนึ่งหลายๆ เดือนให้ท่านแสดงฝีมือดู 
แสดงฝีมือยังไม่ได้ผลงานหรือไม่เข้าเป้า ก็แสดงว่าท่านมีแต่ฝีปากนะครับ  ขอบคุณมากครับท่าน
ประธาน 

นายกิตติ  จิวะสันติการ
เพิ่มเติมอีกหรือไม่ ไม่ช้ีแจงนะครับ

๓.6) กระทู้ถาม  (โดย
๑) เรือ่ง ขอทราบความคืบหน้า  กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ของเทศบาลนครลําปางหาย 

ตามรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 
๒๕๕๖ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ
 นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง
เทศบาลนครลําปาง และสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กระผม  
เทศบาลนครลําปาง  ก่อนที่จะเข้าสู่กระทู้ถาม ผมอยากจะขออนุญาตอย่างเป็นทางการจากท่าน
ประธานสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ
แกไ้ขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 
สภาท้องถิ่นครั้งหนึ่ง สมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งจะตั้งกระทู้ถามเกินกว่าหนึ่งกระทู้ไม่ได้
ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาต”
ก็ถือว่าท่านประธานสภาฯ ได้อนุญาตนะครับ แต่ว่าช่วงเวลาที่ผ่านมา
ข้อบังคับเอามาโจมตีกัน ผมจึงอยากจะให้ท่านประธานฯ อนุญาตในที่นี้อีกครั้งหนึ่งครับ

นายกิตติ  จิวะสันติการ
 นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง
อนุญาตแล้ว ผมขอเสนอกระทู้ถาม
 ข้าพเจ้า นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอตั้งกระทู้ถามต่อ นายก
เทศมนตรีนครลําปาง ดังนี้ 
 ๑. เรื่อง  ขอทราบความคืบหน้า กรณี เครื่องคอมพิวเตอร์ของเทศบาลนครลําปางหาย ตาม
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 
วันพุธที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๖ 

๒. เรื่อง ขอทราบการรักษาความปลอดภัยในสวนสาธารณะ ของเทศบาลนครลําปาง ตั้งแต่
เดือนธันวาคม ๒๕๕๖-เดือนกันยายน 

 

~๒๙~ 

เรื่องฝีปากนี้ขอให้ลดลงนะครับ อย่างไรก็ตามผมจะติดตามเรื่องตลาดหลักเมืองไปเรื่อยๆ
จะเป็นครั้งสุดท้าย แต่คิดว่าอาจจะทิ้งช่วงไปสักระยะหนึ่งหลายๆ เดือนให้ท่านแสดงฝีมือดู 
แสดงฝีมือยังไม่ได้ผลงานหรือไม่เข้าเป้า ก็แสดงว่าท่านมีแต่ฝีปากนะครับ  ขอบคุณมากครับท่าน

กิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ฝ่ายบริหาร
ไม่ช้ีแจงนะครับ 

โดย  นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาล
ขอทราบความคืบหน้า  กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ของเทศบาลนครลําปางหาย 

ตามรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 

กิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบ
เทศบาลนครลําปาง และสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กระผม  นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง

ก่อนที่จะเข้าสู่กระทู้ถาม ผมอยากจะขออนุญาตอย่างเป็นทางการจากท่าน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ

. 2554 ในหมวด 7 เรื่อง กระทู้ถาม  ข้อ 100 ความว่า 
สมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งจะตั้งกระทู้ถามเกินกว่าหนึ่งกระทู้ไม่ได้

”  จริงๆ แล้วท่านประธานสภาฯ ได้นํากระทู้บรรจุเข้าในระเบียบวาระแล้ว 
ก็ถือว่าท่านประธานสภาฯ ได้อนุญาตนะครับ แต่ว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาผมเห็นว่ามีการพยายามจะใช้
ข้อบังคับเอามาโจมตีกัน ผมจึงอยากจะให้ท่านประธานฯ อนุญาตในที่นี้อีกครั้งหนึ่งครับ

กิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  อนุญาตครับ 

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอบคุณครับ เมื่อท่านประธานฯ 
ขอเสนอกระทู้ถาม  ดังนี้ 

ข้าพเจ้า นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอตั้งกระทู้ถามต่อ นายก

เรื่อง  ขอทราบความคืบหน้า กรณี เครื่องคอมพิวเตอร์ของเทศบาลนครลําปางหาย ตาม
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 

๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
เรื่อง ขอทราบการรักษาความปลอดภัยในสวนสาธารณะ ของเทศบาลนครลําปาง ตั้งแต่

เดือนกันยายน ๒๕๕๗ 

องตลาดหลักเมืองไปเรื่อยๆ ไม่คิดว่าวันนี้
จะเป็นครั้งสุดท้าย แต่คิดว่าอาจจะทิ้งช่วงไปสักระยะหนึ่งหลายๆ เดือนให้ท่านแสดงฝีมือดู หากท่านยัง
แสดงฝีมือยังไม่ได้ผลงานหรือไม่เข้าเป้า ก็แสดงว่าท่านมีแต่ฝีปากนะครับ  ขอบคุณมากครับท่าน

ฝ่ายบริหารมีอะไรช้ีแจง

สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง) 
ขอทราบความคืบหน้า  กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ของเทศบาลนครลําปางหาย 

ตามรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ คร้ังที่ ๑ ประจําปี 

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  

กราบเรียนท่านประธานสภา
นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภา

ก่อนที่จะเข้าสู่กระทู้ถาม ผมอยากจะขออนุญาตอย่างเป็นทางการจากท่าน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 

ความว่า “ในการประชุม
สมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งจะตั้งกระทู้ถามเกินกว่าหนึ่งกระทู้ไม่ได้ เว้นแต่

จริงๆ แล้วท่านประธานสภาฯ ได้นํากระทู้บรรจุเข้าในระเบียบวาระแล้ว 
ผมเห็นว่ามีการพยายามจะใช้

ข้อบังคับเอามาโจมตีกัน ผมจึงอยากจะให้ท่านประธานฯ อนุญาตในที่นี้อีกครั้งหนึ่งครับ 

อนุญาตครับ เชิญครับ  

ขอบคุณครับ เมื่อท่านประธานฯ 

ข้าพเจ้า นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอตั้งกระทู้ถามต่อ นายก 

เรื่อง  ขอทราบความคืบหน้า กรณี เครื่องคอมพิวเตอร์ของเทศบาลนครลําปางหาย ตาม
ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๖ 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 
เรื่อง ขอทราบการรักษาความปลอดภัยในสวนสาธารณะ ของเทศบาลนครลําปาง ตั้งแต่



 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิ

 ผมขอให้ท่านนายกฯ ได้ตอบกระทู้ข้อที่ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ
 นายกิตติภูมิ  นามวงค์
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  กระผม  นาย
นครลําปาง  ในเรื่องของเครื่องคอมพิวเตอร์ของเทศบาลฯ หาย 
เราได้ดําเนินการอยู่สามส่วนนะครับ
 ส่วนที่หนึ่ง   เราได้ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 
หาข้อสรุปได้ ซึ่งจะเกี่ยวพันกับส่วนที่สอง
 ส่วนที่สอง  ความคืบหน้าของการดําเนินคดีของเจ้าหน้าที่ตํารวจ ซึ่งทางตํารวจโดยการลงนาม
ของ พันตํารวจเอกยงยุทธ์  ดาววลี  ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ แจ้งมาเมื่อวันที่  
2556  ซึ่งเป็นเอกสารหลักฐานช้ินสุดท้ายของทางตํารวจนะครับ 
จึงขออนุญาตอ่านให้ผู้ตั้งกระทู้ถามได้รับทราบ

“ตามหนังสือสถานีตํารวจภูธร
คดีอาญาที่ 1046/2556 ให้ท่า
สอบสวนคดีให้ทราบเป็นครั้งที่ 

1.  ผลการดําเนินงานของเจ้าพนักงานสอบสวน 
    1.1 เจ้าพนักงานสอบสวนได้ทําการสอบสวนปากคําผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีเป็นพยานจํานวน

หนึ่ง 
    1.2 พนักงานสอบสวนได้รั

ตรวจพบลายมือแฝงในที่เกิดเหตุ 
เทศบาลที่เกี่ยวข้องในคดีเพื่อตรวจเปรียบเทียบกับลายฝ่ามือแฝงที่พบในที่เกิดเหตุ

    1.3 พนักงานสอบสวนรว่มกับเจ้าพนักงานตํารวจชุดสืบสวน ดําเนินการออกสืบสวนติดตาม
หาตัวผู้กระทําผิดอยา่งอยา่งตอ่เนื่อง

2.  สิ่งที่ดําเนินการตอ่ไป
     2.1 อยู่ระหว่างรอผลการพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ และลายพิมพ์ฝ่ามือของพนักงานเทศบาล

ที่สง่ตรวจวา่ตรงกับบุคคลใดหรือไม ่หากตรงกับบุคคลใดจะดําเนินการเรียกมาสอบสวนอีกครั้งหนึ่ง
 

~๓๐~ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดําเนินการต่อไป 
ขอแสดงความนับถือ 

ลงชื่อ     บริบูรณ์  บุญยู่ฮง     ผู้ตั้งกระทู้ถาม
         (นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง) 
  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

ให้ท่านนายกฯ ได้ตอบกระทู้ข้อที่ 1) ก่อนแล้วจะถามกระทู้ข้อที่ 2

กิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ขอเชิญฝ่ายบริหารช้ีแจง

กิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีตรีลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ 
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  กระผม  นายกิตติภูมิ  นามวงค์

เรื่องของเครื่องคอมพิวเตอร์ของเทศบาลฯ หาย  จริงๆ แล้วการดําเนินการในขณะนี้ 
ได้ดําเนินการอยู่สามส่วนนะครับ 

เราได้ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง   
กับส่วนที่สอง 

ความคืบหน้าของการดําเนินคดีของเจ้าหน้าที่ตํารวจ ซึ่งทางตํารวจโดยการลงนาม
ของ พันตํารวจเอกยงยุทธ์  ดาววลี  ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ แจ้งมาเมื่อวันที่  

ซึ่งเป็นเอกสารหลักฐานช้ินสุดท้ายของทางตํารวจนะครับ   เพราะว่าเป็นระเบียบข้อกฎหมาย 
ผู้ตั้งกระทู้ถามได้รับทราบ ความว่า  

ตามหนังสือสถานีตํารวจภูธรลําปาง ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2556 ได้แจ้งความคืบหน้าของ
ให้ท่านทราบครั้งหนึ่งแล้วนั้น สถานีตํารวจขอแจ้งความ

สอบสวนคดีให้ทราบเป็นครั้งที่ 2 ดังนี้ 
ผลการดําเนินงานของเจ้าพนักงานสอบสวน  

เจ้าพนักงานสอบสวนได้ทําการสอบสวนปากคําผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีเป็นพยานจํานวน

พนักงานสอบสวนได้รับผลการตรวจสถานที่เกิดเหตุจากศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 
ตรวจพบลายมือแฝงในที่เกิดเหตุ จึงได้ดําเนินการสอบเก็บลายมือ นิ้วมือ และพิมพ์ฝ่ามือของพนักงาน
เทศบาลที่เกี่ยวข้องในคดีเพื่อตรวจเปรียบเทียบกับลายฝ่ามือแฝงที่พบในที่เกิดเหตุ

พนักงานสอบสวนรว่มกับเจ้าพนักงานตํารวจชุดสืบสวน ดําเนินการออกสืบสวนติดตาม
หาตัวผู้กระทําผิดอยา่งอยา่งตอ่เนื่อง” 

สิ่งที่ดําเนินการตอ่ไป  
อยู่ระหว่างรอผลการพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ และลายพิมพ์ฝ่ามือของพนักงานเทศบาล

ที่สง่ตรวจวา่ตรงกับบุคคลใดหรือไม ่หากตรงกับบุคคลใดจะดําเนินการเรียกมาสอบสวนอีกครั้งหนึ่ง

ลงชื่อ     บริบูรณ์  บุญยู่ฮง     ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

2) ต่อนะครับ 

ขอเชิญฝ่ายบริหารช้ีแจง 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  
กิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรี 
จริงๆ แล้วการดําเนินการในขณะนี้ 

  ผลสรุปก็ยังไม่สามารถ

ความคืบหน้าของการดําเนินคดีของเจ้าหน้าที่ตํารวจ ซึ่งทางตํารวจโดยการลงนาม
ของ พันตํารวจเอกยงยุทธ์  ดาววลี  ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ แจ้งมาเมื่อวันที่  18 พฤศจิกายน 

เพราะว่าเป็นระเบียบข้อกฎหมาย  

ได้แจ้งความคืบหน้าของ
งแล้วนั้น สถานีตํารวจขอแจ้งความคืบหน้าในการ

เจ้าพนักงานสอบสวนได้ทําการสอบสวนปากคําผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีเป็นพยานจํานวน

บผลการตรวจสถานที่เกิดเหตุจากศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 ยืนยัน
จึงได้ดําเนินการสอบเก็บลายมือ นิ้วมือ และพิมพ์ฝ่ามือของพนักงาน

เทศบาลที่เกี่ยวข้องในคดีเพื่อตรวจเปรียบเทียบกับลายฝ่ามือแฝงที่พบในที่เกิดเหตุ” 
พนักงานสอบสวนรว่มกับเจ้าพนักงานตํารวจชุดสืบสวน ดําเนินการออกสืบสวนติดตาม

อยู่ระหว่างรอผลการพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ และลายพิมพ์ฝ่ามือของพนักงานเทศบาล
ที่สง่ตรวจวา่ตรงกับบุคคลใดหรือไม ่หากตรงกับบุคคลใดจะดําเนินการเรียกมาสอบสวนอีกครั้งหนึ่ง 



 
    2.2 อยู่ระหวา่งการสอบสวนปากคําผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีอีกจํานวนหนึ่ง
3.  ข้อเสนอแนะ หากทา่นมีข้อมูลสําคัญที่ทําให้สามารถติดตามตัวผู้กระทําผิดครั้งนี้

โปรดแจ้งให้พนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่ตํารวจชุดสืบสวน สถานีตํารวจภูธรลําปาง ทราบ
นี่เป็นการดําเนินการของทาง

เมื่อทางสมาชิกสภาฯ ได้สนใจในเรื่องดังกล่าว จึงขออนุญา
ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
เจ้าหน้าที่ตํารวจ 

ส่วนที่สาม  เมื่อมีความ
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิดเกิดขึ้น เพื่อที่จะรายงานไปยังจังหวัด ผมได้สั่งการให้
ดําเนินการในเรื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
ดังกล่าวนี้ผมก็ขออนุญาตอ่านเอกสารอีกฉบับหนึ่ง เพราะว่าถ้าผมพูดเองเดี๋ยวจะไม่ตรงกับเอกสารนะ
ครับ สรุปได้ว่า 

“1.  แม้พฤติกรรม แห่งกรณีและเหตุ ทําให้เชื่อได้ว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้กระทําโดยจงใจ 
ประมาทเลินเลอ่อยา่งร้ายแรง 
ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายได้ จึงกําชับให้เจ้าหน้าที่เวรยาม ผู้ตรวจปฏิบัติหน้าที่เวรยามได้ตรวจเวร
อยา่งเครง่ครัด อยา่ให้เกิดความเสียหายกับทางราชการ

2.  ให้สํานักปลัดเทศบาลตรวจสอบบริเวณจุดเสี่ยง
อาคารของเทศบาล แล้วรายงานพร้อมทั้งวิธีการดําเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงดังกล่าวเสนอให้
นายกเทศมนตรี ภายใน 30 วัน

3.  กําชับให้ทุกกอง ทุกสํานักปิดล็อคประตู หน้าต่างทุกครั้งหลังเลิกปฏิบัติงาน และช่วยกัน
ดูแลเก็บรักษาทรัพย์สินที่ใช้ในก

4.  ให้สํานักปลัดเทศบาลรวมรวบเอกสารดังกล่าว แล้วรายงานจังหวัดและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องตอ่ไป” 
 นี่ก็เป็นสามเรื่องที่ผมได้ดําเนินการมาทั้งหมด 

นายกิตติ  จิวะสันติการ
นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 

 นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง
ได้กรุณานําข้อมูลต่างๆ มาช้ีแจงให้กระผมและพวกเราสมาชิกในที่นี้ได้ทราบ ผมก็มีรายละเอียดที่อยาก
เรียนถามไปยังท่านนายกฯ อีกสองสามประการนะครับ คือ
เครื่อง 2.ในการประชุมครั้งที่ผ่านมาที่ผมได้อ้างถึง ท่านนายกฯ บอกว่าได้มีการย้ายพนักงานที่เกี่ยวข้อง 
ที่รับผิดชอบกรณีเครื่องคอมพิวเ
กลับไปว่า ผลการสอบที่แจ้งไปยัง

~๓๑~ 

อยู่ระหวา่งการสอบสวนปากคําผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีอีกจํานวนหนึ่ง
ข้อเสนอแนะ หากทา่นมีข้อมูลสําคัญที่ทําให้สามารถติดตามตัวผู้กระทําผิดครั้งนี้

โปรดแจ้งให้พนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่ตํารวจชุดสืบสวน สถานีตํารวจภูธรลําปาง ทราบ
นี่เป็นการดําเนินการของทางเจ้าหน้าที่ ความจริงเอกสารฉบับนี้ไม่อยากจะเอามาเปิดเผย แต่

เมื่อทางสมาชิกสภาฯ ได้สนใจในเรื่องดังกล่าว จึงขออนุญาตใช้เอกสารประกอบ ซึ่งเกี่ยวพัน
ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรรมการฯ ยังไม่สามารถสรุปผลได้ ต้องรอการสอบสวนของทาง

เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นกับทางราชการ ตามระเบียบแล้วเราจะต้
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิดเกิดขึ้น เพื่อที่จะรายงานไปยังจังหวัด ผมได้สั่งการให้
ดําเนินการในเรื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  และรายงานให้ทางจังหวัดทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้
ดังกล่าวนี้ผมก็ขออนุญาตอ่านเอกสารอีกฉบับหนึ่ง เพราะว่าถ้าผมพูดเองเดี๋ยวจะไม่ตรงกับเอกสารนะ

แม้พฤติกรรม แห่งกรณีและเหตุ ทําให้เชื่อได้ว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้กระทําโดยจงใจ 
เลินเลอ่อยา่งร้ายแรง อันจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าทรัพย์สินก็ตาม แต่กรณีดังกล่าวก็สามารถ

ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายได้ จึงกําชับให้เจ้าหน้าที่เวรยาม ผู้ตรวจปฏิบัติหน้าที่เวรยามได้ตรวจเวร
อยา่งเครง่ครัด อยา่ให้เกิดความเสียหายกับทางราชการ 

ให้สํานักปลัดเทศบาลตรวจสอบบริเวณจุดเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการโจรกรรมทรัพย์สินทุก
อาคารของเทศบาล แล้วรายงานพร้อมทั้งวิธีการดําเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงดังกล่าวเสนอให้

วัน 
กําชับให้ทุกกอง ทุกสํานักปิดล็อคประตู หน้าต่างทุกครั้งหลังเลิกปฏิบัติงาน และช่วยกัน

ดูแลเก็บรักษาทรัพย์สินที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้วย 
ให้สํานักปลัดเทศบาลรวมรวบเอกสารดังกล่าว แล้วรายงานจังหวัดและหน่วยงานที่

นี่ก็เป็นสามเรื่องที่ผมได้ดําเนินการมาทั้งหมด ขอบคุณมากครับ 

กิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีอะไรซักถาม

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอบคุณท่านนายกฯ มากนะครับที่
ได้กรุณานําข้อมูลต่างๆ มาช้ีแจงให้กระผมและพวกเราสมาชิกในที่นี้ได้ทราบ ผมก็มีรายละเอียดที่อยาก
เรียนถามไปยังท่านนายกฯ อีกสองสามประการนะครับ คือ 1.เครื่องคอมพิวเตอร์ที่หายนั้นหายไปกี่

ในการประชุมครั้งที่ผ่านมาที่ผมได้อ้างถึง ท่านนายกฯ บอกว่าได้มีการย้ายพนักงานที่เกี่ยวข้อง 
ที่รับผิดชอบกรณีเครื่องคอมพิวเตอรใ์นความรับผิดชอบ ในการทํางานของเขา ตรงจุดนี้ผมอยากจะถาม
กลับไปว่า ผลการสอบที่แจ้งไปยังจังหวัดแล้วว่าไมใ่ช่เป็นความผิดโดยประมาทเลินเล่อร้ายแรงอะไรของ

อยู่ระหวา่งการสอบสวนปากคําผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีอีกจํานวนหนึ่ง 
ข้อเสนอแนะ หากทา่นมีข้อมูลสําคัญที่ทําให้สามารถติดตามตัวผู้กระทําผิดครั้งนี้ได้  

โปรดแจ้งให้พนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่ตํารวจชุดสืบสวน สถานีตํารวจภูธรลําปาง ทราบด้วย” 
เจ้าหน้าที่ ความจริงเอกสารฉบับนี้ไม่อยากจะเอามาเปิดเผย แต่

ตใช้เอกสารประกอบ ซึ่งเกี่ยวพันกับเรื่องการ
กรรมการฯ ยังไม่สามารถสรุปผลได้ ต้องรอการสอบสวนของทาง

ตามระเบียบแล้วเราจะต้องตั้ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิดเกิดขึ้น เพื่อที่จะรายงานไปยังจังหวัด ผมได้สั่งการให้

ทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ในเรื่อง
ดังกล่าวนี้ผมก็ขออนุญาตอ่านเอกสารอีกฉบับหนึ่ง เพราะว่าถ้าผมพูดเองเดี๋ยวจะไม่ตรงกับเอกสารนะ

แม้พฤติกรรม แห่งกรณีและเหตุ ทําให้เชื่อได้ว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้กระทําโดยจงใจ หรือ
แต่กรณีดังกล่าวก็สามารถ

ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายได้ จึงกําชับให้เจ้าหน้าที่เวรยาม ผู้ตรวจปฏิบัติหน้าที่เวรยามได้ตรวจเวร

ที่ก่อให้เกิดการโจรกรรมทรัพย์สินทุก
อาคารของเทศบาล แล้วรายงานพร้อมทั้งวิธีการดําเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงดังกล่าวเสนอให้

กําชับให้ทุกกอง ทุกสํานักปิดล็อคประตู หน้าต่างทุกครั้งหลังเลิกปฏิบัติงาน และช่วยกัน

ให้สํานักปลัดเทศบาลรวมรวบเอกสารดังกล่าว แล้วรายงานจังหวัดและหน่วยงานที่

จะมีอะไรซักถามหรือไม่ เชิญ 

ขอบคุณท่านนายกฯ มากนะครับที่
ได้กรุณานําข้อมูลต่างๆ มาช้ีแจงให้กระผมและพวกเราสมาชิกในที่นี้ได้ทราบ ผมก็มีรายละเอียดที่อยาก

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่หายนั้นหายไปกี่
ในการประชุมครั้งที่ผ่านมาที่ผมได้อ้างถึง ท่านนายกฯ บอกว่าได้มีการย้ายพนักงานที่เกี่ยวข้อง 

ของเขา ตรงจุดนี้ผมอยากจะถาม
จังหวัดแล้วว่าไมใ่ช่เป็นความผิดโดยประมาทเลินเล่อร้ายแรงอะไรของ 



 
เจ้าหน้าที่แต่ละท่านแล้ว จะมีการย้ายกลับไปปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิมหรือไม่ หรือทําอย่างไรบ้าง ขอให้
ท่านนายกฯ ช่วยอธิบายข้อคําถามตรงนี้ด้วยนะครับ

นายกิตติ  จิวะสันติการ
เพิ่มเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ 

 นายกิตติภูมิ  นามวงค์
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
สามารถจะสรุปได้ในกระบวนการของทางตํารวจ และสําหรับเจ้าหน้าที่ดังกล่าว เหตุผลของเครื่อง
คอมพิวเตอร์หายเป็นเหตุผลหนึ่ง และยังมีเหตุผลประกอบอีกหนึ่ง
ปปช. สั่ง นะครับ ขณะนี้ก็ขออนุ
ครั้งล่าสุด  เขาได้ปลดพนักงานดังกล่าวที่ผมได้สั่งย้ายไปยังกองสาธารณสุขฯ 
แล้วครับ ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ
นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 

 นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง

๒) เรื่อง ขอทราบการรักษาความปลอดภัย ในสวนสาธารณะของเทศบาลนครลําปาง 
ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๖ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ
ข้อที่ ๓.6 2) เรื่อง ขอทราบการรักษาความปลอดภัย ในสวนสาธารณะของเทศบาลนครลําปาง ตั้งแต่
เดือนธันวาคม ๒๕๕๖ – เดือนกันยายน  

 นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง
เทศบาลนครลําปาง และสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กระผม  
เทศบาลนครลําปาง ขอเสนอกระทู้ถาม

๒. เรื่อง ขอทราบการรักษาความปลอดภัยในสวนสาธารณะ ของเทศบาลนครลําปาง ตั้งแต่
เดือนธันวาคม ๒๕๕๖-เดือนกันยายน 

นายกิตติ  จิวะสันติการ
 นายกิตติภูมิ  นามวงค์
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  กระผม  นาย
นครลําปาง เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนี้ มีสองส่วน
การดูแลสวนสาธารณะ แต่ทางสมาชิกสภาฯ ได้สอบถามถึงเรื่องการรักษาความปลอดภัย
สวนสาธารณะนะครับ   ซึ่งขณะนี้เราได้
สัญญากันเรียบร้อยแล้ว  เมื่อวันที่

~๓๒~ 

เจ้าหน้าที่แต่ละท่านแล้ว จะมีการย้ายกลับไปปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิมหรือไม่ หรือทําอย่างไรบ้าง ขอให้
ท่านนายกฯ ช่วยอธิบายข้อคําถามตรงนี้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

กิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ฝ่ายบริหาร

กิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีตรีลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ 
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  ผลการสอบดังกล่าวยังอยู่ในข้อเท็จจริงตรงนี้ ยังไม่

ได้ในกระบวนการของทางตํารวจ และสําหรับเจ้าหน้าที่ดังกล่าว เหตุผลของเครื่อง
เป็นเหตุผลหนึ่ง และยังมีเหตุผลประกอบอีกหนึ่ง เพราะว่าเจ้าหน้าที่ดังกล่าวได้ถูก 

นะครับ ขณะนี้ก็ขออนุญาตท่านว่า คงไม่สามารถจะกลับมาได้ เพราะว่าได้รับทราบจาก กทจ
เขาได้ปลดพนักงานดังกล่าวที่ผมได้สั่งย้ายไปยังกองสาธารณสุขฯ 

กิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีอะไรซักถามหรือไม่

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอบคุณมากครับสําหรับคําอธิบาย

ขอทราบการรักษาความปลอดภัย ในสวนสาธารณะของเทศบาลนครลําปาง 
๒๕๕๖ – เดือนกันยายน  ๒๕๕๗ 

กิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ระเบียบวาระที่ 

ขอทราบการรักษาความปลอดภัย ในสวนสาธารณะของเทศบาลนครลําปาง ตั้งแต่
เดือนกันยายน  ๒๕๕๗   เชิญ นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบ

เทศบาลนครลําปาง และสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กระผม  นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง
เทศบาลนครลําปาง ขอเสนอกระทู้ถาม   

เรื่อง ขอทราบการรักษาความปลอดภัยในสวนสาธารณะ ของเทศบาลนครลําปาง ตั้งแต่
เดือนกันยายน ๒๕๕๗ 

วะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ขอเชิญฝ่ายบริหารช้ีแจง

กิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีตรีลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ 
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  กระผม  นายกิตติภูมิ  นามวงค์

เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนี้ มีสองส่วนที่ผมจะอธิบายนะครับ คือ การรักษาความปลอดภัย และ
การดูแลสวนสาธารณะ แต่ทางสมาชิกสภาฯ ได้สอบถามถึงเรื่องการรักษาความปลอดภัย

ซึ่งขณะนี้เราได้ผู้รับเหมาเรียบร้อยแล้วครับ ที่เราได้เปิดประมูลไป 
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ๒๕56 นะครับ ในวงเงินทั้งหมดจํานวน

เจ้าหน้าที่แต่ละท่านแล้ว จะมีการย้ายกลับไปปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิมหรือไม่ หรือทําอย่างไรบ้าง ขอให้

ฝ่ายบริหารมีอะไรช้ีแจง

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  
ผลการสอบดังกล่าวยังอยู่ในข้อเท็จจริงตรงนี้ ยังไม่

ได้ในกระบวนการของทางตํารวจ และสําหรับเจ้าหน้าที่ดังกล่าว เหตุผลของเครื่อง
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ดังกล่าวได้ถูก 
ได้ เพราะว่าได้รับทราบจาก กทจ. 

เขาได้ปลดพนักงานดังกล่าวที่ผมได้สั่งย้ายไปยังกองสาธารณสุขฯ    ให้ออกจากราชการ

จะมีอะไรซักถามหรือไม่ เชิญ 

มากครับสําหรับคําอธิบาย 

ขอทราบการรักษาความปลอดภัย ในสวนสาธารณะของเทศบาลนครลําปาง 

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม  

ขอทราบการรักษาความปลอดภัย ในสวนสาธารณะของเทศบาลนครลําปาง ตั้งแต่
 

กราบเรียนท่านประธานสภา

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภา

เรื่อง ขอทราบการรักษาความปลอดภัยในสวนสาธารณะ ของเทศบาลนครลําปาง ตั้งแต่

ขอเชิญฝ่ายบริหารช้ีแจง 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  
กิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรี 

คือ การรักษาความปลอดภัย และ
การดูแลสวนสาธารณะ แต่ทางสมาชิกสภาฯ ได้สอบถามถึงเรื่องการรักษาความปลอดภัยใน

ผู้รับเหมาเรียบร้อยแล้วครับ ที่เราได้เปิดประมูลไป และทํา
ในวงเงินทั้งหมดจํานวนหนึ่งล้านเก้าแสน  



 
 ห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยสี่สิบบาท
หุ้นส่วนจํากัด วีระเขลางค์การ์ด
ว่าเวรยามเป็นอย่างไรบ้าง อะไรทั้งหลายแหล่นั้น 
อยู่แล้วมาเป็นยาม  ผมก็ขอความกรุณาไปทางสมาชิกสภาฯ ช่วยตรวจสอบด้วยนะครับ 
เหตุการณ์ว่า  หนียามบ้าง ไม่สามา
ก็ขอความกรุณาแจ้งให้ผมได้รับทราบด้วย 
อะไรไปซักผ้าด้วยหรือเปล่า ตากตามรั้วบ้างอะไรทั้งหลาย ซึ่งมันไม่สง่างาม ไม่ดีไม่งาม ก็ขอให้แจ้งมา
ทางผมด้วยเพื่อที่จะดําเนินการต่อไป ขอบคุณมากครับ

นายกิตติ  จิวะสันติการ
เชิญ นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 

 นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง
กรุณาแจ้งให้ทราบ จริงๆ งบประมาณการจ้างที่ท่านนายกฯ ได้บอกมาเมื่อสักครู่นี้ว่า 
ทั้ง 6 แห่งที่จ้างเพื่อรักษาความปลอดภัยในวงเงิน
ตัวเลขที่เต็มวงเงินที่ได้ตั้งไว้เลย 
มาเสนอตัวเข้ารับทํางานนั้น ตรงนี้มันส่อให้เห็นว่าผู้รับจ้างมีศักยภาพตามที่ 
จ้างที่ทางท่านผู้บริหารหรือท่านนายกฯ ได้ตั้งไว้  ก่อนที่จะอธิบายถึงตรงนี้ผมขอ
คือ เดิมทีสวนสาธารณะทั้ง 6 
หรือเป็นการประมูลในลักษณะที่ว่าเป็นการประมูลทีละแห่งๆ ไป 
พวงใหญ่พวงเดียวเหมือนกับที่ได้ทําการประมูลและเซ็นสัญญาไปเมื่อวันที่ 
เริ่มงานวันที่ 1 ธันวาคม ๒๕56 
ได้กําหนด TOR ว่าบริษัทที่จะมาเสนอตัวเข้ารับงาน
เก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาท 
จํานวนเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ ซึ่งเท่ากับวงเงินงบประมาณที่จ้างไป ตามที่ท่านนายกฯ ได้กรุณาช้ีแจง
เมื่อสักครู่นี้คือ หนึ่งล้านเก้าแสนห้า
เป็นตัวเลขของสวนสาธารณะจํานวน
10 เดือน ก็คือตั้งแต่เดือนธันวาคม 
สองพันหกร้อยห้าสิบเก้าบาทต่อสวนสาธารณะ 
สัญญาจ้างในแต่ละแห่งออกจากกัน
เกินแห่งละสองหมื่นสี่พันบาทต่อเดือนเลย 
เลือกใช้วิธีที่รวมเอาสัญญาแต่ละแห่งรวมกันแล้วตั้ง 
กึ่งว่าจะกีดกันบริษัทท้องถิ่นหรือบริษัทเดิมๆ 
 

~๓๓~ 

หมื่นเก้าพันห้าร้อยสี่สิบบาท  ในระยะเวลา 10 เดือน  บริษัทที่ประมูลได้ไปรับผิดชอบคือ
การ์ด  สวนสาธารณะทั้ง 6 แห่ง  บางครั้งตัวผมเองก็ไม่สามารถตรวจสอบได้

เป็นอย่างไรบ้าง อะไรทั้งหลายแหล่นั้น  บางครั้งเวรยามก็แก่งัก  ฟันแทบจะไม่มี เดินจะไม่ไหว
ผมก็ขอความกรุณาไปทางสมาชิกสภาฯ ช่วยตรวจสอบด้วยนะครับ 

หนียามบ้าง ไม่สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามวัตถุประสงค์อย่างแท้จริงของการทําสัญญา 
ามกรุณาแจ้งให้ผมได้รับทราบด้วย รวมไปถึงบางครั้งยามก็มักง่ายที่จะเอาเสื้อผ้า กางเกง

อะไรไปซักผ้าด้วยหรือเปล่า ตากตามรั้วบ้างอะไรทั้งหลาย ซึ่งมันไม่สง่างาม ไม่ดีไม่งาม ก็ขอให้แจ้งมา
จะดําเนินการต่อไป ขอบคุณมากครับ 

กิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีอะไรซักถามอีกหรือไม่

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ก็ขอขอบคุณท่านนายกฯ ที่ได้
กรุณาแจ้งให้ทราบ จริงๆ งบประมาณการจ้างที่ท่านนายกฯ ได้บอกมาเมื่อสักครู่นี้ว่า 

างเพื่อรักษาความปลอดภัยในวงเงินหนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยสี่สิบบาท 
วงเงินที่ได้ตั้งไว้เลย   สาเหตุที่มีการประมูลหรือหาผู้รับจ้างแล้วมีผู้รับจ้างที่เข้าหลักเกณฑ์

รับทํางานนั้น ตรงนี้มันส่อให้เห็นว่าผู้รับจ้างมีศักยภาพตามที่ TOR
จ้างที่ทางท่านผู้บริหารหรือท่านนายกฯ ได้ตั้งไว้  ก่อนที่จะอธิบายถึงตรงนี้ผมขอ

6 แห่ง ของเทศบาลนครลําปางนี้ มีการประมูลแล้วจ้างผู้รับจ้าง 
การประมูลในลักษณะที่ว่าเป็นการประมูลทีละแห่งๆ ไป   ไม่ได้นํามารวบแล้วประมูลเป็น

พวงใหญ่พวงเดียวเหมือนกับที่ได้ทําการประมูลและเซ็นสัญญาไปเมื่อวันที่ 1 
56 ที่ผ่านมา ตรงจุดนี้ตัวเลขที่ผมได้รับการร้องเรียนมาก็คือ ทางผู้บริหาร

บริษัทที่จะมาเสนอตัวเข้ารับงาน  ต้องมีผลงานในการทําสัญญาจ้
ดร้อยเจ็ดสิบบาท ในอดีตที่ผ่านมา จํานวนเงินนี้มันคือจํานวนเงินครึ่งหนึ่งของ

จํานวนเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ ซึ่งเท่ากับวงเงินงบประมาณที่จ้างไป ตามที่ท่านนายกฯ ได้กรุณาช้ีแจง
เมื่อสักครู่นี้คือ หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยสี่สิบบาท ตรงนี้ถ้าเราถอดตัวเลขออกมาเฉลี่ย
เป็นตัวเลขของสวนสาธารณะจํานวน  6  แห่งๆ  ละสามแสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยเก้าสิบบาท 

เดือน ก็คือตั้งแต่เดือนธันวาคม 2556 ถึง เดือนกันยายน 2557 เป็นจํานวนเงิน
ห้าสิบเก้าบาทต่อสวนสาธารณะ  1  แห่ง  แต่ว่าในปีที่ผ่านมานั้น 

สัญญาจ้างในแต่ละแห่งออกจากกัน  สัญญาจ้างแต่ละแห่งจึงไม่เคยมีแห่งไหนในปี 
หมื่นสี่พันบาทต่อเดือนเลย  ซึ่งตรงนี้ผมอยากจะถามไปยังท่านผู้บริหารว่า

เลือกใช้วิธีที่รวมเอาสัญญาแต่ละแห่งรวมกันแล้วตั้ง  TOR  กําหนดข้อคุณลักษณะของผู้รับจ้างเหมือนๆ 
กึ่งว่าจะกีดกันบริษัทท้องถิ่นหรือบริษัทเดิมๆ  ซึ่งเคยมีผลงานทําสัญญากับเทศบาลมาอยู่แล้ว

บริษัทที่ประมูลได้ไปรับผิดชอบคือ  ห้าง
ไม่สามารถตรวจสอบได้

ฟันแทบจะไม่มี เดินจะไม่ไหว
ผมก็ขอความกรุณาไปทางสมาชิกสภาฯ ช่วยตรวจสอบด้วยนะครับ  หากมี

ติหน้าที่ตามวัตถุประสงค์อย่างแท้จริงของการทําสัญญา 
มักง่ายที่จะเอาเสื้อผ้า กางเกงหรือ

อะไรไปซักผ้าด้วยหรือเปล่า ตากตามรั้วบ้างอะไรทั้งหลาย ซึ่งมันไม่สง่างาม ไม่ดีไม่งาม ก็ขอให้แจ้งมา

จะมีอะไรซักถามอีกหรือไม่ 

ขอขอบคุณท่านนายกฯ ที่ได้
กรุณาแจ้งให้ทราบ จริงๆ งบประมาณการจ้างที่ท่านนายกฯ ได้บอกมาเมื่อสักครู่นี้ว่า  สวนสาธารณะ

หมื่นเก้าพันห้าร้อยสี่สิบบาท เป็น
สาเหตุที่มีการประมูลหรือหาผู้รับจ้างแล้วมีผู้รับจ้างที่เข้าหลักเกณฑ์

TOR หรือข้อกําหนดการ
จ้างที่ทางท่านผู้บริหารหรือท่านนายกฯ ได้ตั้งไว้  ก่อนที่จะอธิบายถึงตรงนี้ผมขอเท้าความนิดหนึ่งนะครับ 

แห่ง ของเทศบาลนครลําปางนี้ มีการประมูลแล้วจ้างผู้รับจ้าง 6 บริษัท 
ไม่ได้นํามารวบแล้วประมูลเป็น

1 ธันวาคม ๒๕56 และ
ตรงจุดนี้ตัวเลขที่ผมได้รับการร้องเรียนมาก็คือ ทางผู้บริหาร

ต้องมีผลงานในการทําสัญญาจ้างงานไม่น้อยกว่า
จํานวนเงินนี้มันคือจํานวนเงินครึ่งหนึ่งของ

จํานวนเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ ซึ่งเท่ากับวงเงินงบประมาณที่จ้างไป ตามที่ท่านนายกฯ ได้กรุณาช้ีแจง
ตรงนี้ถ้าเราถอดตัวเลขออกมาเฉลี่ย

องหมื่นหกพันห้าร้อยเก้าสิบบาท หาร 
เป็นจํานวนเงินเดือนละสามหมื่น

แต่ว่าในปีที่ผ่านมานั้น   เนื่องจากเราแยก
จ้างแต่ละแห่งจึงไม่เคยมีแห่งไหนในปี  2556 ที่ผ่านมา
ซึ่งตรงนี้ผมอยากจะถามไปยังท่านผู้บริหารว่า  ทําไมถึง

กําหนดข้อคุณลักษณะของผู้รับจ้างเหมือนๆ  
ซึ่งเคยมีผลงานทําสัญญากับเทศบาลมาอยู่แล้ว 



 
ช่วยกรุณาอธิบายให้ได้ทราบหน่อยนะครับ 
เพิ่มขึ้นอย่างมีเหตุผลก็ยอมรับได้นะครับ แต่ถ้าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยที่ไม่ค่อยจะมีธรรมาภิบาลซักเท่าไหร่
นั้น ตัวเลขดังกล่าวเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้น
บาทต่อเดือน ถ้าเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาแห่งละไม่เกินสองหมื่นสี่พันบาทต่อเดือนนั้น 
ว่าเทศบาลนครลําปางต้องจ่ายเงินเพิ่มถึงแห่งละแปดพันหกร้อยห้าสิบเก้าบาท คูณ 
แห่ง เข้าไป ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายจากภาษีที่เพิ่มขึ้นถึง
นายกฯ  มักจะบอกว่าถูกตัดงบประมาณนะครับท่าน
ตัดงบประมาณ  แต่เมื่อมีงบประมาณให้ใช้แล้ว 
ประสิทธิภาพสูงสุดหรือเปล่านะครับ  จึงขอให้ท่านนา
ครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ
เพิ่มเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์
เข้าใจถูกต้องนะครับในสัญญาที่ผ่านมานั้น 
การแยกสวนแต่ละสวนซึ่งมีเนื้องานเดียวกันนั้น โดยแยกเป็นแต่ละบริษัทๆ ประมูลแยกแต่ละสวน
มันเป็นการดําเนินการที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบของการจัดซื้อจัดจ้าง หรือระเบียบพัสดุนะครับ 
เพราะฉะนั้นก็เลยรวมทั้ง 6 สวนนั้น มาประมูลพร้อมกัน พร้อมทั้งเหตุผลที่ต้องเพิ่มผลงานที่ท่านลืม
บอกว่าผลงานของผู้รับจ้างนั้น ตามระเบียบแล้วก็ได้ไม่เกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ 
เกณฑ์ของห้าสิบเปอร์เซ็นต์นั้น เพราะว่าผมต้องการให้บริษัทเกิดความน่าเชื่อถือ
คู่สัญญากับทางเทศบาล  จริงๆ แล้ววงเงินดังกล่าวก็มีบริษัทอีกบริษัทหนึ่งซึ่งประมูลได้ ซึ่งมีการ
ร้องเรียนผมไปทางจังหวัดด้วย
ตํ่ากว่าบริษัทนี้มีเอกสารไม่ครบถ้วน ไม่เป็นไปตามระเบียบของพัสดุ บริษัทดังกล่าวก็ต้องตกไป
บริษัทนี้ขึ้นมาแทน ก็ยังเชื่อม่ันและเชื่อใจพนักงานของผมว่ากระบวนการในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ดังกล่าว  จะเป็นไปตามระเบียบของทางรา

นายกิตติ  จิวะสันติการ
เชิญ นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง
ขอขอบคุณท่านนายกฯ อีกครั้งหนึ่งที่ได้กรุณายืนยันว่าการประมูลการจัดซื้อจัดจ้างนั้นเป็นไปตาม
ระเบียบทุกประการ   แต่ว่าหลังจากที่ได้จ้างไปแล้วนั้น
จ่ายออกไป  ความน่าเชื่อถือหรือผลงานที่จะได้รับจากผู้รับจ้างมันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการทํา
สัญญาจ้างหรือเปล่า  จากที่ผมได้เรียนท่านประธานฯ ไปว่า 

 

~๓๔~ 

กรุณาอธิบายให้ได้ทราบหน่อยนะครับ   เพราะว่ามันสะท้อนถึงวงเงินงบประมาณที่เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้นอย่างมีเหตุผลก็ยอมรับได้นะครับ แต่ถ้าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยที่ไม่ค่อยจะมีธรรมาภิบาลซักเท่าไหร่
นั้น ตัวเลขดังกล่าวเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้น จากที่ปัจจุบันตั้งไปแห่งละสามหมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบเก้า

ต่อเดือน ถ้าเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาแห่งละไม่เกินสองหมื่นสี่พันบาทต่อเดือนนั้น 
ว่าเทศบาลนครลําปางต้องจ่ายเงินเพิ่มถึงแห่งละแปดพันหกร้อยห้าสิบเก้าบาท คูณ 
แห่ง เข้าไป ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายจากภาษีที่เพิ่มขึ้นถึงห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยสี่สิบบาท

มักจะบอกว่าถูกตัดงบประมาณนะครับท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ  มักจะกล่าวอ้างว่าถูก
แต่เมื่อมีงบประมาณให้ใช้แล้ว  ใช้อย่างเกิดความคุ้มค่า อย่างประหยัด และมี

นะครับ  จึงขอให้ท่านนายกฯ ช่วยตอบ ช่วยอธิบายด้วยนะครับ ขอบคุณ

กิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ฝ่ายบริหาร

กิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีตรีลําปาง กราบเรียนท่านประธานฯ 
บในสัญญาที่ผ่านมานั้น มีการแยกสวน แต่ความรู้ความเข้าใจของผม 
วนซึ่งมีเนื้องานเดียวกันนั้น โดยแยกเป็นแต่ละบริษัทๆ ประมูลแยกแต่ละสวน

ที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบของการจัดซื้อจัดจ้าง หรือระเบียบพัสดุนะครับ 
สวนนั้น มาประมูลพร้อมกัน พร้อมทั้งเหตุผลที่ต้องเพิ่มผลงานที่ท่านลืม

บอกว่าผลงานของผู้รับจ้างนั้น ตามระเบียบแล้วก็ได้ไม่เกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ 
เกณฑ์ของห้าสิบเปอร์เซ็นต์นั้น เพราะว่าผมต้องการให้บริษัทเกิดความน่าเชื่อถือ

จริงๆ แล้ววงเงินดังกล่าวก็มีบริษัทอีกบริษัทหนึ่งซึ่งประมูลได้ ซึ่งมีการ
ร้องเรียนผมไปทางจังหวัดด้วยว่าทําไมเลือกปฏิบัติ ทําไมบริษัทนี้ไม่ได้นั้น เพราะว่าบริษัทที่เสนอราคา
ตํ่ากว่าบริษัทนี้มีเอกสารไม่ครบถ้วน ไม่เป็นไปตามระเบียบของพัสดุ บริษัทดังกล่าวก็ต้องตกไป
บริษัทนี้ขึ้นมาแทน ก็ยังเชื่อม่ันและเชื่อใจพนักงานของผมว่ากระบวนการในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

จะเป็นไปตามระเบียบของทางราชการทุกประการ ขอบคุณมากครับ 

กิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีอะไรซักถามอีกหรือไม่

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ 

อีกครั้งหนึ่งที่ได้กรุณายืนยันว่าการประมูลการจัดซื้อจัดจ้างนั้นเป็นไปตาม
แต่ว่าหลังจากที่ได้จ้างไปแล้วนั้น  ได้มีการไปตรวจสอบหรือไม่ว่างบประมาณที่

ความน่าเชื่อถือหรือผลงานที่จะได้รับจากผู้รับจ้างมันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการทํา
จากที่ผมได้เรียนท่านประธานฯ ไปว่า  แต่ละแห่งในปีที่ผ่านมานั้นค่าจ้างไม่เกิน

งบประมาณที่เพิ่มขึ้น   ถ้า
เพิ่มขึ้นอย่างมีเหตุผลก็ยอมรับได้นะครับ แต่ถ้าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยที่ไม่ค่อยจะมีธรรมาภิบาลซักเท่าไหร่

สามหมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบเก้า
ต่อเดือน ถ้าเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาแห่งละไม่เกินสองหมื่นสี่พันบาทต่อเดือนนั้น     หมายความ

ว่าเทศบาลนครลําปางต้องจ่ายเงินเพิ่มถึงแห่งละแปดพันหกร้อยห้าสิบเก้าบาท คูณ 10 เดือน คูณ 6 
าร้อยสี่สิบบาท   ซึ่งท่าน

นนายกฯ  มักจะกล่าวอ้างว่าถูก
ใช้อย่างเกิดความคุ้มค่า อย่างประหยัด และมี

วยอธิบายด้วยนะครับ ขอบคุณ

ฝ่ายบริหารมีอะไรช้ีแจง

ประธานฯ ความจริงแล้ว
วน แต่ความรู้ความเข้าใจของผม  ผมเข้าใจว่า

วนซึ่งมีเนื้องานเดียวกันนั้น โดยแยกเป็นแต่ละบริษัทๆ ประมูลแยกแต่ละสวน ผมว่า
ที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบของการจัดซื้อจัดจ้าง หรือระเบียบพัสดุนะครับ 

สวนนั้น มาประมูลพร้อมกัน พร้อมทั้งเหตุผลที่ต้องเพิ่มผลงานที่ท่านลืม
บอกว่าผลงานของผู้รับจ้างนั้น ตามระเบียบแล้วก็ได้ไม่เกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ และเหตุผลที่ผมใช้
เกณฑ์ของห้าสิบเปอร์เซ็นต์นั้น เพราะว่าผมต้องการให้บริษัทเกิดความน่าเชื่อถือของบริษัทที่เข้ามาเป็น

จริงๆ แล้ววงเงินดังกล่าวก็มีบริษัทอีกบริษัทหนึ่งซึ่งประมูลได้ ซึ่งมีการ
นั้น เพราะว่าบริษัทที่เสนอราคา

ตํ่ากว่าบริษัทนี้มีเอกสารไม่ครบถ้วน ไม่เป็นไปตามระเบียบของพัสดุ บริษัทดังกล่าวก็ต้องตกไป  จึงได้
บริษัทนี้ขึ้นมาแทน ก็ยังเชื่อม่ันและเชื่อใจพนักงานของผมว่ากระบวนการในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

จะมีอะไรซักถามอีกหรือไม่ 

เรียนท่านประธานสภาฯ ก็

อีกครั้งหนึ่งที่ได้กรุณายืนยันว่าการประมูลการจัดซื้อจัดจ้างนั้นเป็นไปตาม
ได้มีการไปตรวจสอบหรือไม่ว่างบประมาณที่

ความน่าเชื่อถือหรือผลงานที่จะได้รับจากผู้รับจ้างมันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการทํา
แต่ละแห่งในปีที่ผ่านมานั้นค่าจ้างไม่เกิน 



 
สองหมื่นสี่พันบาทต่อเดือนนั้น 
ว่าจ้างก็คือเทศบาลของเรา  เขาก็จ้างกันเป็นกะ คือ 
และคนหนึ่งรักษาความปลอดภัยเป็นเวลา 
และกะสุดท้ายคือ 0.00-8.00 
200 บาทต่อกะต่องาน แล้วทางบริษัทซึ่งรับผิดชอบผลงานของทาง รปภ
ค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าประกันสังคม ค่าภาษี ค่าดําเนินการ รวมๆ กันแล้ว อย่าว่าแต่สองหมื่นสี่เลยครับ 
สองหมื่นต้นๆ  เขาก็รับงานกันได้แล้ว
มีผลงาน ตรงจุดนี้โดยหลักคิดแล้วผมว่าก็ดีนะครับ แต่มันเป็นจริงอย่างนั้นหรือเปล่า เพราะว่าสิ่งที่
เกิดขึ้นนั้น พนักงาน รปภ. ที่อยู่ในสวนสาธารณะในแต่ละที่นั้น 
บริษัทเดิมซึ่งเป็นผู้รับสัญญากับเทศบาล แต่เมื่อวันที่ 
วงเงินในการจ้างให้กับบริษัทที่ได้รับสัญญาไป แต่บริษัทที่ได้ รับสัญญาไปได้จัดหาบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพ    ที่มีความสามารถเหมาะสม
ตกลงว่าจ้างไปหรือเปล่า ข้อเท็จจริงนี้เรียนได้ว่าเปล่าเลย ในสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือ 
เป็นผู้ปฏิบัติงานชุดเดิม เปลี่ยนเสื้อ เปลี่ยนฟอร์มจากบริษัทเดิมไปสู่บริษัทใหม่ซึ่งได้รับการเซ็นสัญญา
ว่าจ้างจากเทศบาลฯ ค่าตอบแทนที่เขาเคยได้รับก็เท่าเดิม เดือนกันยายน 
ในเดือนธันวาคม ๒๕56-เดือนกันยายน 
แต่ผู้ปฏิบัติงานก็เป็นผู้ปฏิบัติงานคนเดิม 
ผ้าซักกางเกงไปตากไว้ตรงรั้ว 
ฯ เรียนต่อท่านประธานฯ ว่ามันเหมือนเดิมครับ 
เพิ่มขึ้นแล้วจะวางใจได้ว่าจะได้ผล
เพราะว่าเงินงบประมาณที่จ่ายเพิ่มขึ้นถึงห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยสี่สิบบาทนั้น มันไปเข้า
ประโยชน์ของประชาชนหรือเข้าประโยชน์ของใคร 
อาจจะไม่ต้องตอบแล้วก็ได้นะครับ ขอบคุ

นายกิตติ  จิวะสันติการ
เพิ่มเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์
บอกว่าไม่ต้องตอบ ขอบคุณครับ

นายกิตติ  จิวะสันติการ
หารือกับสมาชิกสภาฯ นิดหนึ่งครับ เรายังเหลือวาระที่ 
ผมจะขอพักการประชุมฯ เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน และกลับมาประชุมสภาฯ อีกครั้ง สมาชิกฯ 
ท่านใดเห็นด้วยโปรดยกมือขึ้น 

~๓๕~ 

สองหมื่นสี่พันบาทต่อเดือนนั้น  มันมีที่มาจากการที่บริษัทจะจ้าง รปภ. มาปฏิบัติห
เขาก็จ้างกันเป็นกะ คือ  สวนสาธารณะ 1  แห่ง  มีเจ้าหน้าที่ รปภ

และคนหนึ่งรักษาความปลอดภัยเป็นเวลา 8 ช่ัวโมง โดยเริ่มตั้งแต่ 8.00-16.00 
00 น. ทั้ง 3 กะนี้ ผมได้ไปสอบถามดูแล้วว่าเขาได้รับค่าตอบแทนคนละ 

บาทต่อกะต่องาน แล้วทางบริษัทซึ่งรับผิดชอบผลงานของทาง รปภ. ที่เขาไปว่าจ้างมานั้น เขาก็มี
ค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าประกันสังคม ค่าภาษี ค่าดําเนินการ รวมๆ กันแล้ว อย่าว่าแต่สองหมื่นสี่เลยครับ 

เขาก็รับงานกันได้แล้ว  แต่ท่านผู้บริหารท่านแจ้งว่าต้องการบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ
ผลงาน ตรงจุดนี้โดยหลักคิดแล้วผมว่าก็ดีนะครับ แต่มันเป็นจริงอย่างนั้นหรือเปล่า เพราะว่าสิ่งที่

ที่อยู่ในสวนสาธารณะในแต่ละที่นั้น เดิมเมื่อเดือนกันยายน 
เป็นผู้รับสัญญากับเทศบาล แต่เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2556 เป็นต้นมา 

วงเงินในการจ้างให้กับบริษัทที่ได้รับสัญญาไป แต่บริษัทที่ได้ รับสัญญาไปได้จัดหาบุคลากรที่มี
ที่มีความสามารถเหมาะสมกับค่าตอบแทนหรือข้อตกลงตามสัญญาที่ทางเทศบาลได้

ข้อเท็จจริงนี้เรียนได้ว่าเปล่าเลย ในสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือ 
เป็นผู้ปฏิบัติงานชุดเดิม เปลี่ยนเสื้อ เปลี่ยนฟอร์มจากบริษัทเดิมไปสู่บริษัทใหม่ซึ่งได้รับการเซ็นสัญญา

จากเทศบาลฯ ค่าตอบแทนที่เขาเคยได้รับก็เท่าเดิม เดือนกันยายน ๒๕56 
เดือนกันยายน ๒๕57 ก็ได้รับเท่าเดิม แค่เปลี่ยนอาร์มเสื้อ เปลี่ยนหัวบริษัท 

แต่ผู้ปฏิบัติงานก็เป็นผู้ปฏิบัติงานคนเดิม เป็นผู้ปฏิบัติงานที่บอกให้ทางสมาชิกสภาฯ
 หรือแก่งอมแล้ว ดูแลอะไรไม่ทันแล้วเหมือนเดิมครับ

ฯ เรียนต่อท่านประธานฯ ว่ามันเหมือนเดิมครับ ตรงจุดนี้ถ้าจะตอบว่าเปลี่ยนหัวบริษัท
เพิ่มขึ้นแล้วจะวางใจได้ว่าจะได้ผลงานนั้น  ผมขอให้ผู้บริหารได้ลงไปกําชับตรวจสอบด้วยนะครับ
เพราะว่าเงินงบประมาณที่จ่ายเพิ่มขึ้นถึงห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยสี่สิบบาทนั้น มันไปเข้า
ประโยชน์ของประชาชนหรือเข้าประโยชน์ของใคร  ตรงจุดนี้อยากจะฝากให้ตรวจสอบด้วยนะครับ 
อาจจะไม่ต้องตอบแล้วก็ได้นะครับ ขอบคุณมากครับ 

กิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ฝ่ายบริหาร

กิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีตรีลําปาง กราบเรียนท่าน
บอกว่าไม่ต้องตอบ ขอบคุณครับ 

กิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ขณะนี้เวลา 
หารือกับสมาชิกสภาฯ นิดหนึ่งครับ เรายังเหลือวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม่ และวาระที่ 
ผมจะขอพักการประชุมฯ เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน และกลับมาประชุมสภาฯ อีกครั้ง สมาชิกฯ 

 เชิญ นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ 

มาปฏิบัติหน้าที่ให้กับทางผู้
มีเจ้าหน้าที่ รปภ. 3 คนต่อวัน

00 น., 16.00-24.00 น. 
กะนี้ ผมได้ไปสอบถามดูแล้วว่าเขาได้รับค่าตอบแทนคนละ 

ที่เขาไปว่าจ้างมานั้น เขาก็มี
ค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าประกันสังคม ค่าภาษี ค่าดําเนินการ รวมๆ กันแล้ว อย่าว่าแต่สองหมื่นสี่เลยครับ 

แต่ท่านผู้บริหารท่านแจ้งว่าต้องการบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ  
ผลงาน ตรงจุดนี้โดยหลักคิดแล้วผมว่าก็ดีนะครับ แต่มันเป็นจริงอย่างนั้นหรือเปล่า เพราะว่าสิ่งที่

เดิมเมื่อเดือนกันยายน 2556 อยู่กับ
เป็นต้นมา ทางเทศบาลได้เพิ่ม

วงเงินในการจ้างให้กับบริษัทที่ได้รับสัญญาไป แต่บริษัทที่ได้ รับสัญญาไปได้จัดหาบุคลากรที่มี
กับค่าตอบแทนหรือข้อตกลงตามสัญญาที่ทางเทศบาลได้

ข้อเท็จจริงนี้เรียนได้ว่าเปล่าเลย ในสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือ ผู้ปฏิบัติงานก็ยัง
เป็นผู้ปฏิบัติงานชุดเดิม เปลี่ยนเสื้อ เปลี่ยนฟอร์มจากบริษัทเดิมไปสู่บริษัทใหม่ซึ่งได้รับการเซ็นสัญญา

56 เคยได้รับ 200 บาท 
แค่เปลี่ยนอาร์มเสื้อ เปลี่ยนหัวบริษัท 

เป็นผู้ปฏิบัติงานที่บอกให้ทางสมาชิกสภาฯ ไปช่วยดูเถิดว่า ซัก
อมแล้ว ดูแลอะไรไม่ทันแล้วเหมือนเดิมครับ  ผมขอเรียนต่อสภา

ตรงจุดนี้ถ้าจะตอบว่าเปลี่ยนหัวบริษัท จ่ายค่าจ้าง
ริหารได้ลงไปกําชับตรวจสอบด้วยนะครับ    

เพราะว่าเงินงบประมาณที่จ่ายเพิ่มขึ้นถึงห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยสี่สิบบาทนั้น มันไปเข้าใคร เข้า
ตรงจุดนี้อยากจะฝากให้ตรวจสอบด้วยนะครับ   

ฝ่ายบริหารมีอะไรช้ีแจง

เรียนท่านประธานฯ ท่านสมาชิกฯ 

ขณะนี้เวลา 12.15 น. ผมขอ
เรื่องที่เสนอใหม่ และวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ อีก 

ผมจะขอพักการประชุมฯ เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน และกลับมาประชุมสภาฯ อีกครั้ง สมาชิกฯ 



นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
กระผม นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ 
ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ
สมาชิกฯ เสนอโปรดยกมือขึ้น
เรื่องอื่นๆ นะครับ 

ที่ประชุม  มีมตใิห้ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไปจนจบระเบียบวาระที่ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องท่ีเสนอใหม่
นายกิตติ  จิวะสันติการ

ใหม่  ข้อที่ ๔.๑ เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนครลําปาง ประจําปี 
๒๕๕๖  เชิญ ท่านนายกเทศมนตรี

นายกิตติภูมิ  นามวงค์  
ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพ กระผม นาย
ขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ประจําปี พ
เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ประจําปี พ
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
สิ่งที่ส่งมาด้วย  รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีน
 ตามที่นายกเทศมนตรีนครลําปาง ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล เมื่อวันที่  
๒๕๕๖ และได้มอบนโยบายให้ทุกส่วนการงานของเทศบาลนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย
นโยบาย  ๘  ด้านไปแล้วนั้น 
 เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ
ปัจจุบัน) มาตรา ๔๘ ทศ วรรคห้า 
นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจําปีทุกปี
นายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไวโ้ดยเปิดเผยที่สํานักงานเทศบาลด้วย
 ดังนั้น จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนครลําปาง ประจําปี 
พ.ศ. ๒๕๕๖  เพื่อจะได้นําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 
ครั้งที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๖ 
            

~๓๖~ 

ธิ์  หรรษ์หิรัญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ 
กระผม นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ผมขอเสนอให้ประชุมสภาฯ ต่อครับ 

กิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   สมาชิกฯ ท่านใดเห็นด้วยกับที่

รดยกมือขึ้น  เห็นด้วยนะครับ เป็นอันว่าประชุมสภาฯ ต่อไปจนถึงระเบียบวาระที่ 

มีมตใิห้ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไปจนจบระเบียบวาระที่ 

เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
กิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ระเบียบวาระที่ 

เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนครลําปาง ประจําปี 
นตรีนครลําปาง 

กิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภา และ

กสภาฯ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพ กระผม นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง
ขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ประจําปี พ.ศ. 

นสภาเทศบาลนครลําปาง 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

ตามที่นายกเทศมนตรีนครลําปาง ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล เมื่อวันที่  
และได้มอบนโยบายให้ทุกส่วนการงานของเทศบาลนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ทศ วรรคห้า “ให้นายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม

นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจําปีทุกปี” และวรรคหก “
รีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไวโ้ดยเปิดเผยที่สํานักงานเทศบาลด้วย

ดังนั้น จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนครลําปาง ประจําปี 
เพื่อจะได้นําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  สมัยประชุมสามัญ 

        ขอแสดงความนับถือ 
กิตติภูมิ  นามวงค์ 

      (นายกิตติภูมิ  นามวงค์) 
  นายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 

เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ 
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ผมขอเสนอให้ประชุมสภาฯ ต่อครับ 

สมาชิกฯ ท่านใดเห็นด้วยกับที่

เป็นอันว่าประชุมสภาฯ ต่อไปจนถึงระเบียบวาระที่ 5 

มีมตใิห้ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไปจนจบระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอ

เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนครลําปาง ประจําปี 

เรียนท่านประธานสภา และ 

นายกเทศมนตรีนครลําปาง  
๒๕๕๖ 

. ๒๕๕๖ 

ครลําปาง จํานวน  ๑  เล่ม 
ตามที่นายกเทศมนตรีนครลําปาง ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล เมื่อวันที่  ๒๘  มีนาคม  
และได้มอบนโยบายให้ทุกส่วนการงานของเทศบาลนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย

แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ให้นายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม

“คําแถลงนโยบายของ
รีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไวโ้ดยเปิดเผยที่สํานักงานเทศบาลด้วย” 

ดังนั้น จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนครลําปาง ประจําปี 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๔  



ผมขออนุญาตด้วยเอกสารที่มีอยู่ในมือท่านแล้ว เพื่อประกอบการบรรยายในผลงานดังกล่าว และผมได้
ทําวีดีทัศน์เสนอเพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบ 

 

นายกิตติ  จิวะสันติการ
เสนอใหม่ จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ

นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
ประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม  นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําป
ตามนโยบายของนายกเทศมนตรี
สภาเทศบาลเหมือนกัน และยิ่งผู้บริหารมีคุณวุฒิสูงถึงดุษฎีบัณฑิตด้วยแล้ว ผมว่ามันก็ยิ่
ความสมบูรณ์  มีความรอบรู้ 
“ด็อกเตอร์” ผมอ่านรายงานในเล่มสีเขียวก็ดี จากรายงานประเมินผลติดตามแผนพัฒนา และรายงาน
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ โดยเฉพาะเล่มเล็กๆ นี้นะครับ มันหาผลไม่ได้เลยครับ
ต้นไม้นะครับท่านประธานฯ มันก็จะมีราก มีต้นไม้ มใีบ แล้วก็ด
โกหกชัดๆ ท่านดูในเล่มนี้ หน้าที่ 
ยื่นกระทู้ถามไปเรื่องการจ้างเหมาบํารุงไฟฟ้าสาธารณะ วันนี้ถ้าจะเรียนภาษาไทยคําใหม่ก็คําว่า 
“เงอะงะ” มันเป็นอย่างไร ผมก็ต้องมาเปิดพจนานุกรม
เหลืออยู่กี่ท่าน  เขาคงหิวข้าวกันแล้ว 
ยังมีอยู่นะครับ นี่คือผล แต่เป็นผลที่เป็นพิษผลอะไรก็ไม่รู้ 
รายจ่าย ใบของต้นไม้ก็คือ พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เขาปฏิบัติ
ความสําเร็จที่ประชาชนจะได้รับและเห็นผลชัดเจน
ปฏิบัติงานนั้น  มันก็ลอกมาบางส่วนก็คือนโยบายว่าฉันได้ทําตามนโยบายแล้ว 
ตามนโยบายว่าอย่างนี้ ผลก็ออกมาเป็นอย่างนี้ตามนโยบาย ท่านน
เข้ารับตําแหน่งเมื่อวันที่ 17 
ปัจจุบัน แต่ถ้านับดูตามการบริหาร ตามงบประมาณนั้น คือ นับถึงวันที่ 
7 เดือน 13 วันครับ แล้ว 7 
คืองบฯ เก่าซึ่งสามารถติดตามผลได้
มีแสดงผล แต่ผลที่ผมว่ามันต้องเป็นผลไม้จริงๆ ที่ผมว่าต้องเป็นตัวเลขที่ชัดเจน 
ที่จะไปก้าวล่วงการทํางานของท่านทั้งหลาย 
แต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาได้รับมอบหมายงานอะไรไปบ้าง
ผมทําได้ทุกอย่าง  นโยบายเยอะแยะ และก็เป็นนโยบายที่ยังมีการโกหกอยู่ 
3 ปี ก็ยังยืนยันที่จะให้เขาแห่ทุกปี

~๓๗~ 

 
ผมขออนุญาตด้วยเอกสารที่มีอยู่ในมือท่านแล้ว เพื่อประกอบการบรรยายในผลงานดังกล่าว และผมได้

ทัศน์เสนอเพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบ เชิญครับ ขอบคุณมากครับ 

ชมวีดีทัศน์ 

กิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง     ในระเบียบวาระที่ 
จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือไม่ เชิญ นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ

นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
ประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม  นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําป
ตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ความจริงแล้วตําแหน่งนี้เป็นตําแหน่งสําคัญพอๆ กับตําแหน่งสมาชิก
สภาเทศบาลเหมือนกัน และยิ่งผู้บริหารมีคุณวุฒิสูงถึงดุษฎีบัณฑิตด้วยแล้ว ผมว่ามันก็ยิ่

มีความรอบรู้  ความสามารถให้สมกับปริญญาดุษฎีบัณฑิตที่ได้มาที่เขาเรียกว่า
ผมอ่านรายงานในเล่มสีเขียวก็ดี จากรายงานประเมินผลติดตามแผนพัฒนา และรายงาน

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ โดยเฉพาะเล่มเล็กๆ นี้นะครับ มันหาผลไม่ได้เลยครับ
นก็จะมีราก มีต้นไม้ มใีบ แล้วก็ดอก แล้วก็เกิดผล 

ท่านดูในเล่มนี้ หน้าที่ 7 ข้อที่ 11  เขาพูดไว้อย่างไร  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านสมหมายฯ 
ยื่นกระทู้ถามไปเรื่องการจ้างเหมาบํารุงไฟฟ้าสาธารณะ วันนี้ถ้าจะเรียนภาษาไทยคําใหม่ก็คําว่า 

มันเป็นอย่างไร ผมก็ต้องมาเปิดพจนานุกรมดูอีกครั้งหนึ่ง โกหกสื่อมวลชนที่ไม่ทราบว่า
เขาคงหิวข้าวกันแล้ว   เจอหรือยังครับข้อ 11  จ้างเหมาบํารุง

ยังมีอยู่นะครับ นี่คือผล แต่เป็นผลที่เป็นพิษผลอะไรก็ไม่รู้ ถ้าจะเปรียบว่าต้นคืออะไรก็คือ งบประมาณ
รายจ่าย ใบของต้นไม้ก็คือ พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เขาปฏิบัติงานเขาเป็นใบ  และมันจะเกิดดอกออกผลก็คือ 
ความสําเร็จที่ประชาชนจะได้รับและเห็นผลชัดเจน ถ้าท่านเอาเล่มนโยบายมาเทียบกับเล่มที่รายงานผล

มันก็ลอกมาบางส่วนก็คือนโยบายว่าฉันได้ทําตามนโยบายแล้ว 
าอย่างนี้ ผลก็ออกมาเป็นอย่างนี้ตามนโยบาย ท่านนายกฯ คนนี้ชื่อว่า ดร

17 กุมภาพันธ์ 2556 นับถึงวันนี้ก็เป็นเวลา 10 เดือน 
ปัจจุบัน แต่ถ้านับดูตามการบริหาร ตามงบประมาณนั้น คือ นับถึงวันที่ 30 เดือนกันยายนนั้น เป็นเวลา 

7 เดือน 13 วัน ทําอะไร  หรือว่าจะงบฯ ไม่มีเพราะสมาชิกสภาฯ ตัด แต่นี่
คืองบฯ เก่าซึ่งสามารถติดตามผลได้  ดูมาหลายๆ  เรื่องแล้ว  จากวีดีทัศน์ก็ดี  
มีแสดงผล แต่ผลที่ผมว่ามันต้องเป็นผลไม้จริงๆ ที่ผมว่าต้องเป็นตัวเลขที่ชัดเจน 
ที่จะไปก้าวล่วงการทํางานของท่านทั้งหลาย  ท่านมีทีมผู้บริหาร  มีรองนายกฯ 
แต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาได้รับมอบหมายงานอะไรไปบ้าง  เพราะจากนโยบายนั้นบอกว่า

นโยบายเยอะแยะ และก็เป็นนโยบายที่ยังมีการโกหกอยู่  ในเรื่องศาลเจ้าที่เขาแห่
ปี ก็ยังยืนยันที่จะให้เขาแห่ทุกปีจะให้งบเงินอุดหนุนเขาอยู่ ประกอบกับรายงานผลงบประมาณในเรื่อง

ผมขออนุญาตด้วยเอกสารที่มีอยู่ในมือท่านแล้ว เพื่อประกอบการบรรยายในผลงานดังกล่าว และผมได้

ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่
เชิญ นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ 

นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียน
ประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม  นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

ความจริงแล้วตําแหน่งนี้เป็นตําแหน่งสําคัญพอๆ กับตําแหน่งสมาชิก
สภาเทศบาลเหมือนกัน และยิ่งผู้บริหารมีคุณวุฒิสูงถึงดุษฎีบัณฑิตด้วยแล้ว ผมว่ามันก็ยิ่งน่าจะต้องมี

ความสามารถให้สมกับปริญญาดุษฎีบัณฑิตที่ได้มาที่เขาเรียกว่า    
ผมอ่านรายงานในเล่มสีเขียวก็ดี จากรายงานประเมินผลติดตามแผนพัฒนา และรายงาน

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ โดยเฉพาะเล่มเล็กๆ นี้นะครับ มันหาผลไม่ได้เลยครับ อย่างเช่นถ้าท่านปลูก
อก แล้วก็เกิดผล  แต่วีดีทัศน์เมื่อสักครู่นี้

ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านสมหมายฯ เพิ่ง
ยื่นกระทู้ถามไปเรื่องการจ้างเหมาบํารุงไฟฟ้าสาธารณะ วันนี้ถ้าจะเรียนภาษาไทยคําใหม่ก็คําว่า 

ดูอีกครั้งหนึ่ง โกหกสื่อมวลชนที่ไม่ทราบว่า
จ้างเหมาบํารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ  

ถ้าจะเปรียบว่าต้นคืออะไรก็คือ งบประมาณ
งานเขาเป็นใบ  และมันจะเกิดดอกออกผลก็คือ 

ถ้าท่านเอาเล่มนโยบายมาเทียบกับเล่มที่รายงานผล
มันก็ลอกมาบางส่วนก็คือนโยบายว่าฉันได้ทําตามนโยบายแล้ว  แต่ผลมันเป็นยังไง  

ายกฯ คนนี้ชื่อว่า ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ 
เดือน 9 วัน นี่คือนับเวลา

เดือนกันยายนนั้น เป็นเวลา 
หรือว่าจะงบฯ ไม่มีเพราะสมาชิกสภาฯ ตัด แต่นี่

 ผมหาผลในบางรายการ     
มีแสดงผล แต่ผลที่ผมว่ามันต้องเป็นผลไม้จริงๆ ที่ผมว่าต้องเป็นตัวเลขที่ชัดเจน  สมาชิกสภาฯ มิบังอาจ

มีรองนายกฯ  ที่มีความสามารถจริง  
เพราะจากนโยบายนั้นบอกว่า   ผมทําได้ทันที     

ในเรื่องศาลเจ้าที่เขาแห่ทุก 
ให้งบเงินอุดหนุนเขาอยู่ ประกอบกับรายงานผลงบประมาณในเรื่อง 



 
การใช้จ่ายเงินงบประมาณนั้น 
ถึงออกมาอย่างนั้น  มีคําถามแค่สองอย่างแค่นั้นเองถ้าท่านดู 
ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ผมเอาที่มันละเอียดที่สุด ย่อยที่สุด เล็กที่สุด เพื่อจะได้ตอบได้ แต่ก็ไม่หวัง
คําตอบนะครับ ผมจะส่งเล่มนี้ให้กับสื่อมวลชนแล้วให้เขาไปหาคําตอบเอาเอง 
แล้วส่งคืนจังหวัดเป็นเพราะเหตุใด มั
รักษาเวลา โดยเฉพาะรายการเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุก็ดี สวัสดิการสังคมผู้พิการก็ดี เหลือ
ก็ยังมีโครงการที่ยังไม่ได้ทําอีก
น่าจะตอบได้ทันทีที่ผมจบการอภิปราย ความจริงมันมีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะ แต่เราไม่ใช่ผู้บริหาร เรา
ก็อยากจะรู้ว่าเขาทําอะไรไปอย่างไร เมื่อไหร่ 
ต้องได้ ดูว่าผลไม้ลูกนี้มันผิวสวยหรือไม่ มันเละเทะ หรือว่ามันสุกงอม หรือว่ามันยังดิบห่ามอยู่ ทั้ง 
ด้านที่ผมน่ังฟัง เช่น ด้านการพัฒนาเมือง ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจการค้า ด้านกา
ตามนโยบาย  ถามว่าทุนการศึกษานั้น
นโยบายว่าฉันจะทํา ฉันก็ได้ทําแล้ว
ประชาชน ดีมากครับ แต่น่าจะมีตัวเลขมาบอกว่าที่ศูนย์ปงสนุกนั้นมีคนมาใช้บริการเยอะหรือไม่ มีแพทย์
มาทุกวันหรือไม่ หรือแม้แต่งานด้านศาสนา ในเรื่องการจัดงานก็เป็นไปตามนโยบายเขาก็พูดไว้อยู่แล้วว่า 
จะต้องจัดงานประเพณีนั้น ประเพณีนี้ บวงสรวงเจ้าพ่อพญาพรหมโวหาร 
วันที่ให้ชัดเจน จะได้เกิดความรู้ ว่างานนี้ได้จัดไปหรือยัง หรือว่างดจัด
ถึงแต่ว่ามีการเลือกตั้งประธานทั้ง 
เลือกตั้งนั้น แล้วเลือกตั้งใหม่ยังไง ทอดทิ้งเวลาไปตั้งหลายๆ เดือน
ครับ ก็ไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าเป็นผลการปฏิบัติ
นโยบายแหละครับ   แต่มันหาผลไม่ได้ 
ก็จะมีผลปรากฏชัดเจนว่ามีราษฎ
แจ้งย้ายออกเมื่อไหร่ อันนี้น่าชื่นชมจริงๆ แต่ว่า
ให้ท่านประธานฯ ให้ทราบเท่านั้นเองว่า 
เราก็ไม่ใช่ฝ่ายบริหาร  แต่เราจะต้องรอเอาผลเหล่านี้ไปแจ้งให้พี่น้องประชาชนที่
เดือดร้อน เราจะได้ให้คําตอบเขาได้ ซึ่งจริงๆ 
พยายามแก้ผ้าเอาหน้ารอดกันอยู่แล้ว เพื่อรักษาภาพลักษณ์องค์
เถอะครับ มันติดขัดเพราะว่าเหตุบางอย่าง 
ก็คงจะขอใช้เวลาเพียงเท่านี้ ผมเพียงอยากจะกราบเรียนให้ท่านประธานฯ และช้ีให้เห็นผลว่า ผลการ
ปฏิบัติงานนี้มันเป็นผลอะไรก็ไม่ทราบ แต่ผมว่าไม่ใช่ผลการปฏิบัติงาน 
บางส่วนเท่านั้นที่เป็นตัวเลข หรืออะไรที่พอจะเห็นผลได้ แต่ก็ยังมีบางส่วนที่เอามาหลอก ไม่อายตัวเอง
 

~๓๘~ 

การใช้จ่ายเงินงบประมาณนั้น   คนที่เป็นนายกฯ   ที่เป็นระดับด็อกเตอร์จะต้องมีความรอบรู้ว่า
มีคําถามแค่สองอย่างแค่นั้นเองถ้าท่านดู ว่าทําไมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ผมเอาที่มันละเอียดที่สุด ย่อยที่สุด เล็กที่สุด เพื่อจะได้ตอบได้ แต่ก็ไม่หวัง
ตอบนะครับ ผมจะส่งเล่มนี้ให้กับสื่อมวลชนแล้วให้เขาไปหาคําตอบเอาเอง ถามว่าทําไมเงินเหลือจ่าย

แล้วส่งคืนจังหวัดเป็นเพราะเหตุใด มันมีเยอะแยะมีหลายรายการที่ความจริงแล้วผมได้สรุปไว้ แต่เพื่อ
รักษาเวลา โดยเฉพาะรายการเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุก็ดี สวัสดิการสังคมผู้พิการก็ดี เหลือ
ก็ยังมีโครงการที่ยังไม่ได้ทําอีก แต่ผมว่าถ้าผู้บริหารที่เขามีความรอบรู้ มีความสามารถเต็มเปี่ยม เขา

จบการอภิปราย ความจริงมันมีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะ แต่เราไม่ใช่ผู้บริหาร เรา
ก็อยากจะรู้ว่าเขาทําอะไรไปอย่างไร เมื่อไหร่ ในเล่มสีเขียวที่รายงานผล ซึ่งผลที่ว่าต้องลูบคลําได้ จับ
ต้องได้ ดูว่าผลไม้ลูกนี้มันผิวสวยหรือไม่ มันเละเทะ หรือว่ามันสุกงอม หรือว่ามันยังดิบห่ามอยู่ ทั้ง 
ด้านที่ผมน่ังฟัง เช่น ด้านการพัฒนาเมือง ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจการค้า ด้านกา

ทุนการศึกษานั้นมีกี่ทุน รับเงินจากใครมาบ้างแล้วแจกไปแล้วกี่ทุน ไม่ใช่ว่าพูดตาม
นโยบายว่าฉันจะทํา ฉันก็ได้ทําแล้ว อันนี้ไม่ใช่ผลนะครับ แต่เป็นใบของต้นไม้
ประชาชน ดีมากครับ แต่น่าจะมีตัวเลขมาบอกว่าที่ศูนย์ปงสนุกนั้นมีคนมาใช้บริการเยอะหรือไม่ มีแพทย์

หรือแม้แต่งานด้านศาสนา ในเรื่องการจัดงานก็เป็นไปตามนโยบายเขาก็พูดไว้อยู่แล้วว่า 
จะต้องจัดงานประเพณีนั้น ประเพณีนี้ บวงสรวงเจ้าพ่อพญาพรหมโวหาร  แต่ใ

จะได้เกิดความรู้ ว่างานนี้ได้จัดไปหรือยัง หรือว่างดจัด ความเข้มแข็ง
ถึงแต่ว่ามีการเลือกตั้งประธานทั้ง 43 ชุมชน  ก็ไม่เห็นบอกว่าอีก 3 ชุมชนที่มันมีปัญหา 

แล้วเลือกตั้งใหม่ยังไง ทอดทิ้งเวลาไปตั้งหลายๆ เดือน อันนี้คือผลต่างหากที่เราอยากจะรู้
ครับ ก็ไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าเป็นผลการปฏิบัติงานหรือเรียกว่าอะไรดี เพราะดูๆ ไปมันก็เหมือนจัดตาม

แต่มันหาผลไม่ได้  ก็ยังขอชื่นชมงานทะเบียนราษฎร์ของเราอยู่ดีว่าผมมาเมื่อไหร่ 
ก็จะมีผลปรากฏชัดเจนว่ามีราษฎรชายกี่คน  ราษฎรหญิงกี่คน  ณ วัน เวลาไหน 

อันนี้น่าชื่นชมจริงๆ แต่ว่าเจ้าของผู้เสนอผลงานนี้มันหาผลไม่ได้
ให้ท่านประธานฯ ให้ทราบเท่านั้นเองว่า   ใครจะผลอะไรนี่ก็คงจะต้องรอ แต่ก็ไม่รู้ว่าจะต้องรอไปถึงไหน 

แต่เราจะต้องรอเอาผลเหล่านี้ไปแจ้งให้พี่น้องประชาชนที่
ให้คําตอบเขาได้ ซึ่งจริงๆ  ในขณะนี้สมาชิกฯ   เราทุกคนก็ได้ช่วยเขาเหล่านั้นอยู่แล้ว

พยายามแก้ผ้าเอาหน้ารอดกันอยู่แล้ว เพื่อรักษาภาพลักษณ์องค์กรแห่งนี้หรือเทศบาลแห่งนี้ว่า 
เถอะครับ มันติดขัดเพราะว่าเหตุบางอย่าง แต่ผมจะช่วยติดตามให้นะครับ  พวกเราคิดเชิงบวกนะครับ
ก็คงจะขอใช้เวลาเพียงเท่านี้ ผมเพียงอยากจะกราบเรียนให้ท่านประธานฯ และช้ีให้เห็นผลว่า ผลการ
ปฏิบัติงานนี้มันเป็นผลอะไรก็ไม่ทราบ แต่ผมว่าไม่ใช่ผลการปฏิบัติงาน มันลอกมาจากนโยบาย มี

หรืออะไรที่พอจะเห็นผลได้ แต่ก็ยังมีบางส่วนที่เอามาหลอก ไม่อายตัวเอง

ที่เป็นระดับด็อกเตอร์จะต้องมีความรอบรู้ว่า   ทําไม
ว่าทําไมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ผมเอาที่มันละเอียดที่สุด ย่อยที่สุด เล็กที่สุด เพื่อจะได้ตอบได้ แต่ก็ไม่หวัง
ถามว่าทําไมเงินเหลือจ่าย 

นมีเยอะแยะมีหลายรายการที่ความจริงแล้วผมได้สรุปไว้ แต่เพื่อ
รักษาเวลา โดยเฉพาะรายการเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุก็ดี สวัสดิการสังคมผู้พิการก็ดี เหลือตั้งเยอะ แล้ว

แต่ผมว่าถ้าผู้บริหารที่เขามีความรอบรู้ มีความสามารถเต็มเปี่ยม เขา
จบการอภิปราย ความจริงมันมีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะ แต่เราไม่ใช่ผู้บริหาร เรา

ซึ่งผลที่ว่าต้องลูบคลําได้ จับ
ต้องได้ ดูว่าผลไม้ลูกนี้มันผิวสวยหรือไม่ มันเละเทะ หรือว่ามันสุกงอม หรือว่ามันยังดิบห่ามอยู่ ทั้ง 8 
ด้านที่ผมน่ังฟัง เช่น ด้านการพัฒนาเมือง ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจการค้า ด้านการศึกษา  ซึ่งสวยหรู

มีกี่ทุน รับเงินจากใครมาบ้างแล้วแจกไปแล้วกี่ทุน ไม่ใช่ว่าพูดตาม
อันนี้ไม่ใช่ผลนะครับ แต่เป็นใบของต้นไม้  ด้านสุขภาพอนามัย

ประชาชน ดีมากครับ แต่น่าจะมีตัวเลขมาบอกว่าที่ศูนย์ปงสนุกนั้นมีคนมาใช้บริการเยอะหรือไม่ มีแพทย์
หรือแม้แต่งานด้านศาสนา ในเรื่องการจัดงานก็เป็นไปตามนโยบายเขาก็พูดไว้อยู่แล้วว่า 

แต่ในผลปฏิบัติงานน่าจะลง
ความเข้มแข็งของชุมชนก็ดี ก็พูด

ชุมชนที่มันมีปัญหา  ไปยกเลิกการ
นนี้คือผลต่างหากที่เราอยากจะรู้

งานหรือเรียกว่าอะไรดี เพราะดูๆ ไปมันก็เหมือนจัดตาม
ของเราอยู่ดีว่าผมมาเมื่อไหร่  

ณ วัน เวลาไหน   มีการแจ้งย้ายเข้า 
ผู้เสนอผลงานนี้มันหาผลไม่ได้ ผมก็เพียงจะนําเรียน

ใครจะผลอะไรนี่ก็คงจะต้องรอ แต่ก็ไม่รู้ว่าจะต้องรอไปถึงไหน   
แต่เราจะต้องรอเอาผลเหล่านี้ไปแจ้งให้พี่น้องประชาชนที่เขาอยากรู้  ที่เขา

เราทุกคนก็ได้ช่วยเขาเหล่านั้นอยู่แล้ว   
แห่งนี้หรือเทศบาลแห่งนี้ว่า รอหน่อย

พวกเราคิดเชิงบวกนะครับ  
ก็คงจะขอใช้เวลาเพียงเท่านี้ ผมเพียงอยากจะกราบเรียนให้ท่านประธานฯ และช้ีให้เห็นผลว่า ผลการ

มันลอกมาจากนโยบาย มี
หรืออะไรที่พอจะเห็นผลได้ แต่ก็ยังมีบางส่วนที่เอามาหลอก ไม่อายตัวเอง 



 
ไม่อายจริงๆ ปรากฏชัดทั้งวีดีทัศน์ ปรากฏทั้งในเอกสารนี้ 
ขอบคุณท่านประธานฯ ครับ ผมเชื่อว่าผมเองก็ท้องร้องหิวข้าวแล้วครับ ขอบพระคุณครับ

นายกิตติ  จิวะสันติการ
เพิ่มเติมอีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ
พงษไ์พบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
เคารพ กระผม  นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ผม
นายแพทย์วัฒนาฯ ว่าจริงครับ นโยบายที่เห็นนี้เป็นนโยบายที่โกหกจริงๆ นะครับ เมื่อ
ผมกับท่านประธานฯ ก็ได้ไปด้วยกัน ท่านนายกฯ บอกว่าการบริหารจัดการตลาดนั้น จะต้องมี
คณะกรรมการ มีเจ้าหน้าที่ มีผู้ซื้อ มีผู้ขายมาเป็นคณะกรรมการนั้น ผมก็ไปตลาดนั้นบ่อยนะครับ
ไปถามแม่ค้าแต่ละคน เขาก็บอกว่าเขาไม่รู้เรื่อง และก็มีปัญหาอะไรมากมาย ณ วันนี้แม่ค้าจะไม่มีเงิน
จ่ายค่าแผงแล้วนะครับ เพราะอะไรหรือครับ เพราะมันขายไม่ได้ครับท่านประธานฯ เพราะมีแม่ค้
ของอยู่ด้านหน้าเต็มไปหมด ผมก็สอบถามไปทางเทศกิจ ก็บอกว่าเป็นนโยบายของท่านนายกฯ ที่ให้
แม่ค้าเข้ามาขายของตรงนี้   
ประธานฯ  มันซื้อข้างนอกแล้วในตลาดมันจะได้ขายหรือครับ ไม่รู้เขาคิดยังไงนะครับ แ
บํารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะที่ท่านนายแพทย์วัฒนาฯ 
การรับประมูลไปแล้ว   แตใ่นหนังสือนี้มีการเอามาลงอีกซึ่งชัดเจนมากนะครับ  และยังมีอีกด้านหนึ่งคือ
นโยบายด้านศาสนาและประเพณีของท้องถิ่น ข้อที่ 
ตําแหน่งวันที่เท่าไหร่ครับ แล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่ครับ เดือนธันวาคมอยู่นะครับ ยังไม่ขึ้นปีใหม่
ในเอกสารมีแล้วครับ ทําบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่ 
ดีครับ  เมื่อประชุมคราวที่แล้วก็ตอบปัญหาแต่ละด้านก็ไม่ค่อยจะตรงคําตอบ คนถามก็ถามไม่ตรง
คําตอบ มา ณ วันนี้เอกสารก็ไม่ตรงความจริงอีกนะครับ 
อย่างที่อยากจะพูดในวันนี้นะครับ แต่ผมดูหน้าเพื่อนสมาชิกฯ แต่ละคนแล้วสงสัยว่าน่าจะหิวข้าวกันมาก

แล้ว ขออนุญาตพูดอีกเรื่องหนึ่งครับท่านประธานฯ

ต้องมีการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมพัฒ
ถามว่าชาวบ้านรู้เรื่องหรือไม่ครับ
ขนาดสมาชิกสภาฯ   ยังไม่รู้เรื่องเลยนะครับ เอกสารตัวนี้เดี๋ยวผมจะส่งไปให้นักข่าว รายงานผลที่ท่
ปฏิบัติตามนโยบายมันจริงเท็จอย่างไรนะครับ
สื่อแล้วนะครับ ต่อไปนี้สิ่งที่นายกฯ ไปพูดอะไรๆ ทั้งหลายอย่างมันจริงเท็จอย่างไร ก็ต้องอาศัยสื่อแล้ว
ครับ ผมคงใช้เวลาไม่มากครับท่านประธานฯ เพราะว่านี่ก็เป็นเวลาเกือบจะบ่ายโมงแล้ว ยังไม่ได้ทาน
กันเลย การประชุมสภาฯ  วันนี้ก็ตื่นเต้นมากเลย 
ผมก็มีเรื่องแค่นี้ครับ ขอบคุณมาก

~๓๙~ 

ทัศน์ ปรากฏทั้งในเอกสารนี้  ทั้งที่ตอบกระทู้ถามไปเมื่อสักครู่
ผมเชื่อว่าผมเองก็ท้องร้องหิวข้าวแล้วครับ ขอบพระคุณครับ

กิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ฝ่ายบริหาร
เพิ่มเติมอีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบ
นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ผม

นายแพทย์วัฒนาฯ ว่าจริงครับ นโยบายที่เห็นนี้เป็นนโยบายที่โกหกจริงๆ นะครับ เมื่อ
ผมกับท่านประธานฯ ก็ได้ไปด้วยกัน ท่านนายกฯ บอกว่าการบริหารจัดการตลาดนั้น จะต้องมี

าหน้าที่ มีผู้ซื้อ มีผู้ขายมาเป็นคณะกรรมการนั้น ผมก็ไปตลาดนั้นบ่อยนะครับ
ไปถามแม่ค้าแต่ละคน เขาก็บอกว่าเขาไม่รู้เรื่อง และก็มีปัญหาอะไรมากมาย ณ วันนี้แม่ค้าจะไม่มีเงิน

เพราะอะไรหรือครับ เพราะมันขายไม่ได้ครับท่านประธานฯ เพราะมีแม่ค้
ของอยู่ด้านหน้าเต็มไปหมด ผมก็สอบถามไปทางเทศกิจ ก็บอกว่าเป็นนโยบายของท่านนายกฯ ที่ให้

  เพราะว่าจะได้ดึงลูกค้าเข้ามาในตลาด  มันจะเข้าไปได้ยังไงครับท่าน
มันซื้อข้างนอกแล้วในตลาดมันจะได้ขายหรือครับ ไม่รู้เขาคิดยังไงนะครับ แ

บํารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะที่ท่านนายแพทย์วัฒนาฯ   ก็พูดไปแล้วซึ่งชัดเจนจริงๆ ครับ
แตใ่นหนังสือนี้มีการเอามาลงอีกซึ่งชัดเจนมากนะครับ  และยังมีอีกด้านหนึ่งคือ

นโยบายด้านศาสนาและประเพณีของท้องถิ่น ข้อที่ 8 ครับ ทําบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่ ท่านนายกฯ มารับ
ตําแหน่งวันที่เท่าไหร่ครับ แล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่ครับ เดือนธันวาคมอยู่นะครับ ยังไม่ขึ้นปีใหม่
ในเอกสารมีแล้วครับ ทําบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่ ท่านทําตอนไหนครับ ชัดเจนหรือไม่ครับ 

เมื่อประชุมคราวที่แล้วก็ตอบปัญหาแต่ละด้านก็ไม่ค่อยจะตรงคําตอบ คนถามก็ถามไม่ตรง
คําตอบ มา ณ วันนี้เอกสารก็ไม่ตรงความจริงอีกนะครับ ความจริงแล้วนะครับท่
อย่างที่อยากจะพูดในวันนี้นะครับ แต่ผมดูหน้าเพื่อนสมาชิกฯ แต่ละคนแล้วสงสัยว่าน่าจะหิวข้าวกันมาก

ขออนุญาตพูดอีกเรื่องหนึ่งครับท่านประธานฯ.........เปลี่ยนหน้าเทป........

ต้องมีการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมพัฒนานะครับ  แต่โครงการของท่านแต่ละอย่างที่
รู้เรื่องหรือไม่ครับ  ประธานชุมชนก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลย  เขาก็ขยันเขียนจัง 

ยังไม่รู้เรื่องเลยนะครับ เอกสารตัวนี้เดี๋ยวผมจะส่งไปให้นักข่าว รายงานผลที่ท่
เท็จอย่างไรนะครับ  เพราะว่าสมาชิกสภาฯ  ทุกคนพูดไม่เก่ง ผมคงต้องอาศัย

สื่อแล้วนะครับ ต่อไปนี้สิ่งที่นายกฯ ไปพูดอะไรๆ ทั้งหลายอย่างมันจริงเท็จอย่างไร ก็ต้องอาศัยสื่อแล้ว
ผมคงใช้เวลาไม่มากครับท่านประธานฯ เพราะว่านี่ก็เป็นเวลาเกือบจะบ่ายโมงแล้ว ยังไม่ได้ทาน

วันนี้ก็ตื่นเต้นมากเลย  ตอนเช้าก็ไม่ได้ทานข้าวมาเลย 
มากครับท่านประธานฯ 

ทั้งที่ตอบกระทู้ถามไปเมื่อสักครู่  โกหกคําโต  
ผมเชื่อว่าผมเองก็ท้องร้องหิวข้าวแล้วครับ ขอบพระคุณครับ 

ฝ่ายบริหารมีอะไรช้ีแจง
หรือไม่ เชิญ นายสมหมาย  

กราบเรียนประธานสภาฯ ที่
นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ผมขอเสริมของท่าน

นายแพทย์วัฒนาฯ ว่าจริงครับ นโยบายที่เห็นนี้เป็นนโยบายที่โกหกจริงๆ นะครับ เมื่อสองอาทิตย์ที่แล้ว
ผมกับท่านประธานฯ ก็ได้ไปด้วยกัน ท่านนายกฯ บอกว่าการบริหารจัดการตลาดนั้น จะต้องมี

าหน้าที่ มีผู้ซื้อ มีผู้ขายมาเป็นคณะกรรมการนั้น ผมก็ไปตลาดนั้นบ่อยนะครับ  ผมก็
ไปถามแม่ค้าแต่ละคน เขาก็บอกว่าเขาไม่รู้เรื่อง และก็มีปัญหาอะไรมากมาย ณ วันนี้แม่ค้าจะไม่มีเงิน

เพราะอะไรหรือครับ เพราะมันขายไม่ได้ครับท่านประธานฯ เพราะมีแม่ค้าขาย
ของอยู่ด้านหน้าเต็มไปหมด ผมก็สอบถามไปทางเทศกิจ ก็บอกว่าเป็นนโยบายของท่านนายกฯ ที่ให้

มันจะเข้าไปได้ยังไงครับท่าน
มันซื้อข้างนอกแล้วในตลาดมันจะได้ขายหรือครับ ไม่รู้เขาคิดยังไงนะครับ และเรื่อง

ก็พูดไปแล้วซึ่งชัดเจนจริงๆ ครับ    ท่านได้ยกเลิก
แตใ่นหนังสือนี้มีการเอามาลงอีกซึ่งชัดเจนมากนะครับ  และยังมีอีกด้านหนึ่งคือ

ครับ ทําบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่ ท่านนายกฯ มารับ
ตําแหน่งวันที่เท่าไหร่ครับ แล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่ครับ เดือนธันวาคมอยู่นะครับ ยังไม่ขึ้นปีใหม่นะครับ แต่

ท่านทําตอนไหนครับ ชัดเจนหรือไม่ครับ  เราจะพูดยังไง
เมื่อประชุมคราวที่แล้วก็ตอบปัญหาแต่ละด้านก็ไม่ค่อยจะตรงคําตอบ คนถามก็ถามไม่ตรง

ความจริงแล้วนะครับท่านประธานฯ มีหลายๆ 
อย่างที่อยากจะพูดในวันนี้นะครับ แต่ผมดูหน้าเพื่อนสมาชิกฯ แต่ละคนแล้วสงสัยว่าน่าจะหิวข้าวกันมาก

........นโยบายทุกนโยบาย

งท่านแต่ละอย่างที่ท่านทํามา ผมอยาก
เขียนจัง   ความจริงแล้ว

ยังไม่รู้เรื่องเลยนะครับ เอกสารตัวนี้เดี๋ยวผมจะส่งไปให้นักข่าว รายงานผลที่ท่านได้
ทุกคนพูดไม่เก่ง ผมคงต้องอาศัย

สื่อแล้วนะครับ ต่อไปนี้สิ่งที่นายกฯ ไปพูดอะไรๆ ทั้งหลายอย่างมันจริงเท็จอย่างไร ก็ต้องอาศัยสื่อแล้ว
ผมคงใช้เวลาไม่มากครับท่านประธานฯ เพราะว่านี่ก็เป็นเวลาเกือบจะบ่ายโมงแล้ว ยังไม่ได้ทานข้าว

ตอนเช้าก็ไม่ได้ทานข้าวมาเลย นี่ก็บ่ายโมงแล้วครับ 



  

นายกิตติ  จิวะสันติการ
เพิ่มเติมอีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอื่นๆ
นายกิตติ  จิวะสันติการ

อื่นๆ จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอ

นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
กระผม  นายสันติ  เขียวอุไร  ส
ขออนุญาตรายงานผลการปฏิบัติงาน ความจริงผมมีประเด็นที่จะถามท่านประธานฯ ก่อน ไม่แน่ใจว่า
การประชุมวันนี้ได้มีการถ่ายทอดให้กับพี่น้องประชาชนได้รับฟังหรือไม่ 
สักครู่แล้วก็รู้สึกว่าจะไม่มีนะครับ ก็ฝากท่านประธานฯ ว่าการประชุมสภาฯ เพื่อที่จะให้เกิดผลในการที่
จะเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ก็ควรจะมีการถ่ายทอด
ต่อเนื่องกันเป็นประจํา  อย่างน้อยผู้ที่ไม่มีโอกาสอยู่ในที่ประชุม 
ประชาชนนั้น ได้พูดคุยอะไรกันบ้าง 
แล้วอยู่ๆ ก็หายไป ซึ่งในวันนี้ก็ไม่ค่อยสบายใจนะครับว่าการประชุ
ครั้งหนึ่ง ก็ควรจะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า
ข้อเสนอแนะก็ดี  ข้อติติงก็ดี ที่จะเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย เพื่อที่ ผู้บริหารจะได้นําไปพัฒนาแก้ไข
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสมาชิกสภา
เท่าไหร่ ที่จะมาคอยฟัง เพื่อที่จะนําข้อปรับปรุงเหล่านั้นไปปรับปรุงงานตามข้อเสนอแนะ 
ตรงนี้สําคัญนะครับ  การบริหารองค์กรก็คงต้องอาศัยของผู้บริหารแล้วครับ ถ้าหากรับข้อเสนอแนะ
ข้อติติงต่างๆ ในที่ประชุมนี้ไปแล้ว 
ไมไ่ด้ทั้งหมดหรอกครับที่จะนําข้อเสนอแนะทั้งหมดไป
ก็หิวข้าวนะครับ แต่ถ้าไม่ได้พูดในวาระอื่นๆ นี้แล้วก็จะไม่มีโอกาสได้พูด ผมได้มีโอกาส
ตามการมอบหมายของสภาแห่งนี้ให้เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลําปาง ซึ่งทางประธาน
คณะกรรมการฯ ได้เชิญไปประชุมเพื่อพิจารณาวาระต่างๆ ในการประชุมครั้งนั้นเมื่อวันที่ 
๑๕๕๖  ที่ผ่านมา ซึ่งผมได้รับการมอบหมายจากสภาแห่งนี้ให้เป็นตัวแทนของสมาชิก
ประชุมเป็นคณะกรรมการฯ  ผมคิดว่าสาระในการประชุมนั้นน่าจะต้องนํามาเผยแพร่ให้กับสมาชิกสภาฯ 
และท่านประธานฯ ได้ทราบ ก่อนที่ผมจะได้
ยังไม่เสร็จสิ้น  ซึ่งสาระมีอยู่ว่า 
ประธานกรรมการโดยตําแหน่ง ได้ประชุมเรื่องของ
เพิ่มเติมที่จะบริหารราชการในเทศบาลนครลําปาง 
เป็นปีเริ่มต้นของปีงบประมาณ ผมได้อ่านแล้วอ่านอีก และในที่ประชุ

~๔๐~ 

กิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ฝ่ายบริหาร
เพิ่มเติมอีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ และจะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่

เรื่องอื่นๆ 
กิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง     ในระเบียบวาระที่ 

จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ เชิญ นายสันติ  เขียวอุไร

เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ 

กระผม  นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ผมขออนุญาตได้แสดงความคิดเห็น และ
ขออนุญาตรายงานผลการปฏิบัติงาน ความจริงผมมีประเด็นที่จะถามท่านประธานฯ ก่อน ไม่แน่ใจว่า

ารถ่ายทอดให้กับพี่น้องประชาชนได้รับฟังหรือไม่ เพราะผมออกไปข้างนอกเมื่อ
สักครู่แล้วก็รู้สึกว่าจะไม่มีนะครับ ก็ฝากท่านประธานฯ ว่าการประชุมสภาฯ เพื่อที่จะให้เกิดผลในการที่
จะเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ก็ควรจะมีการถ่ายทอด

อย่างน้อยผู้ที่ไม่มีโอกาสอยู่ในที่ประชุม    ก็จะได้รับทราบว่าเราที่เป็นตัวแทน
ได้พูดคุยอะไรกันบ้าง ผมไม่แน่ใจว่าเป็นคําสั่งหรือว่ามีเหตุขัดข้องประการใด ที่เราเคยทํา

แล้วอยู่ๆ ก็หายไป ซึ่งในวันนี้ก็ไม่ค่อยสบายใจนะครับว่าการประชุมสภาฯ แต่ละครั้งใช้เวลา
ครั้งหนึ่ง ก็ควรจะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า  เราจะต้องนําสิ่งต่างๆ 

ข้อติติงก็ดี ที่จะเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย เพื่อที่ ผู้บริหารจะได้นําไปพัฒนาแก้ไข
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสมาชิกสภาฯ ดูแล้วก็ไม่เห็นมีหัวหน้าหน่วยราชการในนี้ให้ความสนใจ

เพื่อที่จะนําข้อปรับปรุงเหล่านั้นไปปรับปรุงงานตามข้อเสนอแนะ 
บริหารองค์กรก็คงต้องอาศัยของผู้บริหารแล้วครับ ถ้าหากรับข้อเสนอแนะ

ในที่ประชุมนี้ไปแล้ว ถ่ายทอดต่อหัวหน้าหน่วยงานองค์กรก็จะดี
ไมไ่ด้ทั้งหมดหรอกครับที่จะนําข้อเสนอแนะทั้งหมดไปถ่ายทอดให้ในเวลาที่น้อยนิด สู้มาฟังเองไม่ได้ ผม
ก็หิวข้าวนะครับ แต่ถ้าไม่ได้พูดในวาระอื่นๆ นี้แล้วก็จะไม่มีโอกาสได้พูด ผมได้มีโอกาส
ตามการมอบหมายของสภาแห่งนี้ให้เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลําปาง ซึ่งทางประธาน
คณะกรรมการฯ ได้เชิญไปประชุมเพื่อพิจารณาวาระต่างๆ ในการประชุมครั้งนั้นเมื่อวันที่ 

ที่ผ่านมา ซึ่งผมได้รับการมอบหมายจากสภาแห่งนี้ให้เป็นตัวแทนของสมาชิก
ผมคิดว่าสาระในการประชุมนั้นน่าจะต้องนํามาเผยแพร่ให้กับสมาชิกสภาฯ 

และท่านประธานฯ ได้ทราบ ก่อนที่ผมจะได้นําเรียนเสนอเป็นเอกสาร  เพราะคิดว่ารายงานการประชุม
ซึ่งสาระมีอยู่ว่า  ในการประชุมครั้งนั้น ทางคณะกรรมการฯ โดยมีท่านนายกฯ เป็น

ประธานกรรมการโดยตําแหน่ง ได้ประชุมเรื่องของการกําหนดแผนดําเนินงาน 
ราชการในเทศบาลนครลําปาง  ในปี 2557  ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นสาระเพราะ

เป็นปีเริ่มต้นของปีงบประมาณ ผมได้อ่านแล้วอ่านอีก และในที่ประชุมผมก็ไดใ้ห้คําแนะนําไปแล้ว และให้

ฝ่ายบริหารมีอะไรช้ีแจง
หรือไม่ ไม่มีนะครับ 

ในระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง

เชิญ นายสันติ  เขียวอุไร 

เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ 

ขออนุญาตได้แสดงความคิดเห็น และ
ขออนุญาตรายงานผลการปฏิบัติงาน ความจริงผมมีประเด็นที่จะถามท่านประธานฯ ก่อน ไม่แน่ใจว่า

เพราะผมออกไปข้างนอกเมื่อ
สักครู่แล้วก็รู้สึกว่าจะไม่มีนะครับ ก็ฝากท่านประธานฯ ว่าการประชุมสภาฯ เพื่อที่จะให้เกิดผลในการที่
จะเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ก็ควรจะมีการถ่ายทอด  ที่เราทํากันมา

ก็จะได้รับทราบว่าเราที่เป็นตัวแทน
ผมไม่แน่ใจว่าเป็นคําสั่งหรือว่ามีเหตุขัดข้องประการใด ที่เราเคยทํา

มสภาฯ แต่ละครั้งใช้เวลาสามเดือน
เราจะต้องนําสิ่งต่างๆ  ที่การพูดคุยก็ดี  

ข้อติติงก็ดี ที่จะเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย เพื่อที่ ผู้บริหารจะได้นําไปพัฒนาแก้ไข
ดูแล้วก็ไม่เห็นมีหัวหน้าหน่วยราชการในนี้ให้ความสนใจ

เพื่อที่จะนําข้อปรับปรุงเหล่านั้นไปปรับปรุงงานตามข้อเสนอแนะ  ผมคิดว่า
บริหารองค์กรก็คงต้องอาศัยของผู้บริหารแล้วครับ ถ้าหากรับข้อเสนอแนะ 

ถ่ายทอดต่อหัวหน้าหน่วยงานองค์กรก็จะดี  แต่ผมคิดว่าคงเป็นไป
ถ่ายทอดให้ในเวลาที่น้อยนิด สู้มาฟังเองไม่ได้ ผม

ก็หิวข้าวนะครับ แต่ถ้าไม่ได้พูดในวาระอื่นๆ นี้แล้วก็จะไม่มีโอกาสได้พูด ผมได้มีโอกาสได้ไปร่วมประชุม
ตามการมอบหมายของสภาแห่งนี้ให้เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลําปาง ซึ่งทางประธาน
คณะกรรมการฯ ได้เชิญไปประชุมเพื่อพิจารณาวาระต่างๆ ในการประชุมครั้งนั้นเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 

ที่ผ่านมา ซึ่งผมได้รับการมอบหมายจากสภาแห่งนี้ให้เป็นตัวแทนของสมาชิกสภาฯ ไปร่วม
ผมคิดว่าสาระในการประชุมนั้นน่าจะต้องนํามาเผยแพร่ให้กับสมาชิกสภาฯ 

เพราะคิดว่ารายงานการประชุม
ทางคณะกรรมการฯ โดยมีท่านนายกฯ เป็น

การกําหนดแผนดําเนินงาน  กําหนดแผนสามปี
ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นสาระเพราะ

มผมก็ไดใ้ห้คําแนะนําไปแล้ว และให้ 



 
ข้อเสนอแนะตามที่ท่านประธานได้อนุญาต แต่น่ันเป็นการเสนอแนะในที่ประชุมนะครับ 
นํามาแจ้งในที่ประชุมสภาฯ  ว่าผมได้ไปเสนอแนะอะไรบ้าง สภาแห่งนี้จะได้รับทราบร่วมกันว่าผมเป็น
ตัวแทนของท่านแล้วไปเสนอแนะอะไรบ้างนะครับ 
อยู่ในมือผมนี้ ว่างบประมาณที่สภาได้อนุมัติไป ท่านจะดําเนินตามงบประมาณเมื่อไหร่ อย่างไร และมี
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2557
พิจารณาดูแล้ว  ประกอบกับกา
พิจารณางบประมาณ ในแผนทั้งสองแผนที่ผมได้พิจารณาแล้วก็ไม่เห็นมีสิ่งที่
พัฒนา หรือตามคําแนะนําของสภาแห่งนี้ แผนนี้ยังขาดตกบกพร่องอีกเยอะนะครับ แต่ผมดูแล้วว่าเมื่อ
สักครู่ที่ท่านสมาชิกสภาฯ หลายๆ ท่านได้เห็
ลําปางไปสู่จุดมุ่งหมาย ให้ก้าวทันโลก และพัฒนาอย่างยั่งยืนตามนโยบายของท่านทั้ง 
ความเป็นห่วงว่าแผนที่ท่านได้นําเสนอมามันยังไปไม่ถึงเส้นชัย ผมดูแล้วว่าทั้งหมดนี้มีอยู่ 
จะสามารถสื่อได้ว่าเป็นนวัตกรรม ดูแล้วที่มีอยู่เป็นร้อยๆ
ประจําเป็นส่วนใหญ่  ปีใหม่เราก็จะทํา สงกรานต์เราก็จะทํา 
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจนะครับ ในการเปิดประชาคม
หรือไม่ หรือคนฟังอาจจะไม่ได้สนใจ มันเป็นไปไม่ได้นะครับถ้าเราเปรียบเทียบแผนที่ท่านได้เสนอมากับ
ผลการดําเนินงานที่ผ่านมานี้ 
ความน่าจะเป็นของการที่จะทําให้
ที่เราไม่ได้เอาฐานข้อมูลเดิมหรือผลงานเดิมมาดู 
ในแผนภูมิที่นําเสนอซึ่งในมือของท่านก็คงจะมี
แค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ในการส่งเสริมเศรษฐกิจการค้า
สองเปอร์เซ็นต์ ถ้าเศรษฐกิจมันไม่เข้มแข็งประชาชนมันก็ไม่เข้มแข็งนะครับ ผมดูตัวเลขคร่าวๆ ที่เป็น
มุมมองของผม  ทีนี้เรากลับมาดูว่า
ปี 2558 เราก็จะเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผมเห็นแล้วว่ามีสองสามโครงการที่ดูแล้ว ดูยังไง
มันก็จะเตรียมตัว แต่จะทันหรือไม่ทันเท่านั้นเองว่า
ประชาชน  เป็นโครงการสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการจัดเวทีเสวนาเรื่อง การบริหารจัดการชุมชน
ตัวเองได้อย่างไร เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างไรเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคต มีการ
ประชุมเสวนาหารือในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้
สภาเองที่จะจัดการอบรมหลักสูตรการใช้ภาษา
โครงการหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้น เทศบาลเราจะต้องทําอะไรบ้างให้กับ
ประชาชนและหน่วยงานเรา ก็คือการพัฒนาเว็บไซต์การท่องเที่ยวของเทศบาลนครลําปางเป็น 
ทั้งหมด 3 โครงการที่เกี่ยวข้อง อนาคตอันใกล้อีก 
แป๊บเดียวก็หมดปีแล้ว ผมก็มองภาพไม่ออกว่าการที่เราจะทําให้เทศบาลนครลําปาง ประชาชนใน 

~๔๑~ 

ข้อเสนอแนะตามที่ท่านประธานได้อนุญาต แต่น่ันเป็นการเสนอแนะในที่ประชุมนะครับ 
ว่าผมได้ไปเสนอแนะอะไรบ้าง สภาแห่งนี้จะได้รับทราบร่วมกันว่าผมเป็น

ตัวแทนของท่านแล้วไปเสนอแนะอะไรบ้างนะครับ  ท่านได้นําเสนอแผนการดําเนินงานในปี 
อยู่ในมือผมนี้ ว่างบประมาณที่สภาได้อนุมัติไป ท่านจะดําเนินตามงบประมาณเมื่อไหร่ อย่างไร และมี

2557-2559) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 สาระสําคัญของทั้งสองแผน ผมได้น่ัง
ประกอบกับการนําเสนอนโยบายเรื่องงบประมาณปี 2557 

พิจารณางบประมาณ ในแผนทั้งสองแผนที่ผมได้พิจารณาแล้วก็ไม่เห็นมีสิ่งที่ทาง
หรือตามคําแนะนําของสภาแห่งนี้ แผนนี้ยังขาดตกบกพร่องอีกเยอะนะครับ แต่ผมดูแล้วว่าเมื่อ

สักครู่ที่ท่านสมาชิกสภาฯ หลายๆ ท่านได้เห็นนะครับว่า ตามนโยบายของท่านที่จะต้องนําเทศบาลนคร
ไปสู่จุดมุ่งหมาย ให้ก้าวทันโลก และพัฒนาอย่างยั่งยืนตามนโยบายของท่านทั้ง 

ความเป็นห่วงว่าแผนที่ท่านได้นําเสนอมามันยังไปไม่ถึงเส้นชัย ผมดูแล้วว่าทั้งหมดนี้มีอยู่ 
นนวัตกรรม ดูแล้วที่มีอยู่เป็นร้อยๆ โครงการนี้ ดูแล้วเหมือนเป็นงาน
ปีใหม่เราก็จะทํา สงกรานต์เราก็จะทํา แต่ถ้าเราจะก้าวสู่เมืองๆ หนึ่งที่เป็น

ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจนะครับ ในการเปิดประชาคมอาเซียนที่ผมได้พูดแล้วพูดอีก ก็ไม่รู้จะมีใครฟัง
หรือไม่ หรือคนฟังอาจจะไม่ได้สนใจ มันเป็นไปไม่ได้นะครับถ้าเราเปรียบเทียบแผนที่ท่านได้เสนอมากับ
ผลการดําเนินงานที่ผ่านมานี้ ถ้าเราลองมาวิเคราะห์ตามตัวเลข และในวีดีทัศน์ที่ปรากฏเมื่อสักครู่นี้ 
ความน่าจะเป็นของการที่จะทําให้งบประมาณทั้งหมดห้าร้อยกว่าล้านบาทในปีต่อ

เราไม่ได้เอาฐานข้อมูลเดิมหรือผลงานเดิมมาดู  เราบอกว่าอยากจะให้ประชาชนเป็นสุข 
ภูมิที่นําเสนอซึ่งในมือของท่านก็คงจะมี  ก็เปรียบเทียบในปีที่ผ่านมา 2556
เปอร์เซ็นต์ในการส่งเสริมเศรษฐกิจการค้า  แล้วดูเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งกับชุมชนอยู่

เปอร์เซ็นต์ ถ้าเศรษฐกิจมันไม่เข้มแข็งประชาชนมันก็ไม่เข้มแข็งนะครับ ผมดูตัวเลขคร่าวๆ ที่เป็น
ทีนี้เรากลับมาดูว่า  เราจะต้องเตรียมความพร้อมตามนโยบายของท่านผู้บริหารว่า

เราก็จะเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผมเห็นแล้วว่ามีสองสามโครงการที่ดูแล้ว ดูยังไง
มันก็จะเตรียมตัว แต่จะทันหรือไม่ทันเท่านั้นเองว่าโครงการแรกที่ท่านจะสร้า

ครงการสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการจัดเวทีเสวนาเรื่อง การบริหารจัดการชุมชน
ตัวเองได้อย่างไร เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างไรเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคต มีการ
ประชุมเสวนาหารือในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้  อีกโครงการหนึ่งเป็นการเตรียมโครงการของฝ่ายกิจการ

าเองที่จะจัดการอบรมหลักสูตรการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารของกลุ่มประเทศอาเซียน
โครงการหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้น เทศบาลเราจะต้องทําอะไรบ้างให้กับ
ประชาชนและหน่วยงานเรา ก็คือการพัฒนาเว็บไซต์การท่องเที่ยวของเทศบาลนครลําปางเป็น 

โครงการที่เกี่ยวข้อง อนาคตอันใกล้อีก 1 ปี ทางฝ่ายบริหารก็บอกว่า
แป๊บเดียวก็หมดปีแล้ว ผมก็มองภาพไม่ออกว่าการที่เราจะทําให้เทศบาลนครลําปาง ประชาชนใน 

ข้อเสนอแนะตามที่ท่านประธานได้อนุญาต แต่น่ันเป็นการเสนอแนะในที่ประชุมนะครับ  และผมก็จะ
ว่าผมได้ไปเสนอแนะอะไรบ้าง สภาแห่งนี้จะได้รับทราบร่วมกันว่าผมเป็น

ท่านได้นําเสนอแผนการดําเนินงานในปี 2557  ที่
อยู่ในมือผมนี้ ว่างบประมาณที่สภาได้อนุมัติไป ท่านจะดําเนินตามงบประมาณเมื่อไหร่ อย่างไร และมี

สาระสําคัญของทั้งสองแผน ผมได้น่ัง
และฟังข้อคิดเห็นในการ
ทางฝ่ายบริหารได้นําไป

หรือตามคําแนะนําของสภาแห่งนี้ แผนนี้ยังขาดตกบกพร่องอีกเยอะนะครับ แต่ผมดูแล้วว่าเมื่อ
นนะครับว่า ตามนโยบายของท่านที่จะต้องนําเทศบาลนคร

ไปสู่จุดมุ่งหมาย ให้ก้าวทันโลก และพัฒนาอย่างยั่งยืนตามนโยบายของท่านทั้ง 8 ข้อ  ผมก็มี
ความเป็นห่วงว่าแผนที่ท่านได้นําเสนอมามันยังไปไม่ถึงเส้นชัย ผมดูแล้วว่าทั้งหมดนี้มีอยู่ 3 โครงการที่

โครงการนี้ ดูแล้วเหมือนเป็นงานลูทีน งาน
แต่ถ้าเราจะก้าวสู่เมืองๆ หนึ่งที่เป็น

ที่ผมได้พูดแล้วพูดอีก ก็ไม่รู้จะมีใครฟัง
หรือไม่ หรือคนฟังอาจจะไม่ได้สนใจ มันเป็นไปไม่ได้นะครับถ้าเราเปรียบเทียบแผนที่ท่านได้เสนอมากับ

ทัศน์ที่ปรากฏเมื่อสักครู่นี้ 
ในปีต่อนั้น มันจะบรรลุได้โดย

เราบอกว่าอยากจะให้ประชาชนเป็นสุข  กินดีอยู่ดี  
2556  เราให้ความสําคัญ

แล้วดูเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งกับชุมชนอยู่ที่
เปอร์เซ็นต์ ถ้าเศรษฐกิจมันไม่เข้มแข็งประชาชนมันก็ไม่เข้มแข็งนะครับ ผมดูตัวเลขคร่าวๆ ที่เป็น

เราจะต้องเตรียมความพร้อมตามนโยบายของท่านผู้บริหารว่า     
เราก็จะเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผมเห็นแล้วว่ามีสองสามโครงการที่ดูแล้ว ดูยังไง

โครงการแรกที่ท่านจะสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ครงการสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการจัดเวทีเสวนาเรื่อง การบริหารจัดการชุมชน

ตัวเองได้อย่างไร เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างไรเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคต มีการ
อีกโครงการหนึ่งเป็นการเตรียมโครงการของฝ่ายกิจการ

ของกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับ และอีก
โครงการหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้น เทศบาลเราจะต้องทําอะไรบ้างให้กับ
ประชาชนและหน่วยงานเรา ก็คือการพัฒนาเว็บไซต์การท่องเที่ยวของเทศบาลนครลําปางเป็น 3 ภาษา 

ปี ทางฝ่ายบริหารก็บอกว่าเราทํางานเวลามันสั้น
แป๊บเดียวก็หมดปีแล้ว ผมก็มองภาพไม่ออกว่าการที่เราจะทําให้เทศบาลนครลําปาง ประชาชนใน 22 



ตารางกโิลเมตร อยูใ่นความพร้อม และความเป็นสุข และความที่จะต้องเตรียมรับในเหตุ
ก็ได้เสนอในการประชุมเมื่อวันก่อนแล้วว่า ปัญหานี้
หนึ่งฝ่ายใด การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมันจะเกิดเหตุ
เราจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ผมเห็นติดธงเยอะแยะ 
ชีวิตประจําวัน 
 
ของเราบ้าง  ผมขอยกตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงๆ 
จากบ้านผมไปสามหลังในซอยบ้านเดียวกัน
เป็นตึกสองช้ัน มีสองห้องน้ํา
มุมมองของผมที่เป็นประชาชน ที่เป็นสมาชิกสภาฯ เป็นคนหนึ่ง
บอกว่าไม่เป็นไร แต่มันเกี่ยวเนื่องกับชีวิตประจําวันของผมนะครับ บ้านผมมีลูกสาว มีคนแก่ 
ได้ว่าคนงานพม่าเหล่านั้นจะมาทําอะไรขึ้นในบ้านของผมหรือไม่
ค่ํากลางคืนเขาเดินผ่านหน้าบ้านผม เดินเข้าเดินออก 
ได้ข่าวว่าเริ่มมีเสียงดังแล้ว ถามว่าเกี่ยวข้องอะไร
น่าจะเกี่ยวนะครับ เพราะว่านโยบาย 
ผมกําลังจะเอ่ยต่อไปนี้ว่า  ข้อหนึ่ง
ให้กับประชาชนหรือเจ้าหน้าที่เทศบาลไม่รู้กี่ร้อยคนได้ตระ
ทํางานไปแล้วไปประสบกับเหตุการณ์เหล่านี้
เป็นกระจุกอยู่ในเมืองหรือว่าปล่อยให้เขาอยู่ที่ไหนก็ได้ 
เกิดเหตุการณ์อะไร  แล้วเราจะควบคุมอย่างไร
ได้อย่างไร ซึ่งอาจจะเข้ามามากขึ้นๆ
ในรายงานที่มีการเก็บภาษีที่เพิ่มมากขึ้น ผมก็เคยคุยเรื่องนี้อยู่ตลอดแล้วว่า พวกนี้จะเป็นผลพวงจากสิ่ง
ที่มันเกิดขึ้นมาแล้ว   เมื่อวานผมปั่นจักรยานแล้วมีคนมาขายล๊อตเตอรี่ให้ผมสามเจ้าในช่วงระยะทาง
แค่สั้นๆ ซึ่งมาจากจังหวัดเลยหมด
จากเรา  นําออกจากจังหวัดลําปาง
ไม่ได้มาดูแล  และยึดเลยว่าเ
เทศบัญญัติจัดเก็บค่าธรรมเนียมผู้ที่มาเ
เราก็ไม่เคยเก็บซึ่งถ้าเก็บก็คงจะได้เยอะนะครับ เดี๋ยวนี้มีคนเร่ขายเยอะขึ้น เพราะว่าค่าที่ก็ไม่ต้องเสีย 
ภาษีก็ไม่ต้องเสีย ขายก็ขายฟรี ได้เงินไปอีก
มากมายเพราะไม่ต้องเสียค่าเช่าที่ เสียแต่ค่าหลอดไฟต่อจากบ้านเรือน
ได้มองข้ามไปหรือไม่  ซึ่งนี่ก็อาจจะทํารายได้ให้เราอีกอันหนึ่งนะครับที่มากขึ้นกว่าที่ท่านได้ทําไปแล้ว
ข้อสี่ เรื่องของการศึกษา  ข้อ
เป็นสิ่งสําคัญนะครับ  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้ว

~๔๒~ 

ตารางกโิลเมตร อยูใ่นความพร้อม และความเป็นสุข และความที่จะต้องเตรียมรับในเหตุ
ก็ได้เสนอในการประชุมเมื่อวันก่อนแล้วว่า ปัญหานี้มันคงจะต้องแก้ไขปัญหาร่วมกัน คงไม่ใช่เป็นฝ่าย

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมันจะเกิดเหตุอะไรบ้าง ในที่นี้ก็ไม่มีใครรู้ 
เราจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ผมเห็นติดธงเยอะแยะ แต่รู้หรือไม่ว่ามันจะเกี่ยวข้องอะไรกับ

ผมขอยกตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงๆ  เมื่อสามเดือนที่ผ่านมามีชนกลุ่มหนึ่งได้มาอาศัยอยู่ห่าง
สามหลังในซอยบ้านเดียวกัน  เป็นคนงานก่อสร้างที่มาจากประเทศพม่า

สองห้องน้ํานะครับ  อยู่ร่วมกันสามสิบคน  ผมถามว่าเป็นสาระสําคัญหรือไม่
มุมมองของผมที่เป็นประชาชน ที่เป็นสมาชิกสภาฯ เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในเทศบาลนครลําปาง ผมก็อยากจะ
บอกว่าไม่เป็นไร แต่มันเกี่ยวเนื่องกับชีวิตประจําวันของผมนะครับ บ้านผมมีลูกสาว มีคนแก่ 
ได้ว่าคนงานพม่าเหล่านั้นจะมาทําอะไรขึ้นในบ้านของผมหรือไม่  สามสิบกว่าคนนั้นผมก็ไม่รู้จัก แต่กลาง
ค่ํากลางคืนเขาเดินผ่านหน้าบ้านผม เดินเข้าเดินออก  ใสโ่สร่ง พูดภาษาอะไรก็ฟังไม่รู้เรื่อง

ถามว่าเกี่ยวข้องอะไรกับการบริหารงานของเทศบาลเราหรือไม่
น่าจะเกี่ยวนะครับ เพราะว่านโยบาย 8 ด้านหลัก ที่ท่านได้เสนอผลงานของท่านไปมันเกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่

ข้อหนึ่ง  ที่ท่านบอกว่าเรื่องของภารกิจด้านการบริหารงาน เราจะทําอย่างไร
าหน้าที่เทศบาลไม่รู้กี่ร้อยคนได้ตระหนักตรงนี้หรือไม่ เมื่

ทํางานไปแล้วไปประสบกับเหตุการณ์เหล่านี้  ข้อสอง  เรื่องของการพัฒนาเมือง ท่านจะปล่อยให้เขาอยู่
เป็นกระจุกอยู่ในเมืองหรือว่าปล่อยให้เขาอยู่ที่ไหนก็ได้  เมื่อเขาเข้ามาทํางานอยู่ในบ้านเราแล้ว ไม่รู้จะ

แล้วเราจะควบคุมอย่างไร  เราควรจะต้องจัดโซนหรือไม่  ว่าคนงานจะมาอยู่ที่ไหน
มากขึ้นๆ  ข้อสาม  เรื่องเศรษฐกิจการค้า เรื่องนี้ก็สําคัญนะครับ

ารเก็บภาษีที่เพิ่มมากขึ้น ผมก็เคยคุยเรื่องนี้อยู่ตลอดแล้วว่า พวกนี้จะเป็นผลพวงจากสิ่ง
เมื่อวานผมปั่นจักรยานแล้วมีคนมาขายล๊อตเตอรี่ให้ผมสามเจ้าในช่วงระยะทาง

สั้นๆ ซึ่งมาจากจังหวัดเลยหมด  เราได้เงินจากพวกนี้หรือไม่  แต่ในขณะที่เขาขายให้เราแล้วได้เงิน
นําออกจากจังหวัดลําปาง  ผมว่ามีไม่ตํ่ากว่าสามร้อยคนที่เดินขายกันทั่วเมืองนะครับ

และยึดเลยว่าเรามีระเบียบข้อราชการของเราอันหนึ่งที่เป็นเทศบัญญัติเร่ขายซึ่งเป็น
บัญญัติจัดเก็บค่าธรรมเนียมผู้ที่มาเร่ขายของในเขตเทศบาลนครลําปางเรา ปีหนึ่งห้าสิบบาทต่อราย 

เราก็ไม่เคยเก็บซึ่งถ้าเก็บก็คงจะได้เยอะนะครับ เดี๋ยวนี้มีคนเร่ขายเยอะขึ้น เพราะว่าค่าที่ก็ไม่ต้องเสีย 
ย ขายก็ขายฟรี ได้เงินไปอีก แล้วต่อไปก็จะมีคนมาขายของตามฟุตบาทเยอะแยะ

องเสียค่าเช่าที่ เสียแต่ค่าหลอดไฟต่อจากบ้านเรือน  พวกนี้เป็นสิ่งเล็กๆ น้อยๆ 
ก็อาจจะทํารายได้ให้เราอีกอันหนึ่งนะครับที่มากขึ้นกว่าที่ท่านได้ทําไปแล้ว
ข้อห้า  เรื่องของความปลอดภัย  ข้อหก  เรื่องของสุขภาพอนามัย  เหล่านี้ก็

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้ว

ตารางกโิลเมตร อยูใ่นความพร้อม และความเป็นสุข และความที่จะต้องเตรียมรับในเหตุการณ์ต่างๆ ผม
มันคงจะต้องแก้ไขปัญหาร่วมกัน คงไม่ใช่เป็นฝ่าย
อะไรบ้าง ในที่นี้ก็ไม่มีใครรู้ เราบอกกันมาตลอดว่า 

แต่รู้หรือไม่ว่ามันจะเกี่ยวข้องอะไรกับ

เมื่อสามเดือนที่ผ่านมามีชนกลุ่มหนึ่งได้มาอาศัยอยู่ห่าง
เป็นคนงานก่อสร้างที่มาจากประเทศพม่า    บ้านหลังหนึ่ง

ผมถามว่าเป็นสาระสําคัญหรือไม่  ใน
ที่อยู่ในเทศบาลนครลําปาง ผมก็อยากจะ

บอกว่าไม่เป็นไร แต่มันเกี่ยวเนื่องกับชีวิตประจําวันของผมนะครับ บ้านผมมีลูกสาว มีคนแก่ ผมไม่อาจรู้
สามสิบกว่าคนนั้นผมก็ไม่รู้จัก แต่กลาง

ใสโ่สร่ง พูดภาษาอะไรก็ฟังไม่รู้เรื่อง  แล้วขณะนี้ก็
กับการบริหารงานของเทศบาลเราหรือไม่  ผมคิดว่า

ด้านหลัก ที่ท่านได้เสนอผลงานของท่านไปมันเกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่
ที่ท่านบอกว่าเรื่องของภารกิจด้านการบริหารงาน เราจะทําอย่างไร

ตรงนี้หรือไม่ เมื่อเราเดินออกจากที่
เรื่องของการพัฒนาเมือง ท่านจะปล่อยให้เขาอยู่

เมื่อเขาเข้ามาทํางานอยู่ในบ้านเราแล้ว ไม่รู้จะ
ว่าคนงานจะมาอยู่ที่ไหน     

เรื่องเศรษฐกิจการค้า เรื่องนี้ก็สําคัญนะครับ เมื่อสักครู่
ารเก็บภาษีที่เพิ่มมากขึ้น ผมก็เคยคุยเรื่องนี้อยู่ตลอดแล้วว่า พวกนี้จะเป็นผลพวงจากสิ่ง

เมื่อวานผมปั่นจักรยานแล้วมีคนมาขายล๊อตเตอรี่ให้ผมสามเจ้าในช่วงระยะทาง
แต่ในขณะที่เขาขายให้เราแล้วได้เงิน

ผมว่ามีไม่ตํ่ากว่าสามร้อยคนที่เดินขายกันทั่วเมืองนะครับ  แต่เรา
ข้อราชการของเราอันหนึ่งที่เป็นเทศบัญญัติเร่ขายซึ่งเป็น

ร่ขายของในเขตเทศบาลนครลําปางเรา ปีหนึ่งห้าสิบบาทต่อราย 
เราก็ไม่เคยเก็บซึ่งถ้าเก็บก็คงจะได้เยอะนะครับ เดี๋ยวนี้มีคนเร่ขายเยอะขึ้น เพราะว่าค่าที่ก็ไม่ต้องเสีย  

แล้วต่อไปก็จะมีคนมาขายของตามฟุตบาทเยอะแยะ
พวกนี้เป็นสิ่งเล็กๆ น้อยๆ  ที่เรา

ก็อาจจะทํารายได้ให้เราอีกอันหนึ่งนะครับที่มากขึ้นกว่าที่ท่านได้ทําไปแล้ว  
เรื่องของสุขภาพอนามัย  เหล่านี้ก็

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วว่า 



 
สามสิบคนนั้น วันดีคืนดีจะเกิด
ของสุขภาพอนามัยที่เขาทําห้อ
ครับ แล้วเขาก็ถ่ายหนัก ถ่ายเบา อาบน้ําอยู่ตรงนั้น เราเดินผ่านไปก็ยังเห็นห้องส้วมอยู่ตรงนั้น มันจะติด
อะไรมาหรือเปล่าผมก็เลยไม่กล้าผ่านตรงนั้นออกอีกซอยหนึ่ง 
วัฒนธรรม  ประเพณีของพวกนั้นที่มาอยู่
อย่างมีความสุขได้อย่างไรก็ไม่ทราบ และผมก็ไม่
ก่อสร้างคอนโดฯ อยู่ที่ใกล้ๆ  ไปรษณีย์ ตึก 
เดือนกว่าแล้วนะครับ แล้วจะอยู่อีกเป็นปีหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจ 
มองและก็ฝากทางฝ่ายบริหารว่า 
จะกระทบอะไรกับความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางเราบ้าง ก็คงจะต้องฝากท่านไว้ 
และสําหรับแผนที่ได้นําเสนอมาผมจะได้รายงานให้
คณะกรรมการฯ  ได้ทําอะไรบ้าง
กระช้ันชิดเข้ามา และอะไรหลายๆ อย่าง มันจะมีผลโดยตรงกับความเป็นอยู่ของประชาชนเรา ถ้าไม่เร่ง
ทํามันก็จะช้าไปเรื่อยๆ ผมขอฝากไว้ตรงนี้ด้วยครับ ขอบคุณครับ

นายกิตติ  จิวะสันติการ
นะครับ ที่เมื่อสักครู่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ถามถึงเรื่องการถ่ายทอดประชาสัมพันธ์ ผมจะให้เลขานุการ
สภาฯ ช้ีแจงนะครับ เชิญท่านเลขานุการฯ

นายจาตุรงค์  พรหมศร 
กระผม  นายจาตุรงค์  พรหมศร  
ท่านสันติ เขียวอุไร ได้ถามว่าการประชุมในครั้งนี้ได้มี
ใช้คําว่า  “ข้อซักถาม”  นะครับ
การประชุมสภาฯ  ข้อ  24  
ต่อ ผู ้ซักถามเมื่อสักครู่นะครับว่า ในการประชุมสภาฯ ทุกครั้ง ทางฝ่ายกิจการสภา
ประธานสภาฯ ได้ดําเนินการประชุมเป็นไปตามหลักการ วิธีการตามที่ระเบียบกฎหมายหรือข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่นกําหนดไว้  
ประชาสัมพันธ์นะครับ ได้ทําทุกครั้ง และครั้งนี้ก็เช่นกันนะครับผมขอเรียนต่อที่ประชุมว่า ท่าน
ประธานสภาฯ ได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 
รวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามสื่อ และการถ่ายทอดการประชุมสภาฯ เพื่อให้ประชาชนที่สนใจ
ได้รับทราบ ตามหนังสือที่ ลป 
ประธานสภาฯ และเรียนท่านนายกฯ ซึ่งหนังสือนี้ก็ได้ดําเนินการส่งไปให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
ลงวันที่รับเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 

 

~๔๓~ 

สามสิบคนนั้น วันดีคืนดีจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่รู้ซึ่งก็มีเหตุการณ์อยู่บ่อยๆ  ในสังคมที่เกิดขึ้น 
ของสุขภาพอนามัยที่เขาทําห้องส้วมอยู่ลานข้างบ้าน ซึ่งห้องน้ําสองห้องสําหรับสามสิบคนคงไม่พอนะ
ครับ แล้วเขาก็ถ่ายหนัก ถ่ายเบา อาบน้ําอยู่ตรงนั้น เราเดินผ่านไปก็ยังเห็นห้องส้วมอยู่ตรงนั้น มันจะติด
อะไรมาหรือเปล่าผมก็เลยไม่กล้าผ่านตรงนั้นออกอีกซอยหนึ่ง  นี่ก็เป็นความเกี่ยวข้อง 

ประเพณีของพวกนั้นที่มาอยู่ มันก็ไม่เหมือนเรานะครับ เพราะฉะนั้นในสังคมซอยนั้นจะอยู่
ไรก็ไม่ทราบ และผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะอยู่อีกนานหรือไม่ 

ก่อสร้างคอนโดฯ อยู่ที่ใกล้ๆ  ไปรษณีย์ ตึก 7 ช้ันก็คงจะใช้เวลานานพอสมควร 
แล้วจะอยู่อีกเป็นปีหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจ   ฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่คิดว่าเราควรจะมา

ว่า    มันเกี่ยวเนื่องกันนะครับ แค่ที่ผมยกตัวอย่างมายี่สิบสามสิบคนนี้มัน
จะกระทบอะไรกับความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางเราบ้าง ก็คงจะต้องฝากท่านไว้ 
และสําหรับแผนที่ได้นําเสนอมาผมจะได้รายงานให้ท่านประธานสภาฯ  ได้รับทราบนะครับว่า 

ได้ทําอะไรบ้าง  ผมก็ขอฝากตรงนี้ด้วยความเป็นห่วงนะครับ เพราะว่าเวลามันก็
กระช้ันชิดเข้ามา และอะไรหลายๆ อย่าง มันจะมีผลโดยตรงกับความเป็นอยู่ของประชาชนเรา ถ้าไม่เร่ง
ทํามันก็จะช้าไปเรื่อยๆ ผมขอฝากไว้ตรงนี้ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

กิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง       ก่อนที่จะไปต่ออีกนิดหนึ่ง
นะครับ ที่เมื่อสักครู่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ถามถึงเรื่องการถ่ายทอดประชาสัมพันธ์ ผมจะให้เลขานุการ

ท่านเลขานุการฯ 

นายจาตุรงค์  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ 

กระผม  นายจาตุรงค์  พรหมศร  ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  
ท่านสันติ เขียวอุไร ได้ถามว่าการประชุมในครั้งนี้ได้มีการประชาสัมพันธ์ ได้มีการถ่ายทอด

นะครับ  ฟังแล้วดูเหมือนว่าไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ
 ซึ่งผมเองมีส่วนเกี่ยวข้องรับผิดชอบตรงนี้  ผมขออนุญาตเรียนชี้แจง

ซักถามเมื่อสักครู่นะครับว่า ในการประชุมสภาฯ ทุกครั้ง ทางฝ่ายกิจการสภา
ประธานสภาฯ ได้ดําเนินการประชุมเป็นไปตามหลักการ วิธีการตามที่ระเบียบกฎหมายหรือข้อบังคับ

ารประชุมสภาท้องถิ่นกําหนดไว้   โดยเฉพาะข้อ 24 วรรคสอง  และวรรคท้าย 
ประชาสัมพันธ์นะครับ ได้ทําทุกครั้ง และครั้งนี้ก็เช่นกันนะครับผมขอเรียนต่อที่ประชุมว่า ท่าน
ประธานสภาฯ ได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 

ผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามสื่อ และการถ่ายทอดการประชุมสภาฯ เพื่อให้ประชาชนที่สนใจ
ได้รับทราบ ตามหนังสือที่ ลป 52001(สภา)/124 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2556 
ประธานสภาฯ และเรียนท่านนายกฯ ซึ่งหนังสือนี้ก็ได้ดําเนินการส่งไปให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

ธันวาคม 2556 ส่วนการดําเนินการในส่วนนี้ทางงานประชาสัมพันธ์ของทาง

บ่อยๆ  ในสังคมที่เกิดขึ้น  และเรื่อง
ซึ่งห้องน้ําสองห้องสําหรับสามสิบคนคงไม่พอนะ

ครับ แล้วเขาก็ถ่ายหนัก ถ่ายเบา อาบน้ําอยู่ตรงนั้น เราเดินผ่านไปก็ยังเห็นห้องส้วมอยู่ตรงนั้น มันจะติด
นี่ก็เป็นความเกี่ยวข้อง  ศาสนา

เพราะฉะนั้นในสังคมซอยนั้นจะอยู่ 
ใจว่าเขาจะอยู่อีกนานหรือไม่ รู้ว่าเขาเป็นคนงานมา

นก็คงจะใช้เวลานานพอสมควร ซึ่งขณะนี้ก็อยู่มาได้สาม
ฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่คิดว่าเราควรจะมา

แค่ที่ผมยกตัวอย่างมายี่สิบสามสิบคนนี้มัน
จะกระทบอะไรกับความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางเราบ้าง ก็คงจะต้องฝากท่านไว้ 

ได้รับทราบนะครับว่า  ทาง
มเป็นห่วงนะครับ เพราะว่าเวลามันก็

กระช้ันชิดเข้ามา และอะไรหลายๆ อย่าง มันจะมีผลโดยตรงกับความเป็นอยู่ของประชาชนเรา ถ้าไม่เร่ง

ก่อนที่จะไปต่ออีกนิดหนึ่ง
นะครับ ที่เมื่อสักครู่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ถามถึงเรื่องการถ่ายทอดประชาสัมพันธ์ ผมจะให้เลขานุการ

เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ 

  เมื่อสักครู่ท่านสมาชิกฯ 
ได้มีการถ่ายทอดหรือไม่ ผมขอ

ฟังแล้วดูเหมือนว่าไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ
ผมขออนุญาตเรียนชี้แจง

ซักถามเมื่อสักครู่นะครับว่า ในการประชุมสภาฯ ทุกครั้ง ทางฝ่ายกิจการสภา และท่าน
ประธานสภาฯ ได้ดําเนินการประชุมเป็นไปตามหลักการ วิธีการตามที่ระเบียบกฎหมายหรือข้อบังคับ

และวรรคท้าย  เรื่องการ
ประชาสัมพันธ์นะครับ ได้ทําทุกครั้ง และครั้งนี้ก็เช่นกันนะครับผมขอเรียนต่อที่ประชุมว่า ท่าน
ประธานสภาฯ ได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 

ผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามสื่อ และการถ่ายทอดการประชุมสภาฯ เพื่อให้ประชาชนที่สนใจ
2556 ลงนามโดยท่าน

ประธานสภาฯ และเรียนท่านนายกฯ ซึ่งหนังสือนี้ก็ได้ดําเนินการส่งไปให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องได้รับแล้ว 
ทางงานประชาสัมพันธ์ของทาง 



 
เทศบาลก็จะต้องเป็นผู้ประสานงานและรับผิดชอบ ฉะนั้นผมขอเรียนต่อที่ประชุมตรงนี้ว่า ในเรื่องการ
ปฏิบัติตามข้อบังคับดังกล่าว ทางฝ่ายกิจการสภาได้ทําครบถ้วนแล้ว

นายกิตติ  จิวะสันติการ
เสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ เชิญ นา

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
ลําปาง  ขออภิปรายสั้นๆ นิดเดียวนะคะ ดิฉันใคร่ขออนุญาตนําเสนอเป็นภาพถ่าย 
ภาพถ่ายบริเวณหน้าสถานีดับเพลิงของเทศบาลนครลําปางของเรา บริเวณฝ่ังถนนท่าคราวน้อย 
เนื่องจากขณะนี้ได้มีร้านอาหารและรถเข็นขาย
นํารถมาจอดบริเวณด้านหน้าของสถานีดับเพลิง ดังภาพถ่ายก็จะเห็นว่าจอดอยู่จํานวน 
อยู่ 2 คัน และไม่มีผู้ขับขี่อยู่ในรถด้วย
กังวลว่าขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้
ขณะนี้อากาศแห้งจึงอาจจะเกิดเหตุ เกิดอุบัติภัยได้ตลอดเวลา จึงอยากจะขอแจ้งให้ท่านประธานฯ ไปยัง
ผู้บริหารเพื่อดําเนินการห้ามจอดรถบริเวณดังกล่าวอย่างเข้มงวดด้วยนะคะ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ
เสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ เชิญ นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
กระผม  นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
ฝ่ายบริหารผ่านทางประธานสภาฯ นะครับ ระยะนี้เป็นระยะภัยหนาวเร่งด่วนที่เราก็ทราบกันดีว่าปีนี้
อากาศหนาวมาก และอีกอย่างหนึ่งก็มีข่าวทางสื่อมวลชนหรือว่าทางทีวีบอกว่าปีนี้จะมีอากาศหนาวจัด
ไปจนถึงเดือนเมษายน  ผมว่ามันจะจริงหรือไม่ผมก็ยังไม่ทราบ
มีการป้องกันหรือการช่วยเหลือผู้สูงอายุในเขตเทศบาลของเรา มีสิ่งตอบ
คนแกใ่นเขตเทศบาล จะได้อยู่อย่างมีความสุขในช่วงอากาศที่หนาวเย็น
มีสิ่งที่จะเข้าไปดูแลชุมชนบ้าง ก็ขอฝ

นายกิตติ  จิวะสันติการ
ไม่มีนะครับ จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอ

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  
กระผม  นายสมหมาย  พงษ์ ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
ผมขอพูดนิดหนึ่งครับ ก็เป็นการฝากคําถามจากชาวบ้านมายังท่านนายกกิตติภูมิฯ ว่าขอเป็นกําลังใจให้
ท่านนายกฯ ที่ทํางานอย่างเหน็ดเหนื่
กับชาวบ้านหลายๆ คนว่า  เหนื่อยจริงๆ กับตําแหน่งนายกเทศมนตรีนครลําปาง
ให้กําลังใจมานะครับ เพราะว่าท่านไปบ่นกับชาวบ้านว่าทํางานคนเดียว

~๔๔~ 

เทศบาลก็จะต้องเป็นผู้ประสานงานและรับผิดชอบ ฉะนั้นผมขอเรียนต่อที่ประชุมตรงนี้ว่า ในเรื่องการ
ปฏิบัติตามข้อบังคับดังกล่าว ทางฝ่ายกิจการสภาได้ทําครบถ้วนแล้ว ขอบคุณครับ

กิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ
เชิญ นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบ
และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ดิฉัน  นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์  สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ขออภิปรายสั้นๆ นิดเดียวนะคะ ดิฉันใคร่ขออนุญาตนําเสนอเป็นภาพถ่าย 

ภาพถ่ายบริเวณหน้าสถานีดับเพลิงของเทศบาลนครลําปางของเรา บริเวณฝ่ังถนนท่าคราวน้อย 
เนื่องจากขณะนี้ได้มีร้านอาหารและรถเข็นขายอาหารในบริเวณนี้จํานวนหลายรายนะคะ 
นํารถมาจอดบริเวณด้านหน้าของสถานีดับเพลิง ดังภาพถ่ายก็จะเห็นว่าจอดอยู่จํานวน 

ละไม่มีผู้ขับขี่อยู่ในรถด้วย เป็นการจอดทิ้งไว้โดยปิดบังรถดับเพลิงไป 
กังวลว่าขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้จะไม่สามารถนํารถดับเพลิงออกไปปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ว 
ขณะนี้อากาศแห้งจึงอาจจะเกิดเหตุ เกิดอุบัติภัยได้ตลอดเวลา จึงอยากจะขอแจ้งให้ท่านประธานฯ ไปยัง
ผู้บริหารเพื่อดําเนินการห้ามจอดรถบริเวณดังกล่าวอย่างเข้มงวดด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

กิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ
เชิญ นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ 

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ 
กระผม  นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ผมมีเรื่องสั้นๆ
ฝ่ายบริหารผ่านทางประธานสภาฯ นะครับ ระยะนี้เป็นระยะภัยหนาวเร่งด่วนที่เราก็ทราบกันดีว่าปีนี้
อากาศหนาวมาก และอีกอย่างหนึ่งก็มีข่าวทางสื่อมวลชนหรือว่าทางทีวีบอกว่าปีนี้จะมีอากาศหนาวจัด

ผมว่ามันจะจริงหรือไม่ผมก็ยังไม่ทราบ  แต่ผมอยากถามฝ่ายบริหารว่ามีแนวคิด 
มีการป้องกันหรือการช่วยเหลือผู้สูงอายุในเขตเทศบาลของเรา มีสิ่งตอบแทนให้
คนแกใ่นเขตเทศบาล จะได้อยู่อย่างมีความสุขในช่วงอากาศที่หนาวเย็น  มีอะไรตอบแทนให้เขาบ้าง หรือ

ก็ขอฝากให้ทางฝ่ายบริหารช่วยดูแลให้ด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ

กิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ฝ่ายบริหาร
จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ เชิญ นายสมหมาย  พงษไ์พบูลย์

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ 

กระผม  นายสมหมาย  พงษ์ ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  อาการหิวข้าวออกแล้วครับ แต่
ผมขอพูดนิดหนึ่งครับ ก็เป็นการฝากคําถามจากชาวบ้านมายังท่านนายกกิตติภูมิฯ ว่าขอเป็นกําลังใจให้
ท่านนายกฯ ที่ทํางานอย่างเหน็ดเหนื่อยกับระยะเวลาที่ดํารงตําแหน่งนายกฯ มา เพราะว่าท่านไปพูดบ่น

เหนื่อยจริงๆ กับตําแหน่งนายกเทศมนตรีนครลําปาง
ให้กําลังใจมานะครับ เพราะว่าท่านไปบ่นกับชาวบ้านว่าทํางานคนเดียว  คนอื่นๆ ทํางานไม่เป็นนะครับ

เทศบาลก็จะต้องเป็นผู้ประสานงานและรับผิดชอบ ฉะนั้นผมขอเรียนต่อที่ประชุมตรงนี้ว่า ในเรื่องการ
ขอบคุณครับ 

จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ

กราบเรียนประธานสภาฯ 
ดิฉัน  นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์  สมาชิกสภาเทศบาลนคร

ขออภิปรายสั้นๆ นิดเดียวนะคะ ดิฉันใคร่ขออนุญาตนําเสนอเป็นภาพถ่าย  ภาพที่เห็นเป็น
ภาพถ่ายบริเวณหน้าสถานีดับเพลิงของเทศบาลนครลําปางของเรา บริเวณฝ่ังถนนท่าคราวน้อย 

อาหารในบริเวณนี้จํานวนหลายรายนะคะ ทําให้ประชาชน
นํารถมาจอดบริเวณด้านหน้าของสถานีดับเพลิง ดังภาพถ่ายก็จะเห็นว่าจอดอยู่จํานวน 2 คัน และซ้อน

บังรถดับเพลิงไป 1 ห้อง จึงมีความ
จะไม่สามารถนํารถดับเพลิงออกไปปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ว เพราะ

ขณะนี้อากาศแห้งจึงอาจจะเกิดเหตุ เกิดอุบัติภัยได้ตลอดเวลา จึงอยากจะขอแจ้งให้ท่านประธานฯ ไปยัง
ขอบคุณค่ะ 

จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ

เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ 
ผมมีเรื่องสั้นๆ อยากจะเรียนถาม

ฝ่ายบริหารผ่านทางประธานสภาฯ นะครับ ระยะนี้เป็นระยะภัยหนาวเร่งด่วนที่เราก็ทราบกันดีว่าปีนี้
อากาศหนาวมาก และอีกอย่างหนึ่งก็มีข่าวทางสื่อมวลชนหรือว่าทางทีวีบอกว่าปีนี้จะมีอากาศหนาวจัด

แต่ผมอยากถามฝ่ายบริหารว่ามีแนวคิด 
ให้กับผู้สูงอายุหรือคนเฒ่า

มีอะไรตอบแทนให้เขาบ้าง หรือ
ให้ด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ 

ฝ่ายบริหารมีอะไรช้ีแจงหรือไม่ 
เชิญ นายสมหมาย  พงษไ์พบูลย์ 

เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ 

อาการหิวข้าวออกแล้วครับ แต่
ผมขอพูดนิดหนึ่งครับ ก็เป็นการฝากคําถามจากชาวบ้านมายังท่านนายกกิตติภูมิฯ ว่าขอเป็นกําลังใจให้

อยกับระยะเวลาที่ดํารงตําแหน่งนายกฯ มา เพราะว่าท่านไปพูดบ่น
เหนื่อยจริงๆ กับตําแหน่งนายกเทศมนตรีนครลําปาง  เขาเป็นห่วงก็เลยฝาก

คนอื่นๆ ทํางานไม่เป็นนะครับ 



 
ผมก็อีกคนหนึ่งที่ขอเป็นกําลังให้ท่านนะครับ 
ของท่านว่าจะต้องทําทันที แต่ก็ยังไม่ได้ทํานะครับ เวลาก็ล่วงเลยมาเกือบจะครบปีแล้ว เห็นใจจริงๆ 
ครับท่านประธานฯ  ท่านคงเหนื่อยจริงๆ งานอีกหลาย
มีชาวบ้านฝากถามที่ท่านบอกไว้เกี่ยวกับเงินอุดหนุนชุมชนว่าทุกตุลาคมของทุกปีจะโอนเงินให้ทันที 
ตอนที่ท่านมีนโยบายหาเสียงไว้
ถามผมมา เพราะว่าได้รับข่าวจากประชาสัมพันธ์ว่าวันที่
จะให้พูดส่วนตัวก็ไม่ค่อยได้พบ
จะโอนให้ทันที  เมื่อไหร่จะได้
ที่ผ่านๆ มา  ผมถามทีไรก็ไม่ตรงคําตอบท่านนายกฯ สักทีนะครับ
ท่านนายกฯ จะตอบว่าอย่างไร ผมก็คงมีเท่านี้ครับ ขอบคุณครับท่านประธานฯ

นายกิตติ  จิวะสันติการ
เสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ เชิญ นายจาตุรงค์  

นายจาตุรงค์  พรหมศร
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
ลําปาง  ในระเบียบวาระอื่นๆ นี้ ผมมีข้อเสนอที่จะเรียนผ่านประธานฯ ไปยังผู้บริหารอยู่ 

เรื่องแรก  คือ  การกําหนดค่าธรรมเนียมในการรับรองหรือ
ทางราชการ  ผมเรียนท่านประธานฯ 
แล้วเทศบาลเราก็มีข้อมูลข่าวสาร
หรือเรื่องอะไรต่างๆ  ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนราษฏร์นั้น 
รับรอง เท่าที่ผมได้ติดตามดูในส่วนนี้แล้ว ผมคิดว่าในส่วนนี้ทางเทศบาลก็สามารถคิดค่าธรรมเนียมได้ แต่ต้อง
ปฏิบัตใิห้เป็นไปตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารนะครับ คือ ออกระเบียบข้อบังคับในการเก็บค่าธรรมเนียม ซึ่งตรงนี้
ผมได้ติดตามมาพอสมควรแล้วนะครับ และปัจจุบันนี้ผมคิดว่าทางเทศบาลของเราก็ยังไม่มี 
การเก็บค่าธรรมเนียมที่ต้องปฏิบัติตาม พรบ
ประธานฯ ผ่านไปยังผู้บริหาร  ผมขอฝากเรื่องนี้
รับรองคัดถ่ายมาเป็นรายได้ของเทศบาลส่วนหนึ่งด้วยนะครับ

เรื่องที่สอง  คือ เรื่องเทศบัญญัติการกําหนดค่าลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบํารุงท้องที่ ซึ่
ทางเทศบาลก็กําลังดําเนินการอยู่ แต่ผมก็อยากให้เร่งรัดนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม 
พรบ. ภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 
คือ การกําหนดลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบํารุงท้องที่
ถูกต้องเวลาที่เขามาเสียภาษีบํารุงท้องที่ว่าเราจะลดหย่อนอะไรยังไงนะครับ เพราะว่าทุกๆ ปีของเดือน
มกราคมจะต้องมีการประเมิน และภาษีตรงนี้ก็ต้องชําระให้ถูกต้อง ให้เสร็จสิ้นภายใน
เช่นกัน ฉะนั้นเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของทางราชการ
ปฏิบัติถูกต้องว่าเขามีสิทธิได้ลดหย่อนหรือไม่ เพียงใด ก็ควรที่จะกําหนดให้ชัดเจน ก็ควรรีบดําเนินการเพื่อ

~๔๕~ 

นกําลังให้ท่านนะครับ  ดูแล้วท่านก็คงเหนื่อยจริงๆ  สังเกตจากนโยบาย
ของท่านว่าจะต้องทําทันที แต่ก็ยังไม่ได้ทํานะครับ เวลาก็ล่วงเลยมาเกือบจะครบปีแล้ว เห็นใจจริงๆ 

ท่านคงเหนื่อยจริงๆ งานอีกหลายโครงการ ท่านก็ยังไม่ได้ทํา  และอีกเรื่องหนึ่งคื
มีชาวบ้านฝากถามที่ท่านบอกไว้เกี่ยวกับเงินอุดหนุนชุมชนว่าทุกตุลาคมของทุกปีจะโอนเงินให้ทันที 

ที่ท่านมีนโยบายหาเสียงไว้นะครับ ขณะนี้ก็ธันวาคมแล้ว เขาก็ยังไม่ได้รับอะไรสักอย่าง เขาจึงฝาก
เพราะว่าได้รับข่าวจากประชาสัมพันธ์ว่าวันที่  26 ธันวาคม  ๒๕๕๖  

ก็ไม่ค่อยได้พบกัน จึงขอพูดในที่ประชุมแห่งนี้ว่า เงินที่ท่านได้ไปให้สัญญาว่าทุกตุลาคม
เมื่อไหร่จะได้  แต่ผมก็ไม่ได้รับปากเขานะครับว่าจะได้รับคําตอบอย่างไร

ไรก็ไม่ตรงคําตอบท่านนายกฯ สักทีนะครับ  ครั้งนี้ผมก็ไม่กล้าจะรับปากว่า
นายกฯ จะตอบว่าอย่างไร ผมก็คงมีเท่านี้ครับ ขอบคุณครับท่านประธานฯ 

กิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ

เชิญ นายจาตุรงค์  พรหมศร 
จาตุรงค์  พรหมศร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายจาตุรงค์  พรหมศร  ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลนคร
ในระเบียบวาระอื่นๆ นี้ ผมมีข้อเสนอที่จะเรียนผ่านประธานฯ ไปยังผู้บริหารอยู่ 

การกําหนดค่าธรรมเนียมในการรับรองหรือ คัดถ่ายเอกสารข้อมูลข่าวสารของ
ผมเรียนท่านประธานฯ  อย่างนี้นะครับว่า  ปัจจุบันนี้ในเรื่อง พรบ. ข้อมูลข่าวสารมันเปิดกว้าง 

แล้วเทศบาลเราก็มีข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองอยู่หลายๆ เรื่อง ยกตัวอย่างเช่น เรื่องแผนที่ภาษี 
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนราษฏร์นั้น  จะมีประชาชนเขามาขอคัดถ่ายและขอให้

ผมได้ติดตามดูในส่วนนี้แล้ว ผมคิดว่าในส่วนนี้ทางเทศบาลก็สามารถคิดค่าธรรมเนียมได้ แต่ต้อง
อมูลข่าวสารนะครับ คือ ออกระเบียบข้อบังคับในการเก็บค่าธรรมเนียม ซึ่งตรงนี้

ผมได้ติดตามมาพอสมควรแล้วนะครับ และปัจจุบันนี้ผมคิดว่าทางเทศบาลของเราก็ยังไม่มี 
ที่ต้องปฏิบัติตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการรับรองและคัดถ่าย 

ผมขอฝากเรื่องนี้ไว้ด้วย  เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องเรียบร้อย
เป็นรายได้ของเทศบาลส่วนหนึ่งด้วยนะครับ 

คือ เรื่องเทศบัญญัติการกําหนดค่าลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบํารุงท้องที่ ซึ่
ทางเทศบาลก็กําลังดําเนินการอยู่ แต่ผมก็อยากให้เร่งรัดนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม 

2508 และที่แกไ้ขเพิ่มเติมฯ มาตรา 22 ในส่วนของเทศบาล
ลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบํารุงท้องที่   ซึ่งตรงนี้กฎหมายได้ให้อํานาจไว้เพื่อที่จะปฏิบัติให้

ภาษีบํารุงท้องที่ว่าเราจะลดหย่อนอะไรยังไงนะครับ เพราะว่าทุกๆ ปีของเดือน
มกราคมจะต้องมีการประเมิน และภาษีตรงนี้ก็ต้องชําระให้ถูกต้อง ให้เสร็จสิ้นภายใน

ระเบียบเรียบร้อยของทางราชการ  เพื่อประโยชน์ของประชาชนผู้เสียภาษี
ลดหย่อนหรือไม่ เพียงใด ก็ควรที่จะกําหนดให้ชัดเจน ก็ควรรีบดําเนินการเพื่อ

สังเกตจากนโยบายทั้งหลาย 
ของท่านว่าจะต้องทําทันที แต่ก็ยังไม่ได้ทํานะครับ เวลาก็ล่วงเลยมาเกือบจะครบปีแล้ว เห็นใจจริงๆ 

ท่านก็ยังไม่ได้ทํา  และอีกเรื่องหนึ่งคือ  
มีชาวบ้านฝากถามที่ท่านบอกไว้เกี่ยวกับเงินอุดหนุนชุมชนว่าทุกตุลาคมของทุกปีจะโอนเงินให้ทันที 

เขาก็ยังไม่ได้รับอะไรสักอย่าง เขาจึงฝาก
๒๕๕๖  นี้จะมีการประชุมสภาฯ  

กัน จึงขอพูดในที่ประชุมแห่งนี้ว่า เงินที่ท่านได้ไปให้สัญญาว่าทุกตุลาคม
แต่ผมก็ไม่ได้รับปากเขานะครับว่าจะได้รับคําตอบอย่างไร  เพราะว่า

ครั้งนี้ผมก็ไม่กล้าจะรับปากว่า
 

จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  
กระผม นายจาตุรงค์  พรหมศร  ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลนคร

ในระเบียบวาระอื่นๆ นี้ ผมมีข้อเสนอที่จะเรียนผ่านประธานฯ ไปยังผู้บริหารอยู่ 2 เรื่องนะครับ  

คัดถ่ายเอกสารข้อมูลข่าวสารของ
ข้อมูลข่าวสารมันเปิดกว้าง 

ยกตัวอย่างเช่น เรื่องแผนที่ภาษี 
จะมีประชาชนเขามาขอคัดถ่ายและขอให้

ผมได้ติดตามดูในส่วนนี้แล้ว ผมคิดว่าในส่วนนี้ทางเทศบาลก็สามารถคิดค่าธรรมเนียมได้ แต่ต้อง
อมูลข่าวสารนะครับ คือ ออกระเบียบข้อบังคับในการเก็บค่าธรรมเนียม ซึ่งตรงนี้

ผมได้ติดตามมาพอสมควรแล้วนะครับ และปัจจุบันนี้ผมคิดว่าทางเทศบาลของเราก็ยังไม่มี ในเรื่องประกาศ
ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการรับรองและคัดถ่าย ผมจึงนําเรียนท่าน

เรียบร้อย  และมีรายได้จากการ

คือ เรื่องเทศบัญญัติการกําหนดค่าลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบํารุงท้องที่ ซึ่งผมก็ทราบว่า
ทางเทศบาลก็กําลังดําเนินการอยู่ แต่ผมก็อยากให้เร่งรัดนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม 

ในส่วนของเทศบาลนี้อยู่ที่มาตรา ๒๒ (3) 
ซึ่งตรงนี้กฎหมายได้ให้อํานาจไว้เพื่อที่จะปฏิบัติให้

ภาษีบํารุงท้องที่ว่าเราจะลดหย่อนอะไรยังไงนะครับ เพราะว่าทุกๆ ปีของเดือน
มกราคมจะต้องมีการประเมิน และภาษีตรงนี้ก็ต้องชําระให้ถูกต้อง ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนเมษายนของทุกปี

เพื่อประโยชน์ของประชาชนผู้เสียภาษี  จะได้
ลดหย่อนหรือไม่ เพียงใด ก็ควรที่จะกําหนดให้ชัดเจน ก็ควรรีบดําเนินการเพื่อ 



 
ประโยชน์ของทั้งประชาชนเองและขององค์กรเทศบาลของเราด้วย ผมก็ขอฝากไว้สองเรื่องนะครับ ขอบคุณ
ครับท่านประธานฯ ครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ
เสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ เชิญ นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง
และเพื่อนสมาชิกฯ ทุกท่าน กระผม  นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
ด้วยกับท่านสมาชิกฯ สมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ นะครับที่ว่า ท่านนายกฯ ของเราเก่งมากที่ทํางานคนเดียว 
อุตส่าห์มอบหมายให้มีผู้มาช่วย
ถามตรงนี้ก็คือ เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานรื่นเริงฤดูหนาว
ประกาศจังหวัดลําปางที่ได้แต่งตั้งให้กองพิธีทําบุญตักบาตรในปี
นายกเทศมนตรีนครลําปาง เป็นประธานกรรมการ และให้สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน เป็น
กรรมการ ในหนังสือที่ส่งมานั้นระบุแค่วันที่ 
แต่งกาย หรือสถานที่นัดพบอย่างไรนะครับ ผมเห็นใจท่านนายกฯ นะครับ บ
ก็ช่วยช้ีแจงและนัดแนะพวกเราด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ

นายกิตติ  จิวะสันติการ
นายกิตติภูมิ  นามวงค์  

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพ 
ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกข้อท้วงติง ทุกข้อเสนอแนะ ทุกเรื่องที่กังวลใจ ก็ขอน้อมรับเอาไปปฏิบัติให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชน แต่ก็มีบางเรื่องที่จะต้องขออนุญาตบอกกล่าว คือ

เรื่องแรก  คือ เรื่องที่มี
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินเหลือจ่ายเท่าไหร่เราก็จะต้องส่งคืนให้กับคลังจังหวัด อันนี้ก็ขอให้เข้าใจตรงกัน
ด้วยนะครับ 

เรื่องที่สอง  คือ  การเป็นห่วงเรื่องผ้าห่มนะครับ การที่จะมอบแจกผ้าห่มใดๆ ให้กับพี่น้อง
ประชาชนนั้น จะต้องได้รับการประกาศจากจังหวัดให้เป็นเขตภัยหนาวก่อนนะครับ และตอนนี้ทาง
จังหวัดเพิ่งประกาศไป ซึ่งเราอยู่ระหว่างการดําเนินการ
ดําเนินการไปแล้ว ผมก็เพิ่งได้ประชุมคณะกรรมการ รายละเอียดทั้งหมดว่าใครควรที่จะได้ หรือไม่ควร
ได้นั้น เรามีทะเบียนที่ขึ้นทะเบียนเป็นคนพิการ คนด้อยโอกาส คนยากไร้ เรียบร้อยอยู่แล้ว

เรื่องที่สาม  คือ  เกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการขอข้อมูลข่าวสารต่างๆ นี้
ให้คณะกรรมการได้ทบทวนในเรื่องของการเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ อยู่ และ
ถ่ายเอกสารของข้อมูลข่าวสารก็อยู่ในตรงนั้นด้วยนะครับ เพราะว่ามันมีบางเรื่อง บางภารกิจ มันเป็น
งานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการให้บริการ 

 

~๔๖~ 

ประโยชน์ของทั้งประชาชนเองและขององค์กรเทศบาลของเราด้วย ผมก็ขอฝากไว้สองเรื่องนะครับ ขอบคุณ

กิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ

เชิญ นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม  นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง

ด้วยกับท่านสมาชิกฯ สมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ นะครับที่ว่า ท่านนายกฯ ของเราเก่งมากที่ทํางานคนเดียว 
มาช่วยตอบกระทู้ แต่ก็ไม่มีใครตอบเลย และเกี่ยวเนื่องมายังสิ่งที่ผมจะเรียน

เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานรื่นเริงฤดูหนาวและของดีนครลําปาง 
ประกาศจังหวัดลําปางที่ได้แต่งตั้งให้กองพิธีทําบุญตักบาตรในปี พ.ศ. 2557  
นายกเทศมนตรีนครลําปาง เป็นประธานกรรมการ และให้สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน เป็น

นหนังสือที่ส่งมานั้นระบุแค่วันที่ 1 มกราคม 2557 แต่ว่าไม่ได้ระบุเวลานัดหมาย หรือการ
แต่งกาย หรือสถานที่นัดพบอย่างไรนะครับ ผมเห็นใจท่านนายกฯ นะครับ บางครั้งอาจจะพลั้งเผลอไป
ก็ช่วยช้ีแจงและนัดแนะพวกเราด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ 

กิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญท่านนายกเทศมนตรี

กิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภา และ
ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพ กระผม นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง
ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกข้อท้วงติง ทุกข้อเสนอแนะ ทุกเรื่องที่กังวลใจ ก็ขอน้อมรับเอาไปปฏิบัติให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชน แต่ก็มีบางเรื่องที่จะต้องขออนุญาตบอกกล่าว คือ

มีท่านสมาชิกสภาฯ  ได้สนใจการคืนเงินที่จังหวัด  ตามระเบียบการเบิก
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินเหลือจ่ายเท่าไหร่เราก็จะต้องส่งคืนให้กับคลังจังหวัด อันนี้ก็ขอให้เข้าใจตรงกัน

คือ  การเป็นห่วงเรื่องผ้าห่มนะครับ การที่จะมอบแจกผ้าห่มใดๆ ให้กับพี่น้อง
ประชาชนนั้น จะต้องได้รับการประกาศจากจังหวัดให้เป็นเขตภัยหนาวก่อนนะครับ และตอนนี้ทาง
จังหวัดเพิ่งประกาศไป ซึ่งเราอยู่ระหว่างการดําเนินการให้ไวที่สุด เพราะว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้

เนินการไปแล้ว ผมก็เพิ่งได้ประชุมคณะกรรมการ รายละเอียดทั้งหมดว่าใครควรที่จะได้ หรือไม่ควร
ได้นั้น เรามีทะเบียนที่ขึ้นทะเบียนเป็นคนพิการ คนด้อยโอกาส คนยากไร้ เรียบร้อยอยู่แล้ว

คือ  เกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการขอข้อมูลข่าวสารต่างๆ นี้
ให้คณะกรรมการได้ทบทวนในเรื่องของการเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ อยู่ และค่าธรรมเนียมในเรื่องการ
ถ่ายเอกสารของข้อมูลข่าวสารก็อยู่ในตรงนั้นด้วยนะครับ เพราะว่ามันมีบางเรื่อง บางภารกิจ มันเป็น
งานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการให้บริการ ซึ่งการให้บริการบางเรื่องนั้นกไ็ม่ควรที่จะไปเก็บค่าธรรมเนียมกับ

ประโยชน์ของทั้งประชาชนเองและขององค์กรเทศบาลของเราด้วย ผมก็ขอฝากไว้สองเรื่องนะครับ ขอบคุณ

จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ

เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ 
กระผม  นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ผมก็เห็น

ด้วยกับท่านสมาชิกฯ สมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ นะครับที่ว่า ท่านนายกฯ ของเราเก่งมากที่ทํางานคนเดียว 
มีใครตอบเลย และเกี่ยวเนื่องมายังสิ่งที่ผมจะเรียน

และของดีนครลําปาง ในส่วนของ
2557  ประกอบไปด้วย 

นายกเทศมนตรีนครลําปาง เป็นประธานกรรมการ และให้สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน เป็น
แต่ว่าไม่ได้ระบุเวลานัดหมาย หรือการ

างครั้งอาจจะพลั้งเผลอไป 

เชิญท่านนายกเทศมนตรี 

เรียนท่านประธานสภา และ 
นายกเทศมนตรีนครลําปาง  

ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกข้อท้วงติง ทุกข้อเสนอแนะ ทุกเรื่องที่กังวลใจ ก็ขอน้อมรับเอาไปปฏิบัติให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชน แต่ก็มีบางเรื่องที่จะต้องขออนุญาตบอกกล่าว คือ 

ตามระเบียบการเบิกจ่าย 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินเหลือจ่ายเท่าไหร่เราก็จะต้องส่งคืนให้กับคลังจังหวัด อันนี้ก็ขอให้เข้าใจตรงกัน

คือ  การเป็นห่วงเรื่องผ้าห่มนะครับ การที่จะมอบแจกผ้าห่มใดๆ ให้กับพี่น้อง
ประชาชนนั้น จะต้องได้รับการประกาศจากจังหวัดให้เป็นเขตภัยหนาวก่อนนะครับ และตอนนี้ทาง

ให้ไวที่สุด เพราะว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้
เนินการไปแล้ว ผมก็เพิ่งได้ประชุมคณะกรรมการ รายละเอียดทั้งหมดว่าใครควรที่จะได้ หรือไม่ควร

ได้นั้น เรามีทะเบียนที่ขึ้นทะเบียนเป็นคนพิการ คนด้อยโอกาส คนยากไร้ เรียบร้อยอยู่แล้ว 
คือ  เกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการขอข้อมูลข่าวสารต่างๆ นี้ ผมได้

ค่าธรรมเนียมในเรื่องการ
ถ่ายเอกสารของข้อมูลข่าวสารก็อยู่ในตรงนั้นด้วยนะครับ เพราะว่ามันมีบางเรื่อง บางภารกิจ มันเป็น

ไม่ควรที่จะไปเก็บค่าธรรมเนียมกับ 



 
พี่น้องประชาชน  แต่บางเรื่องหากเป็นภารกิจที่ก่อให้เกิดรายได้ 
ประกาศในเร็วๆ นี้ เมื่อคณะกรรมการสรุปได้ก็จะประกาศใช้นะครับ 

เรื่องที่สี่  คือ การลดหย่อนภาษีบํารุงท้องที่ ความจริงแล้วผมตั้งใจที่จะนําเข้าสู่สภาในการ
ประชุมครั้งนี้  แต่ติดอยู่ข้อระเบียบกฎหมายอยู่นิดหนึ่ง 
พิจารณาอย่างไรในประเด็นดังกล่าวนี้ และในการประชุมครั้งหน้า หากมีข้อกฎหมายที่ชัดเจน
จะนําเข้าสู่การพิจารณาของสภา

เรื่องที่ห้า  คือ การจัดงานฤดูหนาวที่บอกว่าลืมเรื่องการนัดหมายเวลา ผมต้องขอโทษด้วยจริ
ต้องขอโทษแทนเจ้าหน้าที่ด้วยที่เป็นผู้ทํา 
งบประมาณอะไร แต่สําหรับเรื่องที่เทศบาล
ตักบาตร ตักบาตรในเช้าวันที่ 
บริเวณนั้นคนก็มากพอสมควรเหมือนกัน และยังเป็นงานระดับจังหวัดด้วยนะครับ ในบริเวณรอบๆ 
สนามกีฬานั้น ก็คงจะไปเจอกันที่น่ันเลย ส่วนเวลาก็จะประมาณ 
ไมไ่ด้มอบหมายให้ลําพังแต่เทศบาลนครลําปางของเรา
รับพระรับเจ้าต่างๆ นานา ก็มอบหมายให้สํานักพุทธเป็นผู้ประสานงานให้ด้วยเช่นกัน ก็คงจะใช้เวลา
ขณะนี้ขอบคุณทุกๆ ท่านที่ให้คําแนะนําต่างๆ อีกครั้งหนึ่ง ผมก็น้อมรับสิ่งดังกล่าวเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกับพี่น้องประชาชน สําหรับรายละเอียดบางเรื่องบางประเด็น ที่ผมไม่ได้ตอบไปก็ดี หรือที่ผมได้
ตอบไปก็ดี ในความเป็นจริงแล้วส่วนตัวผมก็น้อมรับเอาเรื่องดังกล่าวไปปฏิบั
ต่อไป  ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ
เสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ วันนี้เราก็ใช้เวลาในการประชุมสภาฯ มาพอสมควรแล้วนะครับ 
แล้วผมก็คิดว่าจะพักการประชุม
จบ และเมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ
สื่อมวลชน ตลอดจนข้าราชการทุกท่าน ที่ได้
ผมขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ผมขอปิดกา
 

 
 

 ..........................................................
   (นายกิตติ  จิวะสันติการ

   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
 

~๔๗~ 

แต่บางเรื่องหากเป็นภารกิจที่ก่อให้เกิดรายได้  เช่น การถ่ายเอกสาร ก็จะต้องมีการ
ประกาศในเร็วๆ นี้ เมื่อคณะกรรมการสรุปได้ก็จะประกาศใช้นะครับ  

คือ การลดหย่อนภาษีบํารุงท้องที่ ความจริงแล้วผมตั้งใจที่จะนําเข้าสู่สภาในการ
แต่ติดอยู่ข้อระเบียบกฎหมายอยู่นิดหนึ่ง  จึงทําเรื่องหารือกับทางจังหวัดแล้วว่าจะ
รในประเด็นดังกล่าวนี้ และในการประชุมครั้งหน้า หากมีข้อกฎหมายที่ชัดเจน

จะนําเข้าสู่การพิจารณาของสภาครับ 
คือ การจัดงานฤดูหนาวที่บอกว่าลืมเรื่องการนัดหมายเวลา ผมต้องขอโทษด้วยจริ

ต้องขอโทษแทนเจ้าหน้าที่ด้วยที่เป็นผู้ทํา เราได้มอบหมายภารกิจให้อย่างเช่น กองประกวด เราไม่ได้
งบประมาณอะไร แต่สําหรับเรื่องที่เทศบาลเราจะเข้าไปดําเนินงานทุกๆ ปีอย่างต่อเนื่องก็คือ งานทําบุญ
ตักบาตร ตักบาตรในเช้าวันที่ 1 มกราคม ตั้งแต่เช้าเลย การแต่งกายก็เอาให้หล่อๆ 

พอสมควรเหมือนกัน และยังเป็นงานระดับจังหวัดด้วยนะครับ ในบริเวณรอบๆ 
ก็คงจะไปเจอกันที่น่ันเลย ส่วนเวลาก็จะประมาณ 6.30 น. เพราะว่าภารกิจดังกล่าวก็

ไมไ่ด้มอบหมายให้ลําพังแต่เทศบาลนครลําปางของเราให้รับผิดชอบอย่างเดียว 
รับพระรับเจ้าต่างๆ นานา ก็มอบหมายให้สํานักพุทธเป็นผู้ประสานงานให้ด้วยเช่นกัน ก็คงจะใช้เวลา

ขอบคุณทุกๆ ท่านที่ให้คําแนะนําต่างๆ อีกครั้งหนึ่ง ผมก็น้อมรับสิ่งดังกล่าวเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกับพี่น้องประชาชน สําหรับรายละเอียดบางเรื่องบางประเด็น ที่ผมไม่ได้ตอบไปก็ดี หรือที่ผมได้
ตอบไปก็ดี ในความเป็นจริงแล้วส่วนตัวผมก็น้อมรับเอาเรื่องดังกล่าวไปปฏิบัติให้มันเกิดประโยชน์สูงสุด

กิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ
วันนี้เราก็ใช้เวลาในการประชุมสภาฯ มาพอสมควรแล้วนะครับ 

แล้วผมก็คิดว่าจะพักการประชุมสักครู่ แต่บังเอิญมีท่านสมาชิกสภาฯ เสนอว่าให้ประชุมต่อเนื่องไปจน
เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนออีก ในนามของสภาเทศบาลนครลําปางขอกราบขอบคุณท่าน

สื่อมวลชน ตลอดจนข้าราชการทุกท่าน ที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมวันนี้ ในนามของสภาเทศบาล
ผมขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ผมขอปิดการประชุม 

เลิกประชุมเวลา 

..........................................................       จาตุรงค์ พรหมศร
กิตติ  จิวะสันติการ)                    (นายจาตุรงค์  พรหมศร

ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง            เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง

เช่น การถ่ายเอกสาร ก็จะต้องมีการ

คือ การลดหย่อนภาษีบํารุงท้องที่ ความจริงแล้วผมตั้งใจที่จะนําเข้าสู่สภาในการ
จึงทําเรื่องหารือกับทางจังหวัดแล้วว่าจะ

รในประเด็นดังกล่าวนี้ และในการประชุมครั้งหน้า หากมีข้อกฎหมายที่ชัดเจน กระจ่างก็

คือ การจัดงานฤดูหนาวที่บอกว่าลืมเรื่องการนัดหมายเวลา ผมต้องขอโทษด้วยจริงๆ 
เราได้มอบหมายภารกิจให้อย่างเช่น กองประกวด เราไม่ได้ใช้
เราจะเข้าไปดําเนินงานทุกๆ ปีอย่างต่อเนื่องก็คือ งานทําบุญ

มกราคม ตั้งแต่เช้าเลย การแต่งกายก็เอาให้หล่อๆ นะครับ เพราะว่า
พอสมควรเหมือนกัน และยังเป็นงานระดับจังหวัดด้วยนะครับ ในบริเวณรอบๆ 

เพราะว่าภารกิจดังกล่าวก็
อย่างเดียว บางครั้งในส่วนของการ

รับพระรับเจ้าต่างๆ นานา ก็มอบหมายให้สํานักพุทธเป็นผู้ประสานงานให้ด้วยเช่นกัน ก็คงจะใช้เวลา
ขอบคุณทุกๆ ท่านที่ให้คําแนะนําต่างๆ อีกครั้งหนึ่ง ผมก็น้อมรับสิ่งดังกล่าวเพื่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดกับพี่น้องประชาชน สําหรับรายละเอียดบางเรื่องบางประเด็น ที่ผมไม่ได้ตอบไปก็ดี หรือที่ผมได้
ติให้มันเกิดประโยชน์สูงสุด

จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ
วันนี้เราก็ใช้เวลาในการประชุมสภาฯ มาพอสมควรแล้วนะครับ เพราะจริงๆ 

แต่บังเอิญมีท่านสมาชิกสภาฯ เสนอว่าให้ประชุมต่อเนื่องไปจน
ในนามของสภาเทศบาลนครลําปางขอกราบขอบคุณท่าน

ร่วมการประชุมวันนี้ ในนามของสภาเทศบาล

เลิกประชุมเวลา 1๓.๒๕ น. 

จาตุรงค์ พรหมศร 
นายจาตุรงค์  พรหมศร) 

เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง 


