
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 2  คร้ังที่  1  ประจําปี ๒๕๕๗ 

วันพฤหัสบดีที่  29  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๗  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 

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

รายนามผู้เข้าประชุม 
 ๑.นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๒.จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๓.นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๔.นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๕.นายสมหมาย พงษไ์พบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๖.นายณัฐธนวัฒน์ ปัญญาพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 7.นายสุบิน ชุ่มตา สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   
 8.นายนวพัฒน์ ไหวมาเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
 9.นายพิทักษ์ แสนชมภู สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 10.ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษใ์จสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๑1.นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 12.นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๑3.นายนพดล  ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๑4.นายจรูญ เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๑5.นางสุดารัตน์ บุญมี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   
 ๑6.นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 17.นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
 ๑8.นายสมัย เมฆนคร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 19.นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 20.พันตรีวิชานนท์ แดงสร้อย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 21.นายเกษม ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๒2.นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
 ๒3.นายประชัญ บุญสูง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 1.นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง(ลาป่วย) 
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑.นายชัยศรี สัชฌะไชย รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
   รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 ๒.นายสุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  
 ๓.นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 ๔.นางจันทร์สม เสียงดี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 ๕.นางชนูสี อินดาวงศ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 ๖.นายสุทธิพันธ์ รัตนรังสรรค์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง  
 ๗.นายสุคนธ์ อินเตชะ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 ๘.นายอภิชัย สัชฌะไชย เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 ๙.นางสาวภารดี เสลานนท์ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 
   รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลนครลําปาง 
 ๑๐.นางอินทมาศ สมพงษ์ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 
 ๑๑.นางสาวอุษา สมคิด ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 
 ๑๒.นางดวงจันทร์ ทองกระสัน ผู้อํานวยการกองคลัง 
 13.นางวรรณศรี อินทราชา ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
 ๑4.นายพีระยศ วิรัตน์เกษ หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
 15.นายพงศ์กร รัตนประเวศน์ ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 ๑6.นายสุนทร จวงพลงาม ผู้อํานวยการกองสวัสดิการฯ 
 17.นายอรรณพ สิทธิวงค์ ผู้อํานวยการส่วนอาคารและผังเมือง 
 18.นายสุเทพ บุญมายอง ผู้อํานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง 
 19.นายสวัสดิ์ แก้วกระจ่าง ผู้อํานวยการส่วนการโยธา 
 20.นางอรวรรณ แขวงโสภา ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
 21.นายบรรยง เอื้อนจิตร์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
 ๒2.นายมนัส ใหม่คํา หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
 ๒3.ส.ต.ต.หญิงฐิติรัตน์ คุณชมพู หัวหน้าฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร 
 ๒4.นางสาวพัฒนี เมืองใจมา หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 
 ๒5.นางรุ่งทิพย์ กุลโมรานนท์ หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
 ๒6.ส.ต.ท.สวาท จําปาอูป หัวหน้าฝ่ายนิติการ 
 ๒7.นางพีรภาว์ ใหม่กิติ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองคลัง 
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 28.นางชัญญานุช ทองคํา หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
 29.นายวสันต์ สุวรรณวงศ์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา 
 30.นางวไิล วงค์พรม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการฯ 
 31.นายธงชัย พัวศรีพันธุ์ นิติกร ๘ วช. 
 32.นางเบญจวรรณ จินตนพงค์พันธุ์ หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 33.นางเบญญาภา ต้นกันยา หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
 34.นางเลิศลักษณ์ ทรัพย์รุ่งทวีผล หัวหน้างานบริหารกิจการสภา 

ฯลฯ 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑0.0๐ น. 
 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ท่านทั้งหลายที่เคารพ วันนี้ 
เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ 
บัดนี้สมาชิกได้เข้าประชุมครบองค์ประชุม  ประกอบกับทางหัวหน้าส่วนการงานของเทศบาลนครลําปาง
ได้เข้าร่วมประชุมพร้อมแล้ว  ตลอดจนได้รับเกียรติจากประชาชนที่สนใจเข้ารับฟังการประชุมในวันนี้
อีกส่วนหนึ่งด้วย และได้เวลาตามกําหนดนัดหมายแล้ว คือ เวลา ๑0.0๐ น. ในการนี้กระผม นายจาตุรงค์ 
พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเรียนเชิญ นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาล
นครลําปาง ได้ขึ้นมาทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในครั้งนี้ ขอเรียนเชิญ 
 นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล
นครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ ในนามสภาเทศบาลนคร
ลําปาง ขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน  คณะกรรมการชุมชน  ที่ได้ให้เกียรติเข้ามาร่วมฟังการประชุม
สภาเทศบาลนครลําปางในครั้งนี้ด้วยความยินดียิ่ง นอกจากนี้ยังมีท่าน สุรินทร์  ปัญญาจันทร์ หัวหน้ากลุ่ม
งานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัด  ได้ให้เกียรติเข้ารับฟังการประชุม 
ในครั้งนี้ ยินดีต้อนรับครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม 
 นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่
ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลฯ  อ่านประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล
นครลําปาง 

 นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปาง ที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน กระผมนายจาตุรงค์ พรหมศร 
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เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนที่ท่านประธานในที่ประชุมจะได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระที่ ๑ ของการประชุมสภาในวันนี้  กระผมมีประกาศของสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อเรียนแจ้ง 
ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้ 

ประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี  ๒๕๕๗ 

........................................ 
ตามประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง  เรื่อง กําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี  ๒๕๕7  และ

สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจําปี  ๒๕๕8  ลงวันที่  13  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๕7  ได้กําหนด 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี ๒๕๕๗ มีกําหนด 30 วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๑-30 พฤษภาคม   
พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังความแจ้งแล้วนั้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล 
นครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี  ๒๕๕๗  มีกําหนด 30 วัน  เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๑-30 
พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑0  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

กิตติ  จิวะสันติการ 
(นายกิตติ  จิวะสันติการ) 

ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
และหนังสือ 
ที่  ลป ๕๒๐๐๑/2662           สํานักงานเทศบาลนครลําปาง  
             ถนนฉัตรไชย   ตําบลสบตุ๋ย 

     อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
                               26   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
เรื่อง มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครลําปางเป็นผู้อภิปรายช้ีแจงหรือแถลงญัตติ 

และตอบกระทู้ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง 
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
อ้างถึง หนังสือสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ ลป ๕๒๐๐๑(สภา)/45  ลงวันที่  23  พฤษภาคม  ๒๕๕๗ 

ตามหนังสืออ้างถึง สภาเทศบาลนครลําปางกําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๑ ประจําปี 
๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่  29  พฤษภาคม  ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนคร
ลําปาง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 
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เพื่อให้การประชุมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ข้าพเจ้า นายชัยศรี  สัชฌะไชย  
ตําแหน่ง รองนายกเทศมนตรี ร ักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอมอบหมายให้ 
รองนายกเทศมนตรี ที ่รับผิดชอบสํานัก/กอง และเลขานุการนายกเทศมนตรี เป็นผู้อภิปรายช้ีแจง 
หรือแถลงญัตติและตอบกระทู้ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

 
1.นายสุรทัศน์  พงษ์นิกร  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
2.นางนพวรรณ  ธนะสุวัตถิ์ รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
3.นายสุวรรณ  นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
4.นายอภิชัย  สัชฌะไชย  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 
ชัยศรี  สัชฌะไชย 

(นายชัยศรี  สัชฌะไชย) 
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

นายกเทศมนตรีนครลําปาง 
และหนังสือ 
ที่  ลป ๕๒๐๐๑/2663           สํานักงานเทศบาลนครลําปาง  
             ถนนฉัตรไชย   ตําบลสบตุ๋ย 

     อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
                               26   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
เรื่อง มอบหมายให้ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้อภิปรายช้ีแจง หรือ

แถลงญัตติ และตอบกระทู้ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง 
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
อ้างถึง หนังสือสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ ลป ๕๒๐๐๑(สภา)/45  ลงวันที่  23  พฤษภาคม  ๒๕๕๗ 

ตามหนังสืออ้างถึง สภาเทศบาลนครลําปางกําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๑ ประจําปี 
๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่  29  พฤษภาคม  ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนคร
ลําปาง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

เพื่อให้การประชุมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อปฏิบัติตามมาตรา 48 เอกาทศ 
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้าพเจ้า นายชัยศรี  สัชฌะไชย ตําแหน่ง 
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอมอบหมายให้ปลัดเทศบาล 
พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ที่รับผิดชอบสํานักและกอง ที่เกี่ยวข้องกับญัตติและกระทู้ เป็นผู้จัดเตรียม



 

 

- ๖ -

ข้อมูล พร้อมทั้งแถลงข้อเท็จจริง ตอบข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมสภาเทศบาล 
นครลําปาง  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
ขอแสดงความนับถือ 
ชัยศรี  สัชฌะไชย 

(นายชัยศรี  สัชฌะไชย) 
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

นายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 

กระผมมีข้อเรื่องดังที่แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบ จากนี้ไปขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ทําหน้าที่ 

ในการประชุมครั้งนี้ต่อไป  ขอเรียนเชิญครับ 
 

 นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ  จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ 

 จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภา
เทศบาลฯ ที่เคารพ กระผม จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กระผมมี 
ข้อสงสัยหนังสือของรักษาการนายกเทศมนตรี  ที่  ลป ๕๒๐๐๑/2663  เรื่อง มอบหมายให้ปลัดเทศบาล  
รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้อภิปรายช้ีแจง หรือแถลงญัตติ และตอบกระทู้ต่อสภา
เทศบาลนครลําปาง ตามมาตรา ๔๘ ว่า จะถูกหรือไม่ครับ ในเมื่อสมาชิกสภาฯ แต่ละท่านกระทู้ถาม
ท่านนายกฯ ไม่ได้กระทู้ถามหัวหน้าส่วนราชการ  ไม่ได้ถามท่านรองปลัด  ขอให้ท่านเลขานุการสภาฯ 
ช่วยอธิบายด้วยครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอเชิญท่านเลขาฯ ครับ 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปางที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน กระผม นายจาตุรงค์  พรหมศร  
ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ตามที่ท่านสมาชิก จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์   
ได้สอบถามเกี่ยวกับหนังสือของเทศบาลนครลําปาง ที่ ลป ๕๒๐๐๑/2663 ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม 
๒๕๕๗ ซึ่งผมได้เรียนแจ้งให้ที่ประชุมทราบเมื่อสักครู่นี้  และท่านประธานสภาให้ผมช้ีแจงเกี่ยวกับข้อสงสัย
ในหนังสือดังกล่าวที่ท่านสมาชิกได้สอบถาม  ท่านประธานครับ  กระผมในฐานะเลขานุการสภาเทศบาล
นครลําปาง  เกี่ยวกับข้อสงสัยตามหนังสือเทศบาลที่เรียนไปข้างต้นนั้น  กระผมขอช้ีแจงต่อที่ประชุม 
แห่งนี้ว่า ตามความในหนังสือดังกล่าว  ท่านชัยศรี  สัชฌะไชย  รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ได้ทําหนังสือถึงท่านประธาน และกระผมได้นําเรียนต่อที่ประชุม  โดยอาศัย
อํานาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๘ เอกาทศ  
ในเบื้องต้น ผมขออนุญาตท่านประธานที่จะอ่านกฎหมายในมาตราดังกล่าวในที่ประชุม  มาตรา ๔๘  



 

 

- ๗ -

เอกาทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้บัญญัติไว้ว่า “นายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี หรือผู้ซึ่งนายกเทศมนตรีมอบหมาย  มีสิทธิเข้าประชุมสภาเทศบาล  และมีสิทธิแถลง
ข้อเท็จจริงตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของตนต่อที่ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน” กระผมขอเรียนช้ีแจงในที่ประชุมว่า จากหลักการข้อกฎหมายดังกล่าว พอจะอธิบายเป็น
ประเด็นได้ดังนี้  เจตนารมณ์ของกฎหมายในมาตรานี้  เป็นเหตุที่กฎมายบัญญัติว่า นายก รองนายก หรือ
คนที่นายกมอบหมาย ซึ่งในหนังสือนี้กล่าวถึง ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ
เทศบาลนครลําปางแห่งนี้  เมื่อมอบหมายแล้ว ตามหลักการจะมีสิทธิเข้าร่วมประชุม  มีสิทธิที่จะแถลง
ข้อเท็จจริง ตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของตน สาระสําคัญอยู่ตรงนี้ นายก รองนายก 
การที่จะช้ีแจงแถลงต่อที่ประชุมนั้น จะต้องช้ีแจงในบทบาทอํานาจหน้าที่นายก  รองนายก  ส่วนบุคคลที่
นายกมอบหมาย การที่จะช้ีแจงข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุม  จะต้องช้ีแจงแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของตนด้วย  ท่านปลัดมีบทบาทอํานาจหน้าที่ ในการบริหารจัดการเทศบาล 
นครลําปางมากแค่ไหน สามารถทําได้แค่นั้น หัวหน้าส่วนการงาน  หัวหน้ากอง  หัวหน้าฝ่าย  ยกตัวอย่าง
เช่น หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา กรอบอํานาจปฏิบัติหน้าที่มีอยู่แค่ไหน หากท่านได้มอบหมายให้เข้ามาประชุม  
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาก็สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของตน   นอกเหนือจากงาน
ในหน้าที่ไม่ได้  ส่วนเรื่องการตอบกระทู้ถาม ผมเคยช้ีแจงในที่ประชุมแห่งนี้แล้ว เมื่อสมัยประชุมสามัญ 
สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒  ถ้าผมจําไม่ผิด ปี ๒๕๕๖ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  
ได้ถามถึงประเด็นนี้ต่อที่ประชุมแห่งนี้ครั้งหนึ่งแล้ว ขออนุญาตที่เอ่ยนาม  เรื่องการตอบกระทู้ถาม ตามใน
หนังสือให้ช้ีแจง แถลงญัตติ  ตอบกระทู้ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอช้ีแจงในคราวเดียวกันว่า เรื่องการ
ตอบกระทู้ถาม  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  บัญญัติไว้ในหลักการมาตรา ๓๑ ซึ่งมีสาระว่า  
“ในที่ประชุมสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลมีสิทธิตั้งกระทู้ถามนายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรี
ในข้อความใดๆ อันเกี่ยวกับการงานในหน้าที่ได้ แต่นายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีมีสิทธิที่จะ 
ไม่ตอบ เมื่อเห็นว่าข้อความนั้น ๆ ยังไม่ควรเปิดเผยเพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สําคัญ 
ของเทศบาล”  ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๘๗ บัญญัติไว้ว่า “กระทู้ถาม คือ คําถามซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อ
สอบถามผู้บริหารท้องถิ่น  เกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือนโยบายอันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น”  
จากหลักกฎหมายที่ยกมาทั้งพระราชบัญญัติเทศบาล และกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้นนั้น สรุปเป็นประเด็นสาระสําคัญได้ว่า กระทู้ถาม ก็คือ คําถาม ที่สมาชิกสภา
ถามนายก และรองนายก เพื่อสอบถามเกี่ยวกับข้อเท็จจริง หรือนโยบายอันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของ
ผู้บริหารท้องถิ่น  ฉะนั้น การตอบกระทู้ถาม ถ้าถามนายกเกี่ยวกับข้อเท็จจริงอันเป็นหน้าที่หรือนโยบาย
ของนายก  ผู้ที่ตอบต้องเป็นนายก แต่หากปรากฏว่าข้อเท็จจริงสิ่งที่ถามในกระทู้ถามของสมาชิกเป็นงาน 
ในหน้าที่ของรองนายก ซึ่งนายกได้มีการมอบอํานาจเกี่ยวกับการบริหารราชการตาม พระราชบัญญัติ
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เทศบาลฯ ตามมาตรา ๔๘ วีสติ  ถ้าท่านถามข้อเท็จจริงในงานในอํานาจหน้าที่ของรองนายก  นายกมีสิทธิ
ที่จะมอบหมายให้รองนายกเป็นผู้ตอบได้ สรุปคือท่านจําไว้เลย  ถามใครคนนั้นต้องตอบ  แต่ถ้างานที่ท่าน
ถามเป็นงานที่อยูใ่นหน้าที่ที่นายกได้แบ่งให้รองนายกดูแลแล้ว และท่านถามนายก  อย่างนี้นายกมีสิทธิที่จะ
ให้รองนายกตอบได้ เกี่ยวกับมาตรา ๔๘ เอกาทศ ที่จะให้อธิบาย ช้ีแจง แถลง และตอบกระทู้แทน   
เมื่อท่านถามนายกฯ หรือรองนายกฯ  และนายกฯ ได้ตอบแล้ว ยังมีข้อเท็จจริงบางประการที่เป็นเรื่อง 
ในอํานาจหน้าที่ของท่านปลัด หรือหัวหน้าส่วนการงาน นายกฯ รองนายกฯ อาจจะให้ปลัด รองปลัด 
หัวหน้าส่วนราชการนั้นๆ  ซึ่งรับผิดชอบงานในหน้าที่นั้นๆ ช้ีแจง แถลงได้ แต่จู่ๆ จะให้ปลัดขึ้นมาตอบกระทู้
ถามแทนนายกในทันที ทําไม่ได้ เพราะท่านถามเป็นงานในหน้าที่นโยบายของผู้บริหาร ไม่ใช่งานในหน้าที่ 
ของปลัด  ตรงนี้ผมคิดว่ากระชับ ชัดเจนแล้ว ที่ประชุมคงจะเข้าใจ  ขอบคุณครับท่านประธาน 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ตามที่ท่านเลขาฯ ได้ช้ีแจง 
ข้อระเบียบกฎหมายดังกล่าวที่จ่าสิบเอกสมบูรณไ์ด้ซักถาม  ที่ประชุมเข้าใจ รับทราบตามนี้นะครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุม
สามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี ๒ ประจาํปี ๒๕๕7 (วันท่ี ๒7 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2557) 

นายกิตติ จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ในระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรอง
รายงานการประชุมฯ  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดขอแกไ้ขหรือไม่ เชิญ นายนพดล  ผดุงพงษ์ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และ
ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  นายนพดล  ผดุงพงษ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
มีข้อแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ ในหน้าที่ 81 บรรทัดที่ ๑7 ข้อความ  “ขอให้ท่านตั้งใจเป็นเช่นนั้น  

แตอ่ยา่งไรก็ตามไรก็ตาม” ขอแก้ไขเป็น “ขอให้ทา่นตั้งใจเป็นเชน่นั้น แตอ่ยา่งไรก็ตาม” ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไข 
อีกหรือไม่ เชิญ นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ 

นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภา 
ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิก
สภาเทศบาลนครลําปาง มีข้อแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ ในหน้าที่ ๔๓ จากข้างล่างบรรทัดที่ ๘ 

ข้อความ  “ผมก็รู้จักดูกับเจ้าของ”  ขอแก้ไขเป็น “ผมก็รู้จักดีกับเจ้าของ”  และในหน้าที่ ๔๘  บรรทัดที่ ๕ 
ข้อความ “การนี้เทศบาลวา่”  ขอแกไ้ขเป็น  “กรณีนี้เทศบาลเห็นวา่” ขอบคุณครับ  

 นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไข 
อีกหรือไม่ เมื่อไม่มี กระผมจะขอมติในที่ประชุม สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขตามที่สมาชิกฯ  



 

 

- ๙ -

ขอแก้ไข และรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๗  
เมื่อวันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 255๗ ขอไดโ้ปรดยกมือขึ้น  มติเป็นเอกฉันท์ 

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันทใ์ห้แกไ้ข รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  สมัยแรก 
ครั้งที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๗  เมื่อวันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 255๗  ดังนี้ 

1) หน้าที่ 81 บรรทัดที่ ๑7 ข้อความ  “ขอให้ท่านตั้งใจเป็นเช่นนั้น แต่อย่างไรก็ตาม 

ไรก็ตาม”  แก้ไขเป็น  “ขอให้ทา่นตั้งใจเป็นเชน่นั้น แตอ่ยา่งไรก็ตาม” 

2) หน้าที่ ๔๓ จากข้างล่างบรรทัดที่ ๘ ข้อความ  “ผมก็รู้จักดูกับเจ้าของ”  แก้ไขเป็น “ผมก็
รู้จักดีกับเจ้าของ”   

3) หน้าที่ ๔๘  บรรทัดที่ ๕  ข้อความ “การนี้เทศบาลว่า”  แก้ไขเป็น  “กรณีนี้เทศบาล 

เห็นว่า” และที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุม
สามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 255๗ 
  

ระเบียบวาระท่ี  ๓  กระทู้ถาม  
นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ 

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
ขอสลับกระทู้ถามจากระเบียบวาระเป็น  อันดับ ๑ ข้อ ๓.๒  อันดับ ๒ ข้อ ๓.๔ อันดับ ๓ ข้อ ๓.๑ อันดับ ๔ 
ข้อ ๓.๓  อันดับ ๕ ข้อ ๓.๕  อันดับ ๖ ข้อ ๓.๖ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  มีสมาชิกสภาฯ ได้เสนอขอเปลี่ยน
ลําดับกระทู้ถาม  ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้อง 

ที่ประชุม   รับรอง สําหรับเรื่องการเปลี่ยนลําดับกระทู้ เปลี่ยนวาระ ขอเชิญท่านเลขาฯ ได้ช้ีแจง 
ในที่ประชุมได้รับทราบครับ 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปางที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน กระผม นายจาตุรงค์  พรหมศร  
ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ตามที่ท่านประธานสภาได้ช้ีแจงระเบียบข้อบังคับการประชุม
สภาฯ ในเรื่องของการที่มีสมาชิกฯ นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  ได้หารือต่อที่ประชุมเพื่อที่จะสลับวาระ 
การประชุมในระเบียบวาระการประชุมที่ ๓ กระทู้ถาม นั้น  ตามหลักแล้ว การจัดระเบียบวาระการประชุม
ต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๗ ดังที่ท่านสมาชิกฯ ได้รับระเบียบวาระการประชุมในคราวนี้แล้ว ต่อมาที่ประชุม
ต้องการสลับระเบียบวาระตามที่ประธานสภาได้จัดไปแล้วนั้น สามารถทําได้ เรียกว่า การสลับระเบียบ
วาระการประชุม  โดยมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
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และที่แกไ้ขเพิ่มเติม ข้อ ๒๘ ความว่า “ให้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
จะได้ตกลงเป็นอย่างอื่นในคราวประชุมนั้น”  เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า  ในระเบียบวาระนี้มีสมาชิกฯ   
นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ ได้ลุกขึ้นหารือสลับสับเปลี่ยนวาระในระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม โดย
เรียงลําดับใหม่จากเดิม เป็นอันดับ ๑ ข้อ ๓.๒  อันดับ ๒ ข้อ ๓.๔ อันดับ ๓ ข้อ ๓.๑ อันดับ ๔ ข้อ ๓.๓  
อันดับ ๕ ข้อ ๓.๕  อันดับ ๖ ข้อ ๓.๖ ซึ่งข้อเสนอนี้สามารถทําได้  วิธีการปฏิบัติ  คือ มีผู้เสนอ มีผู้รับรอง  
ท่านประธานต้องถามในที่ประชุม เพื่อที่ประชุมแห่งนี้จะได้ตกลงเห็นชอบตามที่สมาชิกสภาฯ นายณัฐกิตติ์ 
บรรจงจิตต์ เสนอให้สับเปลี่ยนหรือไม่  

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ตามที่ท่านเลขาฯ ได้ช้ีแจง 
ข้อระเบียบ ก็สามารถสลับตามที่เสนอได้ และมีผู้รับรองแล้ว มีผู้จะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ ไม่มี 
นะครับ ตกลงเราจะสลับกระทู้เป็น กระทู้แรก ข้อ ๓.๒ อันดับ ๒ ข้อ ๓.๔ อันดับ ๓ ข้อ ๓.๑ อันดับ ๔  
ข้อ ๓.๓ อันดับ ๕ ข้อ ๓.๕  อันดับ ๖ ข้อ ๓.๖ 

 

๓.1) หัวข้อที่  ๑ เรื่อง การจัดเก็บขยะในวันที่ที่มีการแสดงใหญ่ในสวนสาธารณะ 
เขลางค์นคร (โดย  นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง) 

      หัวข้อที่ ๒ เรื่อง ความปลอดภัยและการเก็บค่าเช่าที่จอดรถช้ันใต้ดิน อาคารตลาด
หลักเมือง  (โดย  นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง) 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่ 3  ข้อ ๓.1 
หัวข้อที่ ๑ เรื่อง การจัดเก็บขยะในวันที่ที่มีการแสดงใหญ่ในสวนสาธารณะเขลางค์นคร และ หัวข้อที่ ๒ 
เรื่อง ความปลอดภัยและการเก็บค่าเช่าที่จอดรถช้ันใต้ดิน อาคารตลาดหลักเมือง เชิญ นายสมบูรณ์   
คุรุภากรณ์ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์   สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลําปาง ขอเสนอกระทู้ถาม 

ข้าพเจ้า  นายสมบูรณ์  คุ รุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอตั้งกระทู้ถาม 
นายกเทศมนตรีนครลําปาง เรื่อง  

1. การจัดเก็บขยะในวันที่ที่มีการแสดงใหญใ่นสวนสาธารณะเขลางค์ 
2. ความปลอดภัยและการเก็บค่าเช่าที่จอดรถช้ันใต้ดิน อาคารตลาดหลักเมือง 
    ตามที่เทศบาลอนุญาตให้มีการจัดงานแสดงคอนเสิร์ตเทศกาลเบิกบานใจ แก๊ง ๓ ช่าฯ เมื่อค่ํา

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมานั้น มีประชาชนสนใจมาร่วมชมการแสดงเป็นจํานวนมาก แต่หลัง 
การแสดงสิ้นสุดลง ได้ปรากฏมีกองขยะที่เกิดจากการจัดงานดังกล่าวจํานวนมาก และทิ้งกองไว้หลายวัน
กว่าจะเข้ามาดําเนินการเก็บขนออกไป เป็นภาพที่ไม่น่ามอง เสียชื่อเทศบาลเป็นอย่างยิ่ง และเรื่อง 
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ลานจอดรถช้ันใต้ดินตลาดหลักเมือง ปัจจุบันปัญหาเดิมๆ เช่น เรื่องน้ําร่ัวและน้ําขัง มีเพียงเล็กน้อย  
แต่ปัญหาที่น่าพิจาณาคือ เรื่องความปลอดภัย เนื่องจากลานจอดรถนี้ มีจุดลับตาหลายจุด อาจเกิดปัญหา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้มาใช้บริการที่จอดรถได้  จึงขอตั้งกระทู้ถามนายกเทศมนตรี
ลําปาง ว่า 

    1. การจัดเก็บขยะในกรณีที่อนุญาตให้ผู้ประกอบการมาใช้พื้นที่ในสวนสาธารณะเพื่อการแสดง
นั้น ท่านมีวิธีการจัดการขยะที่เกิดขึ้นอย่างไร 

    2. การป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของผู้มาใช้พื้นที่ลานจอดรถท่านมีวิธีการ
อย่างไร และการจัดเก็บรายได้ค่าเช่าที่จอดรถในพื้นที่ดังกล่าว มีวิธีอย่างไร 

จึงขอตั้งกระทู้ถามนี้มาเพื่อโปรดดําเนินการให้ต่อไปด้วย 
ขอแสดงความนับถือ 

          ลงชื่อ   สมบูรณ์  คุรุภากรณ์     ผู้ตั้งกระทู้ถาม 
       (นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์) 
   สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

 

ต่อไปนี้ขอเสนอปัญหาด้วยภาพถ่ายครับ นี่คือภาพพร้อมขยะตอนเช้าหลังการจัดงานผ่านพ้นไป จะเห็นเป็น
ขยะมากมาย  ซึ่งเป็นภาพที่ไม่น่ามอง สะท้อนให้เห็นถึงฝีมือในการจัดการเรื่องขยะและ ความสะอาดของ
เทศบาล  เรื่องแบบนี้ไม่น่าจะตกค้าง ไมใ่ช่แค่วันเดียว ผมไปที่สวนทุกวัน อย่างน้อย ๔ – ๕ วัน กว่าที่จะไป
จัดการให้เรียบร้อย  เรื่องที่สอง เรื่องการจอดรถช้ันใต้ดิน ซึ่งเป็นช่วงสายๆ ก็จะมีรถจอดอยู่หนาตา
พอสมควร แต่นอกจากที่จอดรถแล้วจะมีมุมมืดๆ ลับตาหลายจุด เกรงว่าจะเกิดอันตราย และมีภาพเป็นน้ํา
เน่าขัง ซึ่งมีพอสมควร เพราะฉะนั้นขอฝากในการแก้ปัญหาเรื่องน้ํา ซึ่งอาจจะมาจากถังน้ําแข็งที่ 
เป็นถังสีฟ้า และมีน้ําไหลออกมาหมักหมม ทําให้เกิดการเน่าเสียได้ และก็มีล้อเข็น รถพ่วงมาจอด 
ไม่เป็นระเบียบในพื้นที่ของอาคารจอดรถ ทําให้เสียพื้นที่ในการจัดเก็บรายได้น้อยลง ซึ่งผมพบเห็นมาว่า 
การเก็บค่าจอดรถยนต์ ช่ัวโมงแรก ๕ บาท ช่ัวโมงต่อไป ๑๐ บาท และมีเจ้าหน้าที่มาจัดเก็บค่าจอดรถ  
นี่เป็นสิ่งที่ผมจะเสนอแนะถ้าเป็นไปได้ อยากให้พิจารณาระบบการจัดเก็บโดยใช้เทคโนโลยี ใช้เครื่องมือที่
สามารถจัดการได้  ผมขอจบกระทู้ถามเท่านี้ครับ 

 นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ฝ่ายบริหาร 

 นายชัยศรี  สัชฌะไชย  รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านสมาชิกสภาฯ และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ก่อนอื่นต้อง 
ขออภัยสวนสาธารณะที่เกิดปัญหาขึ้น ทันทีที่เกิดเหตุก็รีบไปดําเนินการให้ เพราะเป็นช่วงรอยต่อ สําหรับ
รายละเอียดในส่วนนี้ ท่านรองสุวรรณ จะเป็นผู้ช้ีแจง  ในเรื่องของตลาดหลักเมือง ผมได้ไปดูหลายรอบ 
ที่เป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ ก็พยายามจะแก้ไข และก็เห็นข้อบกพร่องหลายๆ ประการ และขอขอบคุณ
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ท่านสมาชิกสภาที่ให้คําแนะนํา และคิดว่าถ้าดูเรื่องความปลอดภัยแล้ว ผมก็ได้หารือว่า ผมได้กําชับ
เจ้าหน้าที่เทศกิจ และคนเก็บขยะ ช่วยกันดูแล แต่ในช่วงงบประมาณปีต่อไป ผมจะขออนุมัติจัดซื้อ CCTV 
ในโอกาสต่อไป 

 นายสุวรรณ  นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนคร
ลําปาง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ในกรณีกระทู้ถามของท่านสมาชิกสภาฯ สมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 
ประเด็นเรื่องการเก็บกวาดขยะในสวนสาธารณะเขลางค์ ช่วงเทศกาลแก๊ง ๓ ช่า คาร์นิว้าว บริษัท เฟสแอร์ 
เฟสติวัล ร่วมกับบริษัทเวิร์คพอยท์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด(มหาชน) ได้มาขอจัดมหกรรมแห่งความสุข 
ในช่วงเทศกาลต้อนรับความสุข ซึ่งทีมงานจะไปจํานวน ๕๐ จังหวัด สําหรับจังหวัดลําปางมีกําหนดจัด 
ในวันที่ ๖ เมษายน 2557 ซึ่ง ณ เวลานั้น ก่อนที่ท่านนายกจะหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อนุญาตให้มีการจัด 
ด้วยเหตุผลการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดลําปาง โดยในวันที่ ๖ เมษายน 
2557 ท่านนายกกิตติภูมิฯ ได้หยุดปฏิบัติหน้าที่แล้ว และได้ส่งมอบต่อให้กับ ผู้อํานวยการกอง ในการ
กํากับดูแล  ส่วนเรื่องบริษัทค่ายเอกชนมาจัดงานในครั้งนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม ให้ประชาชน 
ในจังหวัดลําปางได้ชมฟรี ส่วนประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการประสานงานครั้งแรกของผู้จัด
คอนเสิร์ตได้ขอความร่วมมือกองสาธารณสุขเทศบาลฯ เพื่อดูแลความสะอาดในบริเวณงานทั้งก่อนและ
หลังจัดงาน  ซึ่งกองสาธารณสุขได้เตรียมกําลังไว้แล้ว  ก่อนงานวันเสาร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๗ และ 
หลังงานวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๗ ซึ่งทั้งสองวันดังกล่าวเป็นวันหยุดราชการ  กองสาธารณสุขฯ จึงได้แจ้ง
ให้ทางผู้จัดทราบว่า ต้องมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เนื่องจากเป็นวันหยุดของพนักงาน และเป็นการ 
จัดงานของเอกชน ซึ่งทางผู้จัดก็ขอพิจารณาดูก่อน และหลังจากนั้นก่อนจัดงาน ทางผู้จัดได้โทรมาแจ้ง 
กองสาธารณสุขฯ แล้วว่า ได้จัดหาเอกชนเข้ามาดูแลเก็บกวาดขยะบริเวณงานได้แล้ว ไม่ประสงค์จะให้ 
กองสาธารณสุขดําเนินการ  ดังนั้นกองสาธารณสุขฯ จึงยกเลิกกําลังเจ้าหน้าที่ที่เตรียมไว้  แต่ปรากฏว่า 
ในวันจันทร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๗ หลังจากการแสดงคอนเสิร์ตเสร็จสิ้นในคืนวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๗ 
บริษัทเอกชนที่ ผู้จัดคอนเสิร์ตจัดจ้างไว้ไม่เข้าดําเนินการเก็บกวาด ปล่อยให้มีขยะในสวนสาธารณะ 
จํานวนมาก สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้มาออกกําลังกาย และในช่วงเช้าคณะผู้บริหารก็ได้รับโทรศัพท์
จากท่านสมาชิกสภาสุบิน ชุ่มตา และชาวบ้านมาแจ้ง จึงได้ส่งกําลังเจ้าหน้าที่ เข้าไปดําเนินการ  
ซึ่งทางเทศบาลก็ได้ติดต่อผู้จัดคอนเสิร์ต แต่ไม่สามารถติดต่อได้ จัดงานแล้วก็ไป ซึ่งวันดังกล่าว 
เป็นวันหยุดราชการ  ไม่มีกําลังเจ้าหน้าที่เข้าดําเนินการได้ทันท่วงที  ช่วงวันที่ ๗-๘ เมษายน  ๒๕๕๗  
ก็พยายามจะเข้าทํางาน แต่เห็นว่ามีพนักงานและทีมงานไม่พร้อม และได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึง
วันที่ ๙  เมษายน  ๒๕๕๗  จึงดําเนินการภารกิจเสร็จสิ้น  จึงได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ 
เข้าดําเนินการ จากปัญหาที่เกิดขึ้น ทางผู้บริหารก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ หลังจากวันที่ ๗ เมษายน 2557  
เป็นวันหยุด วันที่ ๘ เมษายน 2557 ก็ได้เรียกคณะผู้อํานวยการกอง หัวหน้าฝ่าย มาปรึกษาหารือว่า 
ทําไมจึงเกิดปัญหาอย่างนี้ขึ้น เพื่อจะได้วางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกัน และได้ข้อสรุปว่า หากมีการจัดงาน



 

 

- ๑๓ -

หรือมีการใช้สถานที่บริเวณสวนสาธารณะในลักษณะที่ก่อให้เกิดขยะมูลฝอยปริมาณมาก จะต้องมีการเก็บ
ค่ามัดจําการรักษาความสะอาดไว้  เพื่อป้องกันปัญหาเช่นนี้ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีก  และการอนุญาตให้ใช้
สวนสาธารณะเพื่อจัดงานจะต้องเข้มงวดมากขึ้น ซึ่งเป็นการประสานงานระหว่างบริษัทกับผู้รับจ้างที่ทําให้
ทางเทศบาลประสบปัญหา ขอช้ีแจงในโอกาสนี้ครับ 

 นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   เชิญ นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ถ้าท่านรองสุวรรณฯ ไม่พูดเรื่องนี้
ให้ฟัง ก็ไม่มใีครทราบ คล้ายกับเป็นความไร้ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพื้นที่ ที่รับฟังมา ลักษณะว่า 
ปล่อยให้ผู้ประกอบการมาใช้พื้นที่โดยไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องที่จะให้จัดการขยะที่เกิดขึ้นเลย แค่พูดกัน 
ปากเปล่า พอถึงเวลาเมื่อเขาไม่ทํา ภาระก็มาตกที่เรา ผมเห็นด้วยที่ว่า ต่อไปควรมีมัดจําในการเก็บขนขยะ
ออกไปด้วยหน้าที่ของเราเอง  แต่ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่า  ทางฝ่ายบริหารไม่มีวิสัยทัศน์  มองไม่ออกเชียวหรือ
ว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นแบบนี้ และไม่หาวิธีการป้องกันไว้  นอกจากนี้ผมขอพูดในเชิงตําหนิฝ่ายบริหาร  
ณ ที่นี้ว่าคุณพูดถึงการปฏิบัติหน้าที่ของนายกฯ คล้ายๆ กับมาโยนงานภาระหน้าที่นี้ให้กับ ผู้อํานวยการกอง 
ซึ่งไม่สามารถที่จะพูดแบบนี้ได้ ฝ่ายบริหารถึงแม้นายกฯ จะหยุดปฏิบัติหน้าที่  แต่ว่าในเชิงของทีมงาน 
ต้องมีความพร้อม ไม่ใช่ว่า ไม่มีขวัญ ไม่มีกําลังใจ คล้ายว่า ไม่มีผู้นํา และทําให้การทํางานย่อหย่อนไป  
ไม่ถูกต้องนะครับ เพราะฉะนั้น ขอว่าเหตุการณ์แบบนี้อย่าได้เกิดขึ้นอีก คําช้ีแจงในวันนี้ถ้าหลุดไปถึง
บุคคลภายนอก เป็นเรื่องที่สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า  ท่านบกพร่องในการบริหารจัดการ  ต่อไปเรื่องที่
ท่านรองนายกฯ ชัยศรี  ได้พูดถึงความปลอดภัย  และพูดถึงเรื่อง CCTV  นี่ก็เป็นเรื่องที่เห็นด้วยควรจะมี
ตัวนี้  นอกจากนี้ในระยะเวลาที่รวดเร็ว  เราสามารถที่จะขอความร่วมมือไปยังเจ้าหน้าที่ตํารวจ  อาจจะมี
รถสายตรวจ  มีตู ้แดงติดไว้สักหนึ ่งตู ้เพื ่อจะช่วยกันดู  อย่างน้อยๆ ถ้ามีตํารวจเข้ามาก็จะทําให้
มิจฉาชีพต่างๆ มีความหวั่นเกรงที่จะก่อเหตุ ที่ผ่านมาผมได้รับฟังจากเจ้าหน้าที่ที่เฝ้าที่จอดรถว่า เหตุร้าย
ก็เคยมี มีการงัดแงะประตู ขโมยของจากกระบะรถก็มีอยู่  เราจะแนใ่จได้อย่างไรว่าจะมีเพียงแค่นี้ ผมอยาก
อ้างอิงถึงทางภาคใต้ ไม่ขอเอ่ยว่าที่ไหน เคยมีครั้งหนึ่ง ที่มีเหตุก่อการร้ายเอารถขนระเบิดเข้าไป และเกิด
ระเบิดขึ้นมา แต่ผมก็ไม่คิดว่าทางเหนือ โดยเฉพาะลําปางที่คนมีจิตใจดีงาม คิดว่าไม่เกิดขึ้น แต่ถ้าเรามีตัวนี้ 
ทั้ง CCTV มีทั้งสายตรวจเข้าไปดู ก็จะช่วยบรรเทาได้ เรื่องที่จอดรถฝ่ายบริหารยังไม่ได้ตอบ ผมขออภิปราย
ไปเลยว่า ผมไปดูแล้ว ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการเก็บค่าเช่าที่จอดรถยังด้อยอยู่ ทราบมาว่า 
วันหนึ่งเก็บเงินค่าเช่าได้ประมาณพันกว่าบาท อย่างมากก็สองพัน แต่จ้างพนักงาน คิดว่า ๓ คนที่เข้าเวรกัน 
ดูแล้วไม่คุ้มค่ากับการเอาคนไปจัดการเรื่องนี้ เราน่าจะใช้เทคโนโลยีอย่างที่ให้ดูในภาพถ่าย ซึ่งเรียกว่า 
“เครื่องกั้น” เหมาะสําหรับพื้นที่ควบคุมการเข้า – ออกได้ ใช้ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะรู้ว่า 
รถคันไหนเข้า-ออกเวลาไหน เราสามารถเก็บเงินค่าจอดรถได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย นอกจากนี้ 
เครื่องตัวนี้ก็สามารถบันทึกทะเบียนรถ ใบหน้าคนขับได้ด้วย เพราะฉะนั้น เหตุร้ายคิดว่าไม่มีแน่นอน และ
เรายังได้ค่าเช่าอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย พื้นที่ขนาดจอดรถได้ประมาณหนึ่งร้อยคัน ถ้าเราคิดว่า 24 ช่ัวโมง 
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เอาแค่ 12 ช่ัวโมงๆ ละ ๑๐ บาท หนึ่งช่องจอดก็ได้ประมาณร้อยขึ้นไป ร้อยคันต่อวันก็ได้เป็นหมื่น  
เดือนหนึ่งก็สามแสน ปีหนึ่งก็เท่าไหร่แล้วครับ  เป็นเรื่องที่น่าจะขบคิด พื้นที่ของเทศบาลหลายแห่งเป็นพื้นที่
เงินทอง แต่เรากลับไม่ได้ให้ความสนใจ แทนที่เราจะได้เงินตัวนี้เข้ามา ผมไม่ได้พูดเชิงเน้นแต่เรื่องเงิน 
นะครับ  เพียงแต่ว่าความเป็นธรรมที่เทศบาลควรจะได้ ควรจะมีพอสมควร ไม่ใช่ปล่อยทิ้งปล่อยขว้าง  
ไม่อย่างนั้นเราก็จะกลายเป็นองค์กร ตามคําโบราณที่ว่า เตี้ยอุ้มค่อม คือเงินก็ไม่ค่อยจะมี แต่ภาระ 
มีเยอะแยะ เงินที่ควรได้ก็ไม่ได้ ฉะนั้นขอฝากไว้ในเรื่องของระบบเครื่องกั้น ถ้าสามารถทําได้ก็เป็นเรื่องที่ดี 
หรือไม่ เมื่อเรารู้ว่า ได้วันหนึ่งประมาณแค่นี้เป็นอย่างตํ่า เราไม่อยากยุ่งยาก ก็อาจจะเปิดประมูลให้
ผู้ประกอบการที่อยากเข้ามาจัดเก็บตัวนี้ ในราคาขั้นตํ่าที่เราพึงพอใจและเป็นธรรมสําหรับเทศบาล  
ก็อยากจะเสนอตัวนี้ไป นอกจากนี้แล้ว ความเป็นระเบียบความน่าจอดของอาคารจอดรถ อะไรต่างๆ  
ที่เกะกะ เช่น ในภาพจะเห็นล้อเข็นต่างๆ รถจักรยานยนต์จอดเกะกะ ควรที่จะจัดการเอาออกไป หรือ 
หาที่จอดให้เหมาะสม  เพื่อว่ารถจะได้จอดมากขึ้น และถ้ามีแสงไฟที่สว่าง ดูปลอดภัย คนก็จะมาจอดรถ
มากขึ้น แต่ตอนนี้ถ้าท่านไปดู จะเห็นว่าความมืดยังมีอีกหลายแห่ง เพราะฉะนั้นท่านควรปรับปรุงในเรื่อง 
นี้ด้วย ขอฝากผู้บริหารไว้ จะเป็นการดีอย่างยิ่งในสิ่งที่ผมอภิปรายไป ท่านจะตอบได้หลังจากนี้แล้ว ก็จะ
ขอบคุณมากครับ 

 นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   เชิญฝ่ายบริหาร 

นายชัยศรี สัชฌะไชย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลําปาง  
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ก่อนอื่นต้องขอบคุณ 
ท่านสมบูรณ์ที่ให้ความคิดเห็น 3-4 ประการ ซึ่งผมมองว่าเป็นประโยชน์ต่อเทศบาล จริงๆ ใจตรงกับผม 
ผมไปตลาดหลักเมืองหลายรอบเพื่อจะแก้ปัญหานี้ใหไ้ด้ และในส่วนของเรื่องสวนสาธารณะเขลางค์ ทันทีที่
ผมมารับรักษาการในตําแหน่ง ผมก็ได้ออกข้อปฏิบัติในหลายๆ เรื่อง คนที่จะมาขอใช้สวนสาธารณะ 
เขลางค์ ผมดูในระเบียบแล้วก็มีข้อห้ามอยู่หลายประการ ผมได้ออกข้อห้าม ๑.จะต้องไม่ใช้ในสวนภายใน 
ใครก็ตามที่มาขอจะไม่อนุญาต  ๒.ทางวิ่ง  ถึงแม้จะมาจัดงาน  ก็จะไม่อนุญาตให้ใช้ถนนที่ออกกําลังกาย  
ในส่วนนี้ผมกําชับมากเลย ซึ่งไม่กี่วันนี้ ก็มีหน่วยราชการ ขอเอ่ยนาม อําเภอเมืองจะมาจัด ผมก็ตั้งข้อแม้
หลายอย่าง และขอเก็บค่าธรรมเนียมล่วงหน้าเหมือนกัน ตรงนี้จะไม่มีปัญหาอะไร ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่
ยังไม่ได้ตอบ ผมก็ให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บข้อมูล จริงๆ ค่าใช้จ่ายเก็บได้เดือนละประมาณสี่หมื่นกว่าบาท เมื่อปี 
๒๕๕๖ กับ ๒๕๕๗ ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ แต่ผมดูแล้วที่ท่านแนะนํามา ผมก็เห็นด้วย ถ้าผมอยู่ยาว ผมจะ
ดําเนินการให้ทันแน่นอนครับ 

 นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   เชิญ นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ 
กระผม นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ผมลืมไปเรื่องหนึ่งที่สําคัญเกี่ยวกับ 
ตลาดหลักเมือง ตอนนี้ตลาดหลักเมืองอยู่ในระยะประกันสองปีของผู้รับเหมา คาดว่าจะหมดระยะประกัน



 

 

- ๑๕ -

ประมาณเดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายน ที่จะถึงนี้ อีกสี่ห้าเดือนจากนี้ ผมก็อยากจะให้ทางฝ่ายบริหาร 
โปรดสั่งการไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สํารวจ เนื่องจากว่ามูลค่างานเกือบ ๘๐ ล้าน อาคารขนาดนี้
ย่อมมีข้อชํารุดบกพร่อง อะไรที่หลงหูหลงตา ที่เกิดจากการก่อสร้างไม่ถูกต้อง หรือใช้งานได้ไม่ดี เป็นเรื่อง
ที่จะต้องมาซ่อมแซมแก้ไข อยากจะให้ลงไปตรวจสอบ และทําหนังสือแจ้งให้มาทํา ไม่ใช่ว่าเฉยเมย  
ปล่อยให้หมดอายุประกัน แล้วมารู้ทีหลัง เพราะต้องซ่อมแซมโดยผู้รับจ้างในระยะประกัน ก็กลายเป็นว่า
เราต้องควักเงินเทศบาลไปใช้ ก็ขอฝากไว้ด้วยอย่าได้ให้มีปัญหา ไม่เช่นนั้นอาจจะโดนกรณีมาตรา ๑๕๗ 
ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   เชิญฝ่ายบริหาร 

นายชัยศรี สัชฌะไชย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลําปาง  
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านสมาชิกสภาฯ และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ตามที่ท่าน
สมบูรณ์ฯ ได้แนะนํา ทางคณะเทศบาลก็ได้ดําเนินการไปหลายรอบแล้ว  ขอบคุณครับ 

 

๓.2) เรื่อง สวนสาธารณะท้ัง ๖ แห่ง ที่เทศบาลจ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแลบํารุงรักษา 
ความสะอาด ประสบปัญหาอย่างไร  (โดย  นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาล 
นครลําปาง) 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่ 3  ข้อ ๓.2 
เรื่อง สวนสาธารณะทั้ง ๖ แห่ง ที่เทศบาลจ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแลบํารุงรักษาความสะอาด ประสบ
ปัญหาอย่างไร  เชิญ นายสมหมาย  พงษไ์พบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ 
และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์   สมาชิกสภาเทศบาล
นครลําปาง ขอเสนอกระทู้ถาม 

ข้าพเจ้า นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอกระทู้ถามต่อ
นายกเทศมนตรีนครลําปาง เรื่อง สวนสาธารณะทั้ง ๖ แห่ง ที่เทศบาลจ้างเหมาบริษัทเอกชน ดูแล
บํารุงรักษาความสะอาดว่า ประสบปัญหาอย่างไรบ้าง  และมีเจ้าหน้าที่อยู่ประจําสวนแต่ละสวนหรือไม่ 
เนื่องจากมีประชาชนพี่น้องที่ไปใช้บริการสวนแต่ละแห่งยังขาดความพึงพอใจหลายๆ เรื่อง 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไป 
ขอแสดงความนับถือ 

          ลงชื่อ   สมหมาย  พงษไ์พบูลย์    ผู้ตั้งกระทู้ถาม 
      (นายสมหมาย  พงษไ์พบูลย์) 
    สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   เชิญฝ่ายบริหาร 



 

 

- ๑๖ -

นายชัยศรี สัชฌะไชย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลําปาง  
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านสมาชิกสภาฯ และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ในเรื่องของ
สวนสาธารณะทั้ง ๖ แห่ง สําหรับรายละเอียด รองนายกฯ สุรทัศน์ฯ  เป็นผู้ดูแล 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   เชิญ นายสุรทัศน์  พงษ์นิกร 

นายสุรทัศน์  พงษ์นิกร  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล
นครลําปางที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม นายแพทย์สุรทัศน์  พงษ์นิกร   
รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครลําปาง  ขออนุญาตตอบกระทู้ถามของสมาชิก  ประเด็นของคําถาม 
ขอแยกเป็น ๒ ประเด็น คือ ๑. การจ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแลบํารุงรักษาความสะอาด ประสบปัญหา
อย่างไร ประเด็นที่  ๒. มีเจ้าหน้าที่อยู่ประจําสวนหรือไม่ ก่อนที่จะตอบประเด็นขออนุญาตช้ีแจง 
ความเป็นมาและเพื่อความเข้าใจของงาน กล่าวคือ เทศบาลนครลําปาง ได้มีการจ้างเหมาบริษัทเอกชน 
ให้มาดูแลรักษาสวนสาธารณะ โดยห้างหุ้นส่วนจํากัด ลําปาง เอส เค ตามสัญญาที่จ้าง ที่ ๑๕/๒๕๕๗ 
ระยะเวลา ๗ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ที่จะถึงนี้ ในวงเงินสัญญาจ้าง 
๑,๘๕๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) และแบ่งเงินเป็นรายเดือนๆ ละ ๒๖๔,๘๕๗ 
บาท (สองแสนหกหมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบเจ็ดบาทถ้วน) รับผิดชอบดูแลรักษาที่เป็นสวนสาธารณะ 
ของเทศบาลทั้งหมด ๖ แห่งด ังนี ้  ๑.สวนเฉลิมพระเก ียรติ ๘๐ พรรษา (สวนเจ้าพ่อทิพย์ช ้าง)  
๒.สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา (สวนประตูเวียง) ๓.สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติจังหวัด
ลําปาง(สวนจีน)  ๔.สวนสาธารณะเขลางค์ ๕.สวนสาธารณะเวียงละกอน (ท.๗) ๖.สวนเฉลิมพระเกียรติ 
๖๐ พรรษา (เขื่อนยาง) ขออนุญาตตอบ ประเด็นที ่ ๑  ว่าการจ้างเหมาบริษัทเอกชนในการดูแล
บํารุงรักษา  ประสบปัญหาอย่างไร  ตรงนี้ ขอตอบชัดเจนว่า ประสบปัญหา  กล่าวคือ ปัญหาที่เกิดขึ้น
กรณีในช่วงเวลาที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังเวลา ๑๗.๐๐ น.  
เป็นต้นไป และในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ คือวันอาทิตย์ เนื่องจากระบุในเงื่อนไขของสัญญาว่า ในช่วง
ดังกล่าวนี้ไม่ได้ระบุไว้ ซึ่งทําให้ห้องน้ําห้องส้วมไม่มีผู้ดูแลทําความสะอาดในช่วงนั้น จึงเกิดความสกปรก 
และตลอดทั้งวันอาทิตย์ก็ไม่มีการเก็บกวาดใบไม้ หรือเศษขยะ จากปัญหาดังกล่าว ก็เป็นปัญหา 
ที่ทางผู้รับผิดชอบจะได้ดําเนินการในวันถัดไป  ส่วนปัญหาที่ ๒ ปัญหาที่เป็นภารกิจของส่วนเทศบาลได้แก่ 
๑.ห้องน้ําห้องส้วมที่ชํารุดทรุดโทรมไปตามสภาพเวลา รวมถึงมีจํานวนไม่เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่
สวนสาธารณะเขลางค์ สวนสาธารณะเทศบาล ๗ ซึ่งเราจะมีนโยบายในการก่อสร้างปรับปรุงโอกาสต่อไป 
และในกรณีช่วงที่ผ่านมาหน้าแล้ง แหล่งน้ําดิบในการรดน้ําในสวนสนามหญ้าในช่วงหน้าร้อนไม่เพียงพอ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสวนเขลางค์ และสวนเจ้าพ่อทิพย์ช้าง ทางเทศบาลได้แก้ปัญหาโดยนําน้ําจาก 
น้ําบาดาล และน้ําจากแม่วังสูบขึ้นมาเพิ่มเติม นี่เป็นประเด็น “มีปัญหาหรือไม่” ประเด็นที่สอง มีเจ้าหน้าที่
อยู่ประจําสวนหรือไม่  ขออนุญาตตอบว่า มีครับ เพราะในสัญญาระบุไว้ว่า  สวนเฉลิมพระเกียรติ  
๘๐ พรรษา (เจ้าพ่อทิพย์ช้าง)  มี ๒ คน สวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา (ประตูเวียง) มี ๒ คน  



 

 

- ๑๗ -

สวนเฉลิมพระเกียรติ (สวนจีน) มี ๒ คน สวนสาธารณะเขลางค์ มี ๕ คน  สวนสาธารณะเวียงละกอน 
เทศบาล ๗  มี ๖ คน  และสวนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา (เขื่อนยาง) มี ๖ คน ทุกสวนมีเจ้าหน้าที่ 
อยู่ครบ โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ยกเว้นวันอาทิตย์ และขณะเดียวกัน 
ส่วนการโยธาของเทศบาลก็มีพนักงานเทศบาลอีก ๒ ท่านที่เข้าไปควบคุมดูแล 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ นายสมหมาย พงษไ์พบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล
ที่เคารพ  กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  จากที่ฟังท่านรองนายกฯ 
ตอบกระทู้ถามของผม จากคําตอบแล้ว เรื่องแรกประสบปัญหาอะไร ท่านก็ยอมรับว่ามีปัญหา แต่ปัญหา
นั้นไม่ได้แก้ไข  แล้วใครได้ผลกระทบ  ประชาชนที่ไปใช้สวนนะครับ แทบทุกสวนที่ผมเข้าไปสํารวจ ปัญหา
อันดับแรก เรื่องคนงานที่ได้ไปดูแต่ละที่ สวนเจ้าพ่อทิพย์ช้างที่ผมไปดู ในสัญญามีเจ้าหน้าที่ประจําสวน
ตั้งแต่ ๘ โมงถึง ๕ โมง  ผมไม่ได้ไปดูครั้งเดียวนะครับ  อาทิตย์หนึ่งสองครั้งถึงสามครั้ง เจอเจ้าหน้าที่
ไม่ครบสักที พอถามเพื่อนที่ทํางานคนเดียว บอกว่าติดธุระ  ไปหาหมอบ้าง อะไรบ้าง แต่ผมไม่ทราบว่า
จํานวนจะครบตรงนั้นจริงหรือเปล่า  ไปสามครั้งเจอคนเดียว  บางครั้งไม่เจอเลยก็มี  ไม่ใช่ช่วงเวลาที่พัก
นะครับ ไปช่วงประมาณเก้าโมงสิบโมง บ่ายสามก็ไปดูอีก บางครั้งก็ไม่เจอ อย่างเช่นสวนเจ้าพ่อทิพย์ช้าง 
วันนั้นโชคดีไปเจอสองคน   มีอยู่ครั้งหนึ่งไปเจอเจ้าหน้าที่คนเดียว  พอถามว่าเจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งไปไหน  
ก็ตอบว่า “ไปธุระ ตั้งแต่เช้ายังไม่มาเลย ผมก็ทํางานอยู่คนเดียว” อันนี้คือปัญหาของทางเทศบาล  
แล้วเทศบาลก็เสียผลประโยชน์ตรงนี้ด้วย คือ เขาทํางานไม่เต็มที่ แต่เราจ่ายค่าแรงเต็มวัน เพราะในสัญญา
บอกว่าทําตั้งแต่ ๘ โมงถึง ๕ โมงเย็น แต่ ๑๐ โมงยังไม่เข้ามาเลย โกงเวลาเรากี่ช่ัวโมงแล้วครับ และ 
ในสัญญา TOR บอกว่าวันละ ๓๐๐ บาท  คิดเป็นช่ัวโมงได้หรือ สวนสาธารณะประตูเวียง ผมได้เข้าไป 
ดูถึงห้องน้ํา ไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่เลย ดูสภาพแล้ว ถ้าเว้นเฉพาะวันอาทิตย์ วันหยุดไม่ได้มาทํา สภาพจะเป็น
แบบในภาพหรือเปล่า ภาพฟ้องครับ และเป็นไปไม่ได้ที่จะหยุดแค่วันอาทิตย์วันเดียว ภาพเหมือนกับ 
ไม่ได้ทําเป็นแรมเดือนเลย ผมไปอาทิตย์หนึ่งสองวัน ภาพนี้ก็มีอยู่ ผมจะไปในนามของผู้ใช้บริการ
สวนสาธารณะ ถ้าไปในนามเจ้าหน้าที่ ก็จะมีคนมาบอกว่า เจ้าหน้าที่ติดธุระเดี๋ยวเข้ามา แต่ถ้าเข้าไปออก
กําลังกาย ก็ไม่มีใครสนใจ ผมก็เข้าไปสํารวจได้ อย่างที่ท่านรองฯ ตอบว่าช่วงวันอาทิตย์วันหยุดอาจจะมี
ปัญหาแบบนี้ นี่ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับ  ต่อมาสวนจีนก็เหมือนกัน  ในสัญญาบอกว่า  บริษัทนี้จะต้องมีรถ
ขนเก็บขยะ ไม่น้อยกว่า ๑ ตัน จํานวน ๑ คัน แต่ผมไปถามเจ้าหน้าที่ที่ดูแลสวน  ถามว่า ขยะที่กองไว้ตรงนี้ 
วิธีการขนอย่างไร เขาตอบผมว่า มีรถเทศบาลไปขนให้ ถูกต้องไหมครับ บริษัทเอกชนรับเหมาดูแลสวน  
แต่การขนเก็บขยะหรือกิ่งใบไม้กลับเป็นรถของเทศบาล เห็นได้ชัดว่า การบริหารงานของฝ่ายบริหาร
ผิดพลาด ไม่ถูกต้องด้วย มีอีกหลายสวนครับ ส่วนเรื่องรายละเอียดลึกกว่านี้จะมีท่านสมาชิกฯ พูด 
อีกครั้งหนึ่ง ผมเอาภาพเฉพาะที่ผมเก็บ และพอรู้และยังไม่รู้อีก ต่อไปสวนสาธารณะเขลางค์ วันนั้น 
ไปถ่ายรูปมา ความจริงมี ๕ คน แต่ในสัญญาบอกว่า ๖ คน แต่ผมไปดูมีแค่ ๔ คน ขาดไป ๑ คน  



 

 

- ๑๘ -

แทบทุกสวนเลย ที่ไม่ตรงตามสัญญาที่ทําไว้กับเทศบาล  ต่อไปสนามกีฬาเทศบาล ๗ ก็เหมือนกันในภาพ 
มีแค่ ๒ คน เจ้าหน้าที่ ๖ คน มา ๒ คน ขาด ๔ คน เทศบาลเราเสียหายขนาดไหน ภาษีประชาชนที่เสียไป
ต้องมาจ่ายส่วนต่างตรงนี้ ๔ คนครับ ท่านรองนายกฯ วันละ ๓๐๐ บาท 1 วันพันสองแล้วครับ นี่ผมไป
สํารวจแค่วันเดียวนะครับ อีก ๒๙-๓๐ วัน ไม่ได้ไป อะไรจะเกิดขึ้น ผมคิดว่าภายในหนึ่งเดือนคงไม่เป็น 
วันเดียวแน่นอน เทศบาลเราเสียหายตรงนี้  ประชาชนที่ไปใช้ เจอหน้าผมจะฟ้องตลอดเวลา ทําไมเดี๋ยวนี้
สวนสาธารณะของเราเป็นอย่างนี้ ฝ่ายบริหารไปไหน ผมก็ตอบแทนเลย นายกฯเค้าไม่อยู่ ด้วยเหตุผลอันใด
ผมไม่บอกเขา ตอนนี้ขาดนายกฯ ครับ งานเลยล่าช้าและไม่ดีเท่าที่ควร แต่ว่าท่านรองนายกฯ ดูแลอยู่ ถ้ามี
อะไรบกพร่องหรือจะให้ผมประสานอะไรฝากได้ ผมจะไปเรียนท่านรองนายกฯให้ครับ  ณ วันนี้ก็เหมือนกัน 
ในเมื่อผิดพลาดหลายๆ อย่าง ผมก็ฝากไว้ด้วย ให้ไปตรวจสอบดูว่าบริษัทนี้  หนึ่งล้านแปดแสนบาทที่ดูแล
ให้กับเทศบาลเราคุ้มค่าหรือไม่  ผมก็ขอท้วงติงฝ่ายบริหาร ช่วยไปดูหน่อย คณะกรรมการที่ตรวจรับงาน
เหมือนกัน ไม่รู้ตรวจรับงานอย่างไร จ่ายไปแล้วสองเดือน เป็นเงินอยู่สองแสนหกหมื่น แต่งานที่ออกมา 
เมื่อเช้าก่อนที่จะเข้าห้องประชุม ผมขี่รถไปที่สวนเขื่อนยาง ไปถามป้าที่น่ังแซะดินอยู่ว่า วันนี้มากันกี่คน 
ตอบว่า มากัน ๔ คน อีก ๒ คน ยังไม่มาเลย ตอนนี้จะเก้าโมงแล้ว ทําไมมาสาย ตอบว่า เดินทางไกล เพราะ
อยู่บ้านนิคมฯ เทศบาลปล่อยแบบนี้ได้อย่างไร ทํางานไม่ตรงเวลา มาก็ไม่ครบ แล้วกิ่งไม้ที่หัก ทําตกหล่นไว้ 
ก็ไม่มีการเก็บ ผมถามว่า กิ่งไม้หักตั้งแต่คืนก่อนแล้ว ณ วันนี้ก็ยังไม่เก็บเลย เขาตอบผมว่า มีแต่แรงงาน
ผู้หญิง ผู้ชายไม่มา ยกไม่ไหว แล้วคนตรวจรับงาน ปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร แม้กระทั่ง
ชาวบ้านใกล้เคียงมาบอกกับผมว่า ทําไมเทศบาลบริหารงานแบบนี้ ดูคนงานบางทีว่างก็เอาเบ็ดมาตก 
ที่เขื่อนยาง น่ังดูเบ็ด งานก็ไม่ทํา เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรงนี้ไปไหน ไม่มาดูแล ผมตัวเล็กได้เปรียบ ไปไหน
ก็ไม่มีใครรู้ สามารถแอบไปเก็บภาพความลับมาได้เยอะแยะ ใช้จุดด้อยให้เป็นประโยชน์  ผมก็อยากให้
เทศบาลใช้จุดด้อยตรงนี้ให้เป็นประโยชน์เหมือนกันครับ  ตรงไหนเป็นที่ด้อยในการบริหาร ก็ขอให้ปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดี  ให้เทศบาลได้ผลประโยชน์ที่สุด แล้วประชาชนในเขตเทศบาลเหมือนกัน ท้วงติง 
มาตลอด ค่าภาษี ค่าธรรมเนียมหลายๆ อย่าง ที่เทศบาลทําหนังสือให้รีบจ่ายโดยเร็ว เขาบอกว่าในส่วนที่
เรียกเก็บภาษีเร็วมาก แต่การบริการช้ามาก ผมเสียภาษีปีหนึ่งเท่าไหร่ แต่ใช้บริการเทศบาลช้า ผมขอให้
ทางฝ่ายบริหารคํานึงถึงข้อนี้ด้วย เพราะว่าประชาชนเสียโอกาสที่จะมาร้องเรียนหรืออะไรหลายอย่าง  
ส่วนของผมมีเท่านี้ ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   เชิญ นายสุรทัศน์  พงษ์นิกร 

นายสุรทัศน์  พงษ์นิกร  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปางที่ เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม นายสุรทัศน์   
พงษ์นิกร  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  ขออนุญาตขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านสมหมายฯ  
ที่ได้ให้ข้อจริงแก่กระผม ตลอดระยะเวลาที่ผมรับผิดชอบงานนี้ คือประมาณเดือนมีนาคม ๒๕๕๗  
ก่อนหน้านั้นไม่ได้รับผิดชอบ ผมรับผิดชอบตั้งแต่วันที่ ๑๔ มีนาคม 2557 เป็นต้นมา ผมได้รับทราบ



 

 

- ๑๙ - 

ปัญหาทั้งหลายของสวนสาธารณะ และได้เข้าไปแก้ปัญหาแม้กระทั่งระบบน้ํา เครื่องสูบน้ําไม่มี ผมยัง
อนุญาตและให้ยืมเครื่องสูบน้ําของผมมาให้กับเทศบาลใช้ โดยไม่คิดอะไรเลย เพราะสงสารต้นไม้ ผมเป็น
คนรักต้นไม้ ตลอดระยะเวลาแต่ละเดือนเวลาตั้งเบิกงบประมาณเพื่อจ่ายให้กับบริษัทเอกชน  ก็จะมีรายงาน 
ผู้ควบคุมงานทุกวัน และ ๗ วันสรุปครั้งหนึ่ง พอครบเดือนก็เข้าคณะกรรมการตรวจการจ้าง เท่าที่เห็น 
ในเอกสารที่จะขออนุญาตเบิกเงินนั้นครบถ้วน แต่วันนี้ผมมาฟังจากที่ประชุมแห่งนี้ ผมจึงทราบว่าเอกสาร 
ที่ท่านนํามานั้นถูก แต่ความจริงไม่มี ขออนุญาตขอบคุณ ผมไปไล่เบี้ยแน่ เพราะผมถือว่าเงินที่ผมเสียภาษี
ให้เทศบาล ก็คือเงินส่วนนี้ ผมคงยอมไม่ได้แน่ และสรุปประเด็นที่ท่านเสนอมี ๓ ประเด็น ๑.ปริมาณ 
ผู้รับจ้างที่มาทําแต่ละครั้ง แต่ละวันคงไม่ครบแน่นอน ๒.คุณภาพ ยอมรับว่าไม่ดี สุดท้ายคือ 3.ปฏิบัติ 
ไม่ครบตามสัญญา อันนี้ผมขออนุญาตไปทบทวนและดําเนินการให้ถูกต้องต่อไปครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ นายสมหมาย พงษไ์พบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล
ที่เคารพ  กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กรณีอย่างนี้ ทําผิดแล้ว
ปล่อยละเลย ท่านก็ยอมรับว่าผิดพลาดไปแล้ว คนงานมาไม่ครบตามสัญญา แล้วเราจะปล่อยปละละเลย
ไปอย่างนี้หรือ  เราจะมีมาตรการอย่างไร ตัดเงิน หรือที่ผ่านมาแล้ว เรียกคืนยังไง ถ้าเราปล่อยไปอย่างนี้ 
ก็เหมือนปล่อยปละละเลยหน้าที่  เรารู้เห็นอยู่แล้วว่าบริษัทนี้มาทํางานไม่ครบ พนักงานมาไม่ครบ กรณีนี้
กี่คนแล้วครับที่ขาด ถ้าคิดเป็นวันตั้งเท่าไหร่ และเป็นเดือน อย่างกรณีนี้เราจ่ายเงินไปครบแล้ว เราจะมี
มาตรการอย่างไร แกไ้ขอย่างไร ป้องกันอย่างไร ถ้าปล่อยปละละเลย เทศบาลเราเสียหาย ประชาชนก็ไม่ให้
ความพึงพอใจกับเอกชน ถ้ามาดําเนินการต่อไปก็คงจะมีเรื่องถกกัน ผมอยากทราบว่าฝ่ายบริหาร กรณีนี้
จะแกไ้ขอย่างไร  เช่น  เราเสียรายไดไ้ปวันละเท่าไหร่  สวนประตูเวียง  ๒ คน สวนเขลางค์ ๑ คน เบ็ดเสร็จ
ก็สิบกว่าคนแล้ว ๑๘ คนวันละ ๓๐๐ บาท เมื่อก่อนเข้าประชุม ผมเข้าไปสวนสาธารณะเขื่อนยาง ถามว่า 
ป้ามาทํางานถึงนิคมเขต ๑๐ เดินทางไปกลับคุ้มค่าจ้างหรือ แค่วันละ ๓๐๐ บาท เขาก็แย้งมาว่า ไม่ใช่ได้แค่
วันละ ๒๕๐ บาท แต่ในหนังสือสัญญาบอกว่าจ่ายให้เจ้าหน้าที่วันละ ๓๐๐ บาท ความจริงปรากฏ 
เมื่อสักครู่นี้เลย สี่คนตอบเหมือนกันได้แค่วันละ ๒๕๐ บาท และคนงานไม่ครบอีกต่างหาก เทศบาลโดนเขา
โกงไปวันละเท่าไหร่ หนังสือและเอกสารที่ผมเอามานี้ ชุดหนึ่งผมเอาไว้ที่ท่านประธาน  อีกชุดหนึ่งผมเอาไว้
ให้ฝ่ายตรวจสอบ เข้าไปตรวจสอบเพื่อความแน่ชัดอีกครั้ง  ขอฝากท่านฝ่ายบริหารด้วยนะครับ ว่าจะแก้ไข
อย่างไร 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   เชิญฝ่ายบริหาร 

นายชัยศรี สัชฌะไชย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลําปาง  
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านสมาชิกสภา และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ผมต้องขอขอบคุณ 
คุณสมหมายฯ นะครับ ผมไม่ปฏิเสธ ที่ผมเห็นรูป ผมรับไปดําเนินการให้ แต่ในส่วนเรื่องนี้ เท่าที่ให้คน 
ไปตรวจสอบในระยะหลัง ก็ดีขึ้นเยอะ อันนี้ต้องแจ้งให้ทราบด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ผมเหลือบไปเห็น



 

 

- ๒๐ -

ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง เรื่องสวนสาธารณะ คุณสวัสดิ์ แก้วกระจ่าง น่ังอยู่ที่นี่ อย่างไรก็ตาม
ก็ฝากให้ดําเนินการแกไ้ขต่อไป ขอบคุณครับ 

 

๓.3) หัวข้อที่ ๑ เรื่อง นโยบายในการบริหารของนายกเทศมนตรีนครลําปาง ในการ
บํารุงรักษาสวนสาธารณะของเทศบาล เกี่ยวกับข้อเท็จจริงในการปฏิบัติงานจ้าง การตรวจ
รับงานจ้าง จากผู้รับจ้างเหมาบํารุงรักษาสวนสาธารณะของเทศบาลนครลําปาง ตามสัญญาเลขที่ 
๑๕/๒๕๕๗ (โดย  นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง) 

       หัวข้อที่ ๒ เรื่องเกี่ยวกับนโยบาย การจัดการศึกษาเรื่องทุนการศึกษา “เด็กนักเรียน 
ที่อยู่ในเขตฯ เรียนโรงเรียนเทศบาลฯ ต้องได้รับทุนส่งเสริมการเรียนจากงบประมาณเทศบาล 
ทุกคนๆ ละ ๑,๐๐๐ บาทต่อปี” (โดย  นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง) 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่ 3  ข้อ ๓.3
หัวข้อที่ ๑ เรื่อง นโยบายในการบริหารของนายกเทศมนตรีนครลําปาง ในการบํารุงรักษาสวนสาธารณะ
ของเทศบาล เกี ่ยวกับข้อเท็จจริงในการปฏิบัติงานจ้าง การตรวจรับงานจ้าง จากผู้รับจ้างเหมา
บํารุงรักษาสวนสาธารณะของเทศบาลนครลําปาง ตามสัญญาเลขที่ ๑๕/๒๕๕๗  และ หัวข้อที่ ๒ เรื่อง
เกี่ยวกับนโยบาย การจัดการศึกษาเรื่องทุนการศึกษา “เด็กนักเรียนที่อยู่ในเขตฯ เรียนโรงเรียนเทศบาลฯ 
ต้องได้รับทุนส่งเสริมการเรียนจากงบประมาณเทศบาลทุกคนๆ ละ ๑,๐๐๐ บาทต่อปี” เชิญ นายบริบูรณ์  
บุญยู่ฮง 

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ 
กระผม  นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง   สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอกระทู้ถาม 

ข้าพเจ้า  นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอตั้งกระทู้ถามกับ
นายกเทศมนตรีนครลําปาง  สืบเนื่องจากนโยบายในการบริหารของนายกเทศมนตรี ในการบํารุงรักษา
สวนสาธารณะของเทศบาล เกี่ยวกับข้อเท็จจริงในการปฏิบัติงานจ้าง  การตรวจรับงานจ้าง  จากผู้รับจ้าง
เหมาบํารุงรักษาสวนสาธารณะของเทศบาลนครลําปาง  ตามสัญญาเลขที่ ๑๕/๒๕๕๗  ว่าเป็นเช่นไร 

และขอถามเกี่ยวกับนโยบาย การจัดการศึกษาเรื่องทุนการศึกษา “เด็กนักเรียนที่อยู่ในเขตฯ  
เรียนโรงเรียนเทศบาลฯ ต้องได้รับทุนส่งเสริมการเรียนจากงบประมาณเทศบาลทุกคน ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท
ต่อปี” ที่ได้สัญญากับประชาชนไว้เมื่อคราวหาเสียงเลือกตั้ง  ขณะนี้ได้ดําเนินการไปอย่างไรแล้วบ้าง  
สําเร็จหรือมีอุปสรรคอย่างไร 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไป 
ขอแสดงความนับถือ 

          ลงชื่อ    บริบูรณ์  บุญยู่ฮง    ผู้ตั้งกระทู้ถาม 
        (นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง) 



 

 

- ๒๑ -

    สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   เชิญฝ่ายบริหาร 

นายชัยศรี สัชฌะไชย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลําปาง  
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านสมาชิกสภาฯ และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน เรื่องของ 
สวนสาธารณะก็เหมือนกับเมื่อสักครู่ที่ตอบไป คือ จะตอบตรงประเด็นว่า ในรุ่นเก่าก็มีการประมูล 
แต่ละสวน ก็เป็น ๖ สวนด้วยกัน แต่รุ่นนี้ประมูลรวม ผมไปเก็บตัวเลขดูเมื่อปี ๒๕๕๖ แต่ละสวนราคา
ค่าใช้จ่าย รวมเดือนละ ๑๘๘,๘๘๘ บาท(หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) ในปี 
๒๕๕๗ ประมูลแบบรวมทุกสวนราคาเฉลี่ยก็สูง ๒๖๔,๘๕๗ บาท(สองแสนหกหมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบ
เจ็ดบาทถ้วน) ซึ่งตํ่ากว่า TOR เล็กน้อย เมื่อมาเปรียบเทียบให้ความเป็นธรรม คือราคาสูงกว่าประมาณ 
๔๐% ผมมาดูค่าแรงของปีที่แล้วประมาณ ๒๓๑ บาท ปีนี้ ๓๐๐ บาท ระยะเวลาสัญญา ๗ เดือน ไม่ใช่ 
๑๒ เดือน ผมดูในเรื่องส่วนนี้แล้ว ยอมรับว่า ต้นทุนสูง ผมไม่ปฏิเสธ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ 
กระผม  นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง   สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมเรียนถามถึงปัญหาในการปฏิบัติ 
งานจ้าง และการตรวจรับงานจ้าง ท่านรองนายกฯชัยศรี ได้กรุณาขึ้นมาอธิบายช้ีแจงว่า ค่าแรงรายวันในปี
ปัจจุบันสูงกว่าในปีที่ผ่านมาจึงทําให้งบประมาณในการจ้างของเทศบาลขยับสูงขึ้นตามไปด้วย แต่ว่าท่าน
ตอบไม่ตรงคําถามที่ถาม เรื่องที่ท่านยอมรับกลางที่ประชุมแห่งนี้ว่าจ้างแพงกว่าสมัยที่แล้ว ทุกท่านทราบดี
อยู่แล้ว เป็นตัวเลขที่มีอยู่แล้ว และข้อเท็จจริงก็ปรากฏอยู่แล้ว จากการที่ท่านสมาชิกฯ ท่านสมหมายฯ  
ได้เอาข้อจริงมานําเรียนต่อที่ประชุมแล้วว่า ทุกวันนี้ผู้ปฏิบัติงานซึ่งใน TOR ระบุว่า ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกาย
แข็งแรง มีความสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ แต่สิ่งที่ปรากฏก็เห็นอยู่แล้ว เรียนด้วยความเคารพ ผมไม่ได้
ว่ากล่าวคุณป้าหรือคุณพี่ที่ปฏิบัติงานให้เรา แต่ผมชี้ให้เห็นว่า ไม่เป็นไปตาม TOR การจ้าง การตรวจรับ
งานจ้างไม่เป็นไปตาม TOR ส่งผลมาจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ตรงนี้ทางท่านผู้รับผิดชอบจะกรุณา
ช้ีแจงอีกสักครั้ง ก่อนที่ผมจะช้ีแจงข้อมูลที่ลึกและมากกว่านี้  ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   เชิญฝ่ายบริหาร 

นายชัยศรี สัชฌะไชย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลําปาง  
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านสมาชิกสภา และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ในส่วนที่คุยกันนี้  
ทางฝ่ายบริหารก็ยอมรับ แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าในเชิงลึกผมอยากให้ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
คุณสวัสดิ์  แก้วกระจ่าง ช่วยช้ีแจงให้  ขออนุญาตครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   เชิญ นายสวัสดิ์  แก้วกระจ่าง 

นายสวัสดิ์  แก้วกระจ่าง  ผู้อํานวยการส่วนการโยธา กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ 
ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  ในการตรวจรับการจ้างเราจะมีผู้ควบคุมงานคอยตรวจสอบดูแลว่า แต่ละวัน 



 

 

- ๒๒ -

มาทํางาน และดําเนินการอะไรไปบ้าง เมื่อถึงเวลาที่ส่งงานเราจะนัดคณะกรรมการมาตรวจสอบ และ 
เมื่อคณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้ว ผู้ควบคุมงานจะนําคณะกรรมการไปตรวจสอบดูว่า แต่ละสวน 
ได้ดําเนินการในความเรียบร้อยแค่ไหน ถึงจะดําเนินการตรวจรับงานให้  ในกรณีที่ว่า มีคนงานมาไม่ครบ 
หรือไมไ่ด้ดําเนินการพิจารณาครบถ้วน เรามีระเบียบเงื่อนไขในการหักค่างานออกมา 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ 
กระผม  นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง จากการให้โอกาสช้ีแจง ๒ ครั้งแล้ว 
ปรากฏว่า ยังไม่ตรงกับสิ่งที่พยายามจะช้ีประเด็นให้ เห็น ทั้ง ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ยังพิงเชือก  
อ้างตัวหนังสือ ผมขออนุญาตนําความจริงมาให้ได้รับทราบ จากที่เห็นหน้าหนังสือสัญญาจ้างเลขที่  
๑๕/๒๕๕๗ ข้อความปรากฏตามที่นายแพทย์สุรทัศน์ ท่านรองนายกฯ ได้อธิบายแล้วว่าที่มาที่ไป 
เป็นอย่างไร  เราดําเนินการจ้างเอกชนเข้ามารับเหมาทํางาน ๖ สวน ข้อความใน TOR ที่แต่ละสวน 
กําหนดไว้ ผมยกตัวอย่างเป็นรายละเอียดการจ้างงานดูแลบํารุงรักษาสวนสาธารณะ ๘๐ พรรษา (พ่อเจ้า
ทิพย์ช้าง) ข้อความของ TOR ทั้ง ๖ สวน ส่วนใหญ่จะเหมือนกัน  จะต่างกันเฉพาะชื่อ และในส่วนของพื้นที่ 
ที่รับผิดชอบ เช่นในส่วนของสวนสาธารณะเจ้าพ่อทิพย์ช้าง มีพื้นที่ประมาณ ๖ ไร่ แต่สวนสาธารณะอื่น
พื้นที่มากน้อยแตกต่างกันไป บางแห่ง ๘ ไร่ บางแห่ง ๑๐ กว่าไร่ ที่สําคัญอยากจะให้ดูก็คือ ใน TOR  
ข้อ ๔.๕ ผู้รับจ้างจะต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ในการดูแลบํารุงรักษาต้นไม้สนามหญ้า 
อย่างน้อย ๑ คน ทําหน้าที่เป็นหัวหน้าหรือปฏิบัติงานแทนผู้รับจ้าง  มีอํานาจในการควบคุมสั่งงาน  
ตัดสินใจได้ โดยทําเป็นหนังสือและมอบให้ผู้ว่าจ้าง และข้อ ๔.๖ จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่มีความชํานาญ  
มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ปฏิบัติงานวันละอย่างน้อยไม่น้อยกว่า ๒ คน  และที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ  
จะต้องจัดหารถบรรทุกขนาดไม่น้อยกว่า ๑ ตัน เพื่อเก็บขนขยะใบไม้ที่ เกิดขึ้นจากใบไม้ร่วงหล่น 
ในสวนสาธารณะแต่ละแห่ง นําไปทิ้งทุกวัน และจะต้องจัดหารถตัดหญ้าแบบเข็นจํานวนไม่น้อยกว่า  
๒ เครื่อง ใน TOR เดียวกันก็ระบุว่า จะต้องจัดหาเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายจํานวนไม่น้อยกว่า ๒ เครื่อง
ด้วย ย้ํานะครับ นี่เป็น TOR สําหรับแต่ละสวน น่ันหมายความว่า ถ้าผู้รับจ้าง รับงานนี้ไป ๖ สวน เรียนถาม
ท่านรองนายกฯ ผ่านท่านประธานสภาว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีรถยนต์ที่ใช้ในการเก็บขนขยะกี่คัน จะต้องมี
เครื่องตัดหญ้าแบบเดินตาม แบบเข็น หรือแบบสะพายจํานวนเท่าไหร่ จากการที่ได้ออกสํารวจ ผมไม่พบ
รถบรรทุก ๖ คันของผู้รับจ้างตาม TOR เลย แต่พบรถยนต์หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๗๗๓ ไม่แน่ใจว่า 
เป็นของใคร ดูด้านข้างเป็นของเทศบาลนครลําปาง ก็เหมือนกับที่ท่านสมาชิกสภาสมหมาย ได้ข้อมูลจาก
คุณป้าที่มาแซะหญ้าน่ันแหละ  ก็กวาดใบไม้รวมกันไว้ รถเทศบาลก็มาขน นี่ผิดสัญญาจ้างนะครับ และผม
ก็ไม่พบรถตัดหญ้าแบบเข็นแม้แต่คันเดียว จากจํานวน TOR ๑๒ เครื่อง พบเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 
จํานวน ๑ เครื่อง จากจํานวน ๑๒ เครื่องเท่านั้น ที่มีตาม TOR เรียนถามฝ่ายบริหารผ่านท่านประธานสภา 
ตอนทําสัญญากันมีรายการวัสดุอุปกรณ์ บัญชีเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้หรือไม่ ถ้าไม่มี จ่ายเงินได้อย่างไร 
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ผลของการไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างและไม่ตรวจสอบควบคุมกํากับดูแลให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง สิ่งที่
ปรากฏแก่สายตาที่พวกเราสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง ๓ ท่านได้ไล่เรียงอภิปรายเสนอกระทู้ถาม ก็คือ 
ผู้ปฏิบัติงานมาปฏิบัติงานไม่ครบตามสัญญาจ้าง เครื่องมืออุปกรณ์ไม่เพียงพอหรือแทบไม่มีเลย 
ยานพาหนะก็ไม่มี ต้องใช้รถของทางเทศบาลไปช่วย อันนี้ถูกต้องหรือไม่ครับ  แล้วที่ท่านรองนายกฯ  
นายแพทย์สุรทัศน์ฯ กล่าวว่า  เมื่อหน้าแล้งที่ผ่านมา น้ําไม่พอ สงสารต้นไม้ ได้กรุณานําเครื่องดูดน้ําไดโว่ 
ไปให้ยืมใช้โดยไม่คิดมูลค่า ก็เป็นความปรารถนาดีของท่านต่อต้นไม้ หรือต่อผู้รับจ้าง เพราะใน TOR ก็ระบุ
ไว้แล้วว่า  ถ้ากรณีมีปัญหาน้ําไม่พอ  ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดหาน้ํา หารถน้ํามารด ท่านเล่นเอาไดโว่ไปให้สูบ 
แล้วค่าไฟใครจ่าย เสียบปลั๊กผู้รับจ้างลากสายปลั๊กมาจากบ้านหรือเปล่า สังเกตดูใน TOR บอกว่า ตัดหญ้า
อย่าให้เกิน ๓ เซนติเมตร แต่คุณป้าท่านนี้ สมาชิกสภาสมหมายที่ว่ามาจากนิคม ผมเรียนด้วยความเคารพ
อีกครั้งหนึ่ง ขออนุญาตเอ่ยพาดพิงไมใ่ช่ว่าจะรู้สึกไม่ดีกับผู้ปฏิบัติงาน แต่ย้ําว่า การตรวจรับงาน การกํากับ 
การจ่ายเงินตามสัญญา บกพร่องจริงๆ ดูข้างหลังใบไม้กองพะเนินขนาดนั้น ท่านคิดว่าเขาทําทุกวัน 
หรือครับ  หรือหลายวันมาทําครั้งหนึ่ง  รูปนี้เป็นรูปจากสวนสาธารณะเขื่อนยาง นี่แหละครับที่ท่านสมาชิก
สภาฯ สมหมายฯ บอกว่า น่ังแซะหญ้า เขาเหล่านี้เป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง เป็นผู้ปฏิบัติงานที่ถูกต้อง 
ตาม TOR ที่ผู้รับจ้างนําเสนอต่อเทศบาลนครลําปางซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างหรือเปล่า ใบไม้ร่วงยาวตามทางเดิน 
ตามถนน นี่เป็นภาพสวนสาธารณะเขลางค์ นี่เป็นภาพสวนสาธารณะเทศบาล ๗ ก็เห็นคือ ลานตรงกลาง 
ที่สะอาดเพราะว่ารถยนต์วิ่งไปจอด และล้อรถยนต์นําเศษดอกไม้ออกไป แต่บริเวณส่วนที่ล้อรถยนต์ 
เข้าไม่ถึง เศษดอกไม้ก็ยังคงตกค้างอยู่ตรงนั้น ใน TOR บอกว่าต้องตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ และนี่อะไร รอให้กิ่ง 
รอให้ฝักดอกไม้หล่นใส่ศีรษะพี่น้องประชาชนผู้มาใช้บริการหรือ ไม่มีการตัดแต่งกิ่ง แต่กิ่งไม้หักร่วงลงมา
จากลมพายุ และตกค้างอยู่ตรงนั้น  สวนเทศบาล ๗ จากไม้พุ่มที่เห็น คิดว่าเราม่ันใจได้หรือไม่ว่าเป็นการ
ตัดแต่งด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ หรือด้วยน้ํามือของผู้มีความชํานาญในการบํารุงรักษาดูแลสวน  
ภาพนี้จากสวนเจ้าพ่อทิพย์ช้าง ในวันที่มีการสักการะ ที่มีพิธีต่างๆ  สวนแห่งนี้เป็นที่ที่ผู้ใหญ่ในบ้านเมือง 
ข้าราชการช้ันผู้ใหญ่ทุกฝ่ายมารวมตัวกัน น่ันก็เห็นว่า เต็นท์เตรียมไว้สําหรับจัดพิธี แต่หญ้ายาวขึ้นมาถึง 
หัวเข่าเกิน ๓ เซนติเมตร หรือไม่ นี่เป็นภาพของสวนสาธารณะประตูเวียง สายยางสําหรับรดน้ําต้นไม้  
ใน TOR บอกว่า ให้รดด้วยสปริงเกอร์ แต่นี่ใช้สายยางลากมารด และไม่ทราบว่ารดตั้งแต่เมื่อไหร่ ทิ้งไว้ 
ไม่เก็บ อย่างนี้เรียกว่าเรียบร้อยหรือไม่  นี่เป็นภาพจากมุมที่ได้นําเสนอไปเมื่อสักครู่ ขยะที่อยู่บนศาลา  
อยู่บนอาคารเอนกประสงค์  ห้องน้ํา เศษกิ่งไม้สุมกันไว้ ยังดีว่าสุมในที่ตํ่า แต่ดูรูปถัดไป เศษกิ่งไม้ไปสุมไว้
บนซุ้มประตูทางเข้า  สวนสาธารณะแห่งนี้อยู่หน้าร้านขายอาหารสัตว์ของผู้รับผิดชอบ ท่านไม่เห็นหรือครับ 
ผลงานเป็นดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ไม่มีใครเหลียวแล รองนายกฯ ที่รับผิดชอบทําอะไรอยู่ การละเว้น  
การละเลยการตรวจสอบ ไม่ว่าจะเป็นการจงใจหรือประมาทเลินเล่อ มีผลประโยชน์ใดๆ แอบแฝง
แลกเปลี่ยนกันอยู่หรือเปล่า ประชาชนคิดได้นะครับ จริงๆ ถ้าท่านไม่ได้เรียนให้ที่ประชุมแห่งนี้ทราบตั้งแต่
แรกว่า ค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าดูแลรักษาสวนเดือนละสองแสนกว่าบาท ก็จะอภิปรายภาพนี้ แต่ในใบตรวจ
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รับงาน ก็ตรวจรับกันอย่างราบรื่น จ่ายเงินตามสัญญา สลึงก็ไม่ลด ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันสิ้นเชิง
ราวฟ้ากับเหว กับการที่คณะผู้บริหารได้ปฏิบัติกับผู้รับจ้างเหมาบริการอื่นๆ ของเทศบาลนครลําปาง 
งบประมาณที่มาจากเงินภาษีของพี่น้องประชาชนเป็นของสูง ต้องระวังให้ดี ถ้ามีผู้ใดเบียดบังเพื่อประโยชน์
อํานวยความสะดวกเพื่อการแลกเปลี่ยนใดๆ เป็นการกระทําที่มิชอบ อย่าให้มี ผมและพี่น้องประชาชน 
เฝ้าดูอยู่อย่างใกล้ชิด ผมนําเสนอสามเหลี่ยมไตรลักษณ์ ประกอบด้วยพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ สิ่งนี้
เป็นสิ่งดีเป็น ศิริมงคลแก่ชีวิต ผมว่าทุกท่านในที่นี้ก็เคารพกราบไหว้บูชา เป็นสิ่งดี แต่ถ้าเปลี่ยนเป็น 
ไตรอัปลักษณ์ ใครประพฤติ ปฏิบัติตามนี้ก็แย่ ก็คือนักการเมืองช่อราษฎร์ ร่วมมือกับข้าราชการทุจริต  
และนักธุรกิจที่ติดสินบน ตรงนี้เป็นภัยใหญ่หลวงต่อท้องถิ่น ต่อประเทศชาติมาก ผมใคร่ขอวิงวอนไปยัง
ท่านรองนายกฯ ชัยศรีฯ ท่านจะอยู่ยาวหรือไม่ยาวก็ไม่จําเป็น เพราะว่า ณ  ขณะนี้ท่านปฏิบัติหน้าที่กํากับ
ดูแล  พัฒนาเทศบาลนครลําปางแห่งนี้อยู่ ขอได้โปรดอย่าให้มีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับเทศบาลแห่งนี้เลยครับ 
ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   เชิญฝ่ายบริหาร 

นายชัยศรี สัชฌะไชย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลําปาง  
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านสมาชิกสภา และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน จริงๆ แล้ว เดิมที 
จะมอบให้คุณหมอสุรทัศน์ฯ ตอบ พอดีเรื่องของการทุจริต ในช่วงที่ผมรักษาการ ผมกล้าพูดได้เลยว่า  
จะไม่มีการทุจริตในเทศบาลนครลําปางทุกเรื่อง ถ้าผมรู้ผมจัดการหมด ผมยืนยันได้ และผมก็แก้ปัญหา
หลายๆ เรื่องที่ติดกันอยู่ หลายเรื่องได้ดําเนินการแก้ไขไป ในส่วนเรื่องนี้ผมยอมรับว่า ผมไม่ได้ลงลึก 
อาทิตย์หน้าผมคงต้องลงลึกในเรื่องนี้ สําหรับรายละเอียดคุณหมอสุรทัศน์ฯ จะเป็นผู้ตอบ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ นายสุรทัศน์  พงษ์นิกร 

นายสุรทัศน์  พงษ์นิกร  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนประธานสภาเทศบาล
นครลําปางที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ผมขอขอบพระคุณท่านสมาชิกสภาฯ บริบูรณ์ฯ 
เป็นอย่างยิ่ง ถือว่าท่านเป็นกัลยาณมิตรของผม เพราะผมรับผิดชอบงานด้านนี้ประมาณกลางเดือนมีนาคม 
2557 ตามที่กราบเรียนให้ทราบ ฉะนั้นประเด็นของคุณภาพ ตามสัญญายอมรับว่า คุณภาพไม่ดี และผม
มีเจตนาที่จะช่วย ไม่ได้มองมีเจตนาช่วยผู้รับจ้างใดๆ ทั้งสิ้น ผมรักต้นไม้ เพราะฉะนั้นผมมีเจตนาที่จะช่วย
ต้นไม้ไม่ให้ตาย และต้นที่ผมชอบมากคือต้นซากุระ กลัวมันตาย ผมยอมเสียสละเครื่องใช้ส่วนตัว  
ส่วนประเด็นค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น ผมไม่ได้คิด ผมมีวัตถุประสงค์เดียว ขอให้ต้นไม้ไม่ตายก็แล้วกัน นี่คือ
เรื่องที่หนึ่ง  เรื่องที่สอง ขอบคุณมากครับที่ท่านได้มาแนะนําหลายๆ  เรื่อง ในเรื่องของความไม่ถูกต้อง 
ไม่ครบถ้วนของสัญญา  อันนี้แน่นอนนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  ท่านรองนายกฯ ชัยศรีฯ ที่รักษาการแทน
นายกเทศมนตรี  ก็คงจะขอไปดูรายละเอียดของสัญญาให้ครบถ้วน อันที่สาม ด้วยความบริสุทธิ์ใจ  
พวกเราเข้ามาตรงนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เข้ามาหาผลประโยชน์ แม้แต่บาทเดียว สลึงเดียว หรือความคิดที่
จะหาผลประโยชน์ ผมไม่มีนะครับ ผมไม่มีจริงๆ  เพราะว่าผมเกษียณอายุราชการมาด้วยความสง่างาม  
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ผมคงไม่มาแปดเปื้อนกับพวกนี้หรอก  ตั้งใจมาช่วยงานกับชาวบ้านชาวเมืองมากกว่า อันนี้ก็เป็น
วัตถุประสงค์ที่อยากให้ที่ประชุมรับทราบ และบันทึกไว้ว่า ผมไม่เจตนาและไม่มีความตั้งใจที่จะมาทําสิ่งไม่ดี
ไม่งาม  เพราะฉะนั้นวันนี้เหมือนได้รับพรจากท่าน ผมก็จะขอพรที่ท่านให้ผม ในสิ่งและส่วนที่ผมทําดีได้
ขอให้ผมอายุยืน และสุขภาพแข็งแรง และขอขอบคุณท่านมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนคร
ลําปางที่เคารพ กระผม  นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง จริงๆ ท่านนายแพทย์ 
สุรทัศน์ฯ ก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผมเคารพนับถือ ก่อนที่ผมกลับเข้ามาทํางานใช้ชีวิตอยู่ที่จังหวัดลําปาง ก็ได้มี
โอกาสไปร่วมงานกับท่านที่โรงพยาบาลศูนย์โรคมะเร็งลําปาง ท่านก็ได้ให้บทเรียน ให้คําแนะนําหลายๆ 
อย่างเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ก็ทําให้ผมสามารถที่จะนําประสบการณ์เหล่านั้นมาใช้ในการที่จะตรวจ 
มองหา จับสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลได้ อีกประเด็นหนึ่ง พอดีต้องย้ําว่า ผมยังมีกระทู้ที่ต่อเนื่องอยู่เกี่ยวกับเรื่อง
ทุนการศึกษาของเด็กนักเรียนที่อยูใ่นเขตเทศบาล ซึ่งทางท่านนายกฯ ได้หาเสียงไว้ แต่ผมมองขึ้นไปบนที่น่ัง
ตําแหน่งที่นั่งของทางฝ่ายบริหารแล้ว  ก็เห็นว่าท่านรองนายกที่รับผิดชอบทางด้านการศึกษาไม่ได้อยู่ใน 
ที่ประชุมแห่งนี้ เมื่อเช้าได้รับแจ้งจากท่านรองนายกฯ สุวรรณ นครังกุลว่า ท่านรองนายกฯ นพวรรณ   
ธนะสุวัตถิ์  ติดภารกิจที่อื่น ก็อยากจะเรียนถามว่า จะมีท่านใดที่จะตอบกระทู้ของผมหรือจะมอบหมายให้
ท่านใดตอบแทนด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   เชิญฝ่ายบริหาร 

นายชัยศรี สัชฌะไชย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลําปาง  
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านสมาชิกสภาฯ และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน เรื่อง
ทุนการศึกษา1,000 บาท จริงๆ แล้วเรื่องนี้อยู่ในกระบวนการของศาลยุติธรรม ทางศาลอุทธรณ์ภาค ๕ 
ซึ่งผมคงไม่กล้าตอบ รอให้ทางศาลวินิจฉัยก่อนว่า เรื่องจะเป็นอย่างไร 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนคร
ลําปางที่เคารพ กระผม  นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนถามไปว่า ตามที่ 
ได้สัญญาไว้เมื่อคราวหาเสียง ได้ดําเนินการไปแล้วอย่างไรบ้าง สําเร็จหรือมีอุปสรรคอย่างไร ท่านรอง
นายกฯ ชัยศรีฯ กรุณามาให้ข้อมูลกับกระผม และท่านประธานว่า เรื่องอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของ 
ศาลอุทธรณ์ภาค ๕ จังหวัดเชียงใหม่  ถ้าศาลอุทธรณ์ท่านพิจารณาว่า ไม่ให้ทํา หมายความว่า กระทู้ 
ของผมก็จบไปเลยถูกหรือไม่ครับ เพราะไม่ได้ทํา แต่ถ้าศาลอุทธรณ์ท่านพิจารณาว่าให้กลับออกมาทํา  
ผมถามไว้แล้วว่าจะสําเร็จหรือจะมีอุปสรรคอย่างไร  แต่ก็คงจะพอแล้วครับ  ไม่ถามแล้ว แต่ผมนําเรียน
ท่านประธานว่า ที่ถามกระทู้นี้ ไม่ใช่ว่าอยากจะถามเอง มีเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลของเรา บ้านอยู่ 
ศรีเกิด เดินมาขายล็อตเตอรี่ในวันหยุด ที่หยุดไม่ไปโรงเรียนเพราะขาเจ็บ ได้รับอุบัติเหตุเจ็บ วันที่ผมมายื่น
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กระทู้ถาม เพราะผมคิดว่า เป็นเรื่องที่มีความจําเป็น มีความเหมาะสมที่จะต้องติดตามทวงถาม เพื่อรักษา
ประโยชน์ของพี่น้องประชาชน คุณแม่ของเด็กนักเรียนคนนั้น ก็ได้ทวงถามเหมือนกัน มีลายเซ็นอยู่ในสําเนา
กระทู้ที่ทางหัวหน้าฝ่ายกิจการสภา ได้รับเรื่องไว้ ผมจะนําส่งให้ท่านประธาน  ขอจบเท่านี้ครับ ขอบคุณ
มากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขณะนี้ เวลา 11.55 น. ผมขอพัก
การประชุม เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน และเริ่มการประชุมใหม่เวลา ๑๓.๐๐ น. 

 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เริ่มประชุมต่อเวลา  ๑๓.๐๐ น. 
  

๓.4) เรื่อง พิพิธภัณฑ์เมืองของชาวลําปาง “ปูมละกอน” (โดย  นายแพทย์วัฒนา   
วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง) 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอเริ่มการประชุมในภาคบ่าย  

ในระเบียบวาระที่ 3 ข้อ 3.4 เรื่อง พิพิธภัณฑ์เมืองของชาวลําปาง “ปูมละกอน” เชิญ นายแพทย์วัฒนา  
วานิชสุขสมบัติ 

  นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ   สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   กราบเรียน 
ท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม  นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ   สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
ขอเสนอกระทู้ถาม 

ข้าพเจ้า  นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอกระทู้
ถามต่อนายกเทศมนตรีนครลําปาง เรื่อง พิพิธภัณฑ์เมืองของชาวลําปาง “ปูมละกอน” ดังนี้ 

1. ใช้งบประมาณในการปรับปรุงอาคาร การจัดห้อง รวมทั้งสื่อประกอบอื่นๆ เป็นเงินจํานวน
เท่าใด 

2. หลังเปิดให้บริการ ปี พ.ศ. 2554 แล้ว มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไร อย่างใดหรือไม่ 
3. มีระบบป้องกันอัคคีภัย และกรณไีฟฟ้าดับหรือไม่ 
4. ขอทราบข้อมูลสถิติของผู้เข้าชม แต่ละประเภท รวมทั้งความคิดเห็นจากผู้เข้าชม ตั้งแต่เปิด

ให้บริการมาจนถึงปัจจุบัน 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
          ลงชื่อ    วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ    ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

   (นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ) 
    สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
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นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญฝ่ายบริหาร 
นายสุวรรณ  นครังกุล  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนคร

ลําปางที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง และผู้มีเกียรติที่อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้ สําหรับกระทู้
ถามของท่านสมาชิกสภา นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ  เรื่องของพิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน จากคําถาม
ที่ 1 ใช้งบประมาณในการปรับปรุงอาคาร การจัดห้อง รวมทั้งสื่อประกอบอื่นๆ เป็นเงินจํานวนเท่าใด  
จากที่ได้รับรายงานจากกองศึกษาที่จะใช้เงินในการปรับปรุงอุปกรณ์ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
ที่ทดแทนของเดิมในงบประมาณปี ๒๕๕๘ ที่จะนําเสนอเป็นจํานวนเงิน  ๕๐๘,๐๗๓ บาท(ห้าแสนแปดพัน
เจ็ดสิบสามบาทถ้วน)  เป็นการของบประมาณในปี ๒๕๕๘ เป็นเรื่องชดเชยอุปกรณ์ต่างๆ ที่เสียเพิ่มเติม 
ชดเชยของเดิมก็จะมีห้องที่หนึ่ง เมืองพันปี ที่มีเจ้าชีวิต ๑.ชุดวิดีทัศน์ เจ้าเมืองนางสุชาดา  ๒.ชุดไดคัท
นางงาม  และห้องที่ห้า ฮอมแฮงแปงเมือง  เป็นชุดมัลติมีเดีย จากคําถามข้อที่ ๒ หลังเปิดให้บริการ  
ปี พ.ศ. 2554 แล้ว มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไร อย่างใดหรือไม่ เรื่องการใช้งบประมาณที่เป็นจํานวน
เยอะๆ ยังไม่มี มีเพียงแต่ซ่อมสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ที่แตกหักบ้าง วัสดุอุปกรณ์ตัวเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น ยังไม่มี
การเพิ่มเติมงบประมาณในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง คําถามข้อที่ ๓ มีระบบป้องกันอัคคีภัย และกรณี
ไฟฟ้าดับหรือไม่ โดยระบบป้องกันอัคคีภัย ไม่มี โดยใช้ อปพร.ป้องกัน เป็นผู้ดูแลรักษา ส่วนเครื่องสํารอง
ไฟมีหรือไม่ในหอปูมละกอน  ก็ช้ีแจงว่ามีเครื่องสํารองไฟ  ช้ันละ ๖ เครื่อง ช้ันหนึ่ง ๖ เครื่อง ช้ันที่สอง ๖ 
เครื่อง  คําถามข้อ ๔ ขอทราบข้อมูลสถิติของผู้เข้าชม แต่ละประเภท รวมทั้งความคิดเห็นจากผู้เข้าชม 
ตั้งแต่เปิดให้บริการมาจนถึงปัจจุบัน  ผู้เข้าชมตั้งแต่กันยายน ๒๕๕๔ ที่แล้วเสร็จจนถึง ณ ปัจจุบัน 
เมษายน ๒๕๕๗  มีผู้เข้าชม ๑๓,๑๑๙ คน แยกเป็นนักเรียน ๑๐,๓๔๖ คน  ข้าราชการและเอกชน 
๒,๗๗๓ คน  สําหรับคําถามว่า มีความคิดเห็นจากผู้เข้าชมอย่างไรบ้าง ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าชม มีจํานวน 
๕๒ ข้อ 

1. อยากให้มีสื่อที่น่าสนใจ น่าตื่นเต้นเพิ่มขึ้น 
2. ควรเพิ่มเจ้าหน้าที่ประจําศูนยใ์ห้มากขึ้น  
3. ควรเพิ่มเนื้อหาและ เรื่องราวในพิพิธภัณฑ์ช้ัน 2 
4. จัดและนําเสนอเรื่องราวเก่าๆ ของลําปางให้เพิ่มมากขึ้นกว่านี้ 
5. ควรจะมีการนําเสนอที่น่าสนใจกว่านี้ 
6. ควรจะมีความรู้เป็นบอร์ดนิทรรศการประวัติศาสตร์เมืองลําปางให้เด็กๆมีความรู้ 
7. ห้องนิทรรศการของลําปางต้องคําสาปน่ากลัวสําหรับเด็กๆเนื่องจากเป็นโทนสีดํา 
8. นิทรรศการถาวรช้ัน 2 เนื้อหาและเรื่องราวที่ใช้ในการถ่ายทอดยังไม่ลึกซึ้ง  
 ไม่แสดงถึงอัตลักษณ์ของคนลําปางอย่างชัดเจน 

9. ขาดประวัติหรือชีวประวัติของบุคคลสําคัญที่มีบทบาทของนครลําปางในอดีต 
 เพื่อให้บุคคลรุ่นหลังได้ระลึก 



 

 

- ๒๘ -

10. นิทรรศการถาวรช้ัน 2 มีเสียงและจุดดึงดูดความสนใจเช่นเสียง และบรรยากาศ  
 จึงอาจทําให้คนที่เข้าชมมองข้ามเนื้อหาจริงๆที่ทางพิพิธภัณฑ์ต้องการสื่อถึง 

11. อยากให้แทรกวัฒนธรรมพื้นบ้านเมืองเหนือเพิ่มขึ้นอีกเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อ 
12. หลายจุดไฟส่องคําบรรยายยังไม่ตรงทําให้อ่านยาก 
13. เนื้อหาช่วงเขลางค์ยุคที่ 1 และ 2 ควรเพิ่มเนื้อหาขึ้นอีก 
14. เพิ่มวีดิทัศน์ภาพรวมของเนื้อหาโดยสรุปในห้องโถงก่อนเข้าชมในรายละเอียดแต่ละห้อง  
 และให้ผู้ชมสามารถเปิดปิดได้เอง 

15. ควรใช้สื่อในการนําเสนอเรื่องที่หลากหลาย(ที่ปรากฏเป็นการให้อ่านข้อความเสียส่วนใหญ่) 
16. รูปภาพ(จันหมัน)ควรให้ชื่อหรือสาระอธิบายเพิ่มนอกเหนือจาการแสดงเพียงภาพถ่าย 
17. เสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์เพิ่มขึ้นเมื่อออกไปแล้วควรจะได้ความรู้ว่าเป็นมาอย่างไร 
18. อยากให้มีสื่อมากกว่านี้และอยากให้กว้างกว่านี้เวลาดูนิทรรศการน้อยไป 
19. ห้องจัดแสดงด้านล่างควรให้มีเรื่องราวของลําปางมากกว่านี้ 
20. ขอบคุณเทศบาลนครลําปางที่จัดแหล่งการเรียนรูใ้ห้ดูสนใจได้เข้ามาศึกษาค้นคว้า 
21. อยากให้มีหนังสือด้วย 
22. เพิ่มการประชาสัมพันธ์แนะนํานักท่องเที่ยวตามจุดต่างๆ เช่น โรงแรม สถานีรถไฟ สนามบิน 

 ศูนย์ส่งเสริมท่องเที่ยวแต่ละจุด 
23. อยากให้จัดวิถีของประชาชนชาวลําปางในปัจจุบันให้เห็นเป็นรูปธรรมเพื่อเด็กจะได้ทราบ 
 วิถีการดําเนินชีวิตของชาวลําปางว่ามีอาชีพใดบ้างในรูปของวิดีทัศน์ 

24. นําเสนอได้ดีมากมีการผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทําให้เด็กรุ่นใหม่เข้าถึงอดีตได้ง่าย 
    น่าสนใจ 

25. ควรจัดวัตถุโบราณพื้นบ้าน ของใช้พื้นบ้าน เครื่องมือ จัดไว้ 1 ห้อง เพื่อให้ลูกหลานได้เรียนรู้ 
  และสืบทอดต่อไป 

26. ควรจะมีข้อความเตือนผู้ชมที่ส่งเสียงดังเกินควรจนรบกวนสมาธิ (โดยเฉพาะเสียงของสตรีวัยรุ่น 
   ที่ชอบถ่ายรูป) 

27. ทําได้น่าสนใจดีมาก ได้ความรู้และความเพลิดเพลินดีมาก 
28. การนําเสนอจะดูน่าสนใจกว่านี้ ถ้าเป็นแบบ interactive มากขึ้น และสถานที่กว้างขึ้น 
29. ช้ันที่ 1 ยังขาดความน่าสนใจมาก ควรแสดงเรื่องเซรามิคมากขึ้น เช่น ความเป็นมาประวัติต่างๆ 
 และการจัดวางยังหลวมๆ ไม่น่าสนใจเท่าที่ควร 
30. ช้ันที่  2 แสดงเรื่องราวความเป็นมาในหลายๆ เรื่องดีมาก โดยเฉพาะเรื่องการทําไม้  
 และเรื่องชุมชนยุคต่าง ๆ ในอดีตของลําปางมีความน่าสนใจดี  

31. อยากให้มีทําเนียบของผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง 



 

 

- ๒๙ - 

32. พิพิธภัณฑ์มีความเรียบร้อยและมีการจัดหมวดหมูไ่ด้ดีมาก 
33. ควรจะมีการเพิ่มเติมในเรื่องของเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพิ่มลูกเล่นให้น่าสนใจอีก  
 จะให้ดีที่สุดอย่างเช่น ตํานานเจ้าแม่สุชาดาดูแล้วน่าจะเป็นสามมิติเพื่อให้มีอารมณ์ร่วมมากขึ้น 

34. อยากให้เพิ่มห้องบนช้ันสองให้มากขึ้น 
35. ควรมีอะไรให้ชมมากกว่านี้ เช่น หุ่นขี้ผ้ึง 
36. จัดพิพิธภัณฑใ์นรูปแบบใหม่ น่าสนใจมาก 
37. น่าจะมีของใหม่มาลงอีกจะได้น่าดูมากขึ้นอีก และน่าจะเพิ่มความเป็นไทยใส่ลงไปด้วย   
 แตโ่ดยภาพรวมแล้วชอบมาก 

38. น่าจะแสดงให้เห็นมากกว่านี้ว่า ปัจจุบันลําปาง มีบทบาทสถานะอย่างไรทั้งด้านเศรษฐกิจ 
 และสังคมในระดับภูมิภาค มีพัฒนาการอะไรที่ดูเหมือนเป็นจุดแข็งของเมือง เช่น การเป็น 
 เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือจะเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ 

39. อยากให้มีประวัติลําปางแบบ 3 มิติ 
40. น่าจะเพิ่มจุดที่เป็น interactive มากกว่านี้ เช่น มีปุ่มกดรับฟังตามจุดต่างๆ ให้มากขึ้น  
 เน้นระบบคอมพิวเตอร์ 

41. เสียงอัตโนมัติตีกันเวลาเดินผ่านห้องต่าง ๆ  
42. น่าจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะมากกว่านี้ 
43. ควรมีสินค้าของที่ระลึกจําหน่ายในพิพิธภัณฑ์บ้าง 
44. ควรมีการจัดแสดงห้องนิทรรศการหมุนเวียนช้ัน 1 ให้มากยิ่งขึ้น 
45. น่าจะมีวัฒนธรรมหรือประวัติอย่างอื่นเวียนมาจัดแสดงด้วย และมโีชว์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ 
     บ่อยๆ คนจะได้เข้ามาชมเยอะๆ 

46. ขอให้มีประตูทางออกเหมือนประตูทางเข้า ทางเข้ามีประตูเหมือนเข้าเมืองไป  เมื่อจบแล้ว 
 ควรเปิดประตูออกจากเมือง 

47. อยากให้เปลี่ยนแปลงเรื่องราวบนนิทรรศการถาวรช้ัน 2  
48. จัดได้ดีแล้วแต่อยากให้เพิ่มห้องและขยายไปเรื่อยๆ 
49. ควรมีห้องน้ํา และ น้ําดื่ม ไว้บริการ 
50. จัดพิพิธภัณฑใ์นรูปแบบใหม่ น่าสนใจมาก 
51. ห้องจัดแสดงด้านล่างควรให้มีเรื่องราวของลําปางมากกว่านี้ 
52. ทําได้ดีมาก ได้ความรู้และความเพลิดเพลินดีมาก 
หอปูมละกอน ใช้งบประมาณ ๗,๙๒๕,๐๐๐ บาทในการก่อสร้าง และใช้วัสดุอุปกรณ์รวมทั้งหมด  

ก็เรียนมาเท่านี้ครับ  

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ 



 

 

- ๓๐ - 

นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ   สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   กราบเรียน 
ท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม  นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
เหตุผลที่ผมต้องยกเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นกระทู้ถาม ด้วยเหตุผลสองสามประการ ประการแรกคือ  
การตรวจสอบและติดตามการบริหารงานของฝ่ายบริหาร ระยะปีเศษๆ ได้ให้ความสนใจในด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ในด้านการพัฒนา ทั้งด้านความรู้เกี่ยวกับจิตวิญญาณหรือวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นมากน้อย
เพียงใด ท่านประธานทราบดีว่า ในด้านกายภาพเราไปหลายเรื่องหลายราว พัฒนาไปเยอะ แต่ด้านนี้
อาจจะถูกทอดทิ้ง และหลักการสมัยใหม่ห้องสมุดก็ดี พิพิธภัณฑ์ก็ดี เขามักจะทําให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต 
หรือพิพิธภัณฑ์มี ชีวิต แต่ถ้าเรามาดูพิพิธภัณฑ์ของเมืองลําปาง หรือหอปูมละกอนแล้ว ผมว่า 
เป็นพิพิธภัณฑ์ที่กําลังจะตาย  ๓ ปีที่ผ่านมาจาก ๒๕๕๔ ถึง ๒๕๕๗ ผู้เข้าชมเฉลี่ยปีละสี่พันกว่าคน  
ถ้าเอา ๓๖๕ วันหารแล้ว เทียบกับงบประมาณเจ็ดล้านกว่า ความคุ้มค่าซึ่งเป็นหนึ่งในหกการบริหาร 
ด้าน GOOD GOVERNANCE หรือการบริหารที่ดีนั้น ความคุ้มค่าเป็นหนึ่งในหลักการบริหารที่ดี เพราะฉะนั้น
ผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกก็ดี ย่อมไม่สามารถที่จะละเลย เพิกเฉยต่อสิ่งอันสําคัญเหล่านี้ได้ ไม่ทราบว่าในห้องนี้
ถ้าทําแบบสอบถาม จะมีเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่ที่เคยเข้าดูหอปูมละกอน ล่าสุดเมื่อวันที่ ๘ ได้นําคณะ 
ผู้มีสัญชาติอเมริกันคณะหนึ่งเข้าไปเยี่ยมชม ประมาณบ่ายสองโมง ไม่มีสิ่งมีชีวิตแม้แต่คนเดียวอยู่ในนั้น  
แตใ่นฐานะที่ผมเป็นเจ้าภาพ ผมก็ต้องพาเขาเดินขึ้นไป พาไปชม เขาพอใจมาก บอกได้เลยว่าลําปางมีของดี
ที่ไม่น้อยหน้าเมืองอื่น ทางด้านยุโรปตะวันตกหรืออเมริกาเลย หลายๆเมืองที่เจริญ จะต้องมีสิ่งนี้ไว้ต้อนรับ
แขกเมืองแขกสําคัญรวมทั้งคนในท้องถิ่นว่า เมื่อมาถึงเมืองนี้แล้ว มีอะไรที่เป็นตัวตน เป็นประวัติศาสตร์ 
ท่านประธานทราบดีว่า ประวัติศาสตร์นั้นสําคัญเพียงใด ประวัติศาสตร์นั้นสร้างอนาคต ถ้าคนที่ไหนไม่รู้
ประวัติศาสตร์ อนาคตก็ไม่มีทิศทาง จนผมจะลงมาแล้วถึงมาเจอสิ่งมีชีวิตหนึ่งคน ใส่เสื้อสีเหลืองก็ถามว่า 
“คุณเป็นใคร ดิฉันเป็นแม่บ้านค่ะ เขาฝากไว้” ก็น่าเสียดาย แผ่นพับทําอย่างดี สี่สี ผมไม่ทราบว่าคงจะ 
 ๕-๖-7 บาท แต่ถามว่าคนมาดูแล้วได้อะไรติดไม้ติดมือกลับไปอวดลูกอวดหลานหรือไม่ ยากครับ 
โดยเฉพาะชาวต่างชาติ หาความรู้ติดตัวไปน้อยมาก ไม่มีอะไรที่เป็นภาษาอังกฤษให้เลย อันนี้ต่างหากที่จะ
ถามว่า ท่านทําอะไรกันอยู่  จริงอยู่จะปฏิบัติหน้าที่แทน ท่านก็มีอํานาจเต็มที่จะดูแลเรื่องเหล่านี้  
ความคุ้มค่าจาก ๓ ปีที่ผ่านมา ปีละสี่พันกว่าคน ผมว่าเป็นความล้มเหลว ขาดการดูแลและเอาใจใส่ 
อย่างจริงจังและจริงใจด้วย ใน ๕๒ ความเห็นนั้น ของผมคงไม่มีปรากฏแน่นอน ผมฟังท่านว่าตั้งแต่ต้น  
ผมเขียนไปเมื่อปีที่แล้วว่า ถ้าเกิดไฟฟ้าดับขึ้นมา แล้วคนติดอยู่ในนั้น ๔-๕ คน หรือมากกว่านั้น เขาจะทํา
อย่างไร วิ่งชนกันหรือ และถ้าเกิดอัคคีภัยขึ้นมา อุปกรณ์ดับไฟ สปริงเกอร์มีหรือไม่ นี่ต่างหากที่เป็น 
สิ่งสําคัญ ตัวอาคาร ๗-๘ ล้านจะถูกไฟวอดวายไป เทียบไม่ได้กับชีวิตคนที่จะไปติดอยู่ในกองไฟแม้แต่
เพียงคนเดียว หรือการบาดเจ็บล้มตายที่จะเกิดขึ้น น่าเห็นใจสําหรับคนสูงอายุที่สายตาไม่ค่อยดี  
เรื่องเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลไม่มไีม่เป็นไร แต่ถ้าจะเดินเก้ๆ  กังๆ เข้าไปดูด้วยตัวเองนั้น ป้ายสัญญาณบอกทาง
ก็ไม่ชัดเจน ผมงมหาทางออกอยู่ตั้งนาน เดินวนเป็นเขาวงกต เพราะความสว่างไม่เพียงพอ สิ่งดีๆ  



 

 

- ๓๑ -

เรามีเยอะแต่น่าเสียดายเหลือเกิน สิ่งดีเหล่านี้ได้ถูกละเลยเพิกเฉย จากใครก็ตามที่มีหน้าที่รับผิดชอบ  
ซึ่งผมไม่อยากให้เกิด มีคําถามเยอะแยะ หลังจากที่ได้ดูแล้ว ทําไมไม่มีแผ่นพับหรือเอกสารแนะนําที่เป็น
ภาษาสากลบ้าง ทําไมไม่มีไฟฉุกเฉินที่ว่ามีช้ันละ ๖-๗ จุด ผมขึ้นไปดูอีกรอบ ก็ไม่เห็นชัดเจน เรื่อง 
ความสว่างของแสง เห็นไม่ชัดเจนสําหรับคนที่สายตาไม่ค่อยดี เหมือนในความคิดเห็นเมื่อสักครู่ ประวัติก็ดี   
การคัดลอกเอาภาษาอังกฤษกับประวัติที่แปลไว้มารวมเป็นเล่ม เขาอยากได้อย่างนั้น ทําไมไม่ทําพิมพ์
ออกมาขาย จะให้บริจาคหรือขาย ๑๐ บาท ๒๐ บาทเขายินดีที่จะซื้อหรือบริจาคนําความรู้กลับไปบ้านเขา 
และแบ่งปัน และมีอีกมากมายหลายประการในเรื่องนี้ แต่สิ่งสําคัญก็คือ ความที่เทศบาลไม่ได้เอาใจใส่
อย่างจริงจัง เพราะฉะนั้นในพิพิธภัณฑ์มีชีวิต มันก็ยังไม่มีชีวิตอยู่เช่นเดิม เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทําได้  
ผมคิดว่า ถ้าท่านฝ่ายบริหารได้ลงมือทําในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไป จะดีที่สุด ผมถามพนักงานในที่ทํางานผม 
สิบคน เอาแผ่นพับให้ดู ว่าหนูเคยเห็นสิ่งนี้หรือไม่ ทั้งสิบคนตอบว่าไม่เคยรู้เลยว่ามีสิ่งนี้อยู่ในลําปาง เป็นสิ่ง
สะท้อนที่น่าอับอายมาก โดยเฉพาะสมาชิกสภา เรามีของดีแล้ว ทําไมเราไม่เผยแพร่ ไม่สร้างคุณค่าในสิ่งที่
เราได้ลงทุนงบประมาณไปเจ็ดล้านกว่าบาทให้เกิดคุณค่ามากขึ้น น่ันคือการกระตุ้นการเรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้น 
ทั้งคนในท้องถิ่น ทั้งนักท่องเที่ยว และต่างชาติที่พํานักอยู่ในลําปาง นี่ก็เป็นเบื้องต้น เป็นเหตุผลที่ผมได้นํา
กระทู้เรื่องนี้มาถาม ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ฝ่ายบริหารไม่มีอะไรช้ีแจงเพิ่ม  
เติมหรือไม่ ไม่มีนะครับ 

 
๓.๕ เรื่อง การบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ผู้ค้าขายในตลาดเทศบาล ๓ (รัษฎา)  

(โดย นายพิทักษ์  แสนชมภู สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง) 
นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่ 3 ข้อ 3.5 

เรื่อง การบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ผู้ค้าขายในตลาดเทศบาล ๓ (รัษฎา) เชิญนายพิทักษ์  
แสนชมภู 

นายพิทักษ์  แสนชมภู สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนคร
ลําปางที่เคารพ กระผม  นายพิทักษ์  แสนชมภู   สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอกระทู้ถาม 

ข้าพเจ้า นายพิทักษ์  แสนชมภู  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอเสนอกระทู้ถามต่อ
นายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรื่อง  การบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  ผู้ค้าขายในตลาดเทศบาล 
๓ (รัษฎา)  ซึ่งราษฎรมีความทุกข์ เดือดร้อน ในเรื่องต่อไปนี้ 

๑. หลังคาแตกร้าว  ทําให้น้ําฝนร่ัวซึม 
๒. หลังคาอาคารไม่สามารถครอบคลุมตลอดพื้นที่ค้าขาย 
๓. มูลสัตว์ปีกใต้หลังคา รบกวนผู้ขาย 
๔. ท่อระบายน้ําเสียอุดตัน ชํารุดเสียหาย ฝาท่อแตกชํารุดเป็นอันตราย 



 

 

- ๓๒ -

ซึ่งข้อเดือดร้อนดังกล่าว ผู้ขายได้แจ้งความเดือดร้อนให้แก่เจ้าหน้าที่ของเทศบาลบ้างแล้ว แต่ก็ยัง
ไม่ได้ รับการใส่ใจและแก้ไข ข้าพเจ้าในฐานะของตัวแทนผู้เดือดร้อนดังกล่าว จึงได้นําเสนอผ่าน 
ท่านประธานสภาเทศบาลนครลําปางไปยังผู้บริหารว่า ท่านมีแนวทางในการขจัดความเดือดร้อนให้พี่น้อง
ประชาชนอย่างไร 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไป 

        ขอแสดงความนับถือ 
          ลงชื่อ    พิทักษ์  แสนชมภู     ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

        (นายพิทักษ์  แสนชมภู) 
    สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 

ขออนุญาตนําเสนอด้วยภาพ นี่คือหลังคาแตกร้าว ร่ัวซึม ทําให้ฝนร่ัวซึม นี่ก็เหมือนกันบริเวณหลังคา
แตกร้าว ทําให้ฝนร่ัวซึมลงมาถึงด้านล่าง และเป็นหลังคาแตกร้าวซึ่งทําให้พื้นแฉะ ผู้จับจ่ายเดินไปทั่วตลาด 
ทําให้สกปรกเลอะเทอะ ต่อไปเป็นภาพมูลสัตว์ปีกใต้หลังคา รบกวนผู้ขาย ภาพต่อไปภาพท่อระบายน้ําเสีย
และอุดตัน น้ําไม่ไหล ต่อไปภาพหลังคาใต้คานไม่ครอบคลุมพื้นที่บริเวณด้านหน้าตลาดติดกับห้องน้ํา 
ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญฝ่ายบริหาร 

นายสุรทัศน์  พงษ์นิกร  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนประธานสภาเทศบาลนคร
ลําปางที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ กระผมขออนุญาตเป็นผู้แทนฝ่ายบริหารตอบกระทู้
โดยมี ๔ ปัญหา ปัญหาเรื่องหลังคาแตกร้าว และน้ําร่ัวซึม กล่าวคือ อาคารหลังนี้ได้ก่อสร้างตั้งแต่ 
ปี ๒๕๔๐ ตอนนี้ก็  ๑๗ ปี เพราะฉะนั้นอุปกรณ์รวมทั้งสิ่ งก่อสร้างก็มีการเสื่อมโทรมตามสภาพ 
เพราะฉะนั้นน้ําที่ไหลซึมออกมา  แน่นอนหลังคาก็คงจะมีการแตกร้าว  และตรงข้อต่อระหว่างที่รวบรวมน้ํา
กับท่อระบายน้ําก็มีการเสื่อมสภาพ เพราะฉะนั้นน้ําไหล ประเด็นที่สอง หลังคาอาคารไม่สามารถ
ครอบคลุมตลอดพื้นที่ค้าขาย เนื่องจากมี พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และกฎกระทรวงฉบับที่  
๕๕/๒๕๔๓ หมวดที่ ๓ กําหนดให้มีที่ว่างภายนอกอาคารตามข้อ ๓๓ (๒) อาคารสาธารณะต้องมีที่ว่าง 
๑๐% ของพื้นที่ช้ันใดช้ันหนึ่ง ที่มากสุดของอาคาร เพราะฉะนั้น ประเด็นหลังคาไม่ครอบคลุมนี้ จึงไม่
สามารถก่อสร้างหลังคาให้เต็มพื้นที่ได้  ขณะนี้ผู้ค้าขายในตลาดรัษฎามีจํานวนมากขึ้น ซึ่งแต่ละคน 
ก็พยายามจะหาที่ว่าง และพยายามที่จะมีหลังคา จึงไม่สามารถที่จะดําเนินการต่อเติมหลังคาในลักษณะที่
ถาวรได้ ปัญหาข้อสาม คือมูลสัตว์ปีกใต้หลังคา รบกวนผู้ขาย บ้านผมก็อยู่แถวนั้น ไปตลาดบ่อยๆ ก็เห็นมี
นกหลายตัว อย่างน้อย ๒-๓ ตัว เราได้ดําเนินการช่วยกันทั้งผู้ขาย ทั้งผู้ดูแลตลาด ก็พยายามไล่ ซึ่งก็เป็น
ปัญหาที่ยังไม่สามารถที่จะดําเนินการได้อย่างถาวร เพราะว่าลุกลามไปหมดเรื ่องนกพิราบ แม้แต่ 
บ้านผมเอง ก็ยังมีนกพิราบ ๖-๗ ตัว ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหานี้ได้ ขณะเดียวกัน ก็ให้เจ้าหน้าที่ 



 

 

- ๓๓ - 

กองสาธารณสุขฯ ที่ดูแลหม่ันขับไล่เป็นประจํา ปัญหาที่สี่ ท่อระบายน้ําเสียอุดตัน ชํารุดเสียหาย ฝาท่อแตก
ชํารุดเป็นอันตราย เนื่องจากการก่อสร้างนานแล้ว เพราะฉะนั้นระดับของพื้นที่ที่ก่อสร้าง ระดับราง 
ระบายน้ําทรุดลงและเป็นแอ่งตกท้องช้าง เพราะฉะนั้นทําให้การระบายน้ําไม่ดี ขณะเดียวกันประกอบกับ
เท่าที่เห็นก็สารพัดสารเพจากผู้มาค้าขาย แม่ค้าเองก็เอาของสกปรก ถุงพลาสติกสารพัดลงตามท่อระบาย
น้ําทําให้อุดตัน แต่ทางกองสาธารณสุขฯ ก็ดําเนินการล้างเป็นประจํา แต่ถามว่า ยังมีอยู่ ก็ต้องยอมรับว่า 
มีอยู่บ้าง ทั้งหมดก็ขออนุญาตสรุปว่า เราก็มีแผนดําเนินการ แผนเร่งด่วน ก็จะจัดกําลังเจ้าหน้าที่ออกไป
ดําเนินการเร่งรัดในส่วนที่สามารถทําได้ ส่วนที่สองในเรื่องของการก่อสร้าง ได้ขอให้สํานักการช่างประเมิน
ราคาในส่วนที่จะต้องซ่อมแซมในส่วนอาคารสิ่งก่อสร้าง ส่วนที่สาม ก็จะมีการประชุมคณะกรรมการ
บริหารตลาดรัษฎา ซึ่งประกอบด้วย เทศบาล ผู้ขาย ได้มาปรึกษาหารือ หาทางช่วยกันพัฒนาตรงนี้ให้มี
ความสะอาดได้อย่างไรในอนาคต 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ นายพิทักษ์  แสนชมภู 

นายพิทักษ์  แสนชมภู สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนคร
ลําปางที่เคารพ กระผม  นายพิทักษ์  แสนชมภู  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ได้ยินฝ่ายบริหารพูดแล้ว
ก็จะแจ้งให้ผู้ค้าขายและผู้จับจ่ายในตลาดรัษฎาได้ทราบ  ขอให้ดําเนินการอย่างรวดเร็วเพราะช่วงนี้ 
เป็นหน้าฝนด้วย ขอขอบคุณครับ 

 

๓.๖  เรื่อง  การจัดงานเทศกาลสงกรานต์ ประจําปี ๒๕๕๗  งานสลุงหลวงกลองใหญ่ปี๋ใหม่
เม ือง ว ่าได ้ร ับผลส ัมฤทธิ ์อย ่างไรบ ้าง และประชาชนม ีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด 
(โดย นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง) 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่ 3 ข้อ 3.6 
เรื่อง การจัดงานเทศกาลสงกรานต์ ประจําปี ๒๕๕๗  งานสลุงหลวงกลองใหญ่ปี ๋ใหม่เมือง ว่าได้รับ
ผลสัมฤทธิ์อย่างไรบ้าง และประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด เชิญ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ 
และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ข้าพเจ้า  นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์   สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
ขอเสนอกระทู้ถาม 
 ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถามนายกเทศมนตรีเทศบาลนครลําปาง เรื่อง การจัดงานเทศกาลสงกรานต์ 
ประจําปี ๒๕๕๗ งานสลุงหลวงกลองใหญ่ปี๋ใหม่เมือง ว่าได้รับผลสัมฤทธิ์อย่างไรบ้าง และประชาชน 
มีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  และจากการที่ข้าพเจ้าได้เคยตั้งกระทู้ถามถึงการทํางานของท่านในปี 
๒๕๕๖ ที่ทําให้จํานวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงอย่างมากมาย ท่านได้ดําเนินการปรับปรุงวิธีการทํางาน และ
การประชาสัมพันธ์ เพื่อให้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเทศกาลสงกรานต์เพิ่มมากขึ้นอย่างไร 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไป 



 

 

- ๓๔ -

 ขอแสดงความนับถือ 
          ลงชื่อ    อมลยา  เจนตวนิชย์    ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

     (นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์) 
    สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   เชิญฝ่ายบริหาร 

นายชัยศรี สัชฌะไชย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลําปาง  
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านสมาชิกสภา และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน โดยปกติแล้ว 
การจัดงานเทศกาลสงกรานต์ จะแบ่งเป็นวันที่ ๘ วันที่ ๙ วันที่ ๑๐ เป็นของจังหวัด และวันที่ ๑๑ วันที่ ๑๒ 
วันที่ ๑๓ จะเป็นของเรา ในรอบปีที่ผ่านมา ปี ๒๕๕๗ นี้ ก็เกิดภาวะปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจ การเมืองก็
ไม่ค่อยเรียบร้อย ก็ทําให้ผู้คนที่มาเที่ยวจังหวัดลําปางน้อยลง แต่อย่างไรก็ตามผมจะขอให้ ผู้อํานวยการ
สํานักการศึกษาสรุป และช้ีแจงใหไ้ด้รับทราบ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 

นางสาวอุษา สมคิด  ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ในส่วนของกระทู้ถามของท่านสมาชิกสภา
เทศบาลในเรื่องของการจัดงานสลุงหลวง ซึ่งการจัดงานสลุงหลวง กลองใหญ่ปีใหม่เมืองในปี ๒๕๕๗  
ซึ่งโครงการนี้ สํานักการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ ทุกหน่วยงานของเทศบาลก็ได้ร่วมกันดําเนินการจนสําเร็จ
เรียบร้อยไปด้วยดี  ขออนุญาตอันดับแรก จะขอช้ีแจงในเรื่องวัตถุประสงค์ของการจัดงานก่อนว่า ในการ
จัดงานครั้งนี้ ทางเรามีวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ซี่งนําเสนอต่อผู้บริหารได้รับการอนุมัติแล้ว 
วัตถุประสงค์เพื่อรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีสงกรานต์ วัฒนธรรมของคนลําปางที่งดงาม ให้คงอยู่
ตลอดไป ๒.เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสร่วมกันทําบุญตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่เมือง ๓.เพื่อแสดงออกถึง
ความร่วมมือของทุกหน่วยงาน ความสามัคคีระหว่างส่วนราชการ ชุมชน สถาบันการศึกษา พ่อค้า
ประชาชน และวัตถุประสงค์สุดท้ายที่กําหนดไว้ คือ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลําปาง และเป็นการ
ประชาสัมพันธ์วิถีชีวิตขนบธรรมเนียมของจังหวัดลําปาง และศักยภาพของนครลําปาง ซึ่งจากวัตถุประสงค์
ดังกล่าว สํานักการศึกษาก็พยายามที่จะทํางานจัดกิจกรรมทุกอย่างให้ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ทั้งหมด 
ที่ออกมา และผลจากการทํางานที่ออกมาทางเทศบาลเองได้มีการประเมินความพึงพอใจ โดยจ้างสถาบัน
ภายนอกคือ ราชภัฏสวนดุสิต เป็นผู้ทําการประเมินความพึงพอใจ จากการประเมินจะเห็นว่า ประชาชน
ทั่วไปที่ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของเทศบาลนั้นอยู่ในระดับมาก ซึ่งถือว่าทุกปีก็อยู่ในระดับมาก 
เพียงแต่ว่าระดับความพึงพอใจเรายอมรับว่าลดลงไปจากปี ๒๕๕๖ ซึ่งผลของการลดลงไปนั้นมีสาเหตุ 
มาหลายอย่าง ซึ่งทางสํานักการศึกษาได้รับผลการประเมินมาแต่ยังไม่ได้วิเคราะห์ และวางแผนว่า สาเหตุ
การลดลงไปนั้น มาจากสาเหตุอะไร ดูเพียงข้อมูลคร่าวๆ ที่เราคิดว่าน่าจะลดลงไป สาเหตุที่สํานัก
การศึกษาโดยผู้อํานวยการสํานักการศึกษาได้ทําการวิเคราะห์โดยส่วนตัว และมองเห็นว่า สิ่งที่ลดลงไป
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เห็นได้ชัดคือ ปี ๒๕๕๖ จะจัดกิจกรรมของงานสลุงหลวง มีกิจกรรมที่หลากหลาย ทุกคืนจะมีเรื่องของ
กิจกรรมที่สร้างความสนุกสนาน ศิลปินจากหลายๆ ค่ายที่มาสร้างความสนุกสนานให้กับพี่น้องประชาชน 
ส่วนในปี ๒๕๕๗ เราไม่มีเลย พอประชาชนมาแล้วก็ได้พบความผิดหวังกลับไป คือว่า ไม่มีกิจกรรมที่สร้าง
ความรื่นเริงซึ่งเป็นธรรมชาติที่มนุษย์มาแล้ว ก็อยากได้รับกลับไป แต่เขาไมไ่ด้รับ ตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งที่อาจมี
ความพึงพอใจลดลงไป และอีกประการหนึ่งคือ เรื่องของการจราจรซึ่งแก้ปัญหาได้ค่อนข้างยาก เราจะจัด
กิจกรรมตรงไหนก็ปิดช่องทางร้านค้า ซึ่งเราก็ต้องระมัดระวัง เพราะฉะนั้นการจัดกิจกรรมตรงนี้ บางทีเรา
พยายามที่จะให้ครอบคลุมที่จะให้คนที่ไปมาเดินสะดวก แต่ก็ต้องติดปัญหาหลายๆ อย่าง ก็ทําให้ 
การวางแผนตรงนี้เกิดความผิดพลาดบ้างในเรื่องของเส้นทาง ทําให้เกิดความพึงพอใจน้อยลง ส่วนกระทู้
ถามที่ท่านสมาชิกสภาเรียนถามในเรื่องของส่วนของการปรับปรุงการทํางานในส่วนของทางผู้บริหาร  
ขออนุญาตเป็นการวางแผนของท่านคณะผู้บริหาร แต่ในส่วนของสํานักการศึกษา ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติก็คิดว่า  
มีหลายส่วนที่ทําให้เราต้องหันมาปรับปรุง ที่เราประสบปัญหาก็คือ ด้านของการมีส่วนร่วมจากหน่วยงาน
ต่างๆ อาจจะเป็นเพราะว่า เรื่องของการวางแผนก็ดี เรื่องของการมีหน่วยงานหลายหน่วยที่เข้ามา 
ร่วมกับเรา  แล้วเราไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การทํางานร่วมกัน จังหวัดก็ดี ชุมชนก็ดี บางทีเราควบคุม
การทํางานไม่ได้ ก็ทําให้เกิดการผิดพลาดในการวางแผนก็คงต้องขออนุญาตนําข้อบกพร่องตรงนี้กลับไป  
อีกประเด็นหนึ่งคือ การประชาสัมพันธ์ของเทศบาลที่เป็นปัญหาคือว่า ปี ๒๕๕๗ ที่ผ่านมาไม่ได้ใช้เงิน
งบประมาณของเทศบาลในเรื่องการประชาสัมพันธ์ เป็นการทํางานร่วมกับจังหวัด จังหวัดเป็นผู้ตัดเรื่อง
ของการประชาสัมพันธ์เอง แต่ทางเราก็เป็นคณะกรรมการหนึ่งในการประชาสัมพันธ์นั้น เราก็ทําเท่าที่ 
ทําได้ และทํามากกว่าที่ผ่านมา คือว่า เรามีการประชาสัมพันธ์เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเราเริ่มได้
โครงงานที่ร่วมกันกับจังหวัด พอเดือนกุมภาพันธ์ เราเริ่มการประชาสัมพันธ์หลายช่องทางมาก โดยที่
ไม่ได้ใช้งบประมาณ  ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์  วิทยุ ส่วนการประชาสัมพันธ์ในภาพรวมใหญ่ๆ จังหวัดเป็น 
ผู้ประชาสัมพันธ์ให้กับเรา ตรงนี้อาจเป็นผลหนึ่งที่กระทบกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งพี่น้องประชาชน
อาจจะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ล่าช้าเกินไป อาจจะมีผล  ส่วนในเรื่องของผลสัมฤทธิ์การจัดงาน ในส่วนของ
สํานักการศึกษาเองก็ได้สรุปผลสัมฤทธิ์ของการจัดงาน คือได้มีการกระจายรายได้ให้กับประชาชน 
ในท้องถิ่น ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีของ
จังหวัดลําปาง มีการพัฒนาสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวลําปาง และการร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ  
นี่คือผลสัมฤทธิ์  ส่วนในเรื่องกระทู้ว่าทําไมนักท่องเที่ยวลดลง ก็คงอย่างที่ท่านผู้บริหารได้เรียนให้ทราบ
เมื่อสักครู่ ผลจากสถานการณ์ทางการเมือง ก็เป็นที่ทราบดีอยู่แล้ว ช่วงนั้นมีการชุมนุมทางการเมือง ซึ่งเรา
ปฏิเสธไม่ได้ทั้งเสื้อเหลือง เสื้อแดง ก็แล้วแต่ สิ่งหนึ่งที่คิดว่าน่าจะมีผลคือ ประชาชนมีความกังวล  
และความเครียดเยอะ คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ความจริงลึกๆ เป็นอย่างนั้น ไม่มีจิตใจออกมาเที่ยว และ 
การลดลงของนักท่องเที่ยวก็คงไม่ใช่เฉพาะแต่จังหวัดลําปาง หลายๆ จังหวัดทั่วๆ ไปก็จะมีผลกระทบ 
ในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยเหมือนกัน เท่าที่ทราบ สาเหตุก็น่าจะประมาณเรื่องของสถานการณ์ 
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ทางการเมืองก็มีส่วน เศรษฐกิจของเราปัจจุบันก็เป็นที่ทราบกันอยู่ การใช้จ่าย ประชาชนก็ต้องระมัดระวัง
มากขึ้น ตรงนี้อาจจะเป็นผลที่ทําให้นักท่องเที่ยวลดลง คงขออนุญาตนําเรียนช้ีแจงเท่านี้ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปาง และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ข้าพเจ้า  นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์  สมาชิกสภา
เทศบาลนครลําปาง ขอบคุณท่านผู้อํานวยการกองการศึกษาที่ตอบกระทู้ถาม ในเรื่องวัตถุประสงค์ที่ 
ท่านผู้อํานวยการฯ กรุณาช้ีแจงว่า ประเด็นหนึ่งที่ให้ความสําคัญคือเรื่องการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรม แต่เท่าที่เห็นเรื่องรูปแบบการจัดงานสงกรานต์ในปีหลังมานี้ จะสังเกตได้ว่า เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์มีส่วนเข้ามาทําลายขนบธรรมเนียมประเพณีของเราเยอะมาก และไม่ทราบว่าเป็นนโยบายของ
ท่านผู้บริหารหรืออย่างไรที่ให้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาเป็นผู้สนับสนุน และตั้งเวทีที่หน้าสถานีดับเพลิง  
มีการท้วงติงไปและท่านผู้บริหารก็ได้มีการแก้ไขอย่างทันท่วงที ก็อยากจะท้วงติงตรงนี้ว่า ในเมื่อ 
เอาวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เราจะเน้นเรื่องการรักษาประเพณีและวัฒนธรรม แต่รูปแบบการจัดงาน
ของผู้บริหารค่อนข้างตรงกันข้ามกับที่ทําออกมา และอีกเรื่องการประชาสัมพันธ์ ในปีนี้ก็ยังไม่มีใบปลิว 
แผ่นพับไปแจกให้กับโรงแรมที่พักต่างๆ เหมือนเดิมซึ่งได้ท้วงติงไปปีที่แล้ว ปีนี้ก็ได้ทําเหมือนเดิม อีกเรื่อง
คือ ที่มีปัญหาร้องเรียนขึ้นมา เรื่องพื้นที่ที่ทางเทศบาลให้เอกชนมาเช่าเหมา และเกิดปัญหาเอาไปขายพื้นที่
ให้กับประชาชนในราคาที่สูง และมีการร้องเรียนไปที่ จังหวัด อยากทราบว่าเรื่องนี้ไปถึงไหน และ 
ได้ดําเนินการอย่างไรบ้าง 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   เชิญฝ่ายบริหาร 

นายชัยศรี สัชฌะไชย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลําปาง  
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านสมาชิกสภา และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน เรื่องแอลกอฮอล์นี้
ก็เป็นข่าวขึ้นมา ทันทีที่ผมได้รับทราบว่า มีเบียร์ช้างมาขายที่หน้าดับเพลิง จริงๆ ผมไม่รู้เรื่อง อันนี้ผม
ยอมรับ อาจจะมาจากจังหวัดหรือเปล่า ไม่แน่ใจ ทันทีที่ได้ข่าว ผมก็สั่งห้าม เมื่อผมสั่งห้าม เขาก็ถกเถียง
กับผมว่า ผมไม่มีอํานาจ  ผมก็ต้องใช้เป็นลายลักษณ์อักษรสั่ง  ในฐานะนายกเทศมนตรี  โดยได้
กําหนดเวลาให้สองทุ่ม ให้รื้อถอน  เรื่องนี้จบไป  อีกเรื่องหนึ่งคือ  เรื่องขายเหล้าในโรงเรียนเทศบาล ๔  
ผมก็สั่งห้ามไปทันทีที่ผมได้รับข่าว ออกเป็นระเบียบขึ้นไปและใช้มาตรการเด็ดขาด เรื่องนี้ก็จบไป  สําหรับ
เรื่องแม่ค้าที่มาขายแถวโรงเรียนเทศบาล ๔ ก็เป็นข้อเท็จจริง เดิมทีได้มีการขาย และมีการร้องเรียนไปที่
จังหวัด และผมก็สั่งห้ามอีกเหมือนกันคือ สั่งห้ามไม่อนุญาตให้ขาย แต่เรื่องนี้ผมคงตอบลึกไม่ได้ เพราะมี
การร้องเรียนที่จังหวัด ขอบคุณครับ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
4.1) ญัตติ เรื่อง  เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ สํานักการช่าง  ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์  
ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  เป็นจํานวนเงิน ๕,๑๖๗,๕๓๗ บาท(ห้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่น 
เจ็ดพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน) 
 นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่  4 เรื่อง  
ที่เสนอใหม่  ข้อ 4.1 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ สํานักการช่าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
เป็นจํานวนเงิน ๕,๑๖๗,๕๓๗ บาท(ห้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน)  
เชิญฝ่ายบริหาร 

 นายชัยศรี  สัชฌะไชย  รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลําปาง  
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  นายชัยศรี  สัชฌะไชย 
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ 
 
 
เรื่อง  เสนอญัตติขออนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7 สํานักการช่าง  
        ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหมใ่นหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นจํานวนเงิน  
        5,167,537 บาท   
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

ข้าพเจ้านายชัยศรี  สัชฌะไชย  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี
นครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7 
สํานักการช่าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นจํานวนเงิน 
5,167,537 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผล 
ดังนี้ 

หลักการ 
เพื่อจัดให้มีและบํารุงทางบกและทางน้ําตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม

จนถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๐ (๒) มาตรา ๕๓ (๑) มาตรา ๕๖ (๑) ตามโครงการแผนพัฒนา
เทศบาลนครลําปาง ๓ ปี (๒๕๕7 – ๒๕๕9) ลําดับที่  19 - 20 หน้า 5- 126 โดยขอโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 สํานักการช่าง จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป รายจ่าย
เพื่อการลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการปรับปรุงสวนสาธารณะนาก่วม ไปตั้งจ่าย
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เป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงถนนท่ามะโอ เป็นจํานวนเงิน 
5,167,537 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน) ทั้งนี้ โดยให้ใช้
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดทํางบประมาณ และการโอนงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔1 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 
ข้อ 22 และข้อ 27  

เหตุผล 
เนื่องจากเทศบาลนครลําปางได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557  

จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปไว้จํานวน 50,000,000 บาท แต่ปรากฏว่าได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป 
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จํานวน 41,167,537 บาท ทําให้ตํ่ากว่างบประมาณที่ตั้งไว้ 
จํานวน 8,832,643 บาท จึงจําเป็นต้องชะลอโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะนาก่วม ซึ่งตั้งงบประมาณ
ไว้ จํานวน 14,000,000 บาท ไว้ก่อน ทําให้คงเหลืองบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปจํานวน 5,167,537 บาท 
(ตามบันทึกกองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ งานจัดทํางบประมาณ ที่ ลป 
52002/1158 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2556) ประกอบกับถนนท่ามะโอ ตั้งแต่สะพานเขลางค์นคร 
ถึงแยกถนนประตูม้า ซึ่งมีสภาพชํารุดเสียหายและไม่สะดวกต่อประชาชนผู้สัญจรไปมาเป็นเวลานานแล้ว 
สมควรที่จะทําการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้เรียบร้อยใช้การได้ดีอย่างเดิม โดยการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติค
คอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ 6.00 – 9.00 เมตร หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ 897.00 เมตร 
พร้อมปรับปรุงบ่อพัก และงานอื่นๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นการเร่งด่วน (ตามแบบ
แปลนเทศบาลนครลําปาง)   

ดังนั้น ขอได้โปรดนําเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปางเพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7 สํานักการช่าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นจํานวนเงิน 5,167,537 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสามสิบ
เจ็ดบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔1 และแกไ้ขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 22 และข้อ 27 ต่อไป 
                                                                  ขอแสดงความนับถือ 
               (ลงชื่อ)   ชัยศรี  สัชฌะไชย        ผู้เสนอ 
                     (นายชัยศรี  สัชฌะไชย ) 

           รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
  รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
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นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
หรือไม่ เชิญ นายประชัญ  บุญสูง 

นายประชัญ  บุญสูง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
กระผม นายประชัญ  บุญสูง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านประธานสภาครับ กระผมมีข้อสังเกต
เกี่ยวกับเรื่องเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ สํานักการช่าง 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เป็นจํานวนเงิน ๕,๑๖๗,๕๓๗ บาท 
(ห้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน) ของฝ่ายบริหารนะครับ โดยใช้งบประมาณ
จากเงินอุดหนุนทั่วไปที่เหลือจากการชะลอโครงการปรับปรุงสวนสาธารณนาก่วม ซึ่งโครงการนี้อยู่ในเขต
รับผิดชอบของเขต 4 นะครับ และข้อสังเกตคือ ทางฝ่ายบริหารได้มีการพิจารณาเสนอโครงการที่จะ
ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีตสายท่ามะโอ ตั้งแต่สะพานเขลางค์นครถึงแยกถนนประตูม้า  
รวมระยะทางทั้งหมด 897 เมตร ซึ่งก็อยู่ในวงเงินอยู่ ๕,๑๖๗,๕๓๗ บาท  (ห้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่น 
เจ็ดพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน)  เพื่อขออนุมัติจากสภา โดยให้เหตุผลว่าถนนดังกล่าวมีสภาพชํารุด
เสียหาย ไม่สะดวกต่อประชาชนในการสัญจรไปมา ซึ่งโครงการนี้ผมได้ไปดูพื้นที่แล้วนะครับ ก็ยังมีสภาพที่
ใช้ได้อยู่นะครับ จากเหตุผลดังกล่าวผมเห็นว่างบประมาณที่เหลือจากการชะลอการปรับปรุงสวน 
สาธารณะนาก่วม โครงการนี้ก็อยู่ในเขตพื้นที่เขต 4 ทําไมท่านไม่พิจารณาเสนอโครงการที่อยู่ในเขตพื้นที่
เขต 4 เพราะว่าเป็นเขตที่มีรอยต่อระหว่างเทศบาลเมืองเขลางค์นคร กับเทศบาลนครลําปางของเรา  
และยังมีการรอรับการสนับสนุนในการดําเนินการก่อสร้างในด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะถนน 
ในเขต 4 บางสายก็ยังเป็นถนนลูกรังอยู่นะครับ แต่ทําไมท่านไม่พิจารณาเสนอโครงการที่อยู่ในเขตพื้นที่
เขต 4 ครับ กระผมก็อยากฝากให้ทางฝ่ายบริหารนะครับ เวลาการพิจารณาเสนอโครงการนั้น ควรจะ
พิจารณาให้ครอบคลุมเขตพื้นที่ในเขตเทศบาลนครนะครับ ซึ่งบางพื้นที่นั้นถนนยังเป็นถนนลูกรังอยู่  
บางพื้นที่ก็มีถนนเป็นแอสฟัลท์ติคคอนกรีตทั้งหมดแล้วนะครับ ผมก็เรียนเท่านี้ ขอขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายอีก
หรือไม่ เชิญ นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ 

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
เพื่อนสมาชิกสภาทุกท่าน กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมเห็นว่า
เรื่องการเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ สํานักการช่าง  
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เป็นจํานวนเงิน ๕,๑๖๗,๕๓๗ บาท 
(ห้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน) ผมมีข้อสงสัยอยู่ 2 ประเด็นนะครับ 

ประเด็นที่ 1  คือ  อ้างถึงการเสนอญัตติในส่วนของหลักการนะครับ ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔1 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 22 และข้อ 27 นั้น ท่านประธานครับ ข้อ 22 มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทํา
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งบประมาณนะครับท่านประธาน มันจบไปแล้วมันผ่านสภานี้ไปแล้วนะครับ งบประมาณของสวนสาธารณะ
นาก่วมนั้น กรณีของญัตตินี้เป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหมใ่นหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งดึงมาจากงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2557 
ซึ่งได้อนุมัติผ่านให้เป็นจํานวนเงินสิบสี่ล้านบาทเศษไปแล้วนะครับ ถึงแม้จะเหลืองบประมาณจาก
สวนสาธารณะนาก่วมอยู่ห้าล้านกว่าบาทก็จริง ผมก็ไม่ทราบว่าทางผู้เสนอญัตติได้อ้างอิงถึงตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔1 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 22 มาให้สภาแห่งนี้พิจารณาเรื่องอะไรครับท่านประธาน  
ผมไม่เข้าใจ ทั้งๆ ที่มันผ่านสภาไปแล้ว และก็เป็นงบประมาณเก่านะครับ อย่างไรก็ดีเรื่องนี้อ้างอิงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔1 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 22 และข้อ 27 ผมคิดว่าอ้างอิง ข้อ 27 ข้อเดียวก็พอครับ 
ท่านประธาน เป็นเรื่องการโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ การที่ท่าน
ผู้บริหารเสนอญัตติแบบนี้  ถือว่าท่านผู้บริหารขาดความรอบคอบ ไม่เป็นมืออาชีพครับท่านประธาน   
ข้อ 22 ท่านเสนอเข้ามาทําไมครับ มันเป็นเรื่องของการทํางบประมาณที่ผ่านไปแล้ว เอาแค่ข้อ 27  
ข้อเดียวเท่านั้นก็ได้ครับท่านประธาน ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารช้ีแจงด้วยนะครับ 

ประเด็นที่ 2  คือ  ก่อนที่ผมจะลงมติจะผ่านหรือไม่ผ่านในที่นี้ กระผมขอให้ฝ่ายผู้บริหารได้ตอบข้อ
สงสัยของชาวบ้านในเขตพื้นที่ชุมชนนาก่วมใต้ และพื้นที่ใกล้เคียงที่เขาคาดหวังว่าเขาจะได้มีสวนสาธารณะ
ในพื้นที่สีเขียว พื้นที่ออกกําลังกายพักผ่อนหย่อนใจ ทุกเขต ทุกที่มีหมด ของนาก่วมใต้ที่อนุมัติสิบสี่ล้าน 
ท่านผู้บริหารก็ไปอ้างอิงถึงดิน ดินไม่ดี หรืออะไร มันไม่ถูกต้องนะครับ ผมจําได้ว่าเมื่อกลางปี 2556 เรามี
กิจกรรมสภาพบประชาชน เราก็ได้ไปอ้าง เราก็ได้ไปบอกกล่าวให้กับชุมชน ผู้นําชุมชนว่า เราอนุมัติผ่าน
สภาไปเรียบร้อยในงบประมาณสิบสี่ล้าน แต่ตอนนี้สมาชิกเขต 4 ทุกคน ได้ตกเป็นจําเลยของชุมชนนะครับ 
เขาด่า เขาว่ามา ถามว่าจะทําเมื่อไหร่ จะสร้างเมื่อไหร่ ท่านผู้บริหารก็ไปตัดส่วนของนาก่วมใต้พื้นที่เขต 4 
ทุกวันนี้ผมเดินไปไหนชาวบ้านเขาก็ถามผมตลอด เพราะว่าพื้นที่ของเขตอื่น เขต 1 เขต 2 และเขต 3 ก็มี
สวนสาธารณะ ส่วนเขต 4 ก็มีสวนสาธารณะเทศบาล 7 มีที่เดียวแต่ก็ไกลนะครับ ทางด้านของนาก่วมใต้
ไม่มีนะครับท่านประธาน การทํางบประมาณแบบนี้ ภาษาทางงบประมาณเขาบอกว่า “โอนหนี” นะครับ
ท่านประธาน โอนหนีไปเลยนะครับจากเขต 4 ไปอยู่เขต 1 ผมอยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรครับท่าน
ประธานผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับ น่าจะหาวิธีการ หาบริเวณใกล้เคียงหรืออยู่ในเขตเดียวกันเพื่อที่จะได้
ให้ชาวบ้านเขาได้สบายใจนะครับ แต่ในเมื่อไม่ได้ก่อสร้างสวนสาธารณะ เงินไม่พอไม่เป็นไร แต่นี่โอนหนี
งบประมาณ และโอนหนีโซนเลย จะด้วยเหตุผลกลใดไม่ทราบ ทางชาวบ้านเขาหาว่าเราไปหลอกลวงเขา 
ผมในฐานะสมาชิกสภาฯ เขต 4 ทั้งหมดโดนเขาต่อว่ามามากมาย ไม่รู้จะไปแก้ตัวเขาอย่างไร ขอท่าน
ผู้บริหารช้ีแจง และช่วยบอกให้กระผมหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้น มีความจําเป็นมากน้อยแค่ไหนที่เราจะต้อง
ไปสร้างถนนเส้นนั้น สําคัญมากน้อยแค่ไหน เป็นเพราะอะไร ช่วยช้ีแจงให้สภาแห่งนี้ได้เข้าใจด้วยนะครับ  
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ในงบประมาณที่จะปรับปรุงถนนจากสะพานเขลางค์จนถึงถนนประตูม้านี้ เป็นงบประมาณที่เหลือจากการ
สร้างสวนสาธารณะนาก่วมใต้ที่ผ่านสภาแห่งนี้ไปแล้วนะครับ ขอบคุณมากครับท่านประธาน 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญฝ่ายบริหารครับ 

นายชัยศรี  สัชฌะไชย  รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลําปาง  
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา และท่านผู้มีเกียรติทุกๆ ท่าน ผมได้ฟังผู้อภิปรายแล้วผมก็
เข้าใจนะครับในหลักการ แล้วพอดีในงบประมาณที่ตั้งไว้นี้ เดิมทีก็จํานวนห้าสิบล้าน แล้วก็จ่ายขาด 
เงินสะสม และก็ได้มองเห็นว่าเงินมันเหลือก็ตัดสินใจย้ายมาทันที ก็ยอมรับว่าไม่ได้คิดถึงในส่วนนี้เท่าไหร่ 
ส่วนตัวผมก็เข้าใจได้นะครับ แต่อย่างไรก็ตามผมจะขอเชิญให้ผู้รักษาการผู้อํานวยการสํานักการช่างได้ช่วย
ช้ีแจงแทนนะครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญท่านรองปลัดฯ ครับ 

นางอินทมาศ  สมพงษ์  รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักการช่าง   
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางอินทมาศ  สมพงษ์   
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน  ผู้อํานวยการสํานักการช่าง สําหรับในรายละเอียดของการตั้ง
งบประมาณในญัตติก็ได้เรียนให้ทุกท่านได้ทราบแล้วนะคะ เนื่องจากว่างบประมาณเงินอุดหนุนที่ได้รับมา
ไม่เพียงพอ ในกรณีในเรื่องการคัดเลือกโครงการที่จะมาใช้ในเงินที่เหลือ ทางเจ้าหน้าที่สํานักการช่าง 
ในขณะนั้น ได้มีการนําเสนอโครงการร่วมกันทางกองวิชาการฯ ได้เสนอบันทึกถึงท่านนายกฯ ในเรื่องของ
งบประมาณที่มไีม่เพียงพอที่จะทํา คือได้เงินไม่ครบขาดงบประมาณไปประมาณเก้าล้านนะคะ ท่านนายกฯ 
ในขณะนั้น ขออนุญาตเอ่ยนามนะคะ คือท่านนายกฯ กิตติภูมิฯ ก็ได้ให้ทางสํานักการช่างเสนอโครงการที่มี
เงื่อนไข คือ 1) เป็นโครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนาเทศบาลที่พร้อมจะหยิบทําได้เลยนะคะ 2) มีงบประมาณ
เพียงพอที่เหลือที่จะทําได้โดยไม่ต้องมีหลายโครงการ ก็คือ 1 โครงการ 3) มีความพร้อม มีแบบแปลน
พร้อมที่จะสามารถดําเนินการไดใ้นทันที ก็ได้เสนอท่านนายกฯ ไปหลายโครงการ ซึ่งท่านนายกฯ ก็ได้เลือก
โครงการนี้ ด้วยเหตุผลหลายประการซึ่งอาจจะไม่ได้นําเสนอในที่ประชุมนี้ เท่าที่ทราบก็คือ 1) ช่วงก่อนที่
ทางบริษัทปูนซีเมนต์ได้มีการปิดสะพานบริเวณบ้านทุ่งฝาย ก็ไม่ทราบว่าสะพานชื่ออะไรนะคะ ทําให้
รถบรรทุกที่เคยผ่านไปเส้นทางนั้นไปยังบริษัทปูนซีเมนต์ ต้องมาอาศัยผ่านถนนเส้นนี้ ซึ่งก็ทําให้ถนนเส้นนี้
เกิดชํารุดหลายจุด ทั้งท่อระบายน้ําก็มีหลายๆ จุด ที่ทรุดตัวลง  2) เท่าที่ทราบก็คืออีกไม่นานถนนเส้นนี้ก็
จะเป็นเส้นทางในการรับเสด็จฯ ซึ่งทางจังหวัดก็ได้เคยประสานมายังเทศบาล ราชวงศ์ที่จะมาพระราชทาน
เพลิงศพที่วัดท่ามะโอนะคะ ทางจังหวัดก็ได้ประสานมาว่าให้ช่วยปรับปรุง เมื่อครั้งก่อนนั้นเคยคิดว่าจะขอ
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในการดําเนินการปีนี้แน่นอนสําหรับถนนสายนี้ แต่ว่าบังเอิญพอจะมีงบที่เหลือมา 
และทางสํานักการช่างเองก็ไม่เสนอโครงการทีเดียวหลายโครงการ แต่ว่าโครงการนี้ ท่านนายกฯ ก็มองดู
แล้วว่าถ้าจะขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมแล้วงบประมาณมันมีไม่เพียงพอ ในเรื่องนี้ก็ไม่ได้นําเสนอมาในที่นี้ 
แต่ได้ปรึกษากันในสํานักการช่างนะคะว่าน่าจะเอาเงินตรงนี้มาทําตรงนี้ทีเดียวไม่ต้องจ่ายขาดเงินสะสม  
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แต่ทางสํานักการช่างก็ไมไ่ด้ทันคิดว่างบตรงนี้เป็นงบของเขต 4 นะคะ เพราะว่าในขณะนั้นต้องการให้มีการ
แกไ้ขงานบางส่วนที่เป็นปัญหาอยู่ และส่วนตัวดิฉันเองก็ไม่ได้เป็นช่างนะคะ แต่ก็คิดว่าไม่น่าจะมีโครงการที่
เหมาะสม หรือโครงการที่พร้อมจะดําเนินการได้เท่าโครงการนี้แล้ว  เพราะว่ามีการเตรียมพร้อมไว้ตั้งแต่ 
ปีที่แล้วว่าโครงการนี้จะต้องทํา แต่ก็ไม่มีงบเมื่อปีที่ผ่านมาตั้งแต่ทางจังหวัดได้ประสานมา และโครงการนี้ 
ก็พร้อมที่สุด ทางเจ้าหน้าที่จึงได้คัดเลือกนําเสนอรายละเอียดให้ท่านนายกฯ กิตติภูมิฯ เลือกอีกทีหนึ่งค่ะ  
ก็ขอช้ีแจงเพียงเท่านี้นะคะ  ส่วนระเบียบฯ ข้อ 22 ตรงนี้ก็สามารถใช้ได้นะคะ แต่การตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ก็ยังคงเป็นอํานาจของสภาพิจารณานะคะ ถ้าเกิดผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ   

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ 

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ผมไมไ่ด้ติดใจอะไรมากมายครับ คือก็
เป็นอํานาจของฝ่ายบริหารอยู่แล้วนะครับว่าจะสร้างถนนเส้นไหน เพราะสภาของเราก็อนุมัติหลักการไป
ตั้งแต่แรกแล้ว เมื่อได้ทราบข่าวว่าจะมีการรับเสด็จ แต่ผมก็มีข้อสังเกตอยู่นิดหนึ่งนะครับว่า ที่ท่านรอง
ปลัดฯ ช้ีแจงมาบอกว่า ในขณะที่มีการปิดเส้นทางบริเวณดังกล่าวนั้น ได้มีข้อตกลงกับทางปูนซีเมนต์
หรือไม่ครับ ว่าเมื่อถนนเส้นนี้เกิดชํารุดเสียหาย ทางปูนซีเมนต์เขาจะปรับปรุงซ่อมแซมให้เราหรือไม่ สํานัก
การช่างต้องรู้ดีในเรื่องดังกล่าวนี้ดีนะครับ ผมก็ไม่แน่ใจว่าเมื่อสมัยก่อนจะมีข้อตกลงในส่วนนี้ไว้หรือไม่ ก็
อยากจะเรียนถามไปยังท่านรองปลัดฯ ว่าได้มีข้อตกลงในเรื่องดังกล่าวนี้หรือไม่ ในเมื่อมันเป็นถนนของเรา 
ภาษีของเรา แล้วเขาเอารถบรรทุกมาใช้ในเส้นทางนี้ แล้วเมื่อเกิดการชํารุดเสียหาย เขาจะซ่อมแซมให้เรา
หรือไม่ ขอบคุณมากครับท่านประธาน 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายอีก
หรือไม่ เชิญ นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
กระผม นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกสภาเทศบาลเขต 4  ได้น่ังฟังความเป็นมา
เป็นไปเรียบร้อยแล้ว ผมก็เห็นด้วยกับท่านณัฐกิตติ์ฯ อภิปราย เพราะว่าท่านก็เป็นสมาชิกสภาเขต 4 
เหมือนกับผม  และผมก็เห็นด้วยกับท่านรองชัยศรีฯ ที่ท่านอธิบายมาก็เข้าใจได้ว่า ฝ่ายบริหารก็มอง 
นครลําปางทั้งเขต ไม่ได้มองแบ่งเขตนะครับ แต่ว่าภาพรวมของการย้ายงบประมาณหนีแบบนี้ จริงๆ ฝ่าย
บริหารก็คงไม่ทันคิดหรอกครับ เพราะว่ามันอยู่ในเขตเทศบาลนครเหมือนกัน แต่ทีนี้ถ้าเราจะคุยกันอย่างนี้ 
ก็คงจะงอนกันนะครับ ผมว่าเพื่อนสมาชิกสภาเขต 1 ก็คงอยากจะให้เกิดการพัฒนาในพื้นที่เขต 1 แต่ว่า
เพื่อนสมาชิกสภาเขต 4 ก็คงจะเสียดายว่างบได้แล้ว โครงการผ่านแล้ว แล้วไปติดอะไร จริงๆ ถ้าออกมา
ยอมรับกันตรงเลยว่าสาเหตุที่โครงการสวนสาธารณะนาก่วมใต้ไม่ผ่าน เหตุผลมาจากงบประมาณอุดหนุน
ไม่พอก็ฟังได้นะครับ แต่จริงๆ มีอีกอันหนึ่งซึ่งพวกเราในที่นี้ก็เคยได้อภิปรายกันไปแล้วว่า ทางฝ่ายบริหาร
นั้นได้จัดโครงการไปปลูกต้นไม้ซึ่งโดยข้อเท็จจริงนี้ไม่ว่าจะอภิปรายหลบเลี่ยงกันอย่างไร ข้อเท็จจริงก็คือ
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ต้นไม้ที่ปลูกเหล่านั้นได้ทับลงไปในพื้นที่แผนผังบริเวณ ซึ่งได้ถูกออกแบบไว้แล้วว่าจะดําเนินการโครงการ
ก่อสร้างเป็นสวนสาธารณะ แต่เมื่อเหตุการณ์เป็นแบบนี้แล้วนะครับ ก็ขอฝากทางฝ่ายบริหารนะครับว่าจะ
แกไ้ขปัญหานี้อย่างไร เพราะผมมองดูเหตุการณ์แล้วเหมือนกับว่าทางสมาชิกสภาเขต 4 ก็อาจจะต้องเป็น
ผู้เสียสละนะครับ ท่านสมาชิกสมหมายฯ ยิ้ม ขออนุญาตพาดพิงนะครับ แล้วถ้าญัตตินี้ผ่านไปมันจะมีญัตติ
หรือจะมีโครงการอะไรหรือไม่ หรือมีแผนที่จะกลับไปดําเนินการเกี่ยวกับโครงการสวนสาธารณะให้ 
อย่างรีบด่วนหรือไม่ จะไม่เกิดอาการพลาดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็อยากจะให้ปรองดองกันนะครับ 
ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เมื่อสักครู่คุณณัฐกิตติ์ฯ ได้ถาม
เรื่องข้อตกลงกับทางบริษัทปูนซีเมนต์ดังกล่าว ไม่ทราบว่าจะมีใครเรียนช้ีแจงหรือไม่ เชิญท่านรองปลัดฯ 
ครับ 

นางอินทมาศ  สมพงษ์  รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักการช่าง   
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ในเรื่องข้อตกลงดังกล่าวในขณะนั้น ทางบริษัทปูนซีเมนต์ได้ทําข้อตกลงว่า
หากเกิดความเสียหายก็จะซ่อมแซมให้นะคะ หลังจากนั้นเราก็ได้ทวงถามไปแล้ว ทางปูนซีเมนต์ก็ได้ให้
งบประมาณมาเก้าหมื่นบาท ทางเราก็ได้ซื้อยางมาปะซ่อมแซมถนนในส่วนที่พอจะทําได้นะคะ แต่ก็ทําได้ 
ไม่เต็มที่นะคะ ซึ่งทางเราก็ได้ทวงถามไปแล้วเขาก็ให้มาเต็มที่ได้เพียงเท่านี้ ขอบคุณค่ะ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญฝ่ายบริหาร 

นายสุรทัศน์  พงษ์นิกร  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และ
ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  นายสุรทัศน์  พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  
ในส่วนประเด็นของการมีงบประมาณมาชดเชยกรณีของการที่ไม่ได้ดําเนินการก่อสร้างสวนสาธารณะ
ดังกล่าวนี้นะครับ ผมก็ได้ปรึกษาผู้บริหารแล้วนะครับว่า เพื่อเป็นการออมชอมกัน และทางฝ่ายบริหารเอง
ก็ เ ห็นภาพว่ามันจะต้องมีความเสมอภาค ผมก็จะขออนุญาตกราบเรียนในที่ประชุมนะครับว่า  
ในปีงบประมาณ 2558 นี้ ซึ่งผมเป็นผู้รับผิดชอบ ก็จะจัดงบประมาณลงในเขต 4 นะครับเป็นลําดับที่ 1 
และอาจจะมีจํานวนมากกว่าเขตอื่นนะครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกท่านใดอภิปรายอีก
หรือไม่ เชิญ นายจาตุรงค์  พรหมศร  

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ  
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน กระผม นายจาตุรงค์  พรหมศร  ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนคร
ลําปาง เมื่อสักครู่ทางท่านสมาชิกฯ ณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ ได้อภิปรายเกี่ยวกับญัตตินี้ถึงเรื่องระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔1 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 นั้น มีการระบุข้อ 22 เข้ามาด้วย ผมขอเรียนอย่างนี้นะครับ ในฐานะ
เลขานุการสภา จริงๆ แล้วข้อ 22 กับญัตตินี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะครับ และที่เกี่ยวข้องก็คือ ข้อ 27 
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เพราะเป็นญัตติของการโอนงบประมาณ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถึงแม้ว่าจะระบุมา ก็ไม่ได้ทําให้ญัตตินี้ 
ต้องเสียไป ญัตตินี้ก็ยังเป็นญัตติเกี่ยวกับกิจการสภาตามข้อ 27 ซึ่งที่ประชุมมีบทบาทหน้าที่ที่จะต้อง
พิจารณานะครับ ก็ต้องเรียนช้ีแจงอย่างนี้ ดังนั้นผมขอฝากไว้ด้วยนะครับในการเสนอญัตติอะไรก็แล้วแต่ 
การที่จะอ้างอิงบทกฎหมาย หรือข้อกฎหมาย ให้ใส่ที่เกี่ยวข้องเท่าที่จะเป็นเท่านั้นนะครับ เพื่อไม่ให้มีการ
เข้าใจผิดหลง หรือมีการโต้แย้งโต้เถียงกัน ฉะนั้นผมในฐานะเลขานุการสภานะครับ ขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่า
ญัตตินี้เป็นญัตติเกี่ยวกับกิจการสภา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔1 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 27 สภาแห่งนี้
มีอํานาจเต็มที่จะพิจารณาปรึกษาหารือกันได้ ขอบคุณครับท่านประธาน 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ 

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
เพื่อนสมาชิกสภาทุกท่าน กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมกราบ
ขอบพระคุณท่านเลขานุการสภาฯ นะครับ และกราบขอบพระคุณท่านรองนายกฯ สุรทัศน์ฯ เกี่ยวกับการ
จะตั้งงบประมาณให้เขต 4 เพิ่มเติม แต่ผมเพียงจะช้ีให้เห็นเท่านั้นเองว่าข้อ 22 กับข้อ 27 นั้นมันต่างกัน
ตรงไหน ในข้อ 27 มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณที่มันทําไปแล้วนะครับ หมายถึงว่าเป็นการ
นําไปตั้งเบิกจ่ายใหม่ซึ่งถือว่าถูกต้องนะครับ ยกตัวอย่างก็เหมือนเราขับรถนะครับ เราขับมาจากกรุงเทพจะ
ไปเชียงใหม่เราก็ขับตรงมาที่เชียงใหม่เลยนะครับ ไม่ต้องแวะไปที่พิษณุโลก ระบุอ้างอิง ข้อ 27 มาข้อเพียง
ก็พอ ดังนั้นผมจึงอยากให้เข้าใจตามนี้นะครับ ขอบพระคุณมากครับท่านประธาน 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย 
อีกหรือไม่ เมื่อไม่มี กระผมจะขอมติที่ประชุม ในระเบียบวาระที่ 4 ข้อ ๔.๑ ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขอ
อนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ สํานักการช่าง  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เป็นจํานวนเงิน ๕,๑๖๗,๕๓๗ บาท(ห้าล้านหนึ่งแสนหก
หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน) สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น มติเป็นเอกฉันท์ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ สํานักการช่าง  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง เป็นจํานวนเงิน ๕,๑๖๗,๕๓๗ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน) 

 

4.2) ญัตติ เรื่อง  เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 
(รายการเบิกตัดปี) จํานวน ๑ โครงการ 
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นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ในระเบียบวาระที่ 4 ข้อ 4.2 
ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๖ (รายการเบิกตัดปี) จํานวน ๑ โครงการ เชิญ 
ฝ่ายบริหาร 

นายสุรทัศน์  พงษ์นิกร  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และ
ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  นายสุรทัศน์  พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  
ขอเสนอญัตติ 
เรื่อง  เสนอญัตติขออนุมัติแกไ้ขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ 
       สิ่งก่อสร้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (รายการเบิกตัดปี) จํานวน 1 โครงการ  
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

ข้าพเจ้านายชัยศรี  สัชฌะไชย รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี
นครลําปาง  ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวด 
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (รายการเบิกตัดปี) จํานวน 1 โครงการ 
ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
เพื่อจัดให้มีและบํารุงทางบกและทางน้ําตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม

จนถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๐ (๒) มาตรา ๕๓ (๑) มาตรา ๕๖ (๑) โดยขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
คําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
(รายการเบิกตัดปี) สํานักการช่าง จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อดําเนินการก่อสร้างปรับปรุงถนนและ 
ท่อระบายน้ํา ถนนป่าไม้ ตั้งแต่ถนนป่าไม้เขตถึงถนนท่ามะโอ จํานวน 1 โครงการ ทั้งนี้ การโอน การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปี หรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะกระทําได้ต่อเมื่อ
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจให้เบิกตัดปีได้ หรือขยายเวลาให้เบิกตัดปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่  3  
พ.ศ. 2543 ข้อ 31 

เหตุผล 
เนื่องจากเทศบาลนครลําปางได้ดําเนินการประมูลจ้างก่อสร้างถนนดังกล่าวเป็นจํานวน 2 ครั้ง  

แต่เมื่อสิ้นสุดกําหนดระยะเวลาการขายเอกสารการประมูลแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้สนใจซื้อเอกสาร 
การประมูลแต่อย่างใด ประกอบกับพบข้อผิดพลาดในการคํานวณปริมาณงาน จึงทําให้คณะกรรมการ
กําหนดราคากลางได้คํานวณราคากลางสูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้และได้พยายามสรรหาผู้รับจ้างแล้วแต่ก็
ไม่ประสบผลสําเร็จ ดังนั้น จึงจําเป็นต้องขอแกไ้ขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ ดังนี้ 
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คําชี้แจงเดิม คําชี้แจงที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
- ก่ อสร้ า งป รับ ป รุ งถนนและท่ อร ะบ ายน้ํ า  

ถนนป่าไม้ ตั้งแต่ถนนป่าไม้เขตถึงถนนท่ามะโอ 
โดยทํ าการก่อสร้างถนน ค.ส .ล.ขนาดกว้าง
ประมาณ 3.50 – 6.00 เมตร หรือตามสภาพ 

หนา 0.15 เมตร  ความยาวประมาณ 405 เมตร 
พ ร้ อ ม ว า ง ท่ อ ร ะ บ า ย น้ํ า  ค . ส . ล .  ข น า ด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวรวมบ่อพัก

ประมาณ 405 เมตร 

- ก่ อสร้ า งป รับ ป รุ งถนนและท่ อร ะบ ายน้ํ า  

ถนนป่าไม้ ตั้งแต่บริเวณบ้านพักเจ้าหน้าที่ป่าไม้
ถึงถนนท่ามะโอ โดยทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ขนาดกว้างประมาณ 3.50 – 6.00 เมตร หรือ
ตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 

349  เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ํ า  ค .ส.ล .  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวรวม

บ่อพักประมาณ 349 เมตร 

เพื่อให้โครงการดังกล่าวสามารถดําเนินการได้สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้เป็นจํานวนเงิน 
2,170,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)    

ดังนั้น ขอได้โปรดนําเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปางเพื่อขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
คําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
(รายการเบิกตัดปี) สํานักการช่าง จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อดําเนินการก่อสร้างปรับปรุงถนนและ 
ท่อระบายน้ํา ถนนป่าไม้ ตั้งแต่บริเวณบ้านพักเจ้าหน้าที่ป่าไม้ถึงถนนท่ามะโอ จํานวน 1 โครงการ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔1 
และแกไ้ขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 31 ต่อไป 
                                                                  ขอแสดงความนับถือ 
               (ลงชื่อ)   ชัยศรี  สัชฌะไชย        ผู้เสนอ 
                     (นายชัยศรี  สัชฌะไชย ) 

           รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
   รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
หรือไม่ เชิญ นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
กระผม นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง สําหรับญัตตินี้ผมเห็นด้วยนะครับ  
จะยกมือผ่านให้นะครับ เพราะว่ามีความจําเป็นนะครับ ถ้าเราไม่เห็นด้วยโครงการก็จะไม่เกิด ผมเข้าใจดีว่า
โครงการนี้งบประมาณที่เรามีอยู่นั้น เม็ดเงินที่เรามีอยู่นั้นมันไม่เพียงพอที่จะสร้างให้ได้ครบทั้งสาย ฉะนั้น
จึงจําเป็นที่จะต้องตัดทอนลง ซึ่งการที่จะทําใหโ้ครงการเกิดขึ้นนั้น ถึงแม้ว่าจะไม่ครบทั้งสาย และยังขาดไป
อีกประมาณ ห้าสิบกว่าเมตรนั้น ก็ยังดีที่การใช้ถนน การจราจรมันดีขึ้นกว่าเดิม สร้างความปลอดภัย  
สร้างความพึงพอใจให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ ผมเข้าใจดีครับสําหรับปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ เนื่องจากว่า 
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ช่วงสองสามปีที่ผ่านมานั้น  ค่าแรงก็ปรับตัวสูงขึ ้นมากเลยนะครับ  โดยเฉพาะอย่างยิ ่งนโยบายของ
รัฐบาลที่แล้วนะครับว่าเพิ่มค่าแรงเป็นสามร้อยบาท ซึ่งแต่เดิมนั้นเขาก็จ้างผู้ใช้แรงงานธรรมดาก็จ้างแค่
สองร้อยเศษๆ แต่พอขึ้นมาปุ้บทุกอย่างก็แพงหมด ค่าครองชีพสูงขึ้น นอกจากนี้ตัววัสดุเองก็สูงเพิ่ม 
ตามด้วย ฉะนั้นก็ทําให้งบประมาณที่ตั้งไว้เมื่อปี 2556 มันใช้งานไม่ได้นะครับ ผมเห็นด้วยนะครับที่ทําให้
โครงการนี้เกิดขึ้น ผลดีของการที่ทําให้โครงการนี้เกิดขึ้นนั้นก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจ มีการจ้างแรงงาน 
พูดง่ายๆ ว่า เมื่อเม็ดเงินได้กระจายสู่ระบบเศรษฐกิจแล้ว แม้จะเป็นเงินไม่มาก แต่ก็เป็นผลดีต่อเทศบาล
ของเรานะครับ และสิ่งที่ผมอยากจะเห็นนั้นคือฝีไม้ลายมือของผู้บริหาร ถ้าท่านทํางานแบบปกติแบบไม่ได้
ใช้ฝีมือนั้น พูดง่ายๆ ว่าถ้าใครเป็นผู้บริหารก็ทําได้ เพราะว่านี่คือการใช้ระเบียบวิธีปกติทั่วๆ ไปคือ พอเงิน
ไม่พอก็เล่นวิธีตัดปริมาณงานออกแล้วเปิดประมูลใหม่ ซึ่งจริงๆ แล้วนั้นมันมีอีกวิธีหนึ่ง เราเรียกว่า  
“วิธีพิเศษ” กรณีนี้ผมได้ดูจากรายงานแล้วเห็นว่าท่านยังไม่ได้ใช้วิธีพิเศษ และวิธีพิเศษนี้ก็มีอยู่ในระเบียบ
ของสํานักนายกฯ ว่าด้วยการพัสดุฯ นะครับ ผมก็ได้อ่านดูแล้วสามารถทําได้นะครับ โดยสรุปก็คือว่า  
วิธีพิเศษนี้ ถ้าฝ่ายบริหารหรือฝ่ายประจํามีระเบียบฯ ดังกล่าวนี้จะอยู่ในข้อ 58 วิธีพิเศษในนี้จะเขียนว่า 
“การจ้างโดยวิธีพิเศษ มีอยู่ 5 กรณี” นะครับ  ซึ่งผมจะไม่ขออ่านรายละเอียด เพราะว่าจะเสียเวลา  
แต่จะพูดถึงที่เกี่ยวข้องกับกรณีนี้มีอยู่ 2 กรณี คือ 1) เป็นงานที่ต้องกระทําโดยเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะ
เสียหายต่อราชการ 2) เป็นงานที่ได้ดําเนินการจ้างโดยวิธีอื่นๆ แล้วไม่ได้ผล นะครับ 2 กรณีนี้ก็สามารถ 
ที่จะเข้าสู่วิธีพิเศษได้แล้วนะครับ วิธีพิเศษนี้มีวิธีการคือ ให้เชิญผู้มีอาชีพรับจ้างนั้นโดยตรงมาเสนอราคา 
หากราคาที่เสนอยังสูงกว่าราคาที่ประมาณการไว้ เห็นสมควรให้ต่อรองราคาลงเท่าที ่จะทําได้ นี ่ก็
หมายความว่าเอาผู้รับเหมาที่เคยเป็นผู้รับจ้างของเทศบาลนี้ เชิญเขามาเสนอราคาโดยตรงนะครับ  
ถ้าราคายังสูงกว่าอยู่เราก็ต่อรองลงมา วิธีนี้จะประหยัดเงินค่าซื้อแบบของผู้รับเหมานะครับ ค่าทําหนังสือ
ค้ําประกันซองก็ประหยัดไป เพราะฉะนั้นที่ประหยัดลงไปก็อาจจะทําให้ผู้รับเหมามีต้นทุนที่ลดลงนะครับ 
และที่สําคัญอย่างยิ่งนะครับ สิ่งที่ผู้รับเหมาเขามีต้นทุนแฝงอยู่ผมจะเรียกว่ายังไงดีครับ ก็คือรายการพิเศษ
ที่ว่ามีต่อกันกับผู้มีอํานาจ ถ้าเมื่อสักครู่ฝ่ายบริหารได้พูดในสภาแล้วว่าจะไม่มีเรื่องทุจริต และได้ไป 
น่ังรับประทานอาหารข้างนอกก็พูดย้ําอีกทีหนึ่ง ซึ่งกรณีที่ถ้าไม่มีเรื่องแบบนี้ เราก็ส่งสัญญาณไปที่
ผู้ประกอบการว่าให้สบายใจว่าไม่มีเรื่องแบบนี้ เขาก็จะมีต้นทุนที่ลดลงและมีความม่ันใจที่จะมาเป็น 
ผู้รับจ้างของเทศบาลต่อไปนะครับ นอกจากนี้เราอาจจะขอร้องเขาให้ประมาณว่าให้เห็นแก่เทศบาลของเรา 
เห็นแก่บ้านเมือง ให้เขามารับงาน ซึ่งหลายๆ อย่างประกอบเข้าด้วยกันแล้ว ผมคิดว่าวิธีพิเศษนี้ก็สามารถ 
ที่จะทําให้งานนี้เกิดได้นะครับ คือได้งานครบทั้งจํานวนเดิม โดยที่ไม่ต้องไปตัดถนนจาก 400 เมตร  
ห่ันเหลือ 350 เมตร นะครับ วิธีที่ทํามาเสนอสภานี้มันง่ายเกินไปนะครับ ผมจึงขอเสนอว่าหากจะทําได้นั้น 
โครงการที่เหลืออยู่ผมก็ไม่ทราบว่าจะเหลืออยู่อีกกี่โครงการนะครับ ก็อยากจะขอให้ฝ่ายบริหารอย่าใช้ 
วิธีแบบเดิมๆ นี้เลยนะครับ เราก็อยากจะได้โครงการที่ครบถ้วนนะครับ ผมก็ขอเสนอแนะตามที่ผม 
ได้อภิปรายไป สําหรับญัตตินี้โดยส่วนตัวผมก็เห็นด้วยที่จะให้ผ่านนะครับ ขอบคุณครับท่านประธาน 
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นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย 
อีกหรือไม่ เชิญ นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ 

นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ 
ที่เคารพ กระผม นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง สําหรับญัตติ
โครงการนี้นั้น ผมก็มีความเห็นชอบนะครับ เพียงแต่อยากจะฝากฝ่ายบริหารไว้ว่า ในส่วนที่ขาดไปอีก 56 
เมตรนั้น ถ้าหากว่าในระยะเดือนหรือสองเดือนข้างหน้า ถ้าหากว่ามีเงินพอที่จะทําหรือเทศบาลพอที่จะ
จัดสรรมาได้จากที่ใดก็ตามนะครับ จะเป็นเงินโอนเงินอุดหนุน หรือเงินเหลือจ่ายอะไรก็แล้วแต่ ผมก็
อยากจะฝากให้ท่านต่อ 56 เมตรที่ขาดหายไปในคราวนี้ให้เสร็จในงบประมาณปีนี้ด้วยเลยนะครับ ก็จะเกิด
ความสมบูรณ์ของในสิ่งที่เราได้ทําไป ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย 
อีกหรือไม่ เชิญ จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์ 

จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ  
ที่เคารพ กระผม จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  สําหรับญัตตินี้ผมเห็น
ด้วย แต่ผมก็มีข้อติติงอยู่นิดหนึ่งว่า เห็นว่ามีข้อผิดพลาดในการคํานวณงบประมาณ จริงอยู่ครับว่าเมื่อปีก
ลายราคาค่าจ้างถูกกว่าปีนี้ เมื่อเราตั้งงบประมาณไปแล้วมันก็ไม่เพียงพอกับรายจ่ายที่จะทําถนน แต่ที่ผม 
ติติงก็คือทําไมถึงจะต้องไปตัดตรงหัวถนนนั้นครับ ตัดออกไป 56 เมตร ผมเห็นว่าควรจะไปตัดทางท้าย
ถนนจะดีกว่านะครับ ยกตัวอย่างเช่น ท่านรักษานายกฯ ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งตาบอด ปากเบี้ยว ปากแหว่ง  
ท่านจะมองต่อไปอีกไหมครับ  แล้วถ้าท่านไปเห็นผู้หญิงสวยๆ  หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส  เราก็อยากจะมอง
ต่อไปใช่ไหมครับ ผมขอให้ทางสํานักการช่างลองไปทบทวนใหม่นะครับ เราทําจากหัวถนนไปดีกว่าไปตัด
ท้ายถนน แล้วปีหน้าถ้าท่านมีงบประมาณท่านก็ไปทําต่อให้มันเสร็จ ผมเชิญท่านหัวหน้าวสันต์มารับผิดแล้ว
ว่าได้คํานวณผิดไป เดิมทีแรกเขาไปคํานวณพื้นที่ของการที่จะทําถนนทั้งหมด 405 เมตร แต่ต่อมา
งบประมาณมันไม่พอจึงตัดออกไป 56 เมตร เพราะตอนที่คํานวณนั้นไม่ได้คิดถึงว่าจะมีทางแยกเราก็ต้อง
เสริมให้เขา อันนี้ผมก็เห็นใจนะครับ จริงอยู่ว่าเขาอาจจะคํานวณผิด คนที่ทํางานผิดคือคนทํางานนะครับ 
ถ้าไม่ผิดเลยก็คือคนไม่ทํางานนะครับ  ผมไม่ว่าแต่ขอให้ท่านได้กรุณาไปทบทวนว่าเราจะควรจะสร้างจาก
หัวถนนไปก่อนหรือไปตัดหัวถนนออกไปนะครับ  พอคนต่างจังหวัดมาเห็น  และพอจะเข้าหัวถนนเห็นแล้ว
ไม่สวย ถ้าหัวถนนดี หายจากความสวยงามไปบ้างก็คงไม่เป็นไร ขอให้ฝ่ายบริหารช่วยไปทบทวนใหม่ด้วย
นะครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย 
อีกหรือไม่ เชิญ นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
กระผม นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง จากที่ฟังเพื่อนสมาชิกสภาฯ อภิปราย 
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กันมาก็บอกว่าเห็นด้วยหลายๆ ท่านนะครับ ก็คาดว่าโครงการนี้ก็คงจะผ่าน แต่ผมก็มีข้อสังเกตว่า  
เมื่อสักครู่เราได้อนุมัติโครงการสร้างถนน 897 เมตรไปแล้ว ซึ่งถ้าดูจากผังบริเวณสถานที่ก่อสร้างนั้น  
ก็จะเห็นว่าถนนป่าไม้ที่เรากําลังอภิปรายกันอยู่นี้ ก็จะมาเชื่อมกับถนน 897 เมตรที่เราได้อนุมัติกันไป 
เมื่อสักครู่นี้ ประกอบกับทางท่านสมาชิกสภา ท่านจ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์ ได้กรุณาทักท้วงว่า
บริเวณหัวถนนนั้นจะไม่ได้ทําไปพร้อมกัน เพราะว่าความยาวที่คํานวณไว้กับงบประมาณนั้นมันไม่
สอดคล้องหรือบาลานซ์กันนั้น ก็อยากจะเสนอฝากทางฝ่ายบริหารนะครับว่า ถ้าไหนๆ ได้ไปทําถนนทั้ง 2 
เส้นนี้พร้อมๆ กันแล้ว ก็ฝากคนที่เขาทําเส้นใหญ่ก็ขอแถมเส้นเล็กให้อีก 50 เมตรด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย 
อีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ เชิญฝ่ายบริหารครับ 

นายสุรทัศน์  พงษ์นิกร  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ 
กระผมขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับ  ประเด็นของการก่อสร้างที่เหลือมีความยาวประมาณ 
56 เมตร แล้วคํานวณราคาออกมาแล้วเป็นสามแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วนนะครับ ทั้งนี้ ทางสํานักการช่าง
ได้ขออนุมัติที่จะเข้าบรรจุในแผนงบประมาณปี พ.ศ. 2558 ทางผู้บริหารที่รักษาการนายกฯ ก็ได้อนุมัติ
เห็นชอบแล้วนะครับ ก็คงบรรจุเข้าไปในแผนพัฒนาฯ ปี 2558  และในประเด็นส่วนที่หมอวัฒนาฯ  
ได้แนะนํานะครับ ก็จะขอรอจังหวะจะโคน ถ้าสมมุติมีเงินเหลือก็จะพยายามดําเนินการในปี 2557 นี้ 
ให้ทันครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย 
อีกหรือไม่ เมื่อไม่มี กระผมจะขอมติที่ประชุม ในระเบียบวาระที่ 4 ข้อ ๔.2 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ 
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (รายการเบิกตัดปี) จํานวน ๑ โครงการ  สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ 
โปรดยกมือขึ้น มติเป็นเอกฉันท์ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 
ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (รายการเบิกตัดปี)  
จํานวน ๑ โครงการ 

 
นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ผมขอพักการประชุมเป็นเวลา 

15 นาที  และเริ่มประชุมอีกครั้งเวลา 15.00 น. นะครับ เชิญครับ 

 
พักการประชุม 15 นาที 
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เริ่มประชุม เวลา  15.00 น. 
 

4.3) ญัตติ เรื่อง  เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ในระเบียบวาระที่ 4 ข้อ 4.3 
ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๗  สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ในหมวด 
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ เชิญ ฝ่ายบริหาร 

นายสุวรรณ  นครังกุล  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  นายสุวรรณ  นครังกุล รองนายกเทศมนตรี 
นครลําปาง ขอเสนอญัตติ 
เรื่อง  เสนอญัตติขออนุมัติแกไ้ขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  
        พ.ศ.๒๕๕7 สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
        ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง                                       

ข้าพเจ้านายชัยศรี  สัชฌะไชย  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี
นครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7 สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ ตามหลักการและเหตุผลดังนี้ 

                                           หลักการ 
 เพื่อให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรมตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา 56 (1) ประกอบมาตรา 53 (1) และมาตรา 50 (6) โดยจะจัดซื้อ
เครื่องดนตรีตามโครงการแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง  ๓  ปี (๒๕๕7 – ๒๕๕9)  หน้า 5- 108  และ 5- 109  
ทั้งนี้  ในกรณีที่มีรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3  
ข้อ ๒9 
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เหตุผล 
 เนื่องจากสํานักการศึกษาจะจัดซื้อเครื่องดนตรีจํานวน 2 รายการ ได้แก่ เครื่องดนตรีเมโลโฟน
จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 92,000 บาท และเครื่องดนตรีทูบาจํานวน 2 เครื่องๆ ละ 185,000 บาท 
สําหรับ นําไปใช้ในการเรียนการสอนและวงโยธวาธิตของโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)  และได้กําหนด

คุณภาพของตัวเครื่องดนตรีทั้ง 2 รายการ เป็นแบบที่ทําจากทองเหลือง ชนิด Gold Brass แต่เมื่อสํารวจ
ราคาขายของเครื่องดนตรีทั้ง 2 รายการ จากร้านค้าในเว็บไซด์ทางอินเตอร์เน็ตแล้ว ปัจจุบันมีราคาถูกลง
มาก ทําให้งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่ต้องจัดซื้อเครื่องดนตรีทั้ง 2 รายการ เป็นแบบที่ทําจากทองเหลือง  

ชนิด Gold Brass ก็ได้ และจะเปลี่ยนไปจัดซื้อเครื่องดนตรีทั้ง 2 รายการ เป็นแบบที่ตัวเครื่องทําจาก

ทองเหลือง ชนิด Yellow Brass อันทําให้ครุภัณฑ์ดนตรี มีลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนไปและมีความ
แข็งแรงคงทนและมีคุณภาพเสียงดังกังวานกว่าแทน  

ดังนั้น ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7 สํานักการศึกษา แผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์
ดนตรีและนาฏศิลป์ดังกล่าว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแกไ้ขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 ข้อ ๒9 ต่อไป 
                                                                  ขอแสดงความนับถือ 
               (ลงชื่อ)   ชัยศรี  สัชฌะไชย        ผู้เสนอ 
                     (นายชัยศรี  สัชฌะไชย ) 

           รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
  รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
หรือไม่ เชิญ นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
กระผม นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมก็ได้อ่านจากหลักการและเหตุผลแล้ว 
ก็ถือว่าน่าดีใจนะครับ ที่ทางฝ่ายราชการ ฝ่ายบริหารสามารถที่จะจัดซื้อครุภัณฑ์ในลักษณะที่มีคุณสมบัติ 
ดีขึ้น ในราคาที่ถูกลงเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีต แต่ว่าในที่นี้ไม่ได้อ้างอิงราคากลางเหมือนเช่นการจัดซื้อ 
จัดจ้าง ซึ่งต้องอ้างอิงจากราคากลางของทางราชการ แต่เป็นการอ้างอิงมาจากร้านค้าในเว็บไซต์ 
ทางอินเตอร์เน็ต สมาชิกสภาในที่นี้ก็คงจะสงสัยเหมือนกันกับที่ผมสงสัยเหมือนกันว่า แล้วราคาที่กล่าวอ้าง
มาในเหตุผลนี้ว่า เครื่องดนตรีเมโลโฟนเครื่องละเก้าหมื่นสองพันบาท   และเครื่องดนตรีทูบาเครื่องละ
หนึ่งแสนแปดหมื่น ห้าพันบาท เป็นราคาที่เหมาะสม ถูกต้องแล้วหรือยัง อยากจะเรียนถามขอคําช้ีแจงจาก
ทางฝ่ายบริหารว่า ในจังหวัดลําปางไม่มีร้านค้าตัวแทนจําหน่าย หรือผู้ให้บริการครุภัณฑ์ประเภทนี้ 
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หรืออย่างไร หรือในจังหวัดใกล้เคียง เพราะเชื่อว่าครุภัณฑ์ประเภทนี้ เมื่อจัดซื้อมาแล้วก็น่าจะมีการ
รับประกันติดตามมาด้วย ถ้าเกิดซื้อจากทางอินเตอร์เน็ต ราคา สมาชิกสภาฯ ก็ยังไม่ทราบว่าถูกต้อง
เหมาะสมหรือเปล่า และยังแสดงความกังวลเป็นห่วงไปถึงการรับประกันด้วย ตรงนี้ขอให้ทางผู้บริหาร 
ได้ช่วยกรุณาช้ีแจง อธิบายด้วยครับขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญฝ่ายบริหารครับ 

นายชัยศรี  สัชฌะไชย  รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลําปาง  
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมจะขออนุญาตให้ท่านผู้อํานวยการสํานักการศึกษาเป็นผู้ช้ีแจงนะครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญผู้อํานวยการสํานัก 
การศึกษาครับ 

นางสาวอุษา  สมคิด  ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา   เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  
ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้มีเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวอุษา สมคิด ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา การขอ
โอนเงิน การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงของสํานักการศึกษานั้น เนื่องจากว่าครุภัณฑ์เครื่องดนตรีที่เรา
ขอเปลี่ยนแปลงนั้น เดิมเราตั้งงบประมาณไว้ค่อนข้างสูง เมื่อตอนตั้งงบประมานตอนต้นปี และเราได้ทราบ
ว่าเงินงบประมาณจํานวนนี้มันสามารถที่จะซื้อครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีกว่าคือ ที่เราขอแก้ไขนั้นมันเป็นตัวที่
สามารถซื้อเป็น Yellow Brass ที่เขาบอกได้ ถ้าเทียบกับยี่ห้อของเครื่องดนตรีก็คือเกรดตั้งแต่ YAMAHA กับ
ของจีน เราก็คิดว่าถ้าเราขอแกไ้ขเปลี่ยนไปซื้อที่มีคุณภาพดีกว่าก็น่าจะได้ของที่ดีกว่า แต่เรื่องที่ทางสมาชิก
ได้กล่าวเมื่อสักครู่เรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ก็คงจะต้องเป็นเรื่องของระเบียบพัสดุที่จะดําเนินการ
จัดซื้อต่อไป จะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดสเปค และราคากลาง และการกําหนดราคากลาง
นั้นก็ต้องกําหนดตามระเบียบแนวทางปฏิบัติที่กําหนดไว้ คือจะต้องมีการสอบราคาจากร้านค้าในท้องถิ่น 
ก็ดี จากร้านค้าใกล้เคียงหรือจากหน่วยงานอื่นที่เคยซื้อแล้ว อย่างน้อยสามถึงห้าราย เพื่อที่จะนํามา
กําหนดเป็นราคากลาง เมื่อกําหนดเป็นราคากลางแล้วเราก็สามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ
ของพัสดุ นอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของการรับประกันครุภัณฑ์ เรื่องของการให้บริการหลังการขาย ตรงส่วนนี้
จะอยูใ่นเงื่อนไขตอนที่เราดําเนินการตามระเบียบพัสดุ ขออนุญาตช้ีแจงแค่นี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย 
อีกหรือไม่ เมื่อไม่มี กระผมจะขอมติที่ประชุม ในระเบียบวาระที่ 4 ข้อ ๔.3 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ 
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สํานัก
การศึกษา แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง  ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์  สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น มติเป็นเอกฉันท์ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ 
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4.4) ญัตติ เรื่อง  เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  สํานักการช่าง  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เป็นจํานวนเงิน  245,500 บาท(สองแสนสี่หมื่นห้าพัน
ห้าร้อยบาทถ้วน) 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่ 4 ข้อ 4.4 
ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัต ิโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  
สํานักการช่าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นจํานวนเงิน   
45,500 บาท(สองแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) เชิญฝ่ายบริหาร 

นายสุวรรณ  นครังกุล  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  นายสุวรรณ  นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนคร
ลําปาง ก่อนที่จะเสนอญัตติผมขอเรียนท่านประธานว่าอนุญาตเปลี่ยนแปลงเอกสารหน่อยนะครับ  
ที่เจ้าหน้าที่ได้ส่งมอบให้คือ บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2557 นะครับ จะใช้เอกสาร
ชุดใหม่นะครับ พอดีเจ้าหน้าที่ใส่จํานวนงบประมาณผิดไปนะครับ ขอเสนอญัตติ 
เรื่อง  เสนอญัตติขออนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7 สํานักการช่าง  
        ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นจํานวนเงิน  
        245,500 บาท 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

ข้าพเจ้านายชัยศรี  สัชฌะไชย  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี
นครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7 
สํานักการช่าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นจํานวนเงิน 
245,500 บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
เพื่อจัดให้มีและบํารุงทางบกและทางน้ําตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม

จนถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๐ (๒) มาตรา ๕๓ (๑) มาตรา ๕๖ (๑) โดยขอโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 สํานักการช่าง หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
รายการค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เป็นจํานวนเงิน 245,500 บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพัน 
ห้าร้อยบาทถ้วน)  ทั้งนี้ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔1 
และแกไ้ขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 27  

เหตุผล 
 เนื่องจากรถแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ต-1051 และรถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน  
ตค-101 ของส่วนการโยธา สํานักการช่าง มีสภาพชํารุดเสียหายและไม่สะดวกในการนําไปใช้งานซ่อมบํารุง
ทางและถนน เพื่ออํานวยความสะดวกด้านการจราจรของประชาชน และมีความจําเป็นต้องซ่อมแซม 
โดยเร่งด่วน เพื่อให้ใช้การได้ดีอย่างเดิม ประกอบกับงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ โดยรถแทรกเตอร์ 
หมายเลขทะเบียน ต-1051 จะทําการซ่อมระบบเครื่องล่างเฟรมเอียง ซึ่งทําให้โซ่ตีนตะขาบไปขบเฟือง 
สปอทเก็ตผิดปกติ และส่งผลให้ข้อโซ่สึกอย่างรวดเร็วและต้องใช้วงเงินจํานวน 95,500 บาท ส่วนรถขุด
ตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค-101 จะทําการซ่อมระบบเครื่องยนต์เนื่องจากสตาร์ทติดยากและ
เครื่องยนต์ไม่มีกําลังและต้องใช้วงเงินจํานวน 150,000 บาท รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 ที่แนบมาพร้อมนี้ 

ดังนั้น ขอได้โปรดนําเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปางเพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7 สํานักการช่าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นจํานวนเงิน 245,500 บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔1 
และแกไ้ขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 27 ต่อไป 
                                                                  ขอแสดงความนับถือ 
               (ลงชื่อ)   ชัยศรี  สัชฌะไชย        ผู้เสนอ 
                     (นายชัยศรี  สัชฌะไชย ) 

           รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
  รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
หรือไม่ เชิญ นายสันติ  เขียวอุไร 

นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
กระผม นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมมีข้อสังเกตนิดหนึ่งนะครับ คิดว่าน่าจะ
เป็นประโยชน์นะครับ ตามความเข้าใจผมคิดว่าในส่วนของหลักการนะครับว่าตอนนี้เรามีรถแทร็กเตอร์
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งชํารุดแต่ในหลักการนี้เขียนไว้เพื่อจะให้มีและบํารุงทางบกและทางน้ํานะครับ ดูขัดกัน
เหมือนว่าเรายังไม่มีจึงเพื่อจะจัดซื้อ ความจริงแล้วในหลักการน่าจะเกี่ยวกับการบริหารงานนะครับ  
ผมคิดว่าน่าจะเป็นสาระสําคัญเพื่อที่จะให้ทางผู้เกี่ยวข้องลองไปพิจารณาปรับปรุง ความจริงน่าจะเป็นว่า



 

 

- ๕๕ -

เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลเป็นไปตามอํานาจหน้าที่  หรือเพื่อให้การซ่อมแซมบํารุงรักษา 
เครื่องไม้เครื่องมือในการบริการประชาชน มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ตรงนี้
น่าจะเป็นสาระนะครับ  อีกส่วนหนึ่งที่ผมเห็นแล้วก็ตั้งใจไว้นั้นทางท่านรองนายกฯ ได้แก้ไขไปแล้วคือในส่วน
ของตัวเลขงบประมาณก่อนโอนเงินนะครับ ในเอกสารที่แจกให้ทางสมาชิกสภาฯ ได้ไปพิจารณาก่อนหน้า
นั้น ในช่องรวมโอนลดนั้นสี่ล้านกว่า ตอนนี้แก้ไขเป็นสองล้านแปดแล้วนะครับ และในส่วนของงบประมาณ
หลังโอนเงินนั้นสี่ล้านหนึ่ง ได้แกไ้ขใหม่เป็นสองล้านหกแล้ว ก็เพื่อความถูกต้องในการดําเนินเอกสาร ผมก็มี
ข้อเสนอในส่วนของหลักการตรงนี้นิดหนึ่งนะครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย 
อีกหรือไม่ และฝ่ายบริหารมีอะไรช้ีแจงหรือไม่ เมื่อไม่มี กระผมจะขอมติที่ประชุม ในระเบียบวาระที่ 4  
ข้อ ๔.3 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  
สํานักการช่าง  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นจํานวนเงิน  
245,500 บาท(สองแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)  สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น  
มติเป็นเอกฉันท์ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  สํานักการช่าง  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง  เป็นจํานวนเงิน  245,500 บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอื่นๆ 
นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 

จะมีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ เชิญ นายสมหมาย  พงษไ์พบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์   สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ 
ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภา
เทศบาลนครลําปาง ผมจะเท้าความไปถึงการประชุมเมื่อคราวที่แล้ว ในเรื่องการบริหารจัดการการแก้ไข
ไฟฟ้าสาธารณะ เมื ่อครั ้งที ่แล ้วผมได้พ ูดกับทางฝ่ายบริหารว ่า จากการที ่เอกชนบริหารจัดการ 
แล้วกลับกลายมาเป็นทางเทศบาลบริหารจัดการเอง ผมก็ได้ชี ้ให้เห็นหลายๆ อย่างที ่แตกต่างกัน 
โดยเฉพาะงบประมาณนะครับ จากที ่เทศบาลทําเองสามล้านกว่าบาท แล้วเอกชนมาดําเนินการ 
สองล้านห้า ประหยัดไปงบประมาณไปแปดแสนกว่าบาทต่อปี แล้วด้านบริการกับประชาชนนั้น ประชาชน
มีความพึงพอใจได้ดีมากนะครับ รวดเร็ว ไม่ต้องรอคอยนาน มีประสิทธิภาพ  แต่มา ณ วันนี้ ผมยังติดใจ
คําอธิบายของท่านบริหารอยู่ข้อหนึ่งนะครับ ที่บอกว่า “จะเป็นยังไงก็ช่าง ผมจะใช้บริการของเทศบาล  
จะไม่หวนกลับไปเป็นของเอกชนอีกแล้ว” พอผมมาเห็นงบประมาณที่จัดซื้อวัสดุไปเมื่อครั้งที่แล้วนั้น 
เป็นเงินอยู่ล้านกว่าบาท มาอีกแล้วครับท่าน คราวที่แล้วประหยัดไปแปดแสนกว่าบาทก็ว่าเยอะแล้ว 
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นะครับ ตอนนี้มาอีกเบิกอีกช่วงเวลาแค่ไม่กี่เดือน และเวลาที่เหลืออยู่ก็จะหมดงบประมาณอีกสามเดือน
ใช้เงินไปล้านกว่าบาทแล้ว นี่เฉพาะวัสดุอุปกรณ์นะครับท่านประธาน ยังไม่รวมค่าน้ํามัน ค่าแรงงาน  
ค่าสึกหรอรถอีกนะครับ ผมก็อยากจะชี้ให้เห็นว่าความล้มเหลวของการบริหารงานบํารุงรักษาไฟฟ้าของ
เทศบาลล่าช้านะครับ ที่เปลืองงบประมาณเห็นได้ชัดเลยอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับ วัสดุที่สั่งซื้อ
เมื่อเร็วๆ นี้ เมื่อเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมาจนถึงเดือนพฤษภาคม 2557 แล้วทางชุมชนหรือที่สาธารณะ
ต่างๆ ได้รับการแก้ไขไฟฟ้าสาธารณะดับก็ยังล่าช้าเหมือนเดิมนะครับ ไม่ใช่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่ทํางานนะครับ 
เจ้าหน้าที่ทํางานหนักมากด้วย อย่างที่ผมสัมผัสมา แต่ที่ล่าช้าเพราะว่าฝ่ายบริหารดําเนินการล้มเหลว 
นะครับ ไม่ใช่ว ่ามีการประชุมสภาแล้วเขามาตําหนิติเตือนตรงนี ้ แล้วฝ่ายบริหารก็ไปตําหนิติเตือน
เจ้าหน้าที่ ทํางานไม่เต็มที่บ้าง ทํางานล่าช้าบ้าง ไม่ใช่นะครับ ที่ผมได้ดูสาเหตุแล้วไม่ใช่ตรงนั้นเลยครับ  
ที่เจ้าหน้าที่บริหารจัดการช้าเพราะอะไรครับ ชุมชน 43 ชุมชน มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบแก้ไขไฟฟ้า 4 คน 
รถ 2 คัน ท่านลองคิดดูสิครับ จะให้เร็วอย่างที่เอกชนดําเนินการมันจะได้หรือครับ ที่ผมพูดตรงนี้ก็ไม่ใช่
อะไรหรอกครับท่านประธาน ผมอยากจะให้คิดใหม่ ทําใหม่ เพื่อประโยชน์สุขของชาวบ้าน ชุมชนที่เขา 
ร้องขอมานะครับ มันแตกต่างกันเยอะครับท่านประธาน  งบประมาณที่ตั้งไว้ปี 2556 จํานวนหกแสน 
สองหมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าสิบบาทต่อปีนะครับ แต่ ณ วันนี้ของเทศบาลเราจัดซื้อจัดจ้างไปล้านกว่า
บาทแล้ว ค่าใช้จ่ายแอบแฝงยังมีอีกนะครับ ยังเหลือเวลาอีกสามเดือนจะหมดปีงบประมาณ ก็แสดงว่า 
ฝ่ายบริหารของเราไม่ได้คํานึงผลประโยชน์อะไรตรงนี ้เลยนะครับ ทั ้งๆ ที ่งบประมาณที ่เอกชนทํา 
ก็ประหยัดกว่า รวดเร็วกว่า แต่ท่านก็ยังยืนยันที่จะบริหารแบบเดิมของท่าน จ่ายเงินมากกว่าเอกชน
ดําเนินการ ช้ากว่า ชาวบ้านไม่พึงพอใจ แต่ท่านก็ยังจะทําอยู ่ ผมไม่เข้าใจความคิดตรงนี้จริงๆ ครับ  
หรือว่ามันมีอะไรดลใจให้ท่านคิดแบบนี้ ผมก็ไม่ทราบได้นะครับ ณ วันนี้ท่านก็ไม่ได้อยู่ที่นี่ ถ้าท่านอยู่ที่นี่ 
ผมก็จะถามดูว่ามีอะไรดลใจให้ท่านคิดแบบนี้ได้ ทั้งๆ ที่ผมก็บอกแล้วปีหนึ่งเทศบาลประหยัดเงินไป 
แปดแสนกว่าบาท  แล้วประชาชนได้รับผลประโยชน์สูงสุดนะครับ แล้วยิ่งฤดูนี้ครับ พายุฝนเอย ลมกรรโชก
เอย ไฟฟ้าชํารุดบ่อยมาก ชาวบ้านร้องเรียนมา เราก็ประสานงานให้ ทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าคําร้องเยอะ
ดําเนินการไม่ทัน เมื่อครั้งที่แล้วผมก็เสนอแนะว่าทําไมไม่ใช้โครงการแบบเดิมเหมือนเก่า ท่านก็บอกว่า
เจ้าหน้าที่มีเพียงพอ งบประมาณมีจํากัด ทั้งๆ ที่งบประมาณได้ตั้งไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้ว ณ วันนี้ท่าน 
ไม่อยู่ แต่ท่านรองนายกฯ มีอํานาจหน้าที่ปฏิบัติการแทนได้ งบประมาณปีต่อไปนะครับผมขอเถอะครับ 
ขอให้ท่านพิจารณาให้ถ่องแท้หน่อยนะครับ เพราะว่าผลประโยชน์ตรงนี้มันตกกับประชาชนทั่วไป ความจริง
มันมีหลายๆ เรื่องซับซ้อนในเทศบาลของเรา เรื่องผลประโยชน์อะไรนั้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเอกสารของเรา 
ก็ไม่ชัดเจนเท่าที่ควร เพราะฉะนั้นเราจะพูดอะไรไปมากไม่ได้ ผมก็ขอฝากท่านรองนายกฯ พูดได้เต็มปาก
เต็มคําว่าไม่มีการทุจริตอะไรแอบแฝงอยู่ ขอฝากท่านไว้ตรงนี้ด้วยให้ช่วยดูแลผลประโยชน์ของเทศบาลเรา
ด้วยนะครับ ดูแลผลประโยชน์ของประชาชนที่จะได้รับตรงนี้ด้วย โครงการอันไหนที่ดี ที่เป็นประโยชน์  
ก็ขอให้ท่านช่วยพิจารณา หรือว่าสนับสนุนใหโ้ครงการเกิดด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ 
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นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญฝ่ายบริหารครับ 

นายชัยศรี  สัชฌะไชย  รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลําปาง  
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ผมได้รับฟังท่านสมหมายฯ  
พูดเมื่อสักครู่แล้วก็เข้าใจได้นะครับ ก็ตรงกับใจผมนะครับ ทันทีที่ผมเข้ามาผมเห็นศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ค้างคาไว้ตั้ง 50-60 เรื่อง ผมก็ได้แก้ปัญหาส่วนนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับ แต่ประเด็นของเรื่องไฟฟ้านั้น
ผมเข้าใจและคิดร่วมกับคุณหมอสุรทัศน์ฯ แล้วว่าในช่วงต่อไปเราต้องเปิดให้เอกชนมาดําเนินการให้นะครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ นายสมหมาย  พงษไ์พบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์   สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ  
ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภา
เทศบาลนครลําปาง ผมได้คํานี้จากท่าน ตอนนี้คงต้องเรียนท่านว่านายกฯ นะครับ เพราะท่านรักษาการ
เต็มที่แล้วนะครับ ต้องดีใจกับชาวบ้านด้วยที่จะได้รับผลประโยชน์ตรงนี้ ท่านได้พูดไว้ตรงนี้ และมีการ
บันทึกไว้ด้วย ผมก็จะได้ไปบอกต่อชาวบ้านว่าโครงการดีๆ นโยบายดีๆ อย่างนี้จะเกิดขึ้นแล้ว บอกว่า 
ท่านนายกฯ จะดําเนินการตรงนี้ สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านให้เกิดขึ้น  ส่วนเรื่องไฟฟ้าตรงนี้ผมก็พูด 
ในการประชุมมาหลายครั้งแล้วนะครับ ประชุมหลายครั้งผมก็จะติดตามมาตลอด เพราะมันเป็นเรื่องจริง
นะครับท่าน ทางโค้งอันตราย ทางมืด มิจฉาชีพก็จะใช้ประโยชน์ตรงนี้ ถ้ามันแก้ไขได้ดีอย่างเมื่อก่อน  
ผมก็จะไม่ได้ติดใจอะไรเลย อย่างวันนี้ที่ผมออกมาพูดก็เหมือนกันนะครับท่าน เหลือเวลาอีกสามเดือน
งบประมาณก็จะหมดอีกแล้ว เราต้องซื้ออุปกรณ์มาอีก อุปกรณ์มีนะครับตอนนี้ แต่ว่าดําเนินการไม่ทัน
เพราะว่าเจ้าหน้าที่เรามีน้อย มันขัดกับท่านนายกฯ ที่พูดไว้ว่าคนงานเรามีเพียงพอ แต่ ณ วันนี้มันฟ้องกัน
ออกเลย ที่ดําเนินการช้าเพราะเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ และประกาศยกเลิกการประมูลจากเอกชนนั้นมันจริง
หรือไม่ครับ ไม่จริงเลยนะครับ กาลเวลาพิสูจน์ออกมาแล้วว่าท่านนายกฯ คนนี้พูดจาเลื่อนลอยนะครับ  
เอาตัวรอดไว้ก่อนละ ให้มันรอดไปวันหนึ่งละ แต่ว่าวันนี้ผลงานมันประจักษ์ออกมาแล้วนะครับ พอดีผมได้
หนังสือจากคณะกรรมการติดตามแผนพัฒนาฯ อันนี้เป็นคําพูดของประชาชนนะครับท่านประธาน  
ท่านประธานคณะกรรมการติดตามแผนพัฒนาฯ ได้ตั้งคําถามไว้บอกว่า เกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการ
ไฟฟ้าดับนี้ ทางชาวบ้านก็มีตัวแทนชาวบ้านด้วยนะครับ มีความคิดเห็นอย่างไร เขาออกมาพูดตรงๆ เลย 
นะครับ โครงการเก่านั้นดีแล้ว ร้องเรียนไม่เกิน 3 วัน ก็ดําเนินการแล้ว แต่ ณ วันนี้ประธานชุมชนทุกชุมชน
ออกความเห็นเหมือนกัน พูดเหมือนกันเลยครับว่า บางทีเป็นเดือน สองเดือนก็ยังไม่มีการแก้ไขนะครับ  
นี่ก็เป็นผลประจักษ์เด่นชัดเลยนะครับว่าฝ่ายบริหารดําเนินการล้มเหลวอย่างเห็นเด่นชัด โครงการดีๆ  
เอาไปทิ้งหมด เอาสิ่งไม่ดีมาไว้  แม้กระทั่งชาวบ้าน  ประธานชุมชนมาพูดได้เต็มปากเลย  มีหลายๆ คนเลย
ไม่ใช่คนเดียว และทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ดีใจแทนชาวบ้านด้วย ที่ท่านนายกฯ คนใหม่จะพิจารณาในสิ่งที่ดีๆ  
มันเกิดขึ้นในเทศบาลของเรา ขอบคุณมากครับ 



 

 

- ๕๘ -

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอเรื่อง
อื่นๆ อีกหรือไม่ เชิญ นายนพดล  ผดุงพงษ์ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ 
กระผม  นายนพดล  ผดุงพงษ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เนื่องจากในช่วงนี้ก็เป็นหน้าฝน  
ผมคิดว่าไม่ใช่เพราะท่านผู้บริหารซึ่งจะนอนไม่ค่อยจะหลับ ผมเองก็นอนไม่ค่อยจะหลับ เพราะใน 
เขต 2 นั้น โดยเฉพาะตอนนี้มีการก่อสร้างอาคารตึกสูงๆ ไปกั้นเขตทางน้ําหรือเป็นแก้มลิงของน้ํา 
ยกตัวอย่างเช่น ห้างเซ็นทรัล ฉะนั้นบริเวณหมู่บ้านบนถนนพหลโยธินฟากของเซ็นทรัลนะครับ เวลา 
ฝนตกมาทีไรมันมีปัญหาคือ น้ํามันอาจจะไหลไม่ทันนะครับ จะเกิดน้ําท่วมทุกปี และสําหรับปีนี้ผม 
เจอมาแล้ว 3-4 ครั้ง เช้าขึ้นมาก็จะมีคนโทรศัพท์มาบอก ท่านผู้บริหารไปอยู่ที่ไหน ทําอะไรกันบ้าง  
ไม่ได้มาติดตามแก้ไขมีน้ําท่วม อย่างน้อยก็ 2-3 ช่ัวโมงนะครับ แค่นี้ก็ทําให้ชาวบ้านเดินทางสัญจรไปมา
เขาเดือดร้อน ก็อยากจะเรียนให้ฝ่ายบริหารซึ่งรับผิดชอบในขณะนี้ได้ใส่ใจ ได้ลงไปดูแลช่วยแก้ไข บางที
น้ํามันก็ขังอยู่ไม่นาน แต่มันก็สร้างความรําคาญได้พอสมควรนะครับ ผมก็ไม่อยากจะได้ยินโทรศัพท์ที่มา
ร้องเรียน หรือมาต่อว่า โดยเฉพาะฝ่ายบริหารชุดนี้ซึ่งมีความตั้งใจสูง โดยเฉพาะท่านที่รักษาการนายกฯ 
ท่านได้ฟังมาตั้งแต่ตอนเช้า ท่านก็รับปากเกือบทุกเรื่องที่จะแก้ไข ผมเห็นใจท่านนะครับ ปัญหานี้สมาชิกฯ 
แต่ละคน แต่ละเขตก็แบ่งมาให้ท่านรับทราบ นําไปแก้ไข แต่แก้ไขได้อย่างไร มากน้อยขนาดไหน ถ้าท่านมี
ความตั้งใจจริงที่จะทํา ผมคิดว่าไม่เหลือความลําบากในการที่จะทํานะครับ ผมก็น่ังฟังข่าวเมื่อคืนเขาบอก
ว่าจะมีพายุฟ้าฝนไปทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการเริ่มต้นฤดูฝนอย่างแท้จริงแล้ว ผมก็อยากให้ฝ่ายบริหาร 
ได้สั่งการไปยังผู้เกี่ยวข้อง ได้ไปดูบริเวณที่มีน้ําท่วมขัง ซึ่งก็เกิดเป็นประจําทุกปี บางแห่งก็ได้แก้ไขลุล่วง 
ไปแล้วบางส่วน  แต่บางแห่งก็ยังซ้ําซากจําเจ  เนื่องจากเมื่อปีที่ผ่านมาท่านนายกฯ ก็ได้บอกว่ามีการ 
ไปขุดล้างท่อไปแล้ว ใช้เงินไปพอสมควร แต่มันก็ยังไม่ได้ผลนะครับ ซึ่งจะต้องรีบดําเนินการโดยด่วน จะใช้
เงินอีกสักเท่าไหร่ผมก็ไม่ทราบนะครับ แต่มันจะต้องบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านนะครับ ก็อยากจะ
ให้ท่านรักษาการ ท่านผู้บริหารช่วยไปดูแลหน่อยนะครับ บริเวณข้างเซ็นทรัลซึ่งห้างปิดทางน้ําทําให้น้ําไหล
ไม่ทัน และท่วมตรงนั้นเป็นประจํา แต่ก็ยังดีที่ไม่ท่วมบริเวณถนนพหลโยธินออกมา ผมจึงขอฝากโครงการนี้
ให้ติดตามดูแลไว้ด้วย คิดหวังว่าพรุ่งนี้ถ้าฝนตก คืนนี้ผมคงจะไมไ่ด้รับโทรศัพท์อีก ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ ฝ่ายบริหาร 

นายสุรทัศน์  พงษ์นิกร  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  นายสุรทัศน์  พงษ์นิกร   รองนายกเทศมนตรีนคร
ลําปาง  ผมมีความประสงค์  ผมขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดหนึ่งเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีนะครับ 
ขอขอบพระคุณท่านสมาชิกฯ นพดลฯ ที่ให้ข้อมูลนะครับในส่วนเรื่องของน้ําท่วมขัง คือ ทางผมเองก็สั่งให้
ดําเนินการเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมแล้วนะครับ หลังจากงานประเพณีสงกรานต์เราก็คิดว่าคงมีเหตุการณ์นี้
เกิดขึ้น เราก็ได้สั่งให้ดําเนินการแล้ว ซึ่งก็มีคณะกรรมการที่ดูแลเรื่องการขุดลอกท่อทั้งหลาย รวมทั้งน้ําขัง



 

 

- ๕๙ - 

นี้ด้วยนะครับ  มีงบประมาณอยู่ประมาณหนึ่งล้านบาท  และขณะนี้ก็กําลังดําเนินการอยู่ ก็กําลังหาดูว่า
จุดไหนที่เป็นจุดน้ําท่วม เพราะฉะนั้นในโอกาสที่เป็นโอกาสนี้ ผู้ปฏิบัติก็คงจะรับทราบว่าตรงจุดไหน และขอ
ความกรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ด้วยว่าตรงจุดไหนบ้างได้ไหมครับ ก็จะรีบดําเนินการ เพราะว่าคนอาจจะต้อง
จ้างนะครับ แต่เงินงบประมาณนั้นมีอยู่แล้วนะครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอเรื่อง
อื่นๆ อีกหรือไม่ เชิญ นายจาตุรงค์  พรหมศร 

นายจาตุรงค์  พรหมศร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  กระผม  นายจาตุรงค์  พรหมศร ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลําปาง  ในเรื่องระเบียบวาระอื่นๆ เมื่อสักครู่ผมได้ฟังทางท่านรองสุรทัศน์ฯ ท่านพูดถึงเรื่องการขุดลอก 
คูคลองท่อน้ํานะครับ และท่านก็พูดยืนยันว่ามีงบประมาณอยู่ส่วนหนึ่งนะครับ แล้วท่านจะเร่งดําเนินการ 
ในส่วนนี้นะครับ ข้อเท็จจริงที่อยากจะเรียนท่านเกี่ยวกับเรื่องการขุดลอกท่อน้ําและคูคลองนะครับ  
เพื่อต่อเนื่องผมขออนุญาตหยิบมาพูดตรงนี้ ท่านประธานครับเรื่องท่อระบายน้ํานี้นะครับ ผมเข้าใจว่ามัน
อยู่อย่างกระจัดกระจายนะครับ ทุกที่เวลาน้ําท่วมขังก็อาจจะมีน้ําเอ่อล้น สร้างความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนอย่างที่ทราบกันอยู่เนืองๆ แต่ที่หนึ่งซึ่งผมเองได้เคยทําหนังสือถึงคณะกรรมการแผนพัฒนาของ
เทศบาลฯ ในส่วนที่มาจากสมาชิกสภาฯ ที่จะต้องมีการทบทวนแผนสามปีของเทศบาลฯ ให้เสร็จสิ้นภายใน
เดือนมิถุนายนก่อนทํางบประมาณ  ในนั้นมีโครงการเร่งด่วนของผมอยู่โครงการหนึ่งครับท่านประธาน  
คือการขุดลอกลําเหมืองในเขตชุมชนป่าขาม 1 หลังบ้านเลขที่อะไรนั้นผมจําไม่ได้นะครับ ผมขออนุญาต
เอ่ยนามตรงนี้ซึ่งคิดว่าไม่เสียหายนะครับ คือหลังบ้านของอาจารย์สายสมรนะครับ ตรงนี้เมื่อก่อนเป็น 
ลําเหมือง และมีประชาชนสร้างสิ่งปลูกสร้างรุกล้ํา  แต่ปัจจุบันนี้ผมได้ทราบว่าเขาได้รื้อถอนออกไป
แล้วนะครับ และลําเหมืองตรงนี้ก็มีปัญหาอยู่ตลอดในเรื่องการระบายน้ํา ในเรื่องน้ําไหล เขาเคยร้องเรียน
มาเทศบาลนี้หลายครั้ง และก็เป็นปัญหาอยู่มาหลายสิบปีแล้วก็ว่าได้ เมื่อสักครู่ผมได้ยินถ้อยแถลงของท่าน
รองสุรทัศน์ฯ ผมก็อยากจะฝากกับท่านว่าเรื่องตรงนี้เป็นเรื่องเร่งด่วน ลําเหมืองบริเวณนี้เมื่อก่อนนี้
ประชาชนรุกล้ําสร้างสิ่งปลูกสร้าง แต่ตอนนี้ก็ได้เอาออกแล้ว ทางเทศบาลก็ได้ไปเจรจาต่อรอง เพื่อให้
ประชาชนรื้อสิ่งปลูกสร้างนี้ออกไป แล้วมีการเรียกร้องค่าใช้จ่าย มีการต่อรองกันมาตลอด บัดนี้สิ่งปลูก
สร้างเหล่านั้นได้รื้อออกไปเรียบร้อยแล้วครับ เทศบาลไม่ต้องรับผิดชอบ พื้นที่สาธารณะตรงนี้เทศบาล 
ก็สามารถเข้าไปบริหารจัดการได้ บริเวณนั้นเมื่อฝนตกน้ําท่วมมันจะเอ่อเข้าบ้านนะครับ เจ้าของบ้านเป็น
ผู้สูงอายุ ฝนตกอย่างที่ท่านนพดลฯ ว่านะครับ มีเสียงโทรศัพท์มาบ่อยครั้ง ผมก็สุดความสามารถที่จะแก้ไข 
วันนี้ผมได้ยินท่านว่ามีงบประมาณในส่วนนี้ผมก็อยากจะฝากท่านด้วย การที่จะเอาไปบรรจุในแผนพัฒนา
สามปีอะไรก็ดี ในระยะเบื้องต้นตั้งแต่ก่อน แล้วก็เอาไปบรรจุเข้าไปในแผนสามปี พ.ศ. 2558-2560 
หลายๆ โครงการซึ่งผมก็ได้เรียนผ่านคณะกรรมการแผนที่มาจากสมาชิกสภาฯ ส่วนหนึ่งแล้วนะครับ ผมก็
ถือโอกาสนี้ในการทบทวนแผนสามปีของเทศบาลฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2560 ขั้นตอนวิธีการตรงนี้ 
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ความต้องการของชุมชน แผนเร่งด่วน บทบาทอํานาจหน้าที่ ขอให้ไปเรียงลําดับ มันยังมีอีกหลายๆ เรื่อง 
ผมก็ฝากตรงนี้เพื่อจะบันทึกไว้ในที่ประชุมตรงนี้ว่า วันนี้เป็นโอกาสดีแล้วครับว่าท่านรองนายกฯ ได้พูดไว้
ตรงนี้ และผมก็ได้ฝากผ่านท่านสําหรับการขุดลอกลําเหมืองชุมชนป่าขาม 1 บริเวณหลังบ้านอาจารย์
สายสมร ที่ผมพูดชื่อท่านตรงนี้ท่านคงไม่เสียหายนะครับ เพียงแต่ว่าผมมานําเรียนต่อท่านประธานผ่าน 
ที่ประชุมแห่งนี้ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอเรื่อง
อื่นๆ อีกหรือไม่ เชิญ จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์ 

จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ  
ที่เคารพ กระผม  จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ผมมีเรื่องที่จะกราบ
เรียนท่านประธานสภาผ่านไปยังท่านรักษาการนายกฯ อยู่ 2 เรื่องนะครับ ท่านรักษาการนายกฯ ไม่ต้อง
ตอบผมก็ได้นะครับ ผมสงสารท่านรักษาการนายกฯ ผมเห็นท่านลุกขึ้น ลุกน่ัง ลุกน่ังยี่สิบกว่าครั้งแล้วครับ 

เรื่องที่ 1 คือ การใช้คําพูดของข้าราชการบางคนนะครับ เรื่องมีอยู่ว่าเมื่อวันที่ 27 เมษายน 
2557 ชุมชนป่าขาม 1 ในเขตการเลือกตั้งเขต 2 ท่านประธานผู้สูงอายุเขาได้จัดพิธีรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ
ในชุมชนป่าขามเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2557 เมื่อทําพิธีเสร็จแล้ว เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 เขาก็ได้
ไปเก็บข้าวของที่ใช้ในการจัดเตรียมในพิธีรดน้ําดําหัว และวันที่ 29 เมษายน 2557 ได้มีพิธีรดน้ําดําหัว
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ที่สวนสาธารณะ ในวันนั้นประธานผู้สูงอายุชุมชนป่าขามเขาไม่ได้แนะนําชาวบ้าน
มา เพราะเขาเห็นว่าเพิ่งจะทําพิธีไปเมื่อ 2 วันที่แล้วนะครับ บังเอิญท่านเข้ามาที่เทศบาล และพูดกับ
ข้าราชการท่านหนึ่งว่า “ในวันที่ 29 เมษายน 2557 ผมไม่ได้พาผู้สูงอายุมา” แล้วข้าราชการท่านนั้น 
ก็บอกว่า “ถ้าไม่เอามาก็ลาออกไปซะสิ” ผมว่าคําพูดนี้ไม่สวย ไม่เพราะนะครับ เพราะผู้สูงอายุนั้นเขาเป็น
จิตอาสา และไม่ได้มีเงินเดือนเงินดาวน์อะไรซักอย่าง ฉะนั้นควรจะพูดกับเขาดีๆ ทั้งๆ ที่เขาให้เกียรติ  
พวกผมสมาชิกสภาฯ ก็ให้เกียรติทุกท่านนะครับ แต่การไปพูดอย่างนี้มันไม่สมควรนะครับ ควรจะพูด 
กับเขาดีๆ เพื่อจะให้เขาได้ร่วมงานกับเราต่อไปนะครับ บอกว่า “ถ้าไม่เอามาก็ลาออกไปซะ” พอวันรุ่งขึ้น
เขาไปหาผม เขาไปเขียนใบลาออกแล้วฝากใบลาออกมา แต่ก็ไม่ทราบว่าท่านรักษาการนายกฯ ได้อนุมัติ
หรือยัง ตอนนี้เขาไม่ทําแล้วครับ เพราะเขาบอกว่าข้าราชการพูดไม่ดี บางคนนะครับไม่ใช่หมายความถึง
ทั้งหมด ผมจึงขอให้ท่านไปตักเตือนข้าราชการว่า ในเมื่อเขามีจิตอาสามาช่วยเราก็ควรจะพูดกับเขา 
ใหไ้พเราะ 

เรื่องที่ 2 คือ เรื่องฟ้าผ่าเมรุเผาศพที่สุสานพระบาท เมรุที่สร้างใหม่นะครับ ปรากฏว่าวันที่ 25 
พฤษภาคม 2557  เกิดฟ้าผ่า ทําให้ขณะนี้ไม่สามารถใช้ได้ สายไฟในสวิทซ์ช๊อตแล้วนะครับ ตั้งแต่วันที่ 
25 พฤษภาคม 2557 แล้ววันนี้ 29 พฤษภาคม 2557 แล้วนะครับ ผมไม่ทราบว่าเมรุอันนี้ยังอยู่ 
ในสัญญาหรือไม่ ขอให้ทางฝ่ายบริหารให้ผู้รับผิดชอบไปดูแลด้วยนะครับ และผมก็ไม่ทราบว่าตอนที่ 
ตรวจรับนั้นได้ดูดีหรือเปล่าครับ ผมได้ไปดูสายล่อฟ้าแล้ว ปรากฏว่ามีเหล็กอยู่เส้นหนึ่งครับ ตั้งขึ้นไป 
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บนยอดแตไ่ม่มีสายลงดินนะครับ เวลาฟ้าผ่ามันก็ลงตรงนั้นซิครับ ไม่ลงดินนะครับ เมื่อมีสายล่อฟ้าก็ต้องมี
สายต่อลงดินนะครับ และในพื้นดินก็จะมีแผ่นทองแดงฝังอยู่นะครับ ผมคิดว่าผู้ที่ไปตรวจรับอาจจะไม่ได้
ตรวจลงไปในรายละเอียดขนาดนั้นนะครับ แล้วปรากฏว่าตอนนี้ประชาชนเดือดร้อนนะครับถ้าไม่มีที่เผาศพ 
ผมก็เห็นว่าตอนนี้เราไปปรับปรุงอันเก่าก็คงพอจะใช้ได้นะครับ และผมก็ได้ไปถามเจ้าหน้าที่ที่อยู่ป่าช้าว่า
สามารถเผาตรงนี้ได้หรือไม่ เขาก็บอกว่าทาง ผอ. ท่านไม่รับผิดชอบ แต่ความจริงก็ยังเผาได้นะครับ อย่าให้
ต้องเดือดร้อนเลยครับ  เพราะคนจนถ้ายืดเวลาการเผาไปวันหนึ ่งเขาจะต้องเสียเงินเป็น 3-4 พัน  
นะครับ แต่ถ้าคนรวยไม่เป็นไรครับ เพราะว่ามีคนแย่งกันเป็นเจ้าภาพ แต่คนจนไม่ค่อยมีนะครับ ขอให้ทาง
ผู้บริหารได้ช่วยให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไปซ่อมแซมด้วยนะครับ อันนี้ไม่ต้องตอบผมนะครับ ผมเพียงแต่
เรียนให้ท่านได้รับทราบ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอเรื่อง
อื่นๆ อีกหรือไม่ เชิญ นายเกษม  ปัญญาทอง 

นายเกษม  ปัญญาทอง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  นายเกษม  ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาล 
นครลําปาง ผมมีข้อสงสัยจะซักถามท่านผู้บริหารผ่านสภาแห่งนี้นะครับ พื้นที่เขต 4 ของผมนั้นได้รับ
โครงการก่อสร้างทั้งหมดจํานวน 5 โครงการ แตไ่ด้เริ่มต้นดําเนินการแค่ 1  โครงการเท่านั้น คือ โครงการ
ที่ชุมชนศรีปงชัยเท่านั้นนะครับ เหลืออีก 4 โครงการที่ยังไม่เห็นจะดําเนินการเลยครับ ผมจึงอยากถามว่า
เมื่อไหร่ท่านจะดําเนินการ เพราะว่าช่วงนี้ก็เข้าฤดูฝนแล้ว อาจจะทําให้ถนนกลายเป็นคูคลองไปนะครับ 
เพราะว่าทุกวันนี้ถนนแถวๆ บ้านผม หรือแถวๆ โครงการที่ได้รับมานั้น มันยังไม่ได้รับการก่อสร้าง และยัง
เป็นถนนลูกรัง เป็นถนนดินแดงอยู่นะครับ ผมจึงอยากให้ท่านได้ช่วยตรวจสอบ และเร่งการดําเนินโครงการ
ให้ด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอ
เรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ เชิญ นายสันติ  เขียวอุไร 

นายสันติ  เขียวอุไร   สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
กระผม  นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ขออนุญาตเสนอแนะเพื่อที่ใช้เวลาในการ
ประชุมให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่านะครับ  ก่อนอื่นที่จะได้อภิปรายผมก็มีเรียนถามท่านประธานว่าวันนี้
ตกลงเรามีการถ่ายทอดการประชุมอยู่หรือไม่ ผมจําได้ว่าทุกครั้งที่ประชุมผมก็จะถาม และคราวที่แล้ว 
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ก็อยูใ่นรายงานการประชุมนะครับ ผมก็ได้รับคําตอบว่าเครื่องเสีย ระบบ
ขัดข้องนะครับ ซึ่งคําตอบเมื่อวันนั้นก็ล่วงมาแล้ว 3 เดือน จนถึงวันนี้ก็บวกอีก 3 เดือน ก็ 6 เดือนพอดี  
ผมก็ไม่แน่ใจว่าระบบจะยังเสียอยู่หรือเปล่า และที่ผมเรียนตรงนี้ก็ไม่ใช่อะไรนะครับ แต่เราเป็นเทศบาล
ขนาดใหญ่ ผู้บริหารที่อาสาเข้ามาก็บอกในนโยบายแล้วว่าเราจะต้องทํางานอย่างมืออาชีพ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ 
จากการตั้งกระทู้ก็ดี ของสมาชิกตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันนี้ ก็มีหลายๆ สิ่ง หลายๆ อย่างที่ผมคิดว่า
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เกี่ยวเนื่องกับการบริหารงาน การทํางานอย่างมืออาชีพนะครับ สังเกตว่าวันนี้ที่น่ังด้านหลังของชุมชน 
ก็ไม่ค่อยมีใครมา เราบอกว่าเราจะทํางานร่วมกับประชาชน ผมสังเกตดูแล้วระดับหัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
ต่างๆ ในเทศบาลก็ยังขาดบ้างนะครับ ผมก็ไม่แน่ใจว่าที่เราประชุมกันตั้งแต่เวลา 10.00 น. นั้น และมี
สาระสําคัญเยอะแยะมากมาย ทางฝ่ายบริหารจะสามารถเอาไปถ่ายทอดให้กับเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ 
ให้ได้รับรู้ถึงปัญหา ข้อร้องเรียนต่างๆ ข้อเสนอแนะต่างๆ จากสมาชิกสภาได้มากน้อยแค่ไหน ผมคิดว่า 
ตรงนี้เป็นตัวสําคัญนะครับที่จะทําให้งานขับเคลื่อนไปได้นะครับ ฝ่ายบริหารก็จะไม่เหนื่อย ผมขอ
ยกตัวอย่างง่ายๆ ที่กระทู้ของเพื่อนสมาชิกที่ถามเรื่องของหอปูมละกอนนะครับ ซึ่งก็เป็นปัญหาที่ถ้าถามกัน
ตรงนี้ เราก็จะตอบเพื่อที่จะแก้ไขเรื่อยๆ ในแนวคิดผม ผมว่าน่าจะมีการบูรณาการการทํางานที่ก่อเกิด
ประโยชน์ งบประมาณเจ็ดล้านกว่าบาทนั้น ท่านสมาชิกหมอวัฒนาฯ ก็ได้มีข้อมูลที่ได้อภิปรายไปเมื่อสักครู่
ว่า วันหนึ่งมีผู้เข้ามาดูไม่กี่คน ก็จะทํายังไงกับงบประมาณที่เราจ่ายไปแล้วคุ้มค่า ถ้าย้อนไปถามว่ามันมี
ปัจจัยอะไรบ้างที่จะทําให้งานมันสําเร็จ เข้าใจว่าสํานักการศึกษาเป็นผู้ดูแลหอปูมละกอนนะครับ คําว่า 
“ปูมละกอน” เป็นชื่อเรียกที่เราเรียกกัน แต่ว่าทั่วๆ ไปที่เราเข้าใจก็คือพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมครับ ฉะนั้น
พิพิธภัณฑ์ก็เป็นรากเหง้าของสิ่งที่จะบอกว่าลําปางเราคืออะไร ผมก็เคยเข้าไปดูหลายครั้ง ผมก็พยายาม
แอบไป บางทีมีแขกผมก็พาไป ซึ่งได้รับการชื่นชมนะครับ เพราะว่าสิ่งที่เราทํานั้นเป็นสิ่งที่ดี หลายๆ คน
บอกว่าไม่เคยเห็น ไม่รู้ว่าที่ลําปางมันมีแบบนี้ ผมก็ย้อนไปว่าถ้าเราจะบูรณาการนั้น ยกตัวอย่างง่ายๆ  
ว่าเรามีนักเรียนในเขตเทศบาลของเรานี้ และเฉพาะเทศบาลของเรามีทั้งหมดสองพันกว่าคน จํานวน 
6 โรงเรียน ผมถามว่านักเรียนเหล่านั้นได้เคยมารับทราบ มาเรียนรู้ถึงความเป็นรากเหง้าของเทศบาลของ
เมืองลําปางเรามากน้อยแค่ไหน เป็นตัวอย่างง่ายๆ  สองพันกว่าคนก็เป็นยอดผู้เข้าชมที่ไม่น้อยนะครับ  
แล้วถามว่าการจะทําให้นักเรียนเหล่านั้นมาเยี ่ยมชมต้องทําอย่างไร ก็คงจะต้องย้อนกลับไปคําว่า 
“บูรณาการ” นะครับ ผมก็เข ้าใจว่าเราทํางานทุกวันนี้ก็ต่างฝ่ายต่างทํานะครับ มีบุคลากรก็ทํา  
ไม่มีบุคลากรก็ไม่ทํา เราขาดสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งสําคัญในยุคปัจจุบันนี้นะครับ คือเรื่องของ 
การสร้างสรรค์งาน ผมเรียนอยู่บ่อยๆ ถ้ามีโอกาส แม้กระทั่งในการประชุมแผนพัฒนาเทศบาล  
ท่านประธานก็ได้สอบถามว่าจะให้เสนอแผนควรจะต้องเสนอแบบไหน สิ่งสําคัญก็คือเรื่องของนวัตกรรม
การสร้างสรรค์งาน ผมคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับ ผมขอฝากทางฝ่ายบริหารด้วยนะครับ ผมคิดว่าในยุค
ปัจจุบันนี้ถ้าเราต่างฝ่ายต่างทํา มันก็จะเป็นปัญหา และเป็นสิ่งที่เราจะทํางานยากขึ้นนะครับ แม้กระทั่ง
งบประมาณที่ผมได้กล่าวถึง เมื่อสักครู่ความจริงผมก็อยากจะให้เป็นข้อเสนอแนะนะครับ ตัวอย่างง่ายๆ  
ที่อภิปรายกันเมื่อสักครู่ในเรื่องถนนท่ามะโอ ถ้าถนนเราใช้ปกตินั้นก็ไม่เสียเหมือนทุกวันนี้ แต่เมื่อมีบุคคล
อื่นที่มาใช้นั้น โดยการที่เขาใช้แล้วก็ไป และเมื่อสักครู่ที่บอกว่าทางบริษัทปูนซีเมนต์ได้มาขอใช้ถนนเส้นนี้ 
ในระหว่างที่กําลังซ่อมสะพาน ถามว่าถ้าเราเอางบประมาณห้าล้านกว่าบาทตรงนี้ไปทําอย่างอื่นที่จะมี
ประโยชน์กว่า แต่ถ้าเราไปคุยกับปูนซีเมนต์ซึ่งมีเงินเยอะแยะนั้น มาช่วยดูแลให้เรา ผมคิดว่าสิ่งนี้มันก็น่าจะ
มโีอกาส เราก็น่าจะเอาห้าล้านไปทําอย่างอื่นได้ดีกว่า ผมคิดว่าเราคงไม่ได้ไปคุยกับปูนซีเมนต์ ถ้าเราไปคุย
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ผมก็คิดว่าเขาน่าจะช่วยเราได้ เพราะว่าเขาเป็นผู้รับผิดชอบอยู่แล้วนะครับ การให้มาเก้าหมื่นก็อาจจะเป็น
เพราะว่าเราไม่ได้บอกเขาว่าเราจะต้องใช้ห้าล้านหรือเปล่า  เขาถึงให้มาเก้าหมื่น ฉะนั้นผมคิดว่าตรงนี้
เป็นสิ่งสําคัญ ที่ผมพูดตรงนี้ก็อยากจะขอพูดเป็นเรื่องๆ สัก 2-3 เรื่องนะครับ 

เรื่องที่ 1 คือ เรื่องสวนสาธารณะที่อภิปรายกันเมื่อสักครู่ที่บอกว่าคนของเราขาดบ้างอะไรบ้าง แต่
ถ้าเราบอกให้คิดไปอีกมุมหนึ่งว่า มีสวนตรงไหน ชุมชนอยู่ตรงไหน ชุมชนไหนที่เราอยากให้มีส่วนร่วม ก็
สามารถคุยกับชุมชนเหล่านั้นได้หรือไม่ว่าให้เป็นผู้ดูแลรักษา เราเคยบอกว่าจะให้เงินชุมชนละแสนทํา
โครงการโน้นโครงการนี้ สองแสนทําโครงการโน้นโครงการนี้ แต่โครงการที่มันเป็นประโยชน์ที่เขาจะต้อง
ดูแลในส่วนของเขา เราสามารถแอพไพรงานเหล่านั้น สร้างสรรค์งานเหล่านั้นโดยให้ชุมชนเขาเป็นผู้ดูแล 
เราทําได้แม้กระทั่งแม่น้ําวังนะครับ เราบอกว่าคนที่อยู่ในบริเวณรอบๆ แม่น้ําวังควรจะต้องเป็นผู้ช่วยดูแล 
แต่ถามว่าเราไปคุยกับเขาเหล่านั้นโดยที่ยื่นข้อเสนออย่างไรบ้าง  นี่ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆ นะครับ ผมว่า
การบูรณาการเป็นเรื่องสําคัญ และมันก็จะเป็นสวัสดิการให้กับชุมชนอย่างหนึ่ง 

เรื่องที่ 2  คือ  เรื่องของการศึกษา ผมคิดว่าหลายท่านอาจจะยังไม่รู้ว่า เมื่อไม่กี่วันนี้มีการ
ประกาศจัดอันดับเรื่องของการศึกษา จังหวัดที่มีการศึกษาดีที่สุดในประเทศ 10 อันดับ ท่านทราบหรือไม่
ว่าจังหวัดลําปางติดอยู่ 1 ใน 10 ของการจัดการศึกษาที่ดีที่สุดในประเทศ ของเราอยู่อันดับที่ 7  
จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศนะครับ เรามีสถานศึกษา เรามีแหล่งเรียนรู้ด้านการศึกษา ผมคิดว่าเทศบาล
เราก็ไม่น้อยหน้านะครับที่จะจัดการเรื่องการศึกษา ผมได้ย้ําอยู่ตลอดเวลาว่าการจัดการศึกษาให้เด็กๆ นั้น 
ในยุคนี้เป็นยุคที่สําคัญนะครับ เมื่อสองสัปดาห์ก่อนผมได้มีโอกาสไปเดินเล่นที่โรงเรียนเทศบาล 3 เมื่อเดิน
เข้าทางประตูหลัง และเห็นที่รั้วก็จะมีธงชาติของอาเซียนติดอยู่นะครับ ผมถามว่าการจะสร้างสรรค์งาน
โครงการเหล่านั้นจะทําอย่างไรได้บ้าง  เด็กที่อื่นเขาไปไกลแล้วครับ  ผมก็ไม่แน่ใจว่าหลายๆ  ท่านรู้จัก 
น้องนิชาหรือเปล่า นิชาลูกพี่บ็อบ หลายๆ ท่านก็คงจะคุ้นๆ ว่าอยู่ตรงไหน เด็กอายุประมาณ 5-6 ขวบ  
จัดรายการเอเชียคอนเน็ค “ดูปากนิชานะคะ” จําได้หรือไม่ครับ เขาเตรียมอาเซียนไปถึงขนาดนั้น  
แล้วถามว่าที่ผมพูดอยู่ตลอดเวลาว่า ที่โรงเรียนเทศบาล 3 วันนั้นก็มีธงอยู่ตลอดเวลา เราทําอะไรให้กับ
การศึกษาเหล่านั้นหรือไม่ เพราะทั้งนี้ทั้งนั้นระยะเวลามันใกล้  ถ้าเราเตรียมตัวช้าผมคิดว่าน่าจะเป็นการ
เสียโอกาสนะครับ  ผมเคยแนะนําว่าเด็กๆ  เหล่านี้สามารถเป็นผู้ที่จะดึงงบประมาณในสิ่งที่เราไม่มีมาใช้
ประโยชน์ได้นะครับ ธงอาเซียนที่เขาตั้งขึ้นมานั้นก็มีงบประมาณสําหรับเด็กๆ นักเรียนเหล่านั้นมาทํา
โครงการที่เกี่ยวกับอาเซียนทั้งหลายนะครับ เมื่อเด็กๆ ขอไปผู้ใหญ่จะไม่ให้เชียวหรือ ในขณะที่เทศบาลเรา
มีงบประมาณอันน้อยนิดจะไม่สามารถให้เด็กๆ เหล่านั้นได้ ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับ 

เรื่องที่ 3 คือ สิ่งที่ผมกังวลและอยากจะคุยอยู่ตลอดเวลา เมื่อการประชุมคราวที่แล้ว ผมได้ 
กราบเรียนถามท่านนายกฯ เรื่องโครงการดอกซากุระนะครับ เราจะทําอย่างไรกับต้นซากุระที่มี เมื่อวันที่ 
27 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา หลายท่านคงได้ยินข่าวนะครับว่ามีการต่อต้านบ้าง สนับสนุนบ้างกับ
โครงการถนนซากุระ เมืองซากุระบานแห่งอาเซียนที่จังหวัดเชียงราย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 
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พร้อมคณะได้ประชุมกันว่าจะสั ่งซื้อต้นซากุระจากประเทศญี่ปุ ่นปีละหนึ่งพันต้น  ต้นละหนึ่งพันบาท  
เพื่อจะทําถนนเส้นหนึ่งที่ตัดใหม่ ระยะทางยี่สิบกิโลเมตร ปลูกดอกซากุระ เขาบอกว่าอีก 3-4 ปีข้างหน้า
จะทําให้เป็นเมืองซากุระบานแห่งอาเซียนนะครับ เขามองไป 3-4 ปีข้างหน้า ในขณะที่ตอนนี้กําลังเป็น
โครงการที่กําลังจะสั่งซื้อ คาดว่าจะมาประมาณปลายปีนี้ แต่เรามองกลับกันอีกด้านหนึ่ง เดือนกุมภาพันธ์
เมื่อปีที่แล้วเราได้ต้นซากุระมา 100 ต้น ทําพิธีปลูกที่สวนสาธารณะเขลางค์นคร โดยทําการปลูกฝาก 
เพื่อที่จะดูแลบริบาลก่อนที่เราจะเอาไปทําโครงการถนนซากุระบนเส้นทางของถนนดวงรัตน์ ซึ่งอาจจะ 
เป็นเพราะพิษภัยการเมือง โครงการนี้ถึงไม่ได้เกิดนะครับ ตอนนี้ปลูกฝากมาแล้วปีกว่า เมื่อคราวที่แล้ว 
ผมถามท่านนายกฯ ท่านก็อุตส่าห์ตอบว่า “ถ้าย้อนอดีตได้ ผมจะไม่เอาโครงการนี้” ผมถามว่ามันย้อนไม่ได้ 
ที่เชียงรายย้อนได้ เพราะมันยังไม่เกิด มีหลายกระแสต่อต้านผู้ว่าฯ เชียงราย ว่าทําไมไม่เอาต้นไม้ท้องถิ่น 
ทําไมต้องไปเอาต้นซากุระ แต่ของเทศบาลเราที่ได้มาแล้วไม่ใช่เวลาที่จะต้องถามว่าทําไมจะต้องเอาต้นไม้
ท้องถิ่น ทําไมต้องเอาซากุระ เพราะว่ามันอยู่ที่แล้ว คําถามควรจะเปลี่ยนไปว่า “ที่มีอยู่เราจะทําอย่างไร 
กับมัน” ผมก็จะขออนุญาตได้พูดเรื่องนี้ซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับ เพราะว่าคําตอบที่ได้มันไม่ใช่คําตอบที่เราควร
จะต้องเอาไปตอบให้กับผู้คน ท่านคงเห็นภาพนะครับว่าในวันที่เราปลูกนั้น มีหน่วยงานหลายๆ หน่วยงาน 
ที่ช่วยสนับสนุนโครงการนี้เข้ามานะครับ  เราได้มาโดยที่ไม่ต้องเสียตังค์  แล้วยังยินดีที่จะได้มาอีกถ้าเรา
ต้องการโดยที่ไม่ต้องเสียต้นละพันนะครับ แล้วผมถามว่าเมื่อเอามาแล้วนั้น ผมไม่ขัดข้องนะว่าจะเป็น
ผู้บริหารท่านใด ถ้าจะปลูกไว้ที่สวนสาธารณะที่อยู่ปัจจุบันนี้ ก็จะต้องปลูกเพราะมันโตแล้วถูกไหมครับ 
และถามว่าจะทําอย่างไรถ้าปลูกแล้วปล่อยไปเรื่อยๆ ถึงเวลาดอกออก คนก็วิ่งผ่านไปผ่านมาเหมือนทุกวัน
มันก็ไม่มีปัญหา แต่ถามว่าโอกาสที่เราจะได้นั้น ลองย้อนกลับไปมองที่เชียงรายว่าอีก 3 ปีข้างหน้า 
ที่บอกว่าจะทําเป็นถนนซากุระ ออกข่าวใหญ่โต เขาคาดหวังว่าอีก 3-4 ปีข้างหน้า เมื่อดอกซากุระบาน 
จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่จังหวัดเชียงรายมากยิ่งขึ้นนะครับ เขามองไปถึงเรื่องของการดึงดูดนักท่องเที่ยว 
ผมถามว่าเรามีโอกาสก่อนเพื่อน ตอนนี้เราปลูกมาปีกว่าแล้วนะครับ ผู้เช่ียวชาญที่เขามาก็บอกว่า 
อีกประมาณ 3 ปี หรือ 3 ปีบวกลบนิดหน่อย ก็อาจจะมีดอกแล้ว เราเคยคุยกันในเบื้องต้นแล้ว แต่ยังไม่ถึง
ระดับผู้บริหาร เราไปเยี่ยมเทศบาลเมืองศรีราชาในขณะนั้นเราก็ได้คุยกับท่านประธานสภาเมืองศรีราชา 
ท่านบอกว่าที่ศรีราชามีชาวญี่ปุ่นมาอยู่อาศัย ซื้อบ้าน แต่งงาน ทํางาน ประมาณ 5 พันคน อยู่ที่อําเภอ 
ศรีราชา แล้วปีๆ หนึ่งคนพวกนี้เขาจะกลับไปในเทศกาลดอกซากุระบานที่บ้านเขาประมาณเดือน
กุมภาพันธ์-มีนาคม แต่ซากุระที่เรานํามาปลูกนี้ ผู้ที่เขามอบให้เขาบอกว่าเป็นซากุระเมืองร้อน มันจะออก
ดอกเต็มที่ในช่วงประมาณเดือนธันวาคม ถามว่านักท่องเที่ยวหรือว่าชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ที่โน่น ถ้าเรามี
ข้อตกลงหรือมีความร่วมมือที่ดีระหว่างเทศบาลนั้น จะมีหรือไม่ครับที่ชาวญี่ปุ่นเหล่านั้นอาจจะมาแวะเที่ยว
ลําปาง ปีหนึ่งสองสามร้อยคนเป็นจํานวนเริ่มต้น หากมีกิจกรรมเริ่มต้นที่ดีก็อาจจะมาเป็นพันๆ คนนะครับ 
แล้วถ้าเขาเหล่านั้นมาใช้เงินในตัวเมืองลําปางเราคนละหนึ่งพันบาทในการมาเยี่ยมชมซากุระบานที่ลําปาง 
หมื่นคนมันก็เป็นเงินไม่น้อยสําหรับจะเป็นเงินหมุนเวียนในเชิงเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่ลําปาง ชาวบ้านก็จะ
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มีอาชีพ จะมีของที่ระลึกขาย จะขายน้ํา ขายกาแฟ ขายอาหาร อย่างนี้ผมมองไม่เห็นข้อเสียที่เราทําแล้ว 
มันจะได้ประโยชน์ แต่ก็อาจจะลงทุนได้บ้าง ก็เป็นระยะเวลาปีกว่าถึงสองปีผมก็พูดทุกครั้ง การที่เราได้มา 
ตรงนี้ อยู่ๆ เราไม่ได้ขอเขานะครับ สืบเนื่องมาจากการที่ทางคณะญี่ปุ่นเขามามอบรถพยาบาลให้เรา 
จํานวน 2 คัน ใหใ้ช้ประโยชนใ์นการรับผู้ป่วย ผู้ชราไปโรงพยาบาลประจําเดือน ประจําสัปดาห์ หรือฉุกเฉิน
ก็แล้วแต่ เขาก็มาเห็นสภาพแล้วว่าลําปางเราน่าจะมีเรื่องของการท่องเที่ยวที่มันดึงดูดได้ ผมก็ถาม 
อยู่หลายครั้งว่าลําปางเราโชว์อะไร ในระดับจังหวัดผมก็ไม่แน่ใจ แต่ถ้าในลําปาง ในเขตเทศบาลเรานี้ 
มันเป็นศูนย์กลางที่ทุกคนมันต้องมานะครับ เขาคงไม่มาเที่ยวดูหอนาฬิกาเรา ทําเลที่ตั้งที่เหมาะที่สุดนั้น 
ทางคณะผู้เช่ียวชาญที่เขาเอาซากุระมาให้ก็บอกว่าสามารถปลูกได้ที่ถนนดวงรัตน์ ซึ่งไม่ได้มีผลกระทบ
อะไร แล้วถามว่ามันเหมาะไหม เหมาะนะครับ เช่นคนที่มาจากแพร่จะไปเชียงใหม่ก็แวะเที่ยวได้ง่าย  
คนที่มาจากกรุงเทพจะไปเชียงรายก็แวะได้ จากเชียงใหม่จะไปแพร่ก็แวะได้ ในขณะที่เราไม่ต้องขึ้นไปถึง 
บนดอยนะครับ สิ่งเหล่านี้ผมอยากจะฝากไว้นะครับ เมื่อเรามีโอกาสตรงนี้แล้วนั้น เราจะทําอย่างไรให้เกิด
การพัฒนาบ้านเมืองในอีกมุมมองหรือในอีกมิติหนึ่ง ในเรื่องของเศรษฐกิจการท่องเที่ยว หรือความเป็นอยู่ 
เพราะอย่างน้อยเราก็จะสามารถลบคําหนึ่งที่ว่า “ลําปางเราเป็นเมืองผ่าน” นี้ คนผ่านมาแล้วก็ผ่านไป 
อย่างน้อยให้เขามาแวะกินกาแฟบ้านเราสักแก้วหนึ่ง 30-40 บาท คนละแก้วๆ อย่างน้อยก็เป็นพันๆ แก้ว 
ก็มีเงินหมุนเวียนอยู่ในบ้านเราไม่ใช่น้อยนะครับ อันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนนะครับว่า นอกจาก 
ที่เราจะไปทําโครงสร้าง สร้างโน่นสร้างนี่แล้ว เรามาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองเราในเชิงเศรษฐกิจ ในเชิงของ
ความเป็นอยูใ่นด้านเศรษฐกิจ การหารายได้จากการท่องเที่ยว เมื่อมีคนมาเที่ยวบ้านเรามากน่ันก็หมายถึง
ว่า เราก็จะมโีอกาสในการพัฒนาบ้านเมืองเรามากขึ้นนะครับ ก็อยากจะฝากไว้ ฉะนั้นถ้าสิ่งที่ผมเรียนตรงนี้
ก็คงไม่อยากได้คําตอบหรอกนะครับ เพราะว่าเป็นสิ่งที่ตอนนี้ยังไงก็ปลูกไปแล้ว อยู่ที่ว่าท่านจะกรุณา 
หรือว่าท่านอยากจะใช้ประโยชน์จากต้นซากุระเหล่านี้อย่างไร ฝากเรียนท่านประธานผ่านไปยังฝ่ายบริหาร
ด้วย ซึ่งเราคงรอไมไ่ด้ เมื่อต้นไม้ปลูกแล้วรากมันก็หยั่งลึก ถ้าจะย้ายตอนนี้ก็ยังทัน หรือถ้าไม่ย้ายเราจะทํา
อย่างไร ตอนนี้ทราบว่าตายไปแล้ว 2 ต้น แต่ปกติจะไม่ตายง่ายๆ เหมือนท่านนายกฯ ได้แจ้งคราวที่แล้ว 
ว่าตายหมดแล้ว ยังไม่ตายครับ มันผลัดใบนะครับ ผมก็ได้ไปศึกษามาพอสมควร ตอนที่ผมได้มานั้นมันก็ 
มีแต่กิ่ง มีแต่ลําต้นไม่มีใบเลย จนทุกวันนี้มันก็มีใบนะครับ มันไม่ตายแน่ๆ รอวันที่จะมีดอกแค่นั้นเอง  
ผมก็ฝากเป็นความหวังไว้ เผื่อชาวลําปางจะได้ชื่นชมแล้วไปคุยกับเขาได้ ก็ขอฝากไว้แค่นี้ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญฝ่ายบริหาร 

นายสุรทัศน์  พงษ์นิกร  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
กระผม  นายสุรทัศน์  พงษ์นิกร   รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  ผมในฐานะของผู้บริหารทีมบริหารของ
เทศบาลนครลําปาง ขอขอบพระคุณท่านสันติฯ เป็นอย่างสูงนะครับที่ได้ให้คําแนะนําของการบูรณาการ 
ในการทํางานนะครับ ผมก็คงจะมีข้อมูลพอสมควรที่จะอยากจะกราบเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ และให้เป็น
เรื่องของทางฝ่ายบริหารนะครับ ผมขออนุญาตกราบเรียน 
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เรื่องที่ 1 คือ เรื่องของที่จะให้บริษัทปูนซีเมนต์เข้ามาช่วยดูแลถนนที่มันเสื่อมเสียหรือเกิดจาก 
การใช้รถบรรทุกของเขา ผมก็ได้พยายามติดต่อโดยส่วนตัวกับผู้ที่มีอํานาจในส่วนนั้นนะครับ เขาก็บอกว่า
เขาก็เห็นใจ แต่เขาก็ไม่มีหลักฐานว่ารถที่ขนปูนทั้งหลายเป็นของบริษัทเขาหรือไม่ มันมีรถบรรทุก 
หลายอย่าง ตรงนี้เราก็ไม่สามารถที่จะตอบได้ชัดเจนว่าเป็นรถของเขาจริงหรือเปล่า และการขับขี่บางครั้ง 
ก็ไม่ใช่ว่าจะขับรถในเวลาที่ๆ สมควรนะครับ กลางค่ํากลางคืนก็ยังมี ก็ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้าน
เหมือนกันว่า กลางค่ํากลางคืนก็ยังมีรถบรรทุกผ่านซึ่งก็ไม่ทราบว่าเป็นรถของใคร นี่ก็เป็นประเด็นหนึ่ง  
ผมจะพยายามจะต่อรองให้มีค่าซ่อมแซมให้กับทางเทศบาล ผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะครับ จะพยายามให้
มีเงินตอบแทนให้กับเทศบาลนะครับ 

เรื่องที่ 2 คือ เรื่องของการให้ชุมชนมีส่วนร่วมกับการดูแลสวนสาธารณะกับแม่น้ําวัง เราได้ให้ 
กองสวัสดิการฯ พยายามอยู่นะครับ แต่ก็เห็นใจนะครับ เวลาเราคิดความคิดเราดีนะครับ แต่เวลาเรา
ปฏิบัติจริงๆ นั้นชาวบ้านไม่ค่อยมาร่วมมือ ซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดที่เราจะต้องพัฒนาต่อไป ส่วนประเด็นที่เรา 
จะมีค่าใช้จ่ายให้เขาไหม  ทางระเบียบก็อาจจะไม่มีช่องทางนะครับ  หากจะจ่ายให้เขาในลักษณะจ้างเหมา
ได้หรือไม่ก็ไม่แนใ่จนะครับ  

เรื่องที่ 3 คือ เรื่องของการศึกษา และเรื่องที่กําลังจะเข้าสู่ AEC นั้น ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา  
ผมเป็นตัวแทนผู้บริหารไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนทั้งหลายในเขตเทศบาลทั้งหมด ซึ่งยังค้างอยู่ 2 โรงเรียนนะ
ครับ ผมขอกล่าวในที่ประชุมนะครับว่าโรงเรียนเทศบาล 3  มีความพร้อมในเรื่องของการจัดการศึกษามาก  
และปรากฏว่าเด็กที่เรียนอยู่ในโรงเรียนเทศบาล 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงกว่าในประเทศ คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า และสูงกว่าเกือบทุกโรงเรียนในเขตเทศบาล ยกเว้นอย่างเดียวคือภาษาอังกฤษ ซึ่งตรงนี้ 
ก็พยายามที่จะช่วยกันแก้ไขอยู่นะครับว่า ภาษาอังกฤษของเราอ่อน แล้วการจะก้าวสู่ AEC ตรงนี้จะทํา
อย่างไร ซึ่งก็มีปัจจัยที่ทําให้มันตกไปนะครับ 

เรื่องที่ 4 คือ  เรื่องของจุดเด่นที่จะนํามาซึ่งนักท่องเที่ยว รวมทั้งเศรษฐกิจ ยกตัวอย่างเช่น 
การที่อาจจะมีสวนซากุระนั้น ผมก็คิดว่าเทศบาลควรจะมีจุดเด่นอะไรสักจุดหนึ่งที่จะเป็นจุดหลอมรวม 
ตรงนี้ เรื่องของดอกซากุระนี้เมื่อปลูกแล้วผมก็ไม่อยากให้ย้ายนะครับ เพราะผมทราบว่ารากกําลัง 
หยั่งลงไป ผมคิดว่าคงจะขยายบล็อกซีเมนต์ให้กว้างแล้วให้มันอยู่ตรงนั้นเหมือนเดิม ส่วนประเด็นที่จะ 
มีเพิ่มเติมนั้นก็ได้คุยกันนอกรอบแล้วจะมีอีกหรือไม่ ก็คงต้องมาน่ังคุยกันแล้วหาจุดเด่นให้ได้จริงๆ  
ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอ
เรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ เชิญ นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
กระผม  นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง สืบเนื่องกับญัตติเมื่อสักครู่ที่เกี่ยวกับ
เครื่องดนตรีนะครับ ที่ผมได้ทักท้วงไว้ว่าการหาราคาจากทางอินเตอร์เน็ตนั้นมันยังไม่ละเอียดรอบครอบ  
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ก็ได้รับความกรุณาจากท่าน ผอ.สํานักการศึกษา ตอบมาว่าเป็นเพียงตัวเลขตั้งไว้และถ้าได้รับงบประมาณ 
ก็จะดําเนินการตามวิธีทางพัสดุที่ถูกต้อง มีขั้นตอนที่ครบถ้วน ในขณะเวลาที่ผ่านมานี้ ผมก็ได้ลองหาราคา
จากทางอินเตอร์เน็ตเหมือนกัน จะขอนําเสนอในที่ประชุมให้เป็นข้อสังเกตนะครับ ยกตัวอย่างเช่นเครื่อง
ดนตรีเมโลโฟนทางเทศบาลตั้งงบฯ ไว้เครื่องละเก้าหมื่นสองพันบาท แต่ที่ผมหาได้เนื่องจากทางเจ้าหน้าที่
เทศบาลไม่ได้ใส่รายละเอียดมา ผมหารายละเอียดได้คร่าวๆ คือ รุ่น จิมโบ JBMP-850 S ราคาสองหมื่น
สองพันบาท แถมยังลดได้อีก 10-20% ผมเห็นราคาตรงนี้แล้วก็มือไม้อ่อนเหมือนกันนะครับ แต่ก็ยังโชคดี
ที่ผมก็มีที่ปรึกษาส่วนตัวเหมือนกับที่ท่านนายกฯ ท่านผู้บริหารก็มีที่ปรึกษาเหมือนกัน ที่ปรึกษาของผม 
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาว่าไม่ต้องตกใจ ราคาที่ผมหาเจอนี้อาจจะเป็นราคาของจีนแดง น้องๆ จากโรงเรียน
อัสสัมชัญลําปาง ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ ศูนย์การเรียนรู้ทางดนตรีเอ็ลเดอร์ฟรองต์โซของโรงเรียน
อัสสัมชัญลําปางให้ข้อมูลมาว่า  เครื่องดนตรีทูบาของน้องๆ  ที่โรงเรียนอัสสัมชัญลําปางมีราคาเครื่องละ
หนึ่งแสนแปดหมื่นบาท ถ้ามองอย่างนี้แล้วก็เข้าใจได้ว่าทางเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบเรื่องนี้ของเรา 
ตั้งงบประมาณเครื่องดนตรีทูบาไว้หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทก็สมเหตุสมผลนะครับ เพราะว่าทางน้องๆ  
ที่โรงเรียนอัสสัมชัญลําปางที่เป็นที่ปรึกษาให้ข้อมูลกับผมมาบอกว่าเป็นรุ่นท็อปแล้ว พวกเราพี่น้อง 
ชาวจังหวัดลําปางในเขตเทศบาลฯ ก็คงจะทราบถึงชื่อเสียงเกียรติคุณ เกียรติศัพท์อันเลื่องลือของ 
วงโยธวาทิต ของโรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง ซึ่งก็เป็นเครือข่ายเป็นประชาชน เป็นสมาชิกในเทศบาลฯ ของเรา 
และมีความสัมพันธ์อันดีกับเทศบาลฯ แห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมงานประเพณี งานรื่นเริงหรือว่างานสําคัญ
ในวันสําคัญ ทางโรงเรียนอัสสัมชัญลําปางก็ได้มาร่วมกิจกรรมกับทางเทศบาลฯ นะครับ ตรงนี้ผมก็อยากจะ
ขอชื่นชมทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ได้กรุณาตั้งราคาในสิ่งที่เหมาะสมคุ้มค่า และอยากจะขอเรียนฝาก 
ทางท่านรองนายกฯ สุวรรณฯ ว่าทางอัสสัมชัญลําปางก็ยินดีที่จะให้คําปรึกษาในเรื่องประสบการณ์ 
ในการซื้อ และการใช้ ขอบพระคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอ
เรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ เชิญ นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ 

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ 
กระผม  นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมมีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะ
หารือ อยากจะปรึกษา คือเทศบาลฯ เราทํารายงานกิจการเทศบาลฯ ตามหนังสือที่แจก ผมขออนุญาต
นําเสนออ้างอิงนะครับท่านประธาน คือรายงานกิจการสภา ปี 2556 ที่ผ่านมาของเราทําช้ามาก  
นํามาแจกเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับ ที่หน่วยงานอื่นเขาจะทําแล้วจะแจกจ่ายเดือนธันวาคม แต่ของเรา
ยังล่าช้าทําออกมาทีหลัง ผมได้รับแจกคนละ 10 เล่ม ผมก็แจกให้พี่น้องชาวบ้านเขาดู เขาก็ถามผมมา  
มีข้อสงสัย ผมขอเรียนตามสัตย์จริง ไม่ได้จะมาจับผิดอะไรใคร  เราอยู่ด้วยกันเราก็อยากจะช้ีแนะให้
ก่อให้เกิดสิ่งที่ดีต่อไปในอนาคต ผมมีข้อสังเกตในหน้าที่ 6 ครับท่านประธาน ในส่วนของสมาชิกสภาฯ 
ชาวบ้านเขาถามผมว่าเดี๋ยวนี้สมาชิกสภาฯ มี 27 คนแล้วหรือ เขตละกี่คนกันแน่ ช่วยตอบให้หน่อยนะครับ
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ท่านประธาน และอีกหน้าหนึ่ง หน้าหมายเลขโทรศัพท์ของเทศบาลฯ ลําดับที่ 2 งานกิจการสภา ตอนนี้เขา
เป็นฝ่ายกิจการสภาแล้วนะครับ เราทําอะไร เราจ้างเขา การจัดซื้อจัดจ้างเขาทํา บางเล่มไม่มี หายไป 
เลยครับ ในหน้า 5, หน้า 6, หน้า 7, หน้า 8 มันหายไป แล้วด้านหลังอีก 4 หน้า ใช่ไหมครับท่านประธาน  
ท่านลองถามท่านเลขานุการสภาฯ ผู้อาวุโสได้ครับ ท่านเจอด้วยตัวเอง ลองคิดดูครับท่านประธาน  
เราจัดจ้างเขา ฝ่ายตรวจรับเขาทํากันยังไง ขอเรียนตามสัตย์จริงนะครับ ช่วยเรียนให้ฝ่ายที่ดูแลด้วย  
เวลาตรวจรับงานก็ขอให้ทําให้ถูกต้อง ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอ
เรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ เชิญ นายจาตุรงค์  พรหมศร 

นายจาตุรงค์  พรหมศร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
กระผม  นายจาตุรงค์  พรหมศร  ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ผมขอใช้สิทธิ์นิดหนึ่งครับ  
เมื่อสักครู่ท่านณัฐกิตติ์ฯ ได้เอ่ยชื่อผม ถ้าไม่ได้ช้ีแจงอาจจะเป็นข้อสงสัยที่ว่าข้อเท็จจริงมันมีอยู่จริง 
หรือเปล่าอะไรทํานองนี้ คือรายงานกิจการปี 2556 ที่ท่านณัฐกิตต์ฯ ได้กล่าวในที่ประชุมเมื่อสักครู่นี้  
เมื่อประมาณต้นเดือนพฤษภาคมหรืออะไรทํานองนี้ ผมได้รับแจกเอกสารดังกล่าวจากฝ่ายกิจการสภา 
ประมาณ 8-9 เล่ม จะเป็นเหตุบังเอิญหรือเปล่าก็ไม่ทราบครับท่านประธาน ใน 8-9 เล่มที่ผมได้รับมา 
ผมก็เปิดดู เห็นรูปเล่มแล้วมันกะทัดรัดสวยงามดี ก็เกิดความสงสัย ผมก็เปิดดูหน้า 1, 2, 3, 4 ไปเรื่อยๆ 
ก็ปรากฏว่าหน้ามันขาดหายไปในหน้า 7, หน้า 8, หน้า 9 หายไป และหลังจากหน้าถัดไปก็มีหายไปอีก 
นะครับ ผมก็คิดว่ามีอยู่เล่มเดียวหรือเปล่าที่หน้าหายไป ผมก็หยิบมาดูอีกเล่มผมก็พบอีก ใน 8-9 เล่มที่ผม
ได้รับมามีอยู่ประมาณ 2 เล่มที่ผมตรวจพบว่าหน้าขาดหายไป ซึ่งตอนแรกผมก็ไม่ได้ติดใจอะไร และในฐานะ
ที่ผมได้รับแจกจากฝ่ายกิจการสภา ผมก็ได้ปรึกษากับหัวหน้าฝ่ายกิจการสภาว่าเอกสารรายงานกิจการสภา
ปี 2556 ที่ผมได้รับนี้ บางหน้าไม่มี และผมก็ได้บอกกับหัวหน้าฝ่ายกิจการสภาว่า ในเอกสารดังกล่าวนี้  
ในส่วนที่ระบุถึงหน่วยงานในเทศบาลฯ ในส่วนของกิจการสภาก็ไม่ถูกต้องนะครับ เราได้ยกฐานะเป็น 
ฝ่ายกิจการสภาแล้ว แต่ในเอกสารดังกล่าวก็ยังเขียนเป็นงานกิจการสภา ถ้าไปดูในช่องถัดไปในเอกสาร 
ตรงหัวหน้าหน่วยงานก็เป็นหัวหน้าฝ่าย ซึ่งก็ขัดแย้งกันอยูใ่นตัวเองนะครับ ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ผมได้ช้ีแจงว่า
ผมได้รับเอกสารแล้วมีหน้าไม่ครบอย่างที่ท่านณัฐกิตติ์ฯ ได้พูด ผมขอยืนยันว่าข้อเท็จจริงดังกล่าวมีอยู่จริง 
และที่เอกสารดังกล่าวผมก็ยังเก็บเอาไว้ ส่วนทางผู้มีหน้าที่ในการจัดทํา จัดซื้อจัดจ้างจะไปดําเนินการ  
จะไปตรวจสอบอย่างไรนั้นก็แล้วแต่ และอีกประเด็นหนึ่งที่ผมจะต้องขอพูดถึงก็คือจํานวนสมาชิกสภาฯ  
ผมคิดว่ามันน่าจะเกิดความผิดพลาดในการใส่ตัวเลข แต่ว่าถ้าคนทั่วๆ ไปมอง เมื่อใส่ตัวเลขกํากับว่า 1, 2, 
3, 4 ถ้าไปดูแบบผิวเผินนั้น ก็อย่างที่ท่านณัฐกิตติ์ฯ พูดนั้น ถูกต้องนะครับว่าตอนนี้สมาชิกสภาฯ มี 27 คน
แล้วเหรอครับ ถ้าดูตามหมายเลขกํากับนะครับ แต่ถ้าเราดูให้ละเอียดรอบคอบการใส่หมายเลขตรงนั้น  
มันมีการใส่หมายเลขข้ามไปอะไรไป ทําให้จํานวนสมาชิกสภาฯ ถ้าคนทั่วไปมองก็จะเป็น จาก 24 คน  
เป็น 27 คน อะไรทํานองนี้ ซึ่งเอกสารเหล่านี้ผมได้ไปตามชุมชนต่างๆ ผมก็เห็นตั้งอยู่ และก็มีคนในชุมชน
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ถามผมในประเด็นว่า ท่านเลขานุการสภาฯ ตอนนี้สมาชิกสภาฯ เพิ่มเป็น 27 คนแล้วเหรอ ผมก็บอกว่า 
ยังมี 24 คนเหมือนเดิม แต่ตัวเลขตรงนั้นมันผิดพลาดไป ผมก็ได้ช้ีแจงให้เขาดูว่าการใส่หมายเลข 1, 2, 3, 
4 แล้วก็มีการกระโดด แต่ในภาพรวมแล้วได้ใส่หมายเลข 27 เข้าไป ผมก็ได้ช้ีแจงตรงนี้ไปส่วนหนึ่ง อันนี้ก็
ในฐานะที่ท่านณัฐกิตติ์ฯ อ้างผมว่าผมเป็นคนพบเอกสารตรงนี้ว่า หน้าเอกสารหายไปตกหล่นไป  
ผมขอยืนยันครับว่าเป็นเรื่องจริง ผมพบจริงนะครับ ถ้าผู้เกี่ยวข้องอยากจะเห็น ผมยินดีครับ ผมยังเก็บ
เอกสารนั้นไว้นะครับ แล้วผมก็ได้แสดงให้เห็นที่ห้องฝ่ายกิจการสภา ผมแสดงต่อหน้าหัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 
ผมไม่ได้เอาเอกสารเล่มดังกล่าวออกไปที่ไหนเลยนะครับ ผมยืนยันต่อหัวหน้าฝ่ายกิจการสภาว่าหน้ามัน 
ขาดหายไป และผมยังพูดในทํานองล้อเล่นว่าผมนี่มือแม่นนะ น่าจะไปหยิบหวยรัฐบาล ทํานองนี้ ผมบอกว่า
ไม่ได้แม่นหรอกครับ เพราะว่าหยิบมามี 1, 2, 3 เล่ม แต่เมื่อท่านณัฐกิตติ์ฯ พูดมาตรงนี้ ผมก็ยืนยันว่า
ข้อเท็จจริงนี้มีอยู่จริงครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   เชิญ นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ 

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
และเพื่อนสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม  นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
นครลําปาง ผมขอแก้ไขคําพูดที่เมื่อสักครู่กล่าวไปว่าเป็นรายงานของกิจการสภานะครับ จริงๆ ไม่ใช่ 
นะครับ แต่เป็นหนังสือรายงานกิจการของเทศบาลฯ ประจําปี 2556 นะครับ ผมขอเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่ง 
นะครับ ในเรื่องของเนื้อหาสาระ ผมอยากจะให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา  
ขอให้เพิ่มเนื้อหาสาระของฝ่ายบริหารบ้าง ฝ่ายประจําบ้าง อะไรบ้างลงไป ปฏิทินไม่ต้องเอามาหรอกครับ
บ้านผมมีเยอะแยะ ไม่ต้องใส่มาหรอกครับ ขอให้ทําดีกว่านี้ ทําให้สมกับที่ว่าเราเป็นเทศบาลนคร เป็นองค์กร
ใหญ่นะครับ ปีหน้าไม่เอานะครับปฏิทิน เอาเนื้อหาสาระเยอะๆ หน่อยครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอ
เรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ เชิญ นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ  
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ดิฉัน  นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์  สมาชิกสภาเทศบาล
นครลําปาง ดิฉันอยากจะฝากเรื่องของข่วงนครไปยังผู้บริหารผ่านท่านประธานสภาว่า ปัจจุบันนี้ข่วงนคร
ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คของเมืองลําปางมีสภาพชํารุดทรุดโทรม และช่วงนี้ก็อยู่ระหว่างการปรับปรุง เท่าที่เห็น 
ก็ไม่ทราบว่าตรงฝ่ังโรงพักนั้นเป็นความรับผิดชอบของเทศบาลหรือว่าของตํารวจคะ เพราะเห็นไปทาสีฟ้า  
สีเขียว ซึ่งไมไ่ด้เข้ากับสภาพแวดล้อมเดิมที่ได้ออกแบบไว้นะคะ ไมไ่ด้เข้ากัน ไม่สวยงาม ในส่วนน้ําพุก็ไม่ค่อย
ได้เปิดใช้นะคะ ในส่วนของน้ําพุไฟซึ่งจะทําให้เมืองลําปางของเราดูสวยงาม น่ามาเที่ยวมาอยู่นะคะ ตรงนั้นก็
ขาดหายไป ทําให้หมดสง่าราศี เพราะว่าบริเวณนั้นเป็นหน้าบ้านของเรา เป็นสถานที่ใจกลางเมืองของจังหวัด
ลําปางนะคะ อยากจะขอฝากท่านผู้บริหารว่า หากท่านอยู่ยาวนะคะ กรุณารบกวนทําความสะอาดหน้าบ้าน
ของเราให้เรียบร้อยสวยงามเหมือนเดิมด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 
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นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอ
เรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ เชิญ นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
กระผม นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง การประชุมสภาในครั้งนี้ก็นับเป็นครั้งแรก
ที่นายกฯ คนเดิมหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปนะครับ ทางฝ่ายบริหารก็เห็นแล้วว่าพวกเราสมาชิกสภาทั้งหมดก็ไม่ได้
ย่อหย่อนในการทําหน้าที่ แม้ว่านายกฯ คนเก่าก่อนหน้านี้จะได้หยุดปฏิบัติหน้าที่ จะได้เห็นว่าเรามีกระทู้ถาม
ถึง 6 กระทู้ และญัตติของท่านเราก็อภิปรายทุกญัตติเลยนะครับ ผมก็อยากจะขอฝากประเด็นปัญหาต่างๆ 
ที่เราได้อภิปรายไปแล้วในกระทู้ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบางกระทู้นั้นมีความชัดเจน ทั้งภาพถ่าย ทั้งข้อมูล 
ทั้งเอกสาร ผมก็อยากจะขอให้ฝ่ายบริหารให้ความสําคัญดําเนินการแก้ไข อย่าไปนึกว่าการพูดในสภา  
พูดแล้วก็จบไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ การตรวจสอบนี้ก็จะคงเส้นคงวา หากท่านละเลยเพิกเฉย ผมก็คิดว่า
เราคงต้องดําเนินการอย่างหนึ่ งอย่างใดนะครับ อย่างน้อยๆ  ผมมี เวลาก็ ได้ เปิดดู ในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยที่อยู่บนโต๊ะนี้ ก็พบอยู่ข้อหนึ่งในมาตรา 73 พูดถึงการปฏิบัติหน้าที่ที่มิชอบหรือละเลย 
ก็ทางฝ่ายบริหารก็ต้องมีความผิด นอกจากนี้แล้วองค์กรตรวจสอบอื่นๆ ผมก็ไม่แน่ใจว่าในทางกฎหมายนั้น
จะทําอะไรกับท่านได้บ้างนะครับ นี่ก็เป็นการคล้ายๆ ว่าขอกระตุ้นเตือนไว้ว่าหลายๆ อย่างที่ท่านได้มองเห็น
พร้อมกับเราว่า เป็นความผิดนั้น ก็ขอให้ท่านดําเนินการด้วย แม้ว่าขณะนี้ท่านอาจจะมีผู้ปฏิบัติ อาจจะ 
ขาดหายไปบ้าง แต่นี่ก็เป็นเรื่องที่ผู้บริหารจะต้องแกไ้ข จะต้องบริหารได้นะครับ จะไปอ้างว่าไม่มีลูกน้อง ไม่มี
หรือขาดผู้นําไป แล้วปัญหาต่างๆ ก็ยังอยู่เช่นเดิม ละเลยไปอย่างนี้คงจะไม่ได้นะครับ ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับ 
สําหรับการประชุมครั้งหน้าหากท่านได้อยู่ยาวจริง ผมก็จะกลับมาถามปัญหาที่ได้อภิปรายในวันนี้ในหลายๆ 
เรื่องนะครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอ
เรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ เชิญ นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
กระผม  นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ผมดูอาการแล้วก็คงไม่มีเพื่อนสมาชิกฯ 
ท่านใดอภิปรายแล้วนะครับ แต่ผมก็นั่งทบทวนดูว่าวันนี้เรามีประโยค เรามีวลีว่า “อยู่ยาว”หรือ“อยู่ไม่ยาว” 
ผมก็อยากจะฝากถึงแง่คิดของการกระทําการรับผิดชอบในส่วนของการให้ความเคารพ การให้ความสําคัญ
กับการประชุมของสภาเทศบาลฯ แห่งนี้ ฝากไปยังท่านรองนายกฯ ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมผ่านทาง 
ท่านประธานสภา ผ่านทางท่านรองนายกฯ รักษาการนายกฯ ว่าทุกครั้งที่ได้เข้ามาประชุมก็มาประเดี๋ยว
ประด๋าวแล้วก็จากไป อาศัยช่วงชุลมุนลุกเดินออกไป วันนี้โดยเฉพาะมีกระทู้ถึงทางฝ่ายศึกษาหลายกระทู้
เลยนะครับ กลับกลายเป็นว่าต้องสร้างความลําบากใจให้กับทางรองนายกฯ รักษาการท่านอื่นต้องลุกขึ้นมา
ตอบแทน หรือว่ายาวไปถึงท่าน ผอ. ที่จะต้องมาตอบ ขออนุญาตว่าตอบได้ดีเท่าที่จะตอบได้แล้ว จริงๆ แล้ว
เราถามเรื่องนโยบาย แต่ท่านก็ตอบได้เพียงแง่ของการปฏิบัติ ถ้าวลีเด็ด “ถ้าท่านได้อยู่ยาว” คราวหน้า 



 

 

- ๗๑ -

ก็อยากจะขอเชิญร่วมกันทํางาน สร้างสรรค์ปรองดองกันในสภานี้ แต่ถ้าท่านไม่ได้อยู่ยาวก็น่าเสียดาย  
น่าเสียใจที่การประชุมครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของท่านแล้วก็ได้ ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอ
เรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ เมื่อไม่มี เชิญ เชิญฝ่ายบริหารครับ 

นายชัยศรี  สัชฌะไชย  รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลําปาง  
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ก่อนที่จะปิดประชุมสภาฯ 
ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ได้ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์นะครับ ผมจะน้อมรับในสิ่งที่ท่าน 
ได้กล่าวถึง ผมจะรับไปทําอย่างที่คุณนพดลฯ ว่า ผมรับทุกอย่างแต่จริงๆ ผมก็ทําทุกอย่าง ท่านก็จะเห็นว่า
ใน 1 หรือ 2 อาทิตย์นี้ ทุกอย่างที่ผมทําได้ผมก็จะทําให้เลยนะครับ  สําหรับท่านจาตุรงค์ฯ ผมจะไป 
ลองเช็คดูว่าอยู่ในแผนสามปีหรือไม่ผมก็ไม่แน่ใจ ถ้าไม่มีผมก็คิดว่าน่าจะบรรจุทันเดือนมิถุนายนนี้นะครับ
แล้วผมจะดําเนินการให้  สําหรับพี่บูรณ์มี 2 เรื่องนะครับ คือ 1) ข้าราชการพูดจาไม่เรียบร้อยผมจะไป 
เช็คดู และ 2) เรื่องของเมรุสุสานพระบาท ผมก็จะลองไปเช็คดูเช่นกัน  สําหรับคุณสันติฯ ผมก็ยอมรับ 
ในความคิดเห็นของท่านนะครับ ท่านก็ได้อภิปรายได้เป็นอย่างดี  สําหรับคุณสมบูรณ์ผมก็รับไว้นะครับ  
และเรื่องของงบประมาณนั้น ผมก็ได้ปรึกษากับท่านรองสุรทัศน์ฯ ซึ่งดูแลเรื่องของสํานักการช่าง  
ในหลักการผมถือเสมอว่า เมื่อเรามีงบประมาณ มีเงิน ผมก็จะต้องเริ่มดําเนินการ ทุกท่านจะเห็นว่า
งบประมาณของปี 2556 เราได้ประมูลไปเยอะนะครับ 2557 ก็ได้เยอะมากนะครับ ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  วันนี้ก็ใช้เวลาในการประชุม 
มาพอสมควร บรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยดีนะครับ วันนี้มี 6 กระทู้ และเรื่องอื่นๆ ก็มีสมาชิกฯ  
ให้ข้อคิดเห็นถึง 12 ท่านที่ฝากฝ่ายบริหาร ก็ขอให้ฝ่ายบริหารได้ทราบว่านี่เป็นเรื่องที่สภากับฝ่ายบริหาร
ควรจะขับเคลื่อนไปด้วยกันนะครับ เพราะว่าเป็นประโยชน์ของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปาง  
ในนามของสภาเทศบาลนครลําปางขอกราบขอบคุณท่านสื่อมวลชน และประธานชุมชน ตลอดจน
ข้าราชการทุกท่าน ที่ได้ร่วมการประชุมวันนี้ ในนามของสภาเทศบาลผมขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้  
ผมขอปิดการประชุม 

 

เลิกประชุม  เวลา  ๑๖.4๐ น. 
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             (นายกิตติ  จิวะสันติการ)         (นายจาตุรงค์  พรหมศร) 
      ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง           เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง 

 
 


